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Hledá se majitel pistole
/Moravský Krumlov/ Jestliže někdo postrádá pistoli Walter 7,65 

Browning z výzbroje německé armády z období druhé světové války, 
může si ji vyzvednout na Policii ČR, kde je v současné době v úschově. 
V žádném případě se nejedná o žert. K tomuto kroku nabádá veřejná 
výzva na MÚ Moravský Krumlov. Tuto plně funkční zbraň v dobrém 
stavu s pouzdrem a zásobníkem s ostrými náboji nalezl občan Morav-
ského Krumlova při stavebních pracích. Nález oznámil a zbraň ode-
vzdal. Podle policie byla zbraň odeslána na kriminalistické šetření, kde 
byla provedena expertíza, zda se zbraní nebyl spáchán trestný čin. Tuto 
zbraň není možno identifi kovat z důvodu jejího stáří, a pokud se nikdo 
nepřihlásí, propadne státu. Pokud by se ale někdo přihlásil a zjistilo se,
že tuto zbraň používal bez náležitého povolení a zbrojního průkazu,  
mohl být podezřelý z trestného činu nedovoleného ozbrojování.   /mask/

Lékař za Vámi nedorazí
/Region/ Od letošního roku fun-

guje v upravené podobě Lékařská 
služba první pomoci a ohledání 
mrtvých. Někteří poskytovatelé 
již tuto činnost vykonávat nebu-
dou a služba je oproti dřívějšku do 
jisté míry centralizována z důvodu 
úspory fi nančních prostředků. 

V Jihomoravském kraji bude 
lékařská služba první pomoci 
fungovat mimo město Brno v pra-
covní dny od 17 do 22 hodin pro 

dospělé. Pro děti od 18 do 6 hodin, 
v tuto dobu bude také zajištěno 
ohledání zemřelých. V ostatní, 
tedy nepracovní dny od 8 do 20 
hodin pro dospělé i děti společ-
ně. Nepřetržitě funguje ohledání 
zemřelých a od 8 do 13 hodin je 
zajištěno stomatologické ošetření.

Návštěvní služba nebude po-
skytována. Při poskytování LSPP 
bude důsledně dodržována svo-
bodná volba lékaře, to znamená, 
že musí být ošetřen každý pacient, 
i když má bydliště v jiném místě. 
Stomatologická služba mimo 
Brno bude zajištěna na jednom 
místě v každém okrese. Služba 
ohledání zemřelých bude zajiš-
těna jedním zdravotnickým zaří-
zením v okrese (v našem případě 
Nemocnice Znojmo, Nemocnice 
Ivančice). Spádovým územím 
bude území okresu, ne tedy podle 
přirozené spádovosti, ale adminis-
trativně. Pro okres Brno-venkov 
bude služba ohledání zemřelých 
zajištěna poskytovatelem této 
služby pro Brno-město. Služba 
bude vykonávána lékaři ve službě 
mimo ordinaci.                       /jak/

Souhlasíte s výstavbou 
větrných elektráren?

/Dukovany/ V Dukovanech se připravuje anketa, která má odpo-
vědět na otázku, zda občané této obce chtějí na katastrálním území 
Lipňany (které spadá pod Dukovany) park větrných elektráren. An-
ketní lístky jsou již doručeny do všech domácností s tím, že samotná 
anketa by měla proběhnout v sobotu 19. ledna. S lístky dostali občané i 
vysvětlující informace, například o záměru ČEZ, co rozhodnutí obnáší, 
co je nabízeno. Otázka na lístku zní: Souhlasíte s výstavbou větrných 
elektráren v katastrálním území Lipňany? ano - ne.

„Samotný průběh je následující. Anketa začne v 8 hodin, kdy občané 
budou vhazovat lístky do urny před komisí. Od 14 hodin se po obci 
rozejdou tři skupiny s urnami a obejdou ty, kteří se nezúčastnili, aby 
anketa byla reprezentativní. Ukončena bude v 18 hodin, kdy budou 
hlasy sečteny,“ vysvětlil starosta Dukovan Miloš Kudera.              /jak/

Zmaří husy
investice?

/Bantice/ Krajský úřad bude 
prozkoumávat a zvažovat, zda 
povolí výstavbu šesti větrných 
elektráren u obce Bantice. Důvo-
dem k tomuto kroku je vznesený 
nesouhlas ornitologů s výstavbou 
větrného parku, a to z důvodu na-
rušení rázu krajiny a významného 
hnízdiště hus v nedaleké lokalitě. 
To je důvod k tomu, aby se detail-
ně prozkoumal vliv stopadesáti-
metrových větrných elektráren
na zdejší okolí.                  /mask/

Doprava se ještě zhorší
/Ivančice/ Zejména občany 

bydlící v ulicích Na Brněnce a 
Oslavanská trápí stále se zvyšu-
jící koncentrace především těžké 
nákladní dopravy. 

Hluk, prach a praskající omítka 
jim vadily natolik, že se rozhodli 
řešit situaci společnými silami. 
Výsledkem bylo sepsání petice, 
kterou chtěli upozornit na sou-
časný a pro ně neúnosný stav 
s dopravní přetížeností.

„My, kteří v této části města 
bydlíme, po sdělení pana starosty 
v místní televizi, že dopravní si-
tuace nebude lepší, ale podstatně 
horší, se musíme ozvat. Máme 
snad zákonné právo na klidné
a zdravé životní prostředí. Sou-
časná situace je taková, že ko-
munikace v ulicích Na Brněnce
a Oslavanská je značným zdro-
jem hluku, vibrací a prašnosti. 
Řidiči kamionů zcela ignorují 
dopravní značení a omezení rych-
losti na 40 km/hod, kterou jsme 
po mnoha urgencích prosadili. Na 
náš požadavek, aby dopravní po-
licie prováděla občasné kontroly 
rychlosti, pan starosta odpověděl, 
že není kde měřit.

Každý si musí uvědomit, že 
svojí činností nesmí poškozovat 
majetek a práva druhých. Vlivem 
této komunikace, která je ve 
velmi špatném stavu, nemůžeme 
řádně používat své majetky. Ty 
jsou trvale poškozovány provo-
zem na sousední komunikaci. 
Dochází k praskání zdí a omítek 
v místnostech a při průjezdu ka-
mionu poskakují hrnky na stole. 
Představte si, že někteří z nás spí 

s hlavami ve vzdálenosti 2-3 me-
try od projíždějících aut. Větrat 
místnosti je zcela nemožné kvůli 
hluku, prachu a zápachu. Životní 
prostředí je značně poškozené. 
Stejně jsou na tom žáci ve škole 
Na Brněnce a vůbec jim tuto 
situaci zejména na jaře a v létě 
nezávidíme,“ praví se mimo jiné 
v textu petice, která byla adreso-
vána MÚ Ivančice a Krajskému 
úřadu v Brně.

Petice občanů Ivančic dotče-
ných intenzivní dopravou byla 
předána na Krajský úřad JMK 
12. listopadu minulého roku. Šlo 
o 12 petičních archů, na kterých 

bylo celkem 109 podpisů občanů. 
„Především se jedná se o hlavní 
silnici II. třídy, která je v majetku 
JmK a správě SÚS a je hlavní a 
jedinou příjezdovou komunika-
ci do města od Brna. Její stav,
zhledem k narůstající hustotě 
provozu, včetně těžké kamionové 
dopravy, naprosto nevyhovuje. 
Jediným zásadním řešením do 
budoucna je vybudování západ-
ního obchvatu Ivančic, který 
odvede tranzitní dopravu mimo 
město. Takto je koncipován návrh 
územního plánu a JmK toto řeše-
ní akceptuje. Původně zamýšlená 
silnice za židovským hřbitovem 

je v územním plánu komunika-
cí místní, kterou by muselo za 
vlastní peníze vybudovat město. 
Protože se jedná o perspektivní 
řešení, některá opatření je potře-
ba udělat v reálně krátkém čase. 
Krajskou komunikaci Na Br-
něnce je třeba rekonstruovat tak, 
aby vyhovovala těžkému a stále 
narůstajícímu provozu. Rekon-
strukci musí provést SÚS a její 
podmínkou je oprava kanalizace, 
kterou zajistí město. Do konce 
roku 2010 by mělo být vše hoto-
vo,“ reagoval na vzniklou situaci 
starosta Ivančic Vojtěch Adam. 

/pokračování na straně 2/

/Vedrovice/ Před smrtí hladem 
a zimou zachránil bezdomovce, 
který živořil v díře v pískovně, 
místní občan Jan Klodner. Ujal se 
ho polomrtvého a podchlazeného, 
poskytl mu příbytek i jídlo.

„Rozvedl jsem se, přišel jsem 
o první byt, měl jsem jiný, menší 
a o ten jsem také přišel. Ztratil 
jsem i práci. Od roku 2000 jsem 
bydlel v domě svého bratra 
ve Vedrovicích. Chvíli jsem žil 
z peněz z prodeje bytu v Brně. 
Práci se mi ale nepodařilo sehnat 
a časem peníze došly. Poté bratr 
z rodinných důvodů dům prodal

a já musel odejít. Začal jsem ži-
vořit a vybírat popelnice. Požádal 
jsem paní starostku o pomoc, zda 
by nebyla možnost například ně-
jakého azylového bydlení, ale ona 
neudělala nic. Nepodnikla pro mě 
žádné první kroky v sociální síti, 
což by mohla. Takže jsem více 
jak půl roku bez střechy nad hla-
vou a prostředků. Přespával jsem 
v díře v místní pískovně,“ uvedl 
ve zkratce  nynější bezdomovec a 
vedrovický rodák pan Jelínek.

Naštěstí se našel zachránce, 
který byl nablízku a nezištně po-
mohl. „Dozvěděl jsem se od dětí 

z Vedrovic, že v pískovně přespá-
vá bezdomovec, který je na tom 
špatně a do Vánoc asi umře. To 
mě vyděsilo, protože jsem zhruba 
věděl, o koho jde. Nechápal jsem, 
že děti vědí více než dospělí. Šel 
jsem ho hledat. Našel jsem pana 
Jelínka v igelitovém stanu a před-
stavil se mu. To bylo 19. prosince 
2007. Donesl jsem mu jídlo a do-
vedl do mého domu, kde jsem se 
o něj od základu postaral, aby v té 
díře neumřel hladem a zimou.

Následující den jsem zašel 
na obecní úřad ve Vedrovicích 
s oznámením o situaci. Protože

starostka nebyla přítomna, při-
šel jsem další den. Starostka
z oznámení byla dost vyděšená. 
Na můj dotaz, jak se dá případ 
řešit, namítla, že dotyčný bez-
domovec má rodinu, a aby ta se
o něj postarala. Protože pan Jelí-
nek potřeboval okamžitou pomoc 
a jeho rodinu o situaci nikdo nein-
formoval, vyzval jsem starostku 
k okamžitému zásahu na sociálce. 
Podle paní starostky na žádném 
pracovišti sociálního zabezpečení 
nikdo v pracovní den nebyl. Tím 
to všechno skončilo. 

/pokračování na straně 3/

Zachránil bezdomovce - úřad je netečný
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

Město Moravský Krumlov vyhlašuje výběrové řízení
na  pracovní místo ve funkci

Referent (ka) vykonávající správní činnosti na úseku 
sociálně právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí, 

Městský úřad  Moravský Krumlov
Předpoklady: občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt  v ČR; 
věk nad 18 let; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost; ukončené 
vzdělání: nejméně vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politiky, sociální 
péče nebo speciální pedagogiky dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
praxe  ve veřejné správě a ZOZ v oboru výhodou; znalosti správního řízení 
a právních předpisů v dané oblasti tj. z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, z. č. 94/1963 Sb., o rodině, vše v platném znění. 

Druh práce: Výkon sociálně právní ochrany dětí - terénní sociální 
pracovník, platové podmínky dle nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9.

Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce další požadavky
na tuto funkci a informace k výběrovému řízení jsou uvedeny na webové 
stránce www. mkrumlov.cz -  volná pracovní místa.  

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. 1. 2008 
na adresu: Městský úřad Moravský Krumlov, Kancelář tajemníka, 

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov. Obálku označte 
v levém horním rohu „ VŘ – terénní sociální pracovník “.

Město Moravský Krumlov  vyhlašuje výběrové řízení
na  pracovní místo ve funkci

Správce (kyně) počítačové sítě na  Městském úřadu 
Moravský Krumlov, pracovní poměr na dobu určitou

Předpoklady: občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt  v ČR;
věk nad 18 let; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost; ukončené 
vzdělání: nejméně vyšší odborné vzdělání v oboru informatiky nebo 
v příbuzném oboru; praxe  ve veřejné správě výhodou. Znalosti: a) počí-
tačových programů Microsoft Windows 2000 nebo 2003 server, Microsoft 
Windows XP a Microsoft office, provoz sítě LAN, programů LINUX, 
ORACLE, Czechpoint. b) drobných oprav výpočetní techniky. 
Další požadavky výhodou: znalosti implementace uživatel. programů: spisová
služba  GINIS, OK dávky a  OK služby, evidence VERA, z.č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech ve veřejné správě, řidičský průkaz skupiny „B“. 

Druh práce: Komplexní zabezpečení počítačové sítě města Moravský 
Krumlov. Platové podmínky dle nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída  10.

Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce další požadavky
na tuto funkci a informace k výběrovému řízení jsou uvedeny na webové 
stránce www. mkrumlov.cz -  volná pracovní místa.  

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. 1. 2008 
na adresu: Městský úřad Moravský Krumlov, Kancelář tajemníka, 

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov. Obálku označte 
v levém horním rohu „ Správce PC sítě “.

Město Moravský Krumlov vyhlašuje výběrové řízení
na  pracovní místo ve funkci

Referent (ka) vykonávající správní činnosti na úseku 
přestupkového řízení  na Městském úřadu M. Krumlov

Předpoklady: občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt  v ČR;  
věk nad 18 let; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost; ukončené 
vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou; 
praxe ve veřejné správě a ZOZ v oboru výhodou; znalost správního řízení
a  právních předpisů v dané oblasti tj. z. č. 500/2004 Sb., správní řád, z. č. 
200/1990 Sb., zákona o přestupcích a přestupkovém řízení, z. č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích, vše v platném znění.

Druh práce:  Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, 
občanského  soužití, ve věcech majetkových a na úseku dopravních 
přestupků. Platové podmínky dle nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9.

Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce další požadavky
na tuto funkci a informace k výběrovému řízení jsou uvedeny na webové 
stránce www. mkrumlov.cz -  volná pracovní místa.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. 1. 2008 
na adresu: Městský úřad Moravský Krumlov, Kancelář tajemníka, 

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov. Obálku označte 
v levém horním rohu „ VŘ – referent přestupkového řízení “.

EDU - co bude dál?
/Dukovany/ Zástupci obcí z okolí Dukovan a zástupci Energoregi-

onu 2020 se obávají nejasné budoucnosti jádra na Vysočině. Starosta 
obce Dukovany Miloš Kudera, starosta obce Rouchovany Vladimír 
Černý, starosta městyse Mohelno Jiří Kostelník, starosta obce Studenec
a zároveň předseda Energoregionu 2020 Josef Zahradníček, senátor 
Vítězslav Jonáš a jednatel Energoregionu 2020 Bedřich Mozor sdělili 
hejtmanovi kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi na společném jednání 
své obavy z další budoucnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

Projektovaná životnost Jaderné elektrárny Dukovany totiž končí 
v letech 2015 - 2018. Starostové ve svých prohlášeních požadují od 
skupiny ČEZ jasné stanovisko. To se má týkat budoucnosti stávajících 
bloků, případně zvážení výstavby dalších, což umožňuje i chladící 
kapacita řeky Jihlavy. Na základě vlastních zkušeností upozornili
na nutnost včasných dlouhodobých řešení této problematiky.

Zastupitelům Dukovan a Rouchovan není lhostejná budoucnost 
tohoto kraje a oprávněně se obávají toho, aby až elektrárna doslouží, 
nezůstalo po ní betonové torzo. K této problematice bylo vydáno i pro-
hlášení adresované představitelům kraje Vysočina. Z něj vyplývá:

„Zastupitelstvo obce Dukovany si je vědomo potřeby energie,
zejména té elektrické včetně zajištění maximální energetické nezá-
vislosti České republiky. Pamatujeme si velmi dobře, jak dlouhou 
dobu si vyžaduje stavba jaderného zdroje.

Při současné diskuzi o energetických potřebách v příštích letech se 
často účastníci nechávají unést velkolepými plány, jejichž možnosti 
jsou ale omezené. Víme, že život v okolí jaderné elektrárny nemá jen 
klady, ale i zápory. Ke kladům bezesporu patří stabilní rozvoj obcí 
v okolí jaderné elektrárny. První bloky Jaderné elektrárny Dukovany 
byly uvedeny do provozu v letech 1985 až 1987, takže jejich projek-
tovaná životnost končí za 8, respektive 10 let.

Energetická kapacita v okolí Dukovan není ani v současnosti 
plně využita, neboť vodní díla na řece Jihlavě umožní chlazení 
dalšího zdroje o kapacitě až 1000 MW. Žádáme proto vedení ČEZ
o sdělení dlouhodobých záměrů na využití bloků Jaderné elektrárny
Dukovany, včetně osudu areálu po ukončení životnosti elektrárny, 
zpracování studií možností stavby nových energetických zdrojů, 
které by plně využily chladící potenciál řeky Jihlavy, případně
nahradily zdroje současné.“                                                   /jak/

/pokračování ze strany 1/
Rada JM kraje vzala výše uve-

denou petici na vědomí. Na ná-
mitky občanů odpověděl hejtman  
Stanislav Juránek. Podle jeho 
slov město Ivančice dosud nemá 
schválený územní plán města, ale 
jen jeho koncept. Návrh územní-
ho plánu byl prozatím projednán 
s dotčenými orgány samosprávy. 
Jednání za účasti veřejnosti i do-
tčených osob, tj. majitelů pozem-
ků a staveb, ještě neproběhlo. Zde 
mohou občané uplatnit své připo-
mínky a dotčené osoby námitky. 

