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Možná přijdou o miliony

/Ivančice/ Plány radnice zhatí, nikoli vepři boubelatí, ale nespokojení aktivisté. Jejich možným zásahem by město mohlo přijít o miliony
z dotací a občané o novou podobu parku na Réně.
Jedná se totiž o jednu z prioritních investičních akcí města Ivančice,
kterou je kompletní dokončení rekonstrukce parku na Réně. „Jedná
se především o rekonstrukci pravého břehu řeky Jihlavy od splavu až
po most, poté úpravu celé spodní strany parku a vytvoření naučných
stezek po rozhlednu. V současné době probíhá řízení o územním
rozhodnutí, které má připravit podmínky pro podání žádosti do konce
března z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, kde
budeme žádat o 70-ti procentní dotaci na tuto akci (8 400 000 Kč).
Přestože je obnova parku akcí potřebnou a veřejností vítanou, objevily
se určité signály, že se někteří občané pravděpodobně rozhodli učinit
kroky, které by způsobily, že město nebude kvůli nedokončenému
správnímu řízení schopno v termínu požádat o dotaci a tím by o ni
pro rok 2008 přišlo. Já jejich postoj nechápu,“ uvedl Vojtěch Adam
starosta Ivančic. Údajně hlavní příčinou nesouhlasu aktivistů by
mohlo být nedořešení těžby bentonitu na Réně. „K tomu musím říci,
že lokalita eventuální těžby bentonitu s rekonstrukcí parku na Réně
nikterak nesouvisí, a to ani územně, protože se jedná o úplně jiné
pozemky, ani časově, protože problém s těžbou bentonitu se táhne od
roku 1992. Celá záležitost zatím není dořešena a může být nedořešena
ještě celou řadu let. Proto bych chtěl zopakovat, že rekonstrukce
parku na Réně se bentonitu vůbec netýká,“ doplnil starosta Adam. /jak/

Zloději zapáchají plynem

Léto 08

/Moravský Krumlov/ V okolí Krumlova řádí zloděj, nebo organizovaná banda zlodějů, která se zaměřuje na krádeže tlakových plynových lahví. První případ se stal v Petrovicích, kde zmizelo dvacet
pět kusů propanbutanových lahví. Zatím neznámý pachatel, po kterém
pátrá policie, se vloupal do drátěné klece vedle prodejny se smíšeným
zbožím a sebral patnáct plných desetikilových lahví a deset plných
dvoukilových. Způsobil zde celkovou škodu téměř za dvacet čtyři
tisíc korun. Tím ale řádění lapky neskončilo. Poté úřadoval v obci
Našiměřice. Zde se vloupal do drátěné klece vedle prodejny potravin
a sebral dvanáct kusů prázdných lahví. Pak se ještě snažil dostat do
sousedního prostoru s plnými lahvemi, ale to se mu nepovedlo. Krádeží
věcí a poškozením zařízení způsobil neznámý pachatel nebo pachatelé
škodu za čtyřitisíce korun. Zloději navštívili také obec Kubšice, odkud
si odnesli lahve za osmnáct tisíc korun. Policie po pachatelích pátrá
a podle trestního zákona každému hrozí až dva roky vězení. /mask/

O větrnících rozhodnou peníze
/Dukovany, Horní Dubňany/
Dlouho se snažily všechny zúčastněné strany prezentovat své
argumenty pro i proti výstavbě
větrných elektráren v katastru
obce Dukovany. V sobotu 19.
ledna v obci proběhla anketa
a dala jasně najevo, stejně jako
předchozí petice v roce 2007, že
s výstavbou lidé nesouhlasí.
Občané
Dukovan
dostali
do svých schránek hned dvě
prohlášení. Jedno bylo od čtyř
podepsaných aktivistů, druhé od
zastupitelů obce. „Máme právo
rozhodovat o katastrech Dukovany, Skryje a Lipany. Nemáme
však právo rozhodovat o územích
spravovaných obcemi Horní
Dubňany, Rešice a Rouchovany,
kterým patří katastrální území
Heřmanice. A právě na těchto
územích byly plánovány větrné
elektrárny, které by stály k našemu obydlí nejblíže,“ sděluje text.
Leták dále informoval o jednáních s okolními obcemi a společností ČEZ, o slíbených kompenzacích, a o tom, že se k situaci
bude také vyjadřovat státní správa.
„ČEZ je ochoten respektovat
náš požadavek na minimální
vzdálenost 1,5 km od obydlí.
Tato ochota je však podmíněna
naším souhlasem s elektrárnami
v Lipňanech. Pokud ale nebudeme souhlasit s výstavbou v Lipňanech, přehodnotí svůj záměr
na sousedních katastrech, tj.
v Horních Dubňanech, Rešicích
a Heřmanicích. Takže bychom
sice neměli elektrárny v Lipňanech, které jsou od nás dál, ale
zato o několik víc v našem nejbližším okolí, blíž než 1,5 km,“
píše se dále v letáku.
„Chápu, že to zastupitelé nemají lehké, ale obsahem anketního lístku, dá se říct, přenášejí
nátlak od ČEZu k obyvatelům,“
sdělil svůj názor místní občan.
Skupina ČEZ Obnovitelné zdroje před anketou zorganizovala
speciálně pro zaměstnance EDU
informační besedu, což se dá
pokládat za nestandardní krok,“
informoval dále.
Napětí bylo patrné i v průběhu
ankety samotné. „Přišli jsme se
vyjádřit k větrným elektrárnám,
jak jsme hlasovali, neřekneme,
ale protože jsem myslivec, tak