Nová krajská komunikace 
přivádějící dopravu od severu do 
města byla zpracovatelem nakres-
lena v konceptu územního plánu 
Ivančic v přeložené poloze za 
židovským hřbitovem vyúsťující 
U Tří kohoutů, jak bylo občany 
požadováno. Zároveň byl západ-
ně od města zakreslen obchvat 
města, který byl rovněž považo-
ván za krajskou komunikaci. 

S tímto návrhem ale nesouhlasí 
odbor dopravy krajského úřadu, 
který uvedl, že vybudování pře-
ložky silnice a zároveň obchvatu 
je nadbytečné. Jako krajské řeše-

ní připadá v úvahu komplexnější 
varianta vybudování obchvatu 
s tím, že přeložka může být také 
provedena, ale ne jako krajská, 
ale místní komunikace na nákla-
dy města. Pokud tato přeložka 
bude spadat pod správu města, 
mají občané možnost intenzivněji 
působit na zastupitelstvo města, 
aby přeložku zrealizovalo.

Co se týká problematiky sle-
dování a dodržování předepsané 
rychlosti na silnicích, to spadá 
do působnosti republikové nebo 
obecní policie. JM kraj nemůže 
zajišťovat měření rychlosti ani 
jinak zasahovat do pravomoci či 
povinností policie.

Je zřejmé, že stav komunikací 
je problematický. Pokud se jedná 
o ulici Na Brněnce, má již SÚS 
JMK připraven investiční záměr 
na rekonstrukci vozovky, jejíž 
realizace je však odvislá od vy-
řešení problému s kanalizací, což 
je záležitostí města. „Plně si uvě-
domuji problémy, které se Vás 
dotýkají, a doufám, že dopravní 
situace bude vyřešena ke spoko-
jenosti občanů Ivančic,“ povzbu-
dil hejtman na závěr.              /jak

Doprava se ještě zhorší...

/pokračování ze strany 1/
Bylo zřejmé, že jsem byl podve-

den. Proto jsem osobně zajel mezi 
svátky do Moravského Krumlova, 
kde jsem dostal potřebné dokla-
dy,“ vysvětlil Jan Klodner.

Kamenem úrazu je, že pan 
Jelínek má stále trvalou adresu 
v Brně, v bytě, který mu nepatří, 
i když je vedrovickým rodákem
a trvale tu opět žije od roku 2000.

„To byl argument paní Gigimo-
vové, že dotyčný není občanem 
Vedrovic a že ona nemá povin-
nost se o něj starat. Což ale není 
pravda. Takže jsem pana Jelínka 
přihlásil v Brně, odkud mě infor-
movali, že celý případ vracejí do 
Vedrovic, podle místa nalezení. 
Podle sociálního úřadu v Brně je 
místně příslušný ve Vedrovicích,“ 
pokračoval Klodner. 

„Vývoj s místním bezdomov-
cem je nepopsatelný už proto, že 
pojem bezdomovec je příliš jed-
noduchý a nemůže pojmout celý 
problém člověka bez střechy nad 
hlavou. Náš případ se řeší, bude 
snad vyřešen úspěšně,“ uvedla 
k situaci starostka Vedrovic Anna 
Gigimovová. 

„Obec nadále nic nedělá, ale 
někteří občané obce pomáhají a 
sponzorsky ho podporují. Nejen 
penězi, ale i například jídlem, kdy 
místní myslivci mu donesli zají-
ce. Tento případ ale rozdělil obec 
na dva tábory. Jedna polovina 
- především starších občanů - ho 
podporuje, protože ho zná, druhá 
polovina obce, především mladší 
ročníky i paní starostka tvrdí, že 
sem nepatří. Takže zatím je sta-
rost o pana Jelínka na mně, úřad 
je netečný,“ řekl Jan Klodner. 

Budoucnost je nejistá, ale pří-
slušné kroky se podnikají. Podle 
dostupných a neověřených infor-
mací by v nejbližších měsících 
měl dotyčný dostat minimální 
podporu v nouzi, aby byl z nej-
horšího venku. Do třech měsíců 
by měl dostat dávky starobního 
důchodu za tři roky  zpětně.

 „Co bude dál, nevím. Podle mě 
by starostka měla jít na školení, 
aby věděla jak v takovýchto pří-
padech postupovat. To, co nezišt-
ně dělám já, by měla dělat ona. 
Podle mě je to spíše o nechtění, 
než nevědomosti,“ řekl závěrem 
Jan Klodner.              /mask/

Zachránil bezdomovce...

www.stavebninyhladikova.cz

ZIMNÍ SLEVY:
- polystyren
- zdící materiály
- střešní krytiny
- betonové dlažby
- bednící dílce

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

V - HUNTER
Růžová 39, Moravský Krumlov

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
ZIMNÍHO OBLEČENÍ
zimní bundy, svetry, košile, kalhoty, rukavice

termoprádlo, termomikiny,... zn. AFARS, GRAFF

SLEVY 10 - 50%
platí od 15.1. do 31.3.2008

www.zrcadlo.info
další informace,

fotografie, inzerce,
komentáře
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Přidělování bytů je problémem nejen v Miroslavi, ale v celé republice. 

Potíž tkví v tom, že města nedisponují takovým množstvím bytového fondu, 
aby mohla uspokojit poptávku. Obecně se předpokládá, že nájemné v obec-
ních bytech je výrazně nižší než u soukromých vlastníků. Je zajímavé, že za 
byt stejné kategorie a výměry žádají někteří majitelé, kteří v minulosti získali 
nemovitosti od města, 2 - 2,5 krát vyšší nájem, než je nájemné v městských 
bytech. To není asociální? Dříve bylo v pořadníku několik desítek osob, 
které ale nikdy byt přidělený nedostaly, protože byl většinou byt přidělen „v 
obecním zájmu“. Tuto situaci jsme chtěli změnit a hlavně zprůhlednit, což se 
myslím docela podařilo (samozřejmě vždy ten, který byt nedostane, se cítí 
ukřivděn). Kritika, která byla zveřejněna p. Ivanou Krchňavou v posledním 
loňském čísle Zrcadla, je toho důkazem. Problém byl v tom, že polemika 
byla napsána velice tendenčně a bez možnosti druhé strany problém vysvět-
lit. Z článku mohl čtenář neznalý poměrů nabýt dojmu, že bydlí pod mostem 
a nemá kam jít. Ve skutečnosti pisatelka obývá velice pěkný třípokojový byt 
na náměstí Svobody (skutečnost, že není v jejím vlastnictví, neznamená, že 
nemá kde bydlet). Dále uváděla fakt, že svobodná slečna má přidělen obecní 
byt a dostala další, což je opět nepravda. Bydlí se svou maminkou a sestrou 
v domě na ulici Česká 22. Přidělení bytu je ze zákona v kompetenci rady 
města. Ve výše uvedeném případě bylo nutné smlouvu o půjčce projednat 
v zastupitelstvu města, protože jde o byt s fi nanční spoluúčastí. Celou situaci 
projednala dle schváleného postupu komise bytová a sociální (v každé komi-
si jsou zástupci všech politických subjektů), která jednomyslně doporučila 
radě a zastupitelům města přidělit byt konkrétní žadatelce. Zastupitelé roz-
hodli dle mého názoru naprosto správně. 

Systém přidělování bytů v Miroslavi se řídí pravidly stanovenými vnitřní 
směrnicí města Miroslavi číslo 1/2006 o přidělování obecních bytů do náj-
mu občanům: Jsou vyčleněny tzv. „sociální byty“ - dům na ulici Česká 22 a 
byty „ve dvoře“ na náměstí Svobody 6 a 8. Pořadník se sestavuje 2x ročně 
a je pravidelně zveřejňován na úřední desce a na elektronické úřední desce.  
V případě uvolnění sociálního bytu získává byt uchazeč, který je v pořadní-
ku na nejvyšším místě (toto umístění je odvislé od bodového ohodnocení)

Uvolní-li se ostatní byt (mimo bytů, které jsou vybudovány s fi nanční 
spoluúčastí), je zastupitelstvem schváleno v uvedené směrnici rozpětí 
platného nájemného, a to proto, aby se předešlo vyšroubování nájmu na 
neúnosnou mez. Toto rozpětí je stanoveno na 50 – 70 % trojnásobku plat-
ného nájemného a stanovuje se každý rok tak, aby kopírovalo vývoj cen 
s konečným stavem, který má nastat v roce 2010. Žádosti potom posoudí 
komise bytová a sociální a doporučí radě ke schválení nového nájemce.
O tom, že naše koncepce je dobrá a zajímavá, svědčí časté dotazy z mno-
hem větších měst, než je Miroslav, která našich zkušeností využívají při 
řešení vlastní bytové koncepce. Pro někoho by bylo nejjednodušším řeše-
ním u nově obsazovaných bytů zcela uvolnit nájemné, ale naše koalice hájí 
sociální program, proto preferujeme částečnou regulaci. Další možností by 
bylo při rovnosti nabídek zájemce o byt losovat.

Co se týká neplatičů, postupuje se standardně dle uzavřené nájemní 
smlouvy, kde je uvedena výpovědní lhůta a byt je po jejím vypršení vrácen 
městu. V minulosti jsme řešili dva případy ukončení nájmu.

Domnívám se, že právě tento průhlednější systém může někomu vadit, 
ale zkušenosti ukázaly, že současný stav je lepší, než byl praktikován v mi-
nulosti. Velmi si vážíme lidí, kteří jsou ochotni i přes některé negativní 
reakce jednotlivců pracovat pro veřejnost v komisích či výborech města. 
Problémy a polemiky na téma  byty budou trvat do doby, dokud nebude 
nabídka převyšovat poptávku.           Roman Volf, místostarosta-

Jak se přidělují byty v Miroslavi?
Přidělování bytů v Miroslavi není žádnou záhadou. Byty jsou přidělo-

vány podle závazných schválených kritérií. Byt v tzv. „Šmoulím domě“ 
byl koncem roku 2007 předán do užívání ženě, která měla na městském 
úřadě již 4 žádosti o přidělení jakéhokoliv bytu. Žádosti splňovaly všechny 
námi požadované požadavky. Doposud žila ve společné domácnosti tří 
dospělých osob v městském bytě 1 + 1. Druhá žadatelka si podala žádost 
o byt poprvé a v žádosti nebylo uvedeno nic, co by nás vedlo k úvaze, že 
řeší svoji bytovou situaci. Je nám známo, že bydlí sama s dítětem ve třípo-
kojovém bytě. Komise v počtu pěti členů posoudila obě žádosti a rozhodla 
ve prospěch opakovaných žádostí o byt. Rozhodování bytové komise není 
ovlivňováno osobními ani jinými faktory. Ke své dobrovolné činnosti při-
stupujeme zodpovědně a svědomí máme čisté. 

Členové bytové komise Helena Vrbová a Robert Salát 

/Horní Dubňany/ Před vánoč-
ními svátky oznámil svou kandi-
daturu na úřad prezidenta starosta 
Horních Dubňan a předseda České 
strany národně socialistické, pa-
triot Jiří Stanislav. Proto jsme ho 
oslovili a položili mu pár otázek. 

Jak je to vlastně s úřadem pre-
zidenta republiky?

V minulosti tu byl spoustu let 
stejný systém, technicky bylo 
zařízeno předem a dopředu se 
vědělo, kdo bude prezidentem. 
Malá skupina si ze svého středu 
vždy někoho zvolila, tak o tom 
lidé neměli ani čas a důvod pře-
mýšlet. Naše demokracie je příliš 
krátká na to, aby si lidé za těch 16 
let plně uvědomili hodnotu prezi-
dentského úřadu. 

Ve světě je několik systémů 
prezidentských úřadů, například 
ceremoniální a exekutivní. U nás 
si myslím, že je více ceremoniální. 
Pro příklad Francie má exekutivní. 
Tam má prezident silné pravomo-
ci, o kterých ví, že je má, a využívá 
je. V tom je rozdíl od nás. Zde má 
prezident pravomoci a zastupuje 
stát navenek, takže to musí být 
osobnost, která má určitou kvalitu, 
znalosti řečí, někdo, kdo ví, jak to 
chodí ve světě, ale nesmí to dělat 
na vlastní pěst. Musí neustále 
v souladu s vládou, ministerstvem 
zahraničí, senátem a parlamentem 
vybírat ta nejlepší řešení, které se 
hodí státu, zemi, lidu.

Bohužel, v praxi je to jiná zále-

žitost, že se najdou prezidenti jed-
notlivci, kteří spíše myslí na sebe 
a své vlastní zájmy, a to se projeví. 
Nechci říci, že nynější prezident 
Václav Klaus je někde jinde, ale 
samozřejmě jestliže se pustí do 
záležitostí, jako je celosvětová 
ekologie a globální oteplování, 
přičemž všichni víme, že o tom 
nic neví, protože je ekonom.

Jestliže je někdo vědec v ato-
mové technice, ať zítra nejde 
a nedělá experta v živočišné 
výrobě. A o tom to je. Prezident 
musí být vyvážený člověk, ale 
především osoba prezidenta musí 
mít tu nejzákladnější podstatu a 
tou je mít rád lidi a dbát na to, 
aby lidé věděli a měli jistotu, že 
je zastupuje.

Co vás vedlo ke kandidatu-
ře? Hlavní důvod, proč jsem se 
rozčílil a kandiduji, je, že nyní 
před prezidentskými volbami 
je několik kandidátů na úřad, 
kteří projevili zájem. Chtějí ale 
absolutní jistotu, že budou mít 
dostatek hlasů. Jinak do toho ne-
půjdou. Člověk musí mít odvahu 
a riskovat a vědět, za čím jde,
a pak nemusí mít strach, zda má
o 10 nebo 20 hlasů méně. O tom 
to není. Když člověk neprojeví 
sílu a odhodlání, jít do boje, 
lidé to cítí a nemůže mít důvě-
ru. Jestliže jako hasič záchranář 
nevěřím svému veliteli, do ohně 
s ním asi nepůjdu.

Proto jsem se jako předseda 

strany Národně socialistické 
rozhodl kandidovat. Každý bez-
úhonný občan republiky od urči-
tého věku má právo kandidovat 
na prezidenta. V této demokracii 
se to najednou omezilo na dvě 
nejsilnější strany a do nich ještě 
zapadá třetí. Ti se rozhodli, že 
mezi sebe nikoho nepustí a budou 
si vše kontrolovat, aby se jim do 
toho nikdo nepletl.

Myslím si, že na tento úřad 
mám, byl jsem ve světě, znám 
řeči, mám zkušenosti a mohl bych 
do určité míry tuto republiku re-
prezentovat a propagovat.

Co by jste nám řekl o svém 
politickém smýšlení?

Moje dlouhodobé životní pře-
svědčení je neustále se rozvíjet 
na základě poznatků, čtení a 
zkušeností. Já jsem byl ve svém 
srdci vždy socialistou. Národní 
socialisté prezidenta Beneše, Mi-
lady Horákové a dalších jsou mi 
velice blízcí, protože to byla jed-
na z nejsilnějších předválečných 
stran a byla to strana skutečně 
demokratického socializmu a tam 
je ta síla, kde člověk má možnost 
se přes demokratický socializmus 
zúčastnit spousty věcí. 

Jak vnímáte situaci dnes?
Dnes vidíme, že se tu za těch 

16 let něco stalo a tento typ 
uspořádání se nějak vytratil, teď 
nemyslím tvrdý sovětský direk-
tivní socializmus vlády jedné 
strany. Máme tu teď divoký ka-
pitalizmus, se kterým si nevíme 
rady, nevíme jak ho krotit, jsou 
tu globální zájmy nadnárodních 
společností a země tím nesmírně 
trpí. Protože jsem žil v zahraničí, 
vím, jak to chodí a co se jedná. 
Těmto fi rmám se nejedná o lidi, 
ale o zákazníka a co nejvyšší zisk. 
Naše země uprostřed Evropy ský-
tá tuto možnost a my jí podlehli. 
Otevřeli jsme se příliš, aniž by-
chom si hlídali naše základní věci 
a zájmy, vliv na strategické suro-
viny a průmyslová odvětví. Nikdy 
bych téměř zadarmo nerozdával 
elektřinu, nebo neprodával letiště 
Ruzyně, to je velký omyl. To jsou 
i doly, hutě, chemičky, to by mělo 
zůstat pod částečnou kontrolou 
státu. Pak se to předprodává, roz-
mělňuje, až to úplně zmizí.

 V případě zvolení, když by se 
Váš portrét objevil na známkách, 

nevadilo by vám, že by Vás lidé 
olizovali?

Známky mám rád, a proto bych 
doporučil, bylo-li by to technicky 
možné, zda by ten portrét mohl 
být i z druhé strany, tak, aby mě 
museli olizovat přímo. Ve světě 
bývá zvykem, že se člověk na 
známkách objeví až po smrti, a 
to je dobré. Raději bych na znám-
kách viděl významné historické 
osobnosti našeho národa. 

Co by měl prezident dělat ?
Prezident by se měl veřejně za-

stávat lidí a měl by být něco jako 
super ombudsman, a to v tom 
smyslu, aby mohl říci: „Rád bych 
se podíval na tuto věc, protože 
cítím, že tu není něco v pořád-
ku.“ Prezident se musí plést do 
domácích záležitostí, nemůže jen 
sedět a v zahraničí vychvalovat 
republiku. 

V čem máte navrch oproti 
jiným kandidátům?

Pan Švejnar a Klaus se drželi 
jen jedné linie své profese, a to je 
dost omezuje. Prošel jsem spous-
tou zemí, měl jsem různá zaměst-
nání, prošel jsem životem mezi 
obyčejnými lidmi, jak v Americe, 
Kanadě, Anglii, Francii, tak hlav-
ně doma, a to mě dostává do jiné 
situace, že chápu mnohem hlou-
běji mezinárodní vztahy a problé-
my lidí jako takových. Druhá věc 
je v tom, že oni nezačali na té nej-
nižší složce organizačního celku, 
aby pochopili zájmy obyčejných 
lidí. Já jsem se vrátil a žiji ve 
své rodné vesnici, jsem starostou 
obce, starostou hasičů, a to mi 
pomáhá být skromnější. Obdivuji 
lidi, kteří v malých obcích dělají 
neplacené funkce, protože ty pod-
mínky v první linii, které se musí 
vysvětlovat voličům - lidem, jsou 
nenahraditelné.

Rozzlobí mě, když pak v no-
vinách vidím, jak se píše, že se 
lidé mají dobře, mají plat 20 
tisíc a úroveň se jim zvedá. Ať 
se přijdou podívat do krizových 
oblastí, jak je to doopravdy. Lidé 
mají problémy, o kterých tito dva 
pánové nemají ani potuchy.

A prezident, aby vyvedl svůj 
národ, musí ho nejdříve pochopit 
zevnitř. A jen ten, kdo žije mezi 
lidmi a je s nimi, snáší jejich ra-
dosti i bolesti, chápe, o čem to je. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Region má prezidentského kandidáta

foto: mask

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE

Nissan Micra 0,9i
r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach. 155 tis. km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, imobil., otáčkoměr, 
manuál, nehavarovaný, stav dobrý

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1993, cena 50.000 Kč
tach. 210 tis. km, červená
ABS,  centrál, el. okna a zrc., ALU  
kola, zadní stěr., mlhovky, el. stř. šíbr

Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba

e-mail: prodej@mazda-kral.eu
www.mazda-kral.eu

autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy

výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí

vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU

záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku

příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku

12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.

Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 2 1,25i CE 
r.v. 2008, cena 249.000 Kč
tach. 0 km, světle modrá
na objednání, dodání duben 2008
4x airbag, ABS, imob, centrál 

Nissan Almera 1,4i
r.v. 2000, cena 99.000 Kč
tach. 132 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 2X airbag, ABS, centrál, 
imob.  dobrý stav, koupeno v CZ

Mazda CX7 REVOLUTION
r.v. 2007, cena 699.000 Kč
tach. 1 tis. km, černá      (bez DPH)
aut klima, 6x airbag, ABS, EDS, ASR,
ESP 4x4, max. el. výbava, 6 rychl.

Nissan Micra 0,9i
r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach. 55 tis. km, tm. červená
2x airbag, ABS, imobil., centrál, el. 
okna, dobrý stav

Mazda MX5 1,8i
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
tach. 87 tis. km, černá metal.
kabriolet, dvě místa, perfektní stav, 
ALU kola 16“, 2x airbag

Mazda 121 1,3i DB
r.v. 1993, cena 45.000 Kč
tach. 115 tis. km, sv. modrá metal
manuál, stav. volant, spojler, křídlo,
shrnovací střecha, tón. skla

Mazda 626 1,8i GF 
r.v. 2000, cena 169.000 Kč
tach. 132 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio, 
centrál, imobil., el. př. okna

Mazda 3 1,6i SP
r.v. 2005, cena 299.000 Kč
tach. 45 tis. km, modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ESP, ABS, 
EBD, bohatá el. výbava, ALU kola 

Mazda 6 2,0 MZR CD
r.v. 2003, cena 319.000 Kč
tach. 64 tis. km, sv. šedá metal.
digi klima, 8x airbag, max. el. výbava, 
temp., palub. počítač, perfektní stav

Mazda Demio DW 1,3i
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
tach. 97 tis. km, tm. stříbrná metal.
klima, ABS, imobil., el. zrc a okna, 
tón. skla, manuál, servo, zad. stěrač

VÝPRODEJ
ZIMNÍCH

PNEU
SUPER

CENY !!!
Kia Sorento 2,5 CRDI
r.v. 2002, cena 349.000 Kč
tach. 200 tis. km, stříbrná metal.
aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS, 4x4, 
orig. rádio, centrál, imob., el. výbava

Nissan Primera 1,8i
r.v. 2002, cena 189.000 Kč
tach. 132 tis. km, tm. zelená metal.
aut. klima, 4x airbag, orig. rádio, imob., 
el. okna a zrc., posil, tón. skla
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spol. s  r. o., Padochovská 1, 664 12  Oslavany
přijme do pracovního poměru

Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s dvanáctiletou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti
Jsme držitelem certifikátu kvality ISO/TS 16949:2002 
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program
Tváření za studena je v posledních letech rozšířeno o strojní obrábění.

Lidské zdroje
Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného 

personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o
uchazeče s kvalifikací ve strojních oborech 

a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti
nabídnout  jistotu práce a mzdy,

vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.

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

Nabízíme:
zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti  •  vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

interní bezplatné jazykové kurzy  •  odpovídající platové ohodnocení  •  13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..)  •  odměny za zlepšovací návrhy
přítomnostní odměny (až 8.000 Kč/rok za nulovou nemocnost)  •  závodní stravování 

s příspěvkem od zaměstnavatele  •  zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce
a zpět do místa bydliště  •  společenské a sportovní akce  •  program na podporu zdraví, atd.

Bližší profil pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz.
Dále přijímáme žádosti o zaměstnání i registrace brigádníků do databáze uchazečů.
Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131.

e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz

/Vedrovice/ Nedotažené plány 
výstavby, neuskutečněné projekty,
na které se jen práší. To je radnici 
vytýkáno některými občany.

„Starostka není populární, obec 
je v dezolátním stavu, vyhodily 
se statisíce za projekty a nic se 
neuskutečnilo. Například projekt 
na obecní dům za 450 tisíc. Měl 
tam být bowling, opravna kol, tu-
ristické centrum s ubytováním,“ 
uvedl Jan Klodner z Vedrovic.  

„Projekt Obecní dům není 
v plánu Strategie rozvoje Vedro-
vic. Obec podpořila vybudování 
Domu chráněných bytů v Olbra-
movicích, Domy s pečovatelskou 

službou v Moravském Krumlově, 
Bohuticích i Miroslavi. Tyto 
domy jsou otevřeny i pro naše 
občany,“ oponovala Anna Gigi-
movová, starostka Vedrovic. 

„Také jde o celkovou úpravu 
náměstí za 90 tisíc. Údajně obec 
dostala od církve zadarmo faru, 
kde má být muzeum vesnických 
tradic. Z přilehlého dětského 
hřiště má být parkoviště pro tu-
risty, kteří sem budou jezdit. To 
je neuskutečnitelný projekt. Už 
se ozývají děti a mladé maminky, 
které hřiště využívají, že upro-
střed dědiny bude místo hřiště 
další asfaltová plocha, přitom je 

velké parkoviště naproti kultur-
nímu domu a to dostačuje. Podle 
mě muzeum nemá efekt, kdo sem 
bude jezdit? Nejsou zde vytvo-
řeny podmínky pro turistiku,“ 
pokračuje dále Jan Klodner. 

„Projekt Muzeum, úprava 
náměstí s parkovištěm řeší oži-
vení minulosti a tradic, rozvoj 
cestovního ruchu, kulturních a 
vzdělávacích aktivit, také špatnou 
dopravní situaci na návsi. Vše 
v kontextu mikroregionálního za-
měření. Projekt se připravuje pro 
žádost o dotaci z fondů EU. Ob-
čané jsou seznamováni s těmito 
aktivitami v místním zpravodaji, 

na nástěnkách a samozřejmě na 
jednáních zastupitelstev obce,“ 
vysvětluje Anna Gigimovová. 

„Hasiči jsou v troskách, obec 
místo dotací bere hasičům palivo 
z rezervy na sekání trávy a pak se 
shání benzín. Dvacet litrů, které 
musí být v rezervě,“ postěžoval 
si Jan Klodner. 

„Financování místních hasičů 
probíhá transparentně - dle potře-
by. Mělo by být v souladu s ak-
tivní činností, se stabilizovaným 
členstvem. Finanční rozvaha roku 
2007 a ročníků předcházejících je 
k nahlédnutí na OÚ,“ dodává 
Anna Gigimovová.            /mask/

I když novoroční projev pre-
zidenta Václava Klause byl opti-
mistický a konstatoval vysokou 
životní úroveň, ne všem se ale 
budou zamlouvat novinky roku 
2008. Pro většinu domácností
to bude rok, kdy sáhnou hlouběji 
do kapes a budou muset začít pře-
mýšlet, jak rychle změnit svoje 
rodinné rozpočty. 

To nejvíce pocítí sociálně slab-
ší občané a domácnosti, jež mu-
sejí splácet různé půjčky a hypo-
téky, se kterými se roztrhl pytel. 
Novinky se dají shrnout jednou 
větou. Nové poplatky, krácení 
sociálních dávek a zdražování. 
Důvodem je reforma veřejných 
financí, která sebou přináší daňo-
vou a sociální revoluci. Změnily 
se sazby daně z přidané hodnoty, 
daně z příjmu fyzických osob
a výše vyplácených sociálních 
dávek. Proberme to podrobněji.

Co se bude zdražovat? Ze zbo-
ží to jsou potraviny (až o 20 %),
alkohol, živá zvířata, semena, 
krmivo, antibiotika, dětské ple-
ny, knihy, časopisy, cigarety(až 

+ 14 %), zdravotnické pomůcky, 
palivové dřevo, ale také například 
i dětské autosedačky.

Ze služeb to je ubytování, 
stavební práce, hromadná dopra-
va (až +30%), zdravotní péče, 
úklidové práce a sociální péče. 
Ale také vstupné na výstavy (až 
+50%), koncerty, sport, kina, zoo, 
umělecká představení, posilovny 
a tolik diskutované pohřebnictví.

Dále pak nájemné (až + 45 %),
hypotéky, vodné, stočné (až + 14 %),
uhlí (+ 17 %), elektřina (až + 14 %),
plyn (až + 7,5 %), benzin (+ 1,6 %), 
pivo (+ 10 %), dálniční známky 
(+ 11 %), poštovné (+ 42 %)
a televizní poplatky(+ 13 %).

A jaké dávky se mění, respekti-
ve snižují nebo i ruší? Je to rodi-
čovský příspěvek, mateřská, pří-
davky na děti, porodné, sociální 
dávky, podpora v nezaměstnanos-
ti, podpora na péči o postižené, 
životní minimum, pohřebné.

U nemocenské budou první tři 
dny na neschopence bez peněz
a i pozdější nemocenská se sni-
žuje. U lékaře a v lékárně za kaž-

dou položku zaplatíme 30 Kč, 
pohotovost nás bude stát 90 Kč a 
den v nemocnici 60 Kč. Ruší se 
tzv „pastelkovné“, což je 1000 Kč 
pro každého prvňáčka.

Samostatně změny cen jed-
notlivých položek nepředstavují 
astronomické částky, ale korunka 
ke korunce a v konečném součtu 
je to již pěkná cifra. Když k tomu 
podle statistik připočteme, že pl-
ných 90 procent lidí v této repub-
lice má měsíční příjem do 15 tisíc 
korun, mnozí budou mít problém 
vyjít se svými příjmy. 

Po zvýšení výdajů objem tzv. 
zbytných peněz v domácnostech 
výrazně poklesne. Problém je 
v tom, že ceny rostou u těch výda-
jů, bez kterých se rodiny jen těžko 
obejdou, a hlavně, které se zaplatit 
musí. To je příklad právě nákladů 
na bydlení, nákup léků, dětského 
zboží či splácení půjček.

V současnosti se nejvíce z ro-
dinných příjmů vydá na potra-
viny, bydlení, dopravu, kulturu, 
volný čas a telekomunikace. 
Když rodina zaplatí nezbytné vý-
daje, zbude jí méně peněz. Bude 
se tedy muset měnit i rozpočet 
a spotřební chování. Bude se 
míň nakupovat. Nebude se číst, 
kupovat knihy, noviny, časopisy 
a podobně. Sníží se úroveň stylu
a způsobu života.

Většina rodin zareaguje tak, 
že omezí ty výdaje, bez kterých 
se lze obejít. Dá se očekávat, že 
se v řadě rodin zmenší již nízké 
výdaje například za kulturu. Již 
dnes řada dětí nemůže chodit na 
některé zájmové kroužky, jezdit 
na lyžařské školní zájezdy, pro-
tože v rodinné kase na to nejsou 
peníze. Navíc by si měli občané 
začít výrazně spořit na stáří,
ale z čeho?                         /mask/

Kritizují vedrovickou radnici právem?

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Pozorní čtenáři elektrárenského Zpravodaje jistě nepřehlédli článek 
Projekt bakalář aneb jak se stát operátorem JE. Proč se o tomto projek-
tu chci zmínit i v informacích OBK?

Elektrárna je komplex velmi složitých moderních zařízení, která 
obsluhují zaměstnanci s vysokou kvalifikací. Jen tak můžeme hovořit 
o bezpečném provozování JE. OBK sleduje nejen stav techniky, ale 
především způsob, jakým jsou tato zařízení provozována. Odtud pak 
pramení zájem OBK o projekt Bakalář.

Bolestí snad všech jaderek na světě je řešení generačního problému. 
Na výstavbě a najíždění se účastní generace techniků a dělníků „ v nej-
lepších věku “, elektrárna úspěšně pracuje a dvacet let je pryč. Tehdejší 
čtyřicátníci se chystají do důchodu. Ale život jde dál a je třeba mladých 
odborníků, kde je však vzít?

A jsme u druhého problému, který na první pohled také s prací OBK 
nesouvisí. Je jím jasné stanovení, jak dlouho bude ještě elektrárna pra-
covat a jaká je v tomto směru politika vlády. Jen tehdy, když mladý člo-
věk vidí dlouhodobé uplatnění v oboru, rozhodne se pro jeho studium. 
Loňský podzimní seminář pořádaný OBK, o kterém jsme se v této rub-
rice zmiňovali, se snažil přispět k poodhalení budoucnosti dukovanské 
elektrárny i další perspektivy jaderné energetiky v naší republice. 
Zjistili jsme, že Dukovany mají za sebou „menší polovinu svého života 
a že celosvětový trend se přiklání k jaderné energetice jako jedinému 
průmyslově využitelnému ekologickému zdroji energie“.

Proto se domnívám, že projekt Bakalář je výzvou mladým lidem,
a to především v okolí elektrárny. V příštím čísle si povíme, co tento 
projekt nabízí.                    2.1.2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa          

Co nás čeká v roce 2008?

Prohlášení
Rady Energoregionu 2020

Sdružení obcí E2020 kolem JE Dukovany velmi dobře zná proble-
matiku jaderné energetiky a dlouhodobě se snaží přispívat k dobrým 
vztahům mezi provozovatelem jaderného zařízení a obcemi regionu. 
Soužití s jaderným energetickým gigantem nemá jenom samé zápory, 
ale existují i pozitiva např. v podobě zaměstnanosti pro dodavatelské 
firmy i pro obyvatele. Vědomi si zásadní důležitosti v oblasti energe-
tické soběstačnosti pro další rozvoj naší společnosti (České republiky) 
požadujeme, aby vláda ČR naprosto jasně a otevřeně deklarovala, 
jakým způsobem bude zajištěna rostoucí spotřeba elektrické energie 
v horizontu 10-15 let(to je přibližně doba potřebná k výstavbě nového 
jaderného zdroje). Aby energetická společnost ČEZ zveřejnila další 
záměry svého působení v lokalitách EDU a ETE. V případě, že se
v těchto lokalitách počítá s výstavbou nových jaderných zdrojů, nabí-
zíme svoji pomoc při projednávání s veřejností, dotčenými institucemi 
a organizacemi za předpokladu, že bude uspokojivě vyřešen vztah obcí 
a jaderného zařízení zákonnou formou. V případě, že se o výstavbě 
nového jaderného zdroje neuvažuje (a to z jakýchkoli důvodů, včetně 
politických), požadujeme urychlené řešení vztahu obcí a jaderného 
zařízení tak, aby mohly být nastartovány procesy ve všech oblastech 
života, které následně umožní další existenci regionu po odstavení 
jaderného zařízení bez sociálních otřesů.           Josef Zahradníček, 
starosta obce Studenec a zároveň předseda Energoregionu 2020 
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Letos se v rubrice „Zeptali 
jsme se“ budeme věnovat všem 
druhům škol a školských zařízení 
v regionu, abychom se dozvěděli, 
jaké jsou dnes pro vzdělávání 
podmínky, jak jednotlivé školy 
zvládají neustálé byrokratické 
změny Ministerstva školství, nebo 
jak se která škola našim dětem 
skutečně věnuje.