foto: mask

si to domyslete,“ promluvil za
odcházející starší pár muž, který
nechtěl být jmenován. „To je
tajné, nebudu vám nic vykládat,“
sdělila žena, vycházející z volební místnosti.
„U nás v Dukovanech proběhla
anketa, ve které občané odpovídali na otázku, zda souhlasí, či
nesouhlasí s výstavbou větrných
elektráren na k.ú. Lipňany. Této
ankety se zúčastnilo 80% občanů,
z nichž 28,9% bylo pro a 71,1%
bylo proti. Tento výsledek bude
na nejbližším jednání zastupitelstva projednán a na jeho základě
vydá zastupitelstvo zamítavé
stanovisko k záměru ČEZu postavit větrné elektrárny na katastru
Lipňany. Vzhledem k tomu, že
už dříve stejně tak rozhodlo zastupitelstvo o k.ú. Dukovany a
Armáda ČR o k.ú. Skryje, nebudou stát větrné elektrárny ani na
jednom ze tří katastrů, které patří
Dukovanům. Pro nás teď bude
velice důležité to, jak zareaguje
ČEZ. To znamená, zda ztrátu tohoto prostoru bude chtít nahradit
na katastrech sousedních obcí,
tj. Rouchovany, Rešice a Horní
Dubňany. Hranice jejich katastrů
jsou k Dukovanům velmi blízko.
Samozřejmě bude záležet na rozhodnutí těchto obcí,“ sdělil starosta obce Dukovany Miloš Kudera.

Největší obavy mají dukovanští z obce Rešice. Zde by byly
nejbližší elektrárny od dukovanských obydlí ve vzdálenosti
kolem jednoho kilometru. Zastupitelé Rešic i většina obyvatel
vyjádřila s výstavbou větrného
parku souhlas s vidinou nemalých příjmů peněz z výstavby a
následných kompenzací. Otázkou
je, na jak dlouhou dobu a kým
budou tyto peníze garantovány.
„Jeden ze základních požadavků, který se nám na ČEZu
podařilo prosadit je, že od všech
pěti obcí, kde by měly stát větrné
elektrárny, bude dodrženo pás-

Ivančická nemocnice
projde změnami
/Ivančice/ V současnosti se na veřejnost dostávají dosti zásadní
informace ohledně dalšího fungování nemocnice v Ivančicích. Jednou
z nich je i možný přesun ortopedie z brněnské Úrazové nemocnice.
„Přesto, že dosud je nemocnice v Ivančicích krajskou, město
Ivančice má velký zájem na tom, aby tato nemocnice prosperovala,
a poskytovala kvalitní služby pro celý region i nadále. V souvislosti
s nezvratným rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR o přesunu
traumatologického oddělení z Úrazové nemocnice do FN Bohunice
je nastolena otázka, co s ostatními odděleními a spektrem výkonů z této rušené nemocnice. Velmi podstatnou část výkonů tvoří implantační
ortopedie. Brněnská zdravotnická zařízení pravděpodobně nebudou
schopna tyto výkony pokrýt. Podle mého názoru tím vzniká pro ivančickou nemocnici nesmírná šance tyto lukrativní výkony převzít,“
uvedl starosta Ivančic Vojtěch Adam.
/pokračování na straně 2/
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Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232