Čtenáři, kteří byli zvyklí v té-
to rubrice nacházet rozhovory 
s osobnostmi regionu, se ztráty
tématu nemusí obávat. Rozhovo-
ry budou nepravidelně otiskovány 
na jiných stránkách novin.

Jako první vám představíme 
Základní školu v Olbramovicích. 

Paní učitelko, představíte nám 
ve zkratce vaši školu?

Naše škola je vesnická spádová 
škola s úplnou devítiletou docház-
kou. Její součástí je také mateřská 
škola, školní jídelna a školní 
družina. Školu navštěvují i žáci 
z okolních vesnic (Branišovic, Ve-
drovic, Bohutic, Kubšic,...), kteří 
se vzdělávají ve dvou budovách. 
V první se nachází učebny 1. - 3. 
třídy a školní družiny, ve druhé 
učebny 4. - 9. tříd, specializované 
učebny a tělocvična. Škola má 
k dispozici hřiště, kurt, botanickou 
zahradu i pozemky k výuce prak-
tických činností.

Co je pro školu v následujícím 
období prioritní?

Tato otázka by měla spíše smě-
řovat k vedení školy... Ale pokud 
můžu mluvit za ně, musím říci, že 
si naše škola drží stabilní počet 
žáků již několik let. Také jsem 
přesvědčena o tom, že máme 
rodičům i žákům, co nabídnout. 
Vytvořil se zde dobrý kolektiv 
pedagogů s nízkým věkovým 
průměrem, řadou originálních 
nápadů a chutí realizovat nové 
věci. Už delší dobu usilujeme o 

vybudování tříd v podkroví, což 
by nám umožnilo mít všechny 
třídy pod jednou střechou. To je 
však otázka především peněz a ty 
bohužel chybí. 

Řekněte nám, co podle Vaše-
ho názoru školu v současnosti 
nejvíce tíží?

Už jsem zmínila plánovanou 
vestavbu. Tento projekt souvisí 
s tím, že malé děti musí na tělo-
cvik přecházet do jiné budovy, 
a to je právě jeden problém. K 
dalším patří průměrná vybavenost 
školy. Sice máme počítačovou 
učebnu, ale vzhledem k tomu, že 
technologie se neustále rozvíjejí
a společnost vyžaduje, aby vzděla-
ný člověk uměl používat počítač, 
internet a další, uvítali bychom 
další učebnu, případně počítač 
v každé třídě. Samozřejmě se ten-
to problém týká i dalších pomů-
cek, jenže opět tu jde o peníze.

Co děláte pro děti ve výuce?
Ve škole je řada integrovaných 

žáků, ti samozřejmě vyžadují in-
dividuální přístup. V učitelském 
sboru máme vysokoškolsky vzdě-
lanou speciální pedagožku, která 
řídí reedukaci těchto dětí. Pracují 
zde tři dyslektické kroužky, kam 
mohou docházet také žáci s výu-
kovými problémy. Na naší škole 
je integrována i slabozraká dívka. 
Ta v rámci běžné výuky absol-
vuje jednou týdně výuku čtení
a psaní Braillova písma, kterou 
po patřičném vyškolení zajišťu-
jeme my jako škola.

Ve výuce se u nás můžete setkat 
již běžně s projektovým vyučová-
ním a řadou netradičních forem a 
metod výuky. Ty se bez problémů 
staly součástí výuky .

Jaké mimoškolní aktivity pro 
děti organizujete?

Naše škola má sportovní za-
měření. Je zde dlouholetá tradice 

dívčí národní házené. Už mladší 
děvčata si ji mohou zvolit jako 
nepovinný předmět, starší žáky-
ně a dorostenky pak navštěvují 
kroužky házené. Kromě toho 
nabízíme řadu zájmových útvarů, 
které vedou většinou učitelé.

Mezi ně patří basketbal, spor-
tovní hry, fl orbal, sportovní gym-
nastika, kroužky angličtiny, něm-
činy, vaření, taneční, počítače.

V budově školy má zázemí 
hudební škola Yamaha, kterou 
vede paní učitelka z 1. stupně. 
Vydáváme časopis Školní OKO, 
jehož redakci tvoří žáci.

A co rodiče vašich žáků, neza-
pomínáte na ně?

Určitě ne, snažíme se o úzkou 
spolupráci. Rodiče nám pomáhají 
v organizování řady akcí, chce-
me, aby byli vždy informováni
o událostech ve škole, diskutovali 
jsme s nimi nedávno třeba o prá-
vě proběhlé stávce. Nebráníme se 
i návrhům z řad rodičů.

Spolupracujete s jinými škola-
mi v regionu?

Každý rok probíhá tradiční tur-
naj o Jahodový pohár v kopané a 
vybíjené, kam zveme okolní ško-
ly a na který se, myslím, všichni 
těší. Pořádáme výtvarné soutěže, 
spolupracujeme při organizování 
plaveckých a lyžařských výcviků, 
škol v přírodě.

Zúčastňují se žáci soutěží?
Řekla bych, že rádi a poměrně 

často. Snažíme se jim předkládat 
nejrůznější nabídky, které nám
na školu chodí, či které najdeme na 
internetu. Zvlášť pokud uspějí, je
to pro ně motivace k další účasti.

 Pokud se za školu můžu 
pochlubit aspoň něčím význam-
nějším z poslední doby, tak jsou 
tradičně v celorepublikovém mě-
řítku úspěšné naše házenkářky,
na Mistrovství ČR obsazují 

přední příčky každý rok, školní 
časopis se již dvakrát v konku-
renci dvou stovek škol probojo-
val mezi 10 nejlepších časopisů 
z celé republiky a získal fi nanční 
odměnu 10 tisíc korun. Daří se 
nám i v literárních, výtvarných
a recitačních soutěžích.

Zapojuje se škola do veřejné-
ho života obce?

Ano, na vesnici to jinak ani 
nejde. Například tradiční prodejní 
vánoční výstava spojená s pěvec-
kým vystoupením žáků u kostela. 
V lednu a únoru nás čekají před-
tančení na sportovním a obecním 
plese, a tak to pokračuje po celý 
školní rok. Na spolupráci s obcí 
a zapojení se do veřejného života 
klademe velký důraz. Prezentuje-
me se také v Olbramovickém zpra-
vodaji a v regionálních denících.

Máte na škole nějaký vzdělá-
vací program?

Ano, jako každá škola, i my 
jsme v průběhu celého loňského 
školního roku intenzivně pra-
covali na školním vzdělávacím 
programu a vlastně tvořili nové 
osnovy pro každý předmět. Brali 
jsme to skutečně poctivě a strávili 
na jeho tvorbě řadu hodin a dnů. 
Proto mě mrzí, že veřejnost stále 
vnímá učitele jako ty, co mají 
brzy „padla“, pořád prázdniny, 
a nevidí to množství práce, co 
děláme navíc.

Co byste popřála vaší škole i 
sama sobě do budoucnosti?

Popřála bych nám všem, aby 
si učitelské povolání opět získalo 
prestiž, kterou mělo například
za první republiky, aby stát po-
skytoval dostatečné množství 
prostředků na školství a aby vzta-
hy mezi učiteli, žáky i rodiči byly 
co nejlepší.

Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

Zeptali jsme se: Mgr. Michaely Vejvalkové, 
pedagogické pracovnice ZŠ v Olbramovicích 

Praha stále chce Epopej
/Moravský Krumlov, Ivančice/ Jaký bude další osud Slovanské 

epopeje v Moravském Krumlově? Jaký bude mít dopad na region její 
případné odstěhování do Prahy? Na tyto a mnoho dalších otázek stále 
nenacházíme defi nitivní odpověď. Podle posledních zpráv by se měla 
Epopej do dvou let přestěhovat do Prahy.

„S odstupem času si nejsem jist, zda nám medializace prospěla nebo 
uškodila. Na jedné straně nebývale stoupl zájem o toto dílo a díky tomu 
ho v loňském roce vidělo o cca 15 % více návštěvníků než jiná léta. 
Přijeli se na něj podívat i nejvzácnější hosté, a to prezident republiky 
Václav Klaus s chotí a velvyslanci různých zemí, mezi prvními vel-
vyslanec USA Richard W. Graber s chotí. Na druhé straně nebýt me-
dializace, možná, že by si Praha ani nevzpomněla, že někde odpočívá 
její „majetek“ a Muchova Slovanská epopej by v Moravském Krum-
lově v klidu fungovala dalších čtyřicet pět let. Ale dedikaci tohoto díla
Městu Praze v žádném případě nezpochybňujeme,“ sdělil Jaroslav 
Mokrý, starosta Moravského Krumlova.

„Přestěhování Epopeje do Prahy považuji za velmi nešťastné. Praha 
má nepřeberné množství turistických atrakci a umístění Epopeje bude 
jen jedna z nich. Pro náš region by to však znamenalo nenahraditelnou 
ztrátu. Podle mého názoru je koncepce Památníku AM v Ivančicích
a Slovanská Epopej v MK v takovém souladu, že přímo vybízí k ná-
vštěvě obou našich měst a shlédnutí obou expozic, které navíc jedno-
značně vyjadřují vztah Alfonse Muchy k rodnému kraji. Věřím, že zví-
tězí nakonec zdravý rozum a k přestěhování tohoto monumentálního
díla do Prahy nedojde. A nelze ani přehlédnout emocionální složku 
celého problému. Epopej přežila jen díky svému umístění v MK a umí-
něná snaha Prahy, ač se o ně ani milimetrem mnoho desítek let nikterak 
nezasloužila, o její přemístění, bude do budoucna pochopena jen jako 
marný pokus o demonstraci arogance moci. Ovšem velmi nerad bych 
se pletl,“ sdělil k situaci starosta Ivančic Vojtěch Adam. 

Na pražském Výstavišti by měla stát nová budova ve tvaru krychle,
do které by mělo být monumentální dílo umístěno. Již je vyřízené plat-
né územní rozhodnutí s tím, že stavební povolení je snad otázkou týd-
nů. Stavba by měla stát 60 milionů. „Neděláme si vrásky z toho, že Pra-
ha má územní rozhodnutí a vyřizuje stavební povolení na vybudování
speciálního pavilónu, který nejen že má být postaven v záplavové 
zóně Vltavy na linii Trojský zámek - Výstaviště místo vyhořelého 
Bruselského pavilónu, ale navíc svým pojetím zcela odporuje předsta-
vě samotného malíře o „důstojném umístění díla“. Stejný názor sdílí
i strážce čistoty odkazu svého slavného děda pan John Mucha. Sta-
vební povolení bude možná úspěšně vyřízeno. Má platnost dva roky. 
Před uplynutím této doby stačí jednou „hrábnout“ do země a požádat 
o prodloužení. Prodlužuje se na věčné časy! Mezitím zestárneme, 
bude olympiáda, která zadluží Prahu a celý stát na mnoho generací 
- a všichni budou nakonec rádi, že snad ještě bude stát zámek v Morav-
ském Krumlově, kde si budou návštěvníci prohlížet slavnou Muchovu 
Slovanskou epopej. Město Moravský Krumlov má zatím smlouvu
o prodloužení pronájmu do konce roku 2008. Dál uvidíme,“ konstato-
val starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.                  /mask/

AUTOBAZAR ROSICE
Brněnská 1343 (naproti STK), 665 01 ROSICE VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING • ÚVĚR

Audi Allroad 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 429.000 Kč
tach.: 138 tis. km, aut. klima

A6 Avant quattro Sline
r.v. 2003, cena 420.000 Kč
tach.: 236 tis. km, aut. klima

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 325.000 Kč
tach.: 180 tis. km, aut. klima

Audi A6 3,0 TDI quattro
r.v. 2005, cena 729.000 Kč
tach.: 136 tis. km, aut. klima

Audi A6 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 315.000 Kč
tach.: 198 tis. km, aut. klima

Audi Allroad 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 425.000 Kč
tach.: 192 tis. km, aut. klima

BMW 325 D automat
r.v. 2003, cena 399.000 Kč
tach.: 150 tis. km, aut. klima

BMW 524 TDS
r.v. 1991, cena 49.000 Kč
tach.: 392 tis. km

BMW M3 3,0i
r.v. 1993, cena 230.000 Kč
tach.: 137 tis. km, klima

BMW X5 3,0i aut (bez DPH)
r.v. 2001, cena 499.000 Kč
tach.: 272 tis. km, aut. klima

Citroen Saxo 1,4i
r.v. 1996, cena 59.000 Kč
tach.: 117 tis. km

Fiat Palio 1,3i
r.v. 2000, cena 69.000 Kč
tach.: 83 tis. km, klima

Fiat Punto 60 SX
r.v. 1997, cena 49.000 Kč
tach.: 77,5 tis. km

Ford Fiesta 1,3i
r.v. 1998, cena 54.000 Kč
tach.: 72 tis. km

Hyundai Galloper 2,5 TD
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
tach.: 230 tis. km, klima

Hyundai Atos 1,0i
r.v. 1998, cena 69.000 Kč
tach.: 80 tis. km

Jeep Cherokee 4,0i aut
r.v. 1995, cena 99.000 Kč
tach.: 212 tis. km

Mazda 323 1,6i
r.v. 1990, cena 25.000 Kč
tach.: 165 tis. km

Mercedes-Benz 170 CDI
r.v. 2000, cena 179.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Mercedes-Benz Vito 2,2 TD
r.v. 2002, cena 299.000 Kč
tach.: 114 tis. km, klima

Nissan Terrano II 2,7 TDI
r.v. 1998, cena 214.000 Kč
tach.: 161 tis. km, klima

Peugeot 306 1,9 D
r.v. 1993, cena 39.000 Kč
tach.: 265 tis. km

Renault Kangoo 1,4i
r.v. 1999, cena 119.000 Kč
tach.: 123 tis. km

Renault Scénic 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 176.000 Kč
tach.: 154 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,6
r.v. 1999, cena 165.000 Kč
tach.: 138 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 259.000 Kč
tach.: 165 tis. km, aut. klima

Škoda Felicia 1,3
r.v. 2001, cena 79.000 Kč
tach.: 130 tis. km

Škoda Forman 135
r.v. 1993, cena 19.000 Kč
tach.: 125 tis. km

Škoda Forman 135 L
r.v. 1992, cena 15.000 Kč
tach.: 125 tis. km

VW Touran 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 340.000 Kč
tach.: 121 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 169.000 Kč
tach.: 145 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 115 tis. km, aut. klima

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 126 tis. km, klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 179.000 Kč
tach.: 90 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,6 TD
r.v. 1988, cena 22.000 Kč
tach.: 180 tis. km

VW Golf 1,9 TD
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 224 tis. km

VW Golf 1,6i
r.v. 1996, cena 80.000 Kč
tach.: 109 tis. km

VW Transporter 2,4D
r.v. 1997, cena 148.000 Kč
tach.: 230 tis. km, (bez DPH)

Loď Milenium 485
r.v. 2001, cena 269.000 Kč
velmi dobrý stav

Opel Corsa 1,7D
r.v. 1997, cena 44.000 Kč
tach.: 175 tis. km

Peugeot 307 2,0 HDI
r.v. 2002, cena 219.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Peugeot 206, 1,1i
r.v. 2004, cena 149.000 Kč
tach.: 44 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2005, cena 315.000 Kč
tach.: 143 tis. km, klima

Škoda Superb 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 82 tis. km, aut. klima

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2005, cena 299.000 Kč
tach.: 46 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 325.000 Kč
tach.: 171 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 185.000 Kč
tach.: 181 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 D
r.v. 1998, cena 134.000 Kč
tach.: 206 tis. km

e-mail: info@avautobazar.cz
www.avautobazar.cz

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Stav. pozemek na výstavbu chaty
Ivančice, lok. Dejmaly, výměra 
968 m2. Na pozemku jsou 2 sklepy
a horní základ. deska o ZP 16 m2, 
IS: el. na poz., možnost studny. 
Cena: 225 tis. Kč 

Dvougaráž s malou dílnou,
v lokalitě Ivančice - Němčice,
v současnosti hrubá stavba,
není zavedena elektřina, vjezd 
do garáže jedněmi vraty. 
Cena: 150 tis. Kč 

Srub. chata Budkovice u  Ivančic, 
CP 35 m2, 2. NP, 2 místnosti, 
nutná rekonstrukce, topení na 
TP, el. není. Vhodné pro rybáře, 
nachází se nad řekou Rokytnou. 
Cena: 100 tis. Kč 

RD 2+1 Odrovice, cca 28 km od 
Brna, samost. stojícící, RD určen 
k rozsáhlé rekonstrukci nebo jako 
stav. místo, ZP 114 m2, zahrada 
117 m2 + 1 ha pole, veškeré IS. 
Cena: 680 tis. Kč 

Penzion s restaurací, zahrádkou, 
bytem 3+kk a komfortní chatou
v rekreační oblasti města Ivančice, 
PO REKONTRUKCI, CP 832 m2,
zastav. plocha 337 m2, veškeré IS. 
Cena: 4,8 mil. Kč 

splátka od 2.123 Kč/měs.

RD Ivančice, poblíž náměstí, 
určený ke kompletní rekonstrukci 
nebo jako stavební místo, 
celková plocha 679 m2, veškeré 
IS na pozemku. 
Cena: 800 tis. Kč 

Orná půda Ivančice, momentálně 
neobdělávaná, o výměře 6.071 m2,
ve svahu, dobrá dostupnost i vět-
ším zemědělským strojům. 

Cena: 91 tis. Kč splátka od 2.476 Kč/měs.

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

splátka od 14.504 Kč/měs.

Pronájem obchodních 
prostor Oslavany
o celkové výměře 

80 m2, soc. zařízení 
a možnost využití i 

malého dvorku,
2 místnosti. 

Cena: 6.000 Kč/měs. 

Stav. oploc. pozemek Ivančice
- Budkovice, rovina, vým. 700 m2,
šířka 10 m, nyní využíváno jako 
zahrada s chatou o ZP 36 m2,
IS na hranici pozemku. 
Cena k jedn.: 600 Kč/m2 

Společnost Real GARANT hledá 
realitního makléře nejlépe s praxí. 
Zajímavé provizní ohodnocení!!!

 

Vaše životopisy zasílejte na e-mail:  
posta@realgarant.cz nebo volejte 

na tel. 608 904 100. 

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE
k prodeji byt nebo 
RD 1-3+1 určené 
i k rekonstrukci 

v lokalitě nejlépe 
Ivančice

a okolí, není ale 
podmínkou. 

MODERNÍ LINIE 
- 3 TYPY DVÍŘEK
- 46 BAREV

KLASICKÁ LINIE
- 6 TYPŮ DVÍŘEK
- 12 BAREV

SEDM TYPŮ
SEKTOROVÝCH ŘAD
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Ý Modřický rodák Jan Vonka se svým týmem při Jarní 
ceně Brna.

Ý MS cestovních vozů - WTCC se opět jelo na Masarykově 
okruhu. Na fotografi i je Chevrolet Lacetti Itala Lariniho.

Û Česká pojišťovna – Škoda Octavia cup má za sebou 
další úspěšný ročník. Michal Matějovský sahal po celkovém 
vítězství, ale technická závada na jeho voze byla jiného 
mínění. Celkovým vítězem se stal Erik Janiš.

Ý James Toseland  po zisku titulu Mistra světa v kategorii 
Superbike  pojede v letošní sezóně v seriálu MotoGP.

Ý Výfuky Suzuki Maxe Biaggiho vypadají velice zajímavě.

Ý Porada před závodem. Při A1 GP v Brně rozmlouvají 
Erik Janiš /vlevo/, Tomáš Enge a Jarek Janiš /vpravo/.

Ý Skokan na lyžích Jakub Janda si letní přípravu zpestřuje 
závody v Národní formuli.

Ý Karel Abrahám bodoval při domácí GP a celkově získal 
v premiérové sezóně ve dvěstěpadesátkách 16. místo.

Þ Milan Maděryč /uprostřed/ s vozem Audi DTM bojoval 
proti Mercedesům DTM Charouzova týmu. Na snímku 
s Janem Kopeckým /vlevo/ a Tomášem Kostkou.

Þ Zrcadlo nechybělo také při „Zavírání šoupátek“ 
motokrosového teamu Schneider motosport v Neslovicích 

Þ Lukáš Pešek vybojoval po 40ti letech vítězství v Grand 
Prix pro ČR. Před 250 tisíci diváků dojel na třetím místě.

Þ Lukáš Pešek jak ho neznáme - za volantem závodního 
vozu BMW Challenge.

Motoristickou sezónu 2007 si připomeneme několika 
fotografi emi, které pro Vás objektivem zachytil 
Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.
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Ryba na talíři
Sice je již po vánočních svátcích, kdy se ryby tradičně konzumují 

nejčastěji, ale dobrá ryba v jídelníčku neuškodí nikdy. Ryby jsou zdravé
dietní jídlo, které člověk požíval odpradávna, ještě před tím, než se 
naučil pěstovat zeleninu a chovat domácí zvířata. Ryby se hodí jíst 
celoročně pro svoji lehkost a stravitelnost. Dříve, když byly naše řeky 
čistější a v jejich vodách se proháněli lososi, byl jídelníček pestřejší, 
což dnes do jisté míry nahrazuje dovoz. To se k jídlu připravovali
i ostatní vodní živočichové, jako třeba raci. To už je dnes nostalgie
a zbyly jen receptury. Ta první je z roku 1538.                            /mask/

Šišky z kaprových jiker 
Vezmi jikry čisté, uvař na místo, odvrha střevce. Vezmi žemli neb 

dvě, nadělaj topenek, a daj je s jikrami do pánve a tři. A když se dobře 
utře jestli ten den, jesto by vajce jedli, přiraz tam tři a čtyř, a přidaj 
zelené petružele, vokořeň pepřem, šafránem a daj vina a udělaj dobře 
husté, že by se mohlo mezi rukama váleti, i vezmi múky bílé na mísu, 
obaluj sobě ruce a dělaj šišky tak veliké, jako vajce, zpec je v másle,
a udělaj na ně jíchu, jako by jíšek byl, i rozkrájej je na poly, i klaď do té 
jíchy, zakořeň zázvorem, šafránem, květem a přislaď trošku, a pomni, 
aby jim přisolil v pánvi, když třeš. L.p.1538 

Domácí rybí polévka
Co budeme potřebovat: 3 hlavy z kaprů, mlíčí a jikry ze dvou kap-

rů, 1 cibuli, menší celer, 2 petržele, 2 mrkve, 3 stroužky česneku, 1 lžíci 
sádla, 10 kuliček pepře, 1 lžičku sladké papriky, vegetu, muškátový 
květ nebo oříšek, 4 kuličky nového koření, hladkou mouku, sůl.

Postup: Do hrnce nalijeme 2 l vody, přidáme zeleninu a hlavy i 
s mlíčím a jikrami, cibuli, česnek, dodáme všechny ostatní přísady kro-
mě papriky. Přivedeme k varu a vaříme půl hodiny. Poté vývar přece-
díme, maso obereme, zeleninu nakrájíme na kousky. Vložíme zpět do 
hrnce s vývarem (i jikry a mlíčí). Na zasmažené pánvi uděláme světlou 
zásmažku, kterou přidáme do polévky, osolíme podle chuti, přidáme 
papriku, dochutíme a nakonec ještě necháme projít varem. Podáváme 
s osmaženou houskou. 

Ďábelský kapr
Co budeme potřebovat: 4 porce kapra, sůl, 6 stroužků česneku, 

lžičku kari, lžičku sladké papriky, půl lžičky pepře, 50 g másla, petr-
želku, lžíci olivového oleje, 50 g žampionů. 

Postup: Česnek utřeme se solí, kořením, nadrobno nakrájenou 
petrželkou a máslem. Touto směsí kapra potřeme, na hodinu uložíme
do chladničky. Pak ho obložíme plátky žampionů osmahnutých v oleji, 
vše zabalíme do alobalu a pečeme v troubě 15 minut. Podáváme s va-
řenými nebo smaženými bramborami. 

Kapr po moravsku
Co budeme potřebovat: 600 g kapra, 300 g mrazené zeleninové 

směsi, 100 g másla, sůl, 200 g šunky nebo libového uzeného masa,
3 vejce, 100 ml kysané smetany, 50 ml oleje, mletý pepř, 50 g morav-
ského bochníku. 

Postup: Mrazenou zeleninovou směs chvíli povaříme v osolené 
vodě. Kapra zbavíme kůže, opečeme na másle, vykostíme, pokrájíme, 
přidáme mletou šunku, předvařenou zeleninu, vejce, smetanu a podle 
chuti ještě sůl. Vše promícháme, vložíme do olejem vymaštěné mísy 
z ohnivzdorného skla, posypeme strouhaným sýrem a zapečeme. Po-
dáváme s chlebem, nejlépe domácím. 

Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit s Vaším receptem, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo 
602 782 240. Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Oslavanský jarmark
Nastal osmý prosinec a den vypadal už po ránu nečekaně optimistic-

ky. Některé akce jsou však schopny vymazat na dlouhou dobu úsměv 
na rtech. Oslavanský jarmark je toho zářným důkazem a ještě dlouho 
budu skřípat zuby, kdykoliv si vzpomenu, jak jsem se tam dokonce 
osobně vydal. Na zámeckém nádvoří by byl zcela jistě velice prosperu-
jícím stánek gumárenského průmyslu. Mezi rozčvachtaným hlubokým 
blátem by se holínky nemusely stydět za svoje použití. I když jsem 
přišel něco málo po desáté hodině, z anoncované zabíjačky nebyla 
k dispozici ani jedna jitrnice. Čemuž jsem byl nakonec rád, protože 
při bližším pohledu na notně nečerstvé potraviny zeschlého vzhledu, 
podávané navíc bez použití rukavic, mi bylo jasné, že jediné, co tu 
připomínalo dávnověký jarmark byla hygiena, tedy spíše její absence. 
Asi jsem naivní, ale zabíjačku jsem očekával čerstvou a nepoprskanou 
obsluhou, schopnou budit pohoršení i jako obsluha nonstopu. Samo-
volně a zjevně bez zájmu letargických opatrovnic pobíhající školka 
zasadila další hřeb do společenské rakve Oslavan a navíc mě utvrdila 
v dojmu, že ve školce už může „opatrovat naši budoucnost“ opravdu 
každý. Pravé peklo mělo však teprve přijít, protože po chvíli mělo začít 
divadlo budící dojem křečovité parodie divadla. Připojil jsem se k čet-
ným nespokojeným občanům, abych byl ušetřen kulturní sebevraždy 
a ve svistu bahna (je opravdu takový problém navézt aspoň trochu 
štěrku?) odešel domů s pro Oslavany už typickou pachutí odfl áklé akce 
bez zjevné organizace, kterou přičítám nabubřelosti až arogantnosti po-
řádajících. Dva týdny dělat reklamu a pak navést lidi do provizorních 
podmínek s pár vetchými stánky, kde by se astronomicky nadhodno-
cené vetešné produkty špatně rozdávaly i zadarmo, je dobrým signá-
lem pro personální změny na nejvyšších místech už notně vyčpělého
a vydrzlého seskupení.                                  Kamil Komárek z Oslavan

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Horní Dubňany/ V Horních 
Dubňanech se uskutečnil první 
Muzikantský ples, který zorganizo-
valo několik hudebních uskupení.

„K zorganizování akce bylo 
několik podstatných důvodů. 
Jirka Jelínek přišel s nápadem 
počátkem roku pozvat několik 
skupin, aby se nejen muzikanti,
ale i lidé setkali a volně se bavili. 
Tak jsme zorganizovali první Mu-
zikantský ples. Mě tento nápad 
zaujal, protože je začátek ledna, 
Vánoce a Silvestr jsou pryč a je 
před námi prázdná doba. Právě 
těchto prvních 14 dní je nejhorší 
překlenout. Proto jsme zorgani-
zovali tento ples. Všechno vyšlo, 
bylo plno, muzikanti měli radost. 
Přišlo poustu známých a lidí, co 
se chtějí bavit, bylo veselo, zá-
bava vynikající, občerstvení chut-
né,“ poznamenal starosta Horních 
Dubňan Jiří Stanislav.

Pobavit se přišlo přes 200 ná-
vštěvníků, kterým k tanci i posle-
chu hrály čtyři hudební skupiny. 
Sál kulturního domu se tak pono-
řil do rytmů tance a zpěvu.

„Společně s kolegy z dalších 
skupin jsme se domluvili na 
uspořádání Muzikantského plesu 
a oslovili jsme starostu Horních 
Dubňan Jiřího Stanislava, který 
nám vyšel vstříc. Vzdali jsme 
se honoráře a zakoupili ceny 
do tomboly, která byla opravdu 
bohatá. Ale hlavně nám šlo o se-
tkání muzikantů a navození dobré 
nálady. Tato akce po prvotním 
úspěchu určitě nebude jediná a 
plánujeme další ročníky, ale uva-
žujeme, že pokaždé v jiné obci. 
Takže to bude tradice, ale ne pro 
jednu obec, taková putovní akce. 
Návštěvníků na tomto prvním 
plesu svého druhu bylo hodně. 
Vrcholem byl půlnoční koncert, 
kdy hrálo naráz 50 muzikantů ze 
všech skupin. Takže se vše vyda-
řilo. Do budoucna bychom chtěli 
pozvat více kapel, a to hlavně 
žánrově, aby byly vyváženy hu-
dební proudy, a aby přišlo více 
mladých na modernější hudbu
a tanec,“ sdělil Jiří Jelínek, hlavní 
organizátor a kapelník skupiny 
Dreams.            /mask/

První muzikantský ples

Živý rybnický Betlém
/Rybníky/ V Rybníkách před 

Vánočními svátky uspořádala 
skupina nadšenců živý Betlém 
s komponovanou scénou, na který 
se přišlo podívat na 200 diváků.

„Tato tradice je tu už devět let, 
z čehož já ji organizuji pátým 
rokem. To vyplynulo ze situace. 
Začínali jsme hraním v kostelech, 
kdy nás bylo patnáct, především 
dětí a mládeže. K dětem se přidali 
rodiče a stali se z nás betlémáři. 
Dnes je nás už 32. Letos jsme hrá-
li komponovanou hru napsanou 
jen pro tuto příležitost. Jednalo 

se o kompozici z ordinárií se spo-
jením valašských lidových koled. 
Součástí byla i živá zvířata, kdy 
jsme měli telátko, ovečky a psa. 
Osla jsme letos neměli, ten je pro-
blémový. Návštěvníci ocenili i 
krásnou scénu, takže můžeme být 
spokojeni,“ uvedla organizátorka 
a režisérka Lenka Ficová.

Přítomným se podával čaj, 
svařené víno a medovina. Sou-
částí byla i dobročinná sbírka 
určená pro nadační fond dětské 
onkologie Krtek.  Vybralo 1721 
korun.             /mask/

/Moravský Krumlov/ V před-
večer svátku Tří králů se ve farním 
kostele v Moravském Krumlově 
uskutečnil koncert Smíšeného 
pěveckého sboru Karla Němečka 
pod vedení Bartoloměje Pitlacha. 

„Tři králové, či vlastně mudrci 
z východu půjdou za hvězdou, 
která zvěstuje, že se v Betlémě 
narodilo dítě, kterému bylo dáno 
jméno Ježíš. Tuto událost dodnes 
slavíme a v tento čas si ji připomí-
náme. Ponořme se proto do skla-
deb koncertu oslavujícího tuto 
událost která změnila svět,“ uvedl 
starosta města Jaroslav Mokrý.

„Dnes máme tříkrálový kon-
cert, který je zde v Moravském 
Krumlově tradicí, již poosmé. 

Jak je patrné, koncert je hojně na-
vštěvován. Na varhany nás dnes 
doprovodí David Pitlach, na trub-
ku Pavel Šárník a v závěru bude
na bubny hrát David Ostrovský. 
Zpívat budeme koledy, jako Z nebe
posel vychází, Půlnoční hodina, 
Tichá noc, a některé skladby 
z půlnočních mší v Hradilově, 
Máchově a Rybově mši. Zítra 
jedeme zpívat na Slovensko také 
na tříkrálový koncert, a to v rámci 
vzájemné spolupráce. Poté plánu-
jeme velikonoční koncert a bude 
následovat příprava na setkání 
sborů, které proběhne v květnu, 
jezdíme také na přehlídku do 
Luhačovic,“ informovala Zdeňka 
Coufalová, manažerka sboru. 

Tříkrálový koncert

foto: mask
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Martinova skála pod Tavíkovicemi sehrála jednu 
důležitou úlohu, a to při poslední robotní vzpouře na jaře 
1821, kdy bylo se sedláky zle naloženo. Postavení selské-
ho lidu bylo tehdy opravdu nesnesitelné. Proto se poddaní 
tajně scházeli pod Martinovou skálou, kde se konaly pora-
dy a kde svoji věrnost odpřísáhli vlastní krví. Vzbouřence 
vedl rychtář Matěj Schneider.

Jednoho dne odmítli robotovat. Panský dráb tajně 
vzbouřence sledoval a (1. díl tajenky) Fürstenbergové. 
(2. díl tajenky). Přijel jízdní oddíl a vojáci se ubytovali 
v domech vzbouřenců. Vojáci sedláky chytili u Martinovy 
skály, kde se schovávali. Zle s nimi bylo, okusili tělesné 
tresty a vězení Špilberku. 

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“
Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní 
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu 
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Jméno výherce bude zveřejněno v následujícím Zrcadle.
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PORADNA PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) otevřela
v Brně poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je otevřena 
všem uživatelům sociálních služeb. Adresa poradny je: Veselá 5,

602 00 Brno, úřední dny vždy v pondělí a ve středu.
Tel: 542 214 110 - 111, mobil: 736 751 211, email: brno@nrzp.cz. 

Další informace najdete na int. adrese www.poradnaprouzivatele.cz

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého Krumlova
Otáčivé hlediště

ROBIN HOOD
hrají herci činohry Jihočeského divadla
sobota 28. června 2008 v 21.30 hodin

Cena vstupenky 650 a 455 Kč, doprava 400 Kč
Odjezd v 8.00 hodin.

Dle zájmu prohlídka: zámecké barokní divadlo, město, zámek.
Závazné přihlášky na MěKS do 31. ledna 2008, tel.: 515 322 225.

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 13.1. - Panenky 1890 - 1980, Galerie Památníku A. Muchy, Muzeum Brněnska
- Muzeum v Ivančicích. Výstava historických panenek ze sbírky A. Benešové.
• 16.1.v 18.00 hod. - Slavnostní novoroční koncert barokní a klasické hudby 
Trio Bel Canto, Galerie Památníku A. Muchy, Beata Blašková Zádrapová - soprán, 
Vítězslav Drápal - fl étna, Libor Janeček - kytara, vstupné 60 Kč. Předprodej v KIC.
• 19.1. - odjezd  ve 13.00 hod. od Besedního domu. Zájezd Praha Divadlo 
na Vinohradech. Divadelní hra Adina. Světová premiéra. Životní osudy slavné 
české fi lmové divy Adiny Mandlové na pozadí velkých dějinných událostí. 
Cena (vstupenka a doprava) 700, 670, 620, 580 a  460 Kč.
• 21.1. - 22.1. - Výstava výtvarných prací skupiny malířů Zlatý středt, 
Galerie Památníku A. Muchy. Vernisáž 20. 1. v 15.00 hod., Vstupné 10 Kč.
• 25.1.odjezd  v 17.30 hod. od Besedního domu. Zájezd Brno, divadlo 
Reduta. Za operetou kolem světa. Zábavné výpravné dílo ze života operetních 
hrdinů a také jejich autorů. Cena (vstupenka a doprava) 390, 320, 250 Kč.
• 26.1. v 16.00 hod. - Kouzelné křesadlo, kino Réna Ivančice, divadelní 
pohádka pro děti i rodiče. Účinkuje Divadlo Pohádka Praha, vstupné 50 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• do 13.1. - Prezentace města Oslavany na veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour v Brně. Pro veřejnost otevřeno sobota a neděle 10.00 - 18.00 hod.
• 17.1. v 17.00 hod - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 19.1. ve 20.00 hod. - I. Sokolský ples v Padochově. Hraje skupina Melody 
music, v Sokolovně Padochov.Pořádá Sokol Padochov.
• 26.1. ve 20.00 hod - Myslivecký ples. Hraje hudební skupina The Box. 
Předprodej vstupenek 23. a 24. ledna.

 Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• do 13.1. - veletrh turistiky “Regiontour” a “GO 2008” na brněnském 
Výstavišti. Pro veřejnost je otevřeno v sobotu a neděli. Bohatý kulturní 
program, účast samostatně.
• 20.1. ve 14.00 hod. - zimní vycházka vh. pro rodiče s dětmi. Sraz zájemců 
u mostu pod Rénou. Seznámíme se s úpravami parku pod Rénou a s naučnou 
stezkou. Vede J. Flíček.
• 28.1.v 18.00 hod. - výroční členská schůze odboru v Besedním domě (při 
vchodu do budovy vlevo - Kobra bar - bývalá dvojka). Zde byste neměli chybět, 
bude se jednat o akcích v jubilejním roce (120 let KČT).

HOLKY A KLUCI! 
Rádi se pohybujete, běháte, cvičíte, rádi hrajete sportovní hry?
Máte chuť si občas zasoutěžit na různých běžeckých tratích?
Jestli je vám 12 - 18 let, neváhejte a přihlaste se do vznikajícícho 
běžecko - atletického kroužku pod odborným běžeckým dohledem 

Petra Koláře, telefon 732 162 168.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 12.1. ve 20.00 SEJMI JE VŠECHNY
  ne 13.1. v 18.00 Akční krimi USA
• st 16.1. ve 20.00 SKÓRUJ!
  Akční krimikomedie USA
• so 19.1. ve 20.00 POSLEDNÍ LEGIE
  ne 20.1. v 18.00 Dobrodružný válečný fi lm USA
• st 23.1. ve 20.00 RESIDENT EVIL: ZÁNIK
  Sci-fi  horor USA
• so 26.1. ve 20.00 VÁŠEŇ A CIT
  ne 27.1. v 18.00 Drama USA/VB

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 13.1. ve 20.00 GYMPL
  Film ČR
• st 16.1. ve 20.00 HOLKA NA HLÍDÁNÍ
  Film USA
• ne 20.1. ve 20.00 SUPERBAD
  Komedie USA
• st 23.1. ve 20.00 30 DNÍ DLOUHÁ NOC
  Horor USA/Nový Zéland
• ne 27.1. ve 20.00 BEOWULF
  Dobrodružný fantasy fi lm USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 12.1. v 18.00 WARHOLKA
  Drama USA
• ne 13.1. v 16.00 RATATOUILLE
  Animovaný fi lm USA
• so 19.1.v 18.00 GYMPL
  Komedie ČR
• ne 20.1. v 18.00 30 DNÍ DLOUHÁ NOC
  Horor USA
• so 26.1. v 18.00 VÁŠEŇ A CIT
  Drama USA/VB
• ne 27.1. v 16.00 ARTHUR A MINIMOJOVÉ
  Pohádka Francie

Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, 
studium čtyřleté a osmileté 

pořádá v úterý 15.1.2008 od 13.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
K prohlídce školy zveme zejména žáky 5. a 9. tříd základních škol, 

jejich rodiče a učitele i všechny přátele školy.

ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pátek 18. ledna 2008 od 14.00 do 17.00 hodin

v učebnách IID1, IID2, IID3 a IID4 (přízemí naproti ředitelně).
S sebou přineste rodný list dítěte. Od března 2008 probíhá projekt 
Předškolák - informace ve Vaší MŠ nebo na tel.: 515 322 442/3.
V průběhu zápisu proběhne logopedická speciálně pedagogická 
diagnostika paní Mgr. Lenky Ficové. 
Od nového školního roku nabízíme: výuku anglického jazyka
od 1. ročníku, kroužky odloučeného pracoviště DDM, individuální 
přístup k žákům se SPU ve specializovaných třídách, vyučování dle 
programů Základní škola, Zvláštní škola, Základní škola speciální.

9.HÁZENKÁŘSKÝ PLES
25. ledna 2008 od 20.00 hodin

Besední dům Ivančice
Hraje: Dreams

Hosté: Junior aerobic club Oslavany, Rebelky
Vstupné + místenka 150 Kč

Předprodej: Lékárna na náměstí, Ivančice - od 7. ledna

MAŠKARÁDA V MRAVENIŠTI 
3. února od 14.00 hodin

Karneval pro děti a jejich rodiče i prarodiče. Vstup pro všechny 
pouze v maskách! Tentokrát v sále Domu dětí a mládeže.

Odpoledne plné her, soutěží a tance. Občerstvení zajištěno!
Dárek pro každé platící dítě! Hraje DJ Tomas.
Vstupné dospělí 30 Kč, děti 20 Kč. Vzhledem

k omezené kapacitě sálu je nutné zakoupit si vstupenky
v předprodeji na DDM Moravský Krumlov od 14. ledna.

Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat na 

4. PLES MĚSTA 
MORAVSKÝ KRUMLOV

Dne 19. ledna 2008 ve 20.00 hodin
v Orlovně Moravský Krumlov - Rakšice

Hraje skupina Eminent a cimbálová muzika Šmytec. 
Předtančení Gymnázium M. Krumlov, soubor Krumlováček 

při ZŠ Klášterní, Aerobic team při DDM M. Krumlov. 
Vstupné s místenkou 120 Kč. 

Prodej vstupenek v Infocentru, Smetanova ul. od 7. ledna. 
Bohatá tombola.

MO KDU - ČSL v Moravském Krumlově 
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

LIDOVÝ PLES
který se koná 26. ledna 2008 v 19.30 hodin

 v Orlovně v Rakšicích. 
K tanci a poslechu hraje dechová a taneční skupina Fantazie 

a cimbálová kapela. Bohatá tombola. 
Předprodej vstupenek:

Papírnictví J. Jaša, nám. TGM 46, M. Krumlov   

PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
Ivančice 18.2. - 22.2. 2008

Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12
Cena: 790 Kč/účastník

Myslivecké sdružení Dobřínsko - Rybníky vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ PLES
který se koná 25. ledna 2008 ve 20.00 hodin

v kulturním domě Dobřínsko
Hraje Lácaranka

Občerstvení a bohatá tombola

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
• 12.1.- v 8.00 hod. - Lezení na umělé stěně v Kuřimi, pro děti, mládež, dospělé 
i rodiče s dětmi, Ivančice, autobusové nádraží, 180 Kč/děti, 220 Kč/dospělí. 
S sebou jídlo a pití na celý den, tenisky, kapesné. 
• 12.1. ve 20.00 - Ples města Ivančic. K poslechu hraje skupina Melody Music
Ivančice, Besední dům, 150 Kč/os. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.
• 19.1. - Lyžování v Orlických horách - Říčky, pro děti, mládež, dospělé 
i rodiče s dětmi. Odjezdy: Zbýšov (MěÚ) 5.30 hod., Oslavany (aut. nádraží) 
5.45 hod., Ivančice (aut. nádraží) 6.00 hod., Neslovice 6.15 hod., Tetčice, žel. 
stanice 6.30 hod. Cena: 350 Kč (doprava, pedagogický dozor). 
• 20.1. v 9.00 - Seminář orientálního tance. Představí se Vám Taneční studio 
Zaynah. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 150 Kč.
• 23.1. v 17.00 - Pleteme z pedigu, košíky, podnosy. SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7, děti, mládež 30 Kč + materiál, dospělí 50 Kč + materiál. 
S sebou zahradnické nůžky. Nutné se předem přihlásit.
• 24.1. v 16.00 - Odpoledne s pohádkou. Zábavné odpoledne, které děti prožijí 
s Mrazíkem. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 30 Kč/dítě.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 19.1.ve 20.00 - Tradiční myslivecký ples. Pořádá Myslivecké sdr. Hubertus.
• 26.1. od 16.00 hod. - Ochutnávka mladých vín z Miroslavska - 2. ročník. 
Pořádají miroslavští vinaři v restauraci Slávie
• 27.1. ve 14.00 hod.- Dětský maškarní karneval.Pořádá DDM, OPS Marek

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• do pol. ledna - Moravskokrumlovští fotografové. Výstava v 1. patře MÚ.
• Leden - „100 let muzea M. Krumlov“, výstava potrvá do 28. 3., galerie Knížecí 
dům, otevřeno: po - pá: 8.30-12.30 a 13.00-15.30 hod., ne 14.00 - 16.00 hod.
• 16.1. v 18.30 hod. - Posezení s dechovkou. Účinkuje „Naše kapela“, sál 
MěKS, Břízová 254, M. Krumlov. 
• 19.1. ve 20.00 hod. - Ples města, Orlovna Rakšice
• 23.1. - Zahrada divů, zájezd do Městského divadla Brno, obsazeno.
• 25.1. - Kouzelné křesadlo - pořad pro školy, hraje Divadlo Pohádka Praha, 
kinosál v 8.15, 9.30 a 10.40 hod.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 31.1. v 18.30 hod. - Noc na domečku. Tentokrát na téma Ferda Mravenec. S se-
bou pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. V ceně je večeře, snídaně a pitný 
režim. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se nahlásit předem do 28. 1. 2008. Hotel Epopej  Vás  co nejsrdečněji zve na

ROMANTICKY LADĚNÝ VEČER 
SVATÉHO VALENTÝNA
dne 14. února 2008 od 16 do 23 hodin

Káva + zákusek zdarma
Rezervace stolů možná v recepci hotelu

Bilancujeme a děkujeme
Nový rok s sebou vždy přináší hodnocení roku starého a naděje či 

přání do roku nastávajícího. Také my jako školy bilancujeme. Jako 
v každém, tak i v loňském roce 2007 naše škola SOŠO a SOUŘ 
Moravský Krumlov organizovala nebo se zúčastnila řady kulturních, 
vzdělávacích a sportovních akcí: Říjen 2007: účast v soutěži ČEZ
o oranžovou učebnu. Listopad 2007: účast a prezentace školy na Burze 
oborů a škol ve Znojmě. Zahájení tanečního kurzu žáků naší školy. 
Prosinec 2007: účast uměleckých kovářů na vánočních trzích v rakous-
kém Altheimu, Vánoční kapr - bazén Třebíč, Vánoční laťka - atletická 
soutěž  a mnoho dalších,...

Chtěli bychom všem, kteří se účastnili či pomáhali při organizaci 
těchto akcí, poděkovat, popřát všechno nejlepší do nového roku 2008 
a také pozvat veřejnost na Den otevřených dveří naší školy 11. ledna 
2008 a  Ples SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, který se bude konat 
8. února 2008 v Moravském Krumlově. 

Ing. Lenka Dobešová, SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov 

Věříš si?
Dne 10. prosince jsme ráno jeli do soutěže Věříš si. Nasedli jsme do 

autobusu a vyjeli. Všichni jsme se tam moc těšili! Přijeli jsme a dali 
jsme si věci do šatny. Potom jsme si sedli k bílým stolečkům a čekali 
jsme, až nás zavolají. Mohli jsme si zakoupit něco v automatu. Za chvíli 
nás zavolali  na natáčení. Přišla tam moderátorka Marta Ondráčková
a soutěžící Klára, Bára, Zdeněk a Viola. Seděli jsme, tleskali a po-
vzbuzovali. První soutěž se jmenovala Zahřívačka. V ní se soutěží-
cím moc nedařilo. Druhá se jmenovala Triatlon. V ní se jim už dařilo! 
Po Triatlonu následovala soutěž 3 z 9. Po této soutěži byla přestávka. 
Za čtvrt hodiny nás zase zavolali zpátky na poslední hru – virtuální. 
Ve virtuální hře měli za úkol zabíjet zombíky. O několik málo bodů 
zvítězila Bára! Ale ještě musela zvládnout jednu hru, aby získala 
hlavní cenu. Musela projet autem na ovládání krátkou dráhu. V po-
sledních vteřinách to zvládla. Získala hlavní cenu Playstation. Pak se 
nám Marta podepsala na její krásné fotky. Už jsme museli jet domů, 
ale ještě před odjezdem jsme si šli nakupovat na vánoční trhy. Za půl 
hodiny jsme nasedli na autobus a jeli domů. A tak skončil den, který 
se nám všem moc líbil!! Tato soutěž se bude vysílat 4. února. Určitě 
se všichni dívejte!                     Barbora Třetinová, 5.B ZŠ Ivančická
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První expedici nového roku jsme 
pojali netradičně. Nepozveme vás 
na vycházku za některou konkrétní 
pamětihodností. Rozhodli jsme se 
vám naopak nabídnout pro dlouhé
zimní večery ucelený pohled na dě-
jiny Moravskokrumlovska v hrani-
cích současného mikroregionu.

Moravskokrumlovsko leží na 
rozhraní rovinatého Dyjsko-svra-
teckého úvalu a pahorkatiny na 
okraji Českomoravské vrchoviny. 
Tyto teplé polohy s hojným vý-
skytem sprašových půd patří k tzv. 
starosídelní oblasti. Pravěkými 
lidmi byly tyto polohy osídleny 
nejdříve a s největší hustotou, 
proto i náš mikroregion vyniká 
bohatstvím archeologických nálezů 
z různých období pravěku. Každá 
obec regionu má na svém katastru 
více archeologických nalezišť.

Bohatstvím nálezů vyniká okolí 
Vedrovic. V polní trati Široká 
zkoumají již desítky let archeo-
logové Moravského zemského 
muzea osadu a pohřebiště z mladší 
doby kamenné. Unikátní výsledky 
přinesl především výzkum pohře-
biště lidu s lineární keramikou.

Nedaleko odtud na kopci Les-
koun bývalo ve starší době bron-
zové hradiště. Opevněná plocha 
kolem 20 hektarů byla v té době 
centrem hustě osídleného regionu.

Do starší doby bronzové také ná-
leží vrchol těžby rohovců, zjištěné 
na ploše desítek hektarů na svazích 
Krumlovského lesa mezi Vedro-
vicemi a Maršovicemi. Výzkumy 
doc. Martina Olivy v poslední době 
přináší unikátní poznatky a řadí lo-
kalitu k archeologickým nalezištím 
evropského významu.

Slované se u nás začínají usa-
zovat na sklonku doby stěhování 
národů. Hliněné nádoby prvních 
Slovanů (tzv. keramika pražského 
typu) byly nalezeny v lokalitě Tu-
panov u obce Rybníky. Slované se 
zde na okraji bažin usadili někdy
v průběhu 6. století n. l. 

V době Velkomoravské říše (9. 
století) byl moravskokrumlovský 
mikroregion již poměrně hustě 
osídlen. Prosperující zemědělské 
osady byly zjištěny na katastrech 
obcí  Bohutice, Horní Dubňany, 

Kubšice, Rybníky (Tupanov), Trs-
těnice a Vedrovice. Pohřebiště také 
v Horních Dubňanech a v Tupano-
vě. Tyto osady byly zřejmě podříze-
né správnímu a mocenské centrum 
kraje na hradišti Réna u Ivančic.

Po rozvrácení mocenské struk-
tury Velkomoravské říše se Mora-
va dostala do sféry vlivu českých 
Přemyslovců. Krátce před polo-
vinou 11. století založil přemys-
lovský kníže Břetislav k upevnění 
své moci na Moravě síť hradišť. 
Velkomoravské hradiště na Réně 
zůstalo pusté. Jeho nástupcem se 
stalo břetislavské hradiště Rokyten 
v místě dnešní vesnice Rokytná. 
Rokyten se objevuje v písemných 
pramenech již k roku 1052. Hrad 
byl správním centrem rozsáhlého 
hradského obvodu v severový-
chodní části znojemského údělu. 
Na hradišti pravděpodobně stála 
církevní stavba, zřejmě totožná
s k roku 1190 zmiňovanou kaplí 
sv. Jana v Rokytné. Byl to asi první 
kostel na Moravskokrumlovsku.

V okolí rokytenského hradiště 
se vytvořilo poměrně husté země-
dělské osídlení. Mnohé z tehdy 
založených vesnic již plynule 
přerostly v dnešní sídla (Bohutice,
Dobřínsko, Horní Dubňany, Ka-
dov, Kubšice, Vedrovice a dnes 
zaniklý Tupanov u Rybníků).

Z druhé poloviny 12. století po-
chází kostel v Horních Dubňanech, 
mimo kaple na hradisku Rokyten 
zřejmě nejstarší venkovský kostel 
v regionu. Samotná vesnice Horní 
Dubňany je vzácným příkladem sí-
delní kontinuity od Velké Moravy 
až do současnosti, takže toto velmi 
rané založení venkovského kostela 
má své příčiny ve významu místa 
v raném středověku.

Hradiště Rokyten zaniklo bě-
hem domácích rozbrojů mezi mo-
ravskými a českými Přemyslovci 
mezi léty 1146 - 1185. V této době 
se také rozpadá správní systém 
údělných knížectví a společnost se 
ocitá na přerodu raného a vrchol-
ného středověku.

Třinácté století přineslo výrazné 
změny v organizaci společnosti, 
což se projevilo i v samotné sídel-
ní struktuře. Vznikla řada nových 

vesnic a stávající osady prošly 
reorganizací. Během první polo-
viny 13. století je na Moravsko-
krumlovsku v podstatě dokončena 
takzvaná kolonizace. Půda je nově 
rozdělena a dědičně pronajata 
poddaným rolníkům. Jako vlastník 
půdy již nevystupuje pouze kníže 
či král, ale v čím dál větší míře 
také šlechta a církevní instituce.

Během kolonizace se výrazně 
zvětšila rozloha orné půdy a také 
podstatně vzrostl počet obyvatel. 
Kromě vnitřních zdrojů se na ko-
lonizaci Moravskokrumlovska po-
dílel příchod německy mluvících 
cizinců. Kolonizačního původu 
jsou nejen některá jména sídel 
(Krumlov, Kadov, zaniklé Nie-
derspitz a Tupanov), ale také až 
donedávna trvající dvojjazyčnost 
obyvatel Moravskokrumlovska. 
Současně s novým uspořádáním 
majetkových vztahů dochází 
také k vytvoření farní organizace 
a stavbě kostelů. Ještě z první 
poloviny 13. století pochází kos-
tel v Kadově a dnešní kaple sv. 
Markéty v zaniklém Tupanově. 
Na konci století již má svůj kostel 
většina sídel regionu.

V druhé polovině 13. století se 
stává přirozeným centrem regionu 
Moravský Krumlov. Na jeho po-
čátku byl zřejmě velkorysý záměr 
Přemysla Otakara II. založit na 
skalnatém ostrohu královský hrad 
a opevněné královské město. Svůj 
záměr však nedokončil a skutečné-
ho rozkvětu se město dočkalo až 
v následujících staletích již v režii 
šlechty. Město se stává centrem 

panství a vrchol slávy prožívalo 
v 16. století, kdy se krumlovský 
dvůr pánů z Lipé stává společen-
ským centrem renesanční šlechty, 
jehož význam sahal daleko za 
hranice rozsáhlého moravsko-
krumlovského panství.

Ve 14. století bylo krumlovské 
panství poměrně malé - kromě 
hradu a města k němu náležely 
vesnice Rakšice, Lesonice, Petro-
vice a Knínice. Většina vesnic mi-
kroregionu byla majetkem drobné 
šlechty a církevních řádů. Během 

následujících staletí se krumlovské 
panství utěšeně rozrůstalo připoje-
ním okolních statků. 

V pobělohorské době při výpro-
deji konfi skovaných statků koupil 
Gundakar z Lichtenštejna krum-
lovské panství zahrnující 32 měst, 
městeček a vesnic. Z mikroregionu 
byly součástí tohoto panství Polán-
ka, Rokytná, Rakšice, Dobřínsko, 
Jamolice, Rybníky, Dobelice, Pet-
rovice, Kadov, Dolní Dubňany.

Naopak některé vesnice či 
městečka mikroregionu se ubí-
raly vlastní cestou nezávislou na 
krumlovském panství, resp. po 
staletí patřily jiným feudálním 
vlastníkům. Samostatně se vyví-
jela část dnešního mikroregionu 
ležící za hřebenem Krumlovského 
lesa. Panstvím bývaly Bohutice 
s vesnicemi Babice, Vedrovice, 
Zábrdovice, Želovice. Také měs-
tečko Olbramovice s vesnicemi 
Kubšice, Lidměřice a Šumice bylo 
ke Krumlovu připojeno až po třice-
tileté válce.

Maršovice a Jezeřany byly po 
staletí klášterními majetky. 

Druhou enklávou s odděleným 
vývojem bylo území na západním 
okraji mikroregionu. Samostatným 
panstvím byly Tulešice se vsí Horní
Dubňany a statkem Čermákovice. 
Trstěnice a Džbánice náležely 
k panství Višňové. Samostatným 
statkem byly Rešice. Městečko 
Vémyslice bylo po celý středověk 
majetkem tišnovského kláštera.

Tyto historické souvislosti, 
jakkoliv se mohou jevit vzdálené, 
mají dopad na život dnešních obcí. 

Projevují se přítomností staveb-
ních památek, ale také v podobě 
svébytných zvyků. Obce, které 
byly centrem panství nebo samo-
statného statku, většinou mají ve 
své zástavbě šlechtické sídlo. Tyto 
gotické, renesanční či barokní 
zámky nebo tvrze skýtají velké 
možnosti rozvoje obce i regionu, 
zároveň však jsou mnohdy bře-
menem, které tíží nejednu obecní 
samosprávu.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi, 

Petrovice u M. Krumlova

Vážení čtenáři, po celý rok 2008 budete na tomto místě Zrcadla nacházet 
krátké články o dějinách a pamětihodnostech jednotlivých obcí mikroregi-
onu Moravskokrumlovsko. Tyto články budou ve většině případů shodné 
s vlastivědnými texty na informačních panelech, které byly na počátku 
roku 2007 umístěny v centru každé obce Moravskokrumlovska. Informační 
panely jsou výsledkem projektu, který realizoval mikroregion Moravsko-
krumlovsko za fi nanční podpory Skupiny ČEZ a Jihomoravského kraje. 
Při přípravě textů pro informační panely jsme se pokusili¨shrnout dostupné 
poznatky. Vlastivědná literatura bohužel obsahuje některé nánosy nepřes-
ností, pochybných údajů a tradovaných omylů, takže jsme museli někdy 
kriticky zhodnotit shromážděné informace. Doufáme, že nám odpustíte, 
pokud jsme tím dějinám vaší obce nechtíc ubrali na lesku a slávě.

Dobřínsko
Dobřínsko je velmi stará osada, ležící v údolí Dobřínského potoka. 

Polohou je zřejmě inspirováno také pojmenování obce, neboť staročeské
„debř“ znamená údolí či kotlina.

Dobřínsko se připomíná poprvé v roce 1131, kdy náleželo znojemskému 
kostelu. Archeologické doklady ranně středověkého sídliště byly objeveny 
při stavbě vepřína na severním okraji obce. Původní Dobřínsko tedy leželo 
poněkud mimo současnou obytnou zástavbu.

V druhé polovině 13. století tvořilo Dobřínsko samostatný statek v držení
místních vladyků píšících se „de Dobrenz“. Na listinách z let 1278 a 1298 
vystupují bratři Vícemil, Mikuláš, Abel a Jimram. Do rodiny snad patřil 
také Kadolt z Dobřínska, který je na listině z roku 1298 mezi svědky. 
Početná rodina byla zřejmě nejméně druhou generací sídlící v Dobřínsku. 
Z dochované pečetě Mikuláše známe rodový znak dobřínských vladyků 
- vyobrazení vlka.

Příslušníci rodu byli příznivci templářů, což přivedlo postupně tři z bratrů 
ke vstupu do tohoto řádu. Templářům přinesli také své podíly na rodovém 
majetku, čímž se Dobřínsko stalo součástí panství při hradu Templštejnu.

Po zrušení templářského řádu v roce 1312 zůstává Dobřínsko zřejmě 
součástí templštejnského panství. Tak je Dobřínsko připomínáno roku 1379 
při prodeji Templštejna Hynkovi z Lipé. Spolu s templštejnským zbožím 
se Dobřínsko dostalo kolem roku 1430 do svazku moravskokrumlovského
panství. K rozsáhlému krumlovskému dominiu náleželo až do zrušení 
vrchnostenské správy.

Farní kostel sv. Prokopa. Dobřínský kostel je v jádru pozdně románská 
stavba, která se poprvé připomíná na listině z roku 1298. Presbytář je z 15. 
století, prodloužená a rozšířená loď z roku 1826. Uvnitř kostela se nachází 
kamenná pozdně renesanční křtitelnice z roku 1621, se znaky Pertolda Bo-
hobuda z Lipé, jeho manželky a města Moravského Krumlova.

Náhrobník. Na vnější stěně kostela je náhrobník Anny Zellerové
z Rosenthalu z roku 1637. Jako nepotřebný byl zabudován do schodiště 
před kostelem. Při opravách v 50. letech minulého století byl nalezen
a osazen na kostelní zeď.

Morový sloup. Nachází se v obci u křižovatky silnic do Moravského 
Krumlova a Jamolic. Původně pískovcová památka byla později omítnuta. 
Podobné objekty v Moravském Krumlově a ve Vémyslicích jsou datovány 
léty 1636 a 1627.

Boží muka a kříže. V Dobřínsku jsou další drobné sakrální památky 
chráněné státem: Boží muka u vepřína, kříž u silnice k Moravskému
Krumlovu a hlavní kříž na hřbitově.

Mlýn. Na dolním okraji Dobřínska byl mlýn, zmiňovaný již k roku 1535. 
Objekt mlýna je dnes nahrazen novostavbou. Do dnešních dnů se zachoval 
jez a zbytky náhonu.

Hradisko - tvrziště. Opevněná lokalita se nachází na ostrožně nad levým bře-
hem Dobřínského potoka asi 500 metrů jižně od Dobřínska. Opevněná plocha 
20x10 metrů je na přístupové šíji vymezena dosud zřetelným příkopem. Absen-
ce archeologických nálezů zatím nedovoluje určit, kdo a kdy lokalitu opevnil. 

Popice. Zaniklá středověká vesnice stávala v povodí levobřežního pří-
toku Dobřínského potoka asi 700 metrů severovýchodně od Dobřínska, 
v části katastru od nepaměti zvané „V Pupicích“. Roku 1190 osada nále-
žela ke kapli na přemyslovském hradisku v Rokytné a je písemně doložena 
ještě v roce 1298. Na místě zaniklých Popic lze dnes nalézt jen roztroušené 
střepy středověké keramiky.                 Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Morový sloup v Dobřínsku Hlavní kříž na hřbitově Nápis na hřbitovním kříži Klasicistní náhrobek J. Rittersteina Dobřínský kostel sv. Prokopa

Rokytná u Moravského Krumlova. Na tomto poli se rozkládal župní hrad 
Rokyten, v 10. - 12. století správní a mocenské centrum regionu.

Zámek v Moravském Krumlově. Jádro zámku tvoří gotický hrad, který 
byl centrem regionu od poloviny 13. století. 



SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného 
nábytku. Autolux Jozef Horka, 
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.: 
737 713 696.
koupím
•• zadní pravé dveře na Formana,
r.v. 94, bez koroze. Tel.: 607 687 555.
prodám
•• karavan Treska, hmotnost 690 kg, 
nájezd. brzda, pro 3 - 4 osoby, STK 
7/08. Tel.: 606 860 700.
•• luxusní obyt. přívěs Tabart, délka
5.90 m, 5 lůžek, jako nový, nepoužitý,
do 90.000 Kč. Tel.: 721 263 972.
•• 4 ks zimní gumy 15“ na plech. dis-
cích na BMW 5, cena komplet 2.000 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Pionýr Jawa 20, STK do r. 2011, 
cena 3.000 Kč. Tel.: 732 853 237.
•• jakékoli ND z Š Favorit, motor
a převodovka, 4 zim. pneu na discích, 
pěkný vzorek, stř. nosič Neumann, 
zad. světla kouřové, r.v. 94 atd. Tel.: 
605 900 949.
•• ND z Hondy Civic sport, r. v. 2003. 
Tel.: 721 967 309
•• Ford Escort 1.8TD, r. v. 96, giva 
výbava, airbegy, nová baterie, vyhřív. 
př. okno, alu kola + zimní gumy na 
plechách, mlhovky, velice zachovalý. 
Cena 40.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Š Favorit, rok STK, super stav, po 
GO, stř. okno, tažné zař., rádio, repro, 
nová baterie + 4 náhr. kola a gumy, 
cena 12.000 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• Fiat Regata 100S v el., závěs, 5ti 
kvalt, motor 100 ps, Tel.:776 626 586.
•• Nissan Almera 1,4 hathback, klima, 
provoz 98, kompletní výbava, metal., 
cena 90.000 Kč. Tel.: 721 367 454.

Byty - nemovitosti
prodám
•• RK ACITY nabízí st. pozemek 
Ivančice-Alexovice ke stavbě RD 
nebo komerci, 3100 m2, dvougaráž 
Ivančice, komerční objekt u hra-
ničního přechodu Hevlín/Laa, 
kanceláře, sklady. Informace na tel. 
605 749 319, www.acitz.cy
•• RD 2+1 v Rybníkách, koupelna, 
WC. Dům je z větší části po 
rekonstrukci, ihned k nastěhování, 
větší dvůr a zahrada u domu. Tel.: 774 
412 675.
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost chovat koně, ihned 
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• RD 3+1 v Olbramovicích, ÚT plyn, 
koupelna s WC, ihned k nastěhování. 
Dvůr a zahr. u domu. Tel.: 732 843 003.
•• garáž v Oslavan. Tel.: 728 282 645.
•• chatu, zahradu v M.Krumlově 
Tel.: 777 582 899.
•• pozemky ornou půdu Kadov, 
MK, Polánka. Tel.: 777 582 899.
•• pozemky v územ. plánu MK. 
Tel.: 777 582 899.
koupím
•• byt 2+1 v Moravském Krumlově. 
Platba v hotovosti. Tel.: 777 582 899.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• 1+1 nebo garsonku v MK. Tel.: 
776 202 051, 606 538 559.
•• hledám byt 2+1 ke koupi nebo 
pronájmu v MK nebo Miroslavi, 
nabídněte. Tel.: 723 019 369.
•• vyměním panelový byt 2+1 v OV,
2. patro, výtah za 3+1 v MK, 
doplatek. Tel.: 728 088 301.
•• koupím dům v Dolních Kounicích 
a okolí do 10 km. Volejte, spěchám! 
Tel.: 776 634 565.
•• mladá rodina s dětmi koupí 
dům 4+1 nebo 5+1 do 35 km od 
Brna. Předjednaná hypotéka. Tel.: 
777 732 559.
•• hledám chalupu se zahrádkou 

v klidné a pěkné obci. Hotovost! 
Volejte na tel.: 607 939 428.
nabízím pronájem
•• Jednota SD Moravský Krumlov 
nabízí k pronájmu pohostinství 
( Kavalírka ) v Moravském Krumlově
na Nádražní ul. Informace na tel.: 
515 300 324, p. Hájková J.

•• TJ Sokol Ketkovice nabízí pro-
nájem zavedených prostor pohostinství
v areálu fotbal. hřiště. Bližší info. na 
tel.: 724 677 892 nebo 724 230 545. 
hledám pronájem
•• pracující žena stř. věku hledá 
menší byt nebo podnájem v MK. Tel.: 
731 008 430.

Stavba - zahrada
koupím
•• sloupovou vrtačku, plně funkční, 
za rozumnou cenu. Tel.: 737 974 174.
•• stavební míchačku i poškozenou, 
levně. tel.: 606 341 555.
prodám
•• rouru ke kouřovodu z černého 
plechu 2 mm, délka 1 metr, průměr 
20 cm, nová, nevybalená, PC 700 Kč, 
nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• kotel na TP, nepoužitý, nový,
zn. Etka 31, dohoda. Tel.: 724 214 106.
•• bílé dveře P 85 do 2/3 prosklené
za 150 Kč, dámské kolo Liberta
za 100 Kč. Tel.: 736 225 053.
•• dvoudílná plechová vrata 2x3,48 
m. Tel.: 605 449 318.

Vybavení domácnosti
koupím
•• kdo levně prodá nebo dá za odvoz 
kuch. linku, starší sporák, ledničku, 
starší automat. pračku i starší obýv. 
stěnu, vše aspoň  trochu funkční. Tel.: 
602 482 752.
prodám
•• dětský pokoj, combi plus, barva 
buk, vyvýšené lůžko, žebřík, rošt, 
šatní skříňka. Jako nový, cena 4.900 
Kč. Ivančice. Tel.: 606 769 591.
•• kuch. sporák Mora 3100, 
zachovalý, funkční, cena 800 Kč. 
Tel.: 732 863 087.
•• rozkládací sedačka + křeslo
s ÚP, levně, světle hnědý potah. 
Tel.: 776 626 586.
•• za odvoz šatní skříně, spěchá,  
stěhování. MK. Tel.: 724 756 359, 
737 807 352.
•• stolek do obývacího pokoje, bílý 
kosočtverec, pr. 112 cm s dlažbou za 
500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• rohová 4 patr. skříň kov + sklo + 
zrcadla vh. do salonu, PC 8.000 Kč, 
nyní 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000.
•• dřevěná zábrana na schody délka 
93 cm za 400 Kč, masivní dřevěné 
schůdky k posteli, 3 stupně za 300 
Kč. Tel.: 728 179 905.

Elektro a elektronika
prodám
 •• kombin. lednici Indesit v provozu, 
cena dohodou. Tel.: 736 225 053.
•• malou zánovní ledničku s mra-
záčkem za 800 Kč a malou ledničku 
na el. nebo plyn. bombu za symbol. 
cenu. Tel.: 737 800 602.
•• CD - R/RW/DVD - ROM, PC 800 
Kč, naní 550 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• elektrický ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, zcela nový a nepoužitý, 
nevhodný dar. Výrazná sleva. Tel. 
724 246 387.

 Vše pro děti
prodám
•• pěkné oblečení na holčičku vel. 52 
- 86, různé: dupačky, soupravy, body. 
Tel.: 605 108 554.
•• hračky, plyšáky, pianka pro 
nejmenší i pro větší, velmi levně. 
Děts. oblečení na chlapečka od 6 měs. 
do 2 let, botky, trička, bundy, svetry, 
pěkné, zachovalé. Tel.:737 800 602.

•• autosedačku 0 - 13 kg, tmavě modrá, 
pěkná, cena 500 Kč. Tel.: 737 951 152.
•• starší dětskou postýlku bílou s 
matrací za 400 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• souprava houpaček, kovový opěrný 
rám, 1.200 Kč. Tel.: 515 320 000.
•• zimní kombinézu vel. 164 za 400 
Kč, brusle chlapecké vel. 23 za 300 
Kč, polštář + přikrývka do děts. 
postýlky s náplní z dutého vlákna za 
250 Kč, kotníčkové kožené sandálky 
červené, vel. 15 se zárukou do 3/09
za 200Kč. Tel.: 605 412 234, Oslav.
•• růžovou zimní bundu, kombinézu, 
trika, kalhoty, sukýnky na 3 - 4 roky. 
Ivančice. Tel.: 774 620 977.
•• brusle D+CH, vel. 3, 25 kč/ks, pánské 
č. 42 za 500 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• chlapecké kopačky Puma vel.: 30 
- 31, málo používané za 200 Kč. Tel.: 
515 320 000.
•• atypickou trojkolku, vpředu velké 
kolo, šlapadla chrom + kov, na 4 - 6 
let za 1.000 Kč, koloběžka vzadu 
dvojkolečka na 4 - 5 let za 800 Kč a 
trojkolka (chybí šlapadlo) za 500 Kč, 
vše Kettler. Tel.: 728 179 905.
•• chlapecké sálové botasky Adidas 
vel 37 1/2, černé, kožené. Úplně nové, 
nenošené, ještě s visačkami, pěkné, 
nevhodný dar. Cena 700 Kč. Tel.: 
723 033 622, po-pá 8 - 16 hod.

Zvířata
prodám
•• prase 1/2 za 46 Kč/kg, králíky ja-
teční za 90 Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• štěňata trpasličího pudla, pejsky bez 
PP, barva bílá a světlá aprikot, očkov., 
odčerv. Štěňata labradorů bez PP, černá, 
očkov., odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
barva trikolor, očkov., odčerv., štěňata 
zlatých retrívrů bez PP, světlá, očkov., 
odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• štěně pražského krysaříka bez 
PP, černý s pálením, štěňata kavalír 
king čarls španěl, bez PP, trikolor,
3x očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 49.
•• doma krmené prase, 30 Kč/kg, 
Olbramovice. Tel.: 723 918 672.
•• štěňata fr. buldočka, pejsky, černé 
s bílou náprsenkou a žíhané, bez PP, 
cena 3.500 Kč. Tel.: 736 527 760.
•• prase 220 kg, cena 30 Kč/kg. 
Tel.: 723 939 016.
•• prase 1/2 za 42 Kč/kg, volat po 19 
hod. Tel.: 732 124 232.
•• mládě činčily, šedočerná. Tel.: 
605 883 267.
daruji
•• koťata. Tel.: 721 952 502.

Služby
•• Ing. Pexa Pavel. Geodetické 
zaměření rodinných domů, staveb, 
pozemků. Tel.: 777 582 899.
•• Předokenní rolety z PVC a hliní-
ku, látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří. Žaluzie vertikální a 
horizontální, sítě proti hmyzu i sítě 
atyp., lamelové dveře a laminát. 
podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 211. Tel./fax: 568 865 321, 
602 719 156.

•• WÜSTENROT stavební spořitelna, 
a. s., kancelář JUDr. Toman Jiří, 
Ivančice, Široká 1 - stavební 
spoření, hypotéky, úvěry, Revit, 
povinné ručení, havarijní pojištění, 
pojištění životní i neživotní (i domy, 
chaty, panelové domy). Středa + 
čtvrtek, 9-16 hod. + dle dohody. 
Tel.: 723 530 725.

•• Vy nemusíte nikam, my 
přijedeme k vám a vyplatíme vám 
na ruku 5 - 50 tis. Kč. Nejrychlejší 
půjčka v regionu (ne Provident). 
Tel.: 605 720 362.

••  Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123, tel.:
603 212 763.

•• MED PŔÍMO OD VČELAŘE. 
Celoročně nabízíme různé druhy 
medů. Rodinné včelařství Bro-
nislav a Eva Grunovi, Petrovice 
46, tel.: 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz. Naše medy 
můžete koupit také v M. Krumlo-
vě v prodejnách: Pekárna Ivanka
na Znojemské ul. a Květinka na 
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).

•• Půjčky - dnes žádáte, zítra vyplá-
címe. Tel.: 777 044 033.

Různé
•• nabízím místa v autě na pravidelné 
jízdy z Oslavan do Brna a zpět. Bližší 
info na tel.: 737 416 169.
koupím
•• známky Ruska a SSSR do roku 
1960, volné, na obálkách i aršíky. 
Tel.: 731 319 999.
prodám
•• zimní prošívané kalhoty za 250 Kč, 
pánský pěkný oblek za 300 Kč, plynový 
sporák za 800 Kč. Tel.: 515 320 657.
•• pletací stroj Dopleta, jednolůžkový, 
cena dohodou. Pianino Weinbach, bez-
vadný stav, dohoda. Tel.: 724 214 106.
•• 2x sjezdové lyže. Tel.: 720 260 271.
•• promítací plátno 120x120 cm na 
stojanu za 600 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• spací pytel, 2 přehozy na křeslo,
2 malé polštářky, vše z vlny Merivo,
pěkný vzor. Možné jako přehoz na se-
dačku, dohoda. Tel.: 728 274 624.
•• levně akvária, želvária, topítka, fi ltry, 
polyst. boxy, kyslík. bombu, sudy 120 l, 
mrazák Samsung 220 l (4 roky starý). 
Tel.: 737 785 830.
•• brusle Bauer, vel. 45 za 1.500 Kč. 
Tel.: 602 275 330.
•• březová košťata, drtič ovoce - já-
droviny, sjezd. lyže 2 páry 130 cm, 
dětské lyže 70 cm, kolo 3/4, trakač-
Tel.: 515 336 601.
•• terárium 80x40x40 i s osvětlením, 
2x výsuvná dvířka, cena 500 Kč. Tel.: 
737 800 602.
•• módní značkové oblečení, málo 
nošené, vel.36 pro šikovnou švadlenu 
(k úpravě nebo přešití) asi 15 ks za 
1.500 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• sjezdové lyže zn. Blizard , vázání 
Tyrola, d: 150, 170, 195 cm bez holí, 
400 Kč/pár. Běžky zn. Trak, Racing d: 
200, 210 cm bez holí za 400 Kč/pár. 
Tel.: 728 179 905.
•• fotoaparát Olypus C-745 digitální 
zrcadlovka, zoom 10x, 2 roky starý 
s přísluš. za 1/2 PC. Nepoškozený, 
plně funkční, vh. pro začínající profi  
fotografy. Tel. 602 782 240.

Seznámení
•• 31 let hledá solventního muže k ob-
časným schůzkám. Tel.: 515 322 135.
•• mladý muž ve věku 45 let hledá ženu 
35 - 40 let k vážnému seznámení. Věr-
nost. Okolí MK. Tel.: 515 320 539.
•• existuje normální chlap kolem
50 let, který by chtěl začít znovu?
Tel.: 773 456 798.
•• hledám slušného nekuřáka nad 40 
let s vyřešenou minulostí, pracujícího, 
se zájmy rodina, děti, práce na zahra-
dě. Co hledám, také nabízím. Jsem 
rozvedená maminka 40/174, nekuřač-
ka, pečující o 3 děti 11,9,9. Ivančice
a okolí. Tel.: 731 738 778.
•• 49letý hledá přítelkyni 40 - 50 let, 
která nechce být sama, děti nejsou 
překážkou, veškeré zázemí mám. 
Ivančice a okolí. Tel.: 605 501 163.
•• hledám ženu do 45 let, štíhlou, 
pokud možno s vlastním domem, 
se zájmem o přírodu (zahada, dom. 
kutilství). Jsem SŠ 49/180/80, rozve-
dený. Začít žít znovu, vážně a upřímě. 
Tel.: 733 204 557 sms.
•• já, 39/177 modrooký, 2x v lásce 
zklamán, hledám touto cestou ženu, 
která zažila to samé a nechce být 
sama, dítě nevadí. Ivančice a okolí. 
Samota bolí. Tel.: 776 633 111.
•• muž 50 let hledá přítelkyni k ob-
čas. schůzkám. SMS: 723 250 184.

•• muž 44 let, 170/73 hledá ženu, 
přítelkyni, kterou tíží samota, dovede 
přijímat i dávat lásku. Setkání napoví. 
Tel.: 737 461 722.
•• žena hledá muže od 62 - 65 let, jen 
vážně. Na tel.:728 367 838 SMS.
•• jsem 56letý, 171/72 osamělý a chtěl 
bych najít štíhlou ženu k občasným 
schůzkám, možno i natrvalo. Rád 
chodím plavat. Tel.: 732 284 863.

Zaměstnání
••  Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30 % jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.

•• hledám práci na odpoledne v MK 
- úklid. Tel.: 732 983 889.
•• hledám brigádu roznášení letáků, 
novin a pod. Tel.: 608 456 273. 

•• přijmeme pracovníky/ce do 
nově vznikajícícho týmu. Rovněž 
hledáme real. makléře. Vysoké fi nan. 
ohodnocení. Tel.: 724 321 199.
•• fa. Teraco Wech a. s. - výrobce 
zámkové dlažby příjme do HPP 
technika pro řízení výroby armo-
vaných prefabrikátů. Min. SŠ 
vzdělání stavebního směru. Bližší 
info na tel.: 602 950 128.
•• zahraniční o. s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.

Výzva
•• prosím manželský pár z Oslavan, 
který byl 21. 11. 07 na přednášce a za-
koupil si detoxikační vaničku hydrosa-
nu, a zároveň další osoby, které si toto 
zboží zakoupily. Ozvěte se prosím, jde 
o klamnou reklamu a potřebuji vaše 
informace. Děkuji. Tel.: 605 776 380.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním

 neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS

V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich

kulturně-společenských a sportovních akcí, 
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese: 

noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

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

Město Moravský Krumlov vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní místo ve funkci

Ředitel(ka) příspěvkové organizace města - Městského 
kulturního střediska Moravský Krumlov

Předpoklady: občan ČR, příp. cizí státní občan  mající trvalý pobyt v ČR;  
bezúhonnost; minimálně střední vzdělání s maturitou; znalost z. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z. č.128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů; praxe v kulturních zařízení výhodou.

Druh práce: Koordinace činnosti a řízení útvarů příspěvkové organizace 
města zaměřené na kulturu, koordinace a usměrňování pracovněprávních 
vztahů v rámci příspěvkové organizace včetně odměňování. Komplexní 
zajišťování správy svěřeného majetku města a jeho hospodárné užívání 
včetně aktivního vyhledávání jeho komerčního využití. Platové podmínky 
dle platných předpisů  o odměňování v závislosti  na splnění kvalifi kačních  
předpokladů.

Součástí přihlášky je Váš návrh jednoduchého projektu činnosti MěKS. 
Podklady  pro vypracování jsou k dispozici u tajemníka MěÚ. Náležitosti 
přihlášky, požadované přílohy k přihlášce, další požadavky na tuto 
funkci a informace k výběrovému řízení jsou uvedeny na webové stránce 
www.mkrumlov.cz - volná pracovní místa.

Uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2008. Přihlášky s požadovanými doklady zašlete
 na adresu: Městský úřad Moravský Krumlov, Klášterní nám.125, 672 11 

Moravský Krumlov. Obálku označte v levém horním rohu „Ředitel MěKS“.

PEDIG
jakost AA • pr. 2,5 mm
přírodní - 180 Kč/500 g
kouřový - 240 Kč/500 g
barvený - 30 Kč/50 g
» PEDIGOVÉ ŠÉNY «

jakost AA • šířka 5-6 mm
235 Kč/500 g

» ELHAR ŠŇŮRA TENKÁ «
85 Kč/500 g

» KORÁLKY - 4 DRUHY «

Tel.: 602 782 280 (MK)
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE 
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ  •  ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY  •  AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY  •  PLOTOVÁ POLE 
»  certifi kovaná výroba = vysoká kvalita
»  kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
    a odvoz starých oken ZDARMA
»  montáž a zednické zapravení samozřejmostí
»  široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
»  plnobarevný profi l a pokovená skla K 1.0
»  výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
»  záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
»  záruční a pozáruční servis

AB PORTAFER  664 91 Ketkovice  •  tel./fax: 546 210 938
mobil: 606 278 403, 774 167 469  •  hanzal@ab-portafer.cz  •  www.ab-portafer.cz

ZIMNÍ SLEVY

40%
OD 1. ŘÍJNA

/Moravský Krumlov/ V sobo-
tu se na palubovce sportovní haly  
v Moravském Krumlově utkaly 
týmy trojic v amatérském turnaji 
nohejbalu s názvem Novoroční 
turnaj o pohár starosty města.

„Tento turnaj má dlouholetou 
tradici, a i když se odehrává čis-
tě na amatérské bázi, týmy zde 
zúčastněné dosahují vynikajících 
výsledků, a to i na turnajích větší-
ho významu, než je tento. Já jako 
starosta města beru nad tímto 
Novoročním turnajem záštitu a 
poskytuji ceny v podobě pohárů. 

Jsem rád, že se tato sportovní 
akce uskutečňuje a nohejbal jako 
hra se mi líbí. Účast i návštěvnost 
svědčí o sportovním duchu, a to 
i dříve narozených pánů, kteří se 
v tomto sportu realizují,“ ocenil 
starosta města Jaroslav Mokrý. 

„Tento turnaj pořádá skupina 
amatérských nohejbalistů za 
podpory starosty města Morav-
ský Krumlov. Pravidelně se ho 
účastní 10 mužstev z Jihomo-
ravského kraje a kraje Vysočina. 
Mužstva se už znají i z jiných 
turnajů v rámci regionu, takže se 

hraje v duchu fair-play. Jde nám 
také o to se v novém roce sejít, 
popovídat a zároveň změřit síly 
a zasportovat si. Hrajeme na tři 
dopady a vzhledem ke kapacitě 
tělocvičny a času systémem, 
kdy se rozlosují dvě skupiny, ve 
kterých hraje každý s každým
a určí pořadí ve skupinách. První 
dva z každé skupiny postupují 
do klasického vyřazovacího pa-
vouka KO. Úroveň hráčů jde roz-
hodně nahoru, protože se jedná
o opravdové nadšence, kteří tré-
nují a zúčastňují se i významných 
sportovních podniků a tomuto 
sportu se věnují. Řekl bych, že se 
jedná o pomyslnou špičku v ama-
térském nohejbalu. Co se týká 
návštěvnosti, tak to není masově 
navštěvovaný sport a to i vzhle-
dem k prostorovým možnostem, 
ale rozhodně bychom uvítali větší 
účast veřejnosti,“ uvedl hlavní 
organizátor sportovního podniku 
Pavel Jiříkovský.

V turnaji zvítězilo družstvo 
Milani, ve složení Bodó, Crhák, 
Bednář. Druhé místo obsadil 
Pozdní sběr, ve složení Veselý, 
Bubniak, Karandyszevski. Na 
třetím místě skončil domácí tým 
Makalo, ve složení Veselý, Koš-
ťál, Jiříkovský.                  /mask/

Domácí nohejbalisti bronzoví

Kapr skončil
v Drnholci

Český střelecký svaz - Spor-
tovně střelecký klub Miroslav 
uspořádal veřejnou střeleckou 
soutěž „O vánočního kapra“. 

Zúčastnilo se cca 20 střelců za 
jasného a mrazivého počasí v dis-
ciplínách: puška na 100 m - J. 
Škrabal, Drnholec, pistole mířená 
- M. Modráček, Čermákovice, 
pistole rychlopalba - S. Galatek, 
Rokotná, brokovnice - J. Tuza, 
Sudice. Celkový vítěz po součtu 
disciplín J. Škrabal ml. si odvezl 
5 kg vánočního kapra. 

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22 
• Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav: 
František Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, 
Palackého 27 • Oslavany: Trafi ka Urbanová na Hlavní a Hlavní AN 
• Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb • Dolní 
Kounice: Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno: 
Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL pod věží Alena 
Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, Kovářská 17 • Prodejny 
Jednoty s.d. Moravský Krumlov: Běhařovice • Bohutice • Horní 
Dunajovice • Dolní Dubňany • Horní Dubňany • Hostěradice • Ivančice
• Jamolice • Jezeřany-Maršovice • Kubšice • Loděnice • Mašovice
• Miroslav • Moravský Krumlov - samoobsluha • Moravský Krumlov - 
Tabák • Polánka • Rakšice • Rešice • Řeznovice • Skalice • Tavíkovice
• Trstěnice • Tulešice • Vedrovice • Vémyslice • Višňové • Žerotice.  

foto: mask

foto: klub