mo 1,5 kilometru od posledního
domu. Takže na našem kopci
nebudou stát elektrárny, protože
by to bylo velice blízko k obci
Dukovany. My jsme dodrželi slovo, proto jsme byli z projektu vyčleněni, a to je dobře. I kdyby přišla jiná firma, tak na kopci větrné
elektrárny nebudou! Musíme hledal alternativní energii, ale spíše
bych to viděl v aktivním vyřešení
odběru energie všeho druhu tím, že
uděláme zateplené fasády, vyměníme okna a budeme spíše snižovat spotřebu elektřiny,“ vyjádřil
odpovědný přístup za Horní Dubňany Jiří Stanislav.
/mask/
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Rozhlas bude zase slyšet Demolují městské garáže
/Moravský Krumlov/ Dosluhující a ne příliš efektivní městský rozhlas v Moravském Krumlově se dočká své rekonstrukce. „Je veřejným
tajemstvím, že městský rozhlas, včetně vysílacího zařízení, má svá
nejlepší léta za sebou. Kromě toho město přece jenom roste do šířky
a rozhlas nikoliv. Jsou tedy již lokality města bez rozhlasového pokrytí. K tomu se v loňském roce přidal záměr společnosti E-ON nahradit
povrchové vedení el. energie podzemními kabely, vedenými v chodnících. S tím mizí pro město i možnost využití sloupů jednak jako nosičů
veřejného osvětlení, jednak jako nosičů ampliónů městského rozhlasu,“ objasnil situaci starosta Jaroslav Mokrý.
To vedlo město k oslovení projektantů za účelem vypracování základního návrhu nového veřejného osvětlení, které by se instalovalo
na nových sloupech v majetku města. Projekt se musí koordinovat
s projektem E-ONu, aby bylo zajištěno napájení těchto osvětlovacích
bodů. „Od této koordinace projektů se bude odvíjet další dění, a to výběr firmy, která vybuduje v našem městě bezdrátový systém městského
rozhlasu. Využije k tomu nové sloupy veřejného osvětlení. V místních
částech Polánka a Rokytná by zatím zůstaly stávající drátové systémy
městského rozhlasu. Náklady na nový systém bezdrátového rozhlasu
v Moravském Krumlově jsou velmi hrubě odhadovány na cca 2.5-3
miliony korun. Jelikož město nebude mít takovou částku k dispozici,
chceme prozkoumat možnosti případných dotačních titulů v rámci
Integrovaného záchranného systému - podsystému Varování obyvatelstva,“ dodal starosta Jaroslav Mokrý.
/mask/

Stále se hledá investor

/Miroslav/ Historická budova zámku v Miroslavi možná změní
svého majitele. Po letech neúspěšných pokusů se snad našel schopný
investor, který se pustí do rozsáhlých oprav a následného smysluplného využití. Prozatím město provádělo jen nutné opravy v závislosti na
finančních možnostech a dotacích.
„V loňském roce jsme započali s opravou jihovýchodního křídla. Finanční prostředky byly zajištěny ze tří zdrojů - havarijní fond, Nadační
fond Renesance a rozpočet města Miroslavi. Abychom mohli v započatém díle pokračovat i v letošním roce, ucházíme se o získání financí
z rozpočtu Jihomoravského kraje z projektu v oblasti památkové péče
v roce 2008. Tato etapa je vyčíslena na cca 1,4 milionu korun s tím, že
město Miroslav vyčlení ze svého rozpočtu 400 tisíc korun a dále žádáme
o jeden milion. Projekt celkové opravy konstrukce střech je součástí
ochrany a obnovy zámku. Všechny práce jsou směřovány k zamezení
postupující devastace a odstranění havarijního stavu památky,“ vysvětlil místostarosta Roman Volf.
Projekt záchrany je vyčíslen na 110 milionů Kč, celková oprava památky počítá s pracemi ve výši 280 milionů Kč. „Předali jsme veškeré
údaje o zámku ÚP NPÚ v Praze tak, aby mohl být zařazen do seznamu
ohrožených památek České republiky. Zájemci, kteří o památku projevili v minulosti zájem, od svého záměru z důvodu vysokých finančních
nároků odstoupili. Další možný investor se nahlásil k jednání na konec
ledna,“ informoval o současném stavu Roman Volf.
/mask/

Máte náročné zaměstnání?
Potřebujete zajistit
pro své blízké denní péči?
Potřebují doprovod k lékaři,
nakoupit, uklidit?
JSME ZDE PRO VÁS !!!
Volejte: 604 112 370

/Moravský Krumlov/ Na dvoře za Knížecím domem pokračují
demoliční práce na městských garážích. „Záměry s plochou za Knížecím domem i sama tato plocha doznaly za léta od převratu 1989
několika změn. Již v letech 1992-93 se tam uvažovalo s přemístěním
autobusového nádraží. Tento plán měl své příznivce i zuřivé odpůrce,
takže se desetiletí nestalo nic. Před několika lety Zastupitelstvo města
rozhodlo prodat levou třetinu pozemku - viděno od ulice Palackého
- firmě Blahetek. Tím byla plocha jako potenciální autobusové nádraží zničena. Na zbylý prostor by se AN nevešlo. Městské garáže,
různě využívané a pronajímané, jsou nyní v demolici. Byly dokonce
Správou majetku města nabídnuty zájemcům jako zdroj plných cihel,
které si mají sami vytěžit,“ uvedl starosta města Jaroslav Mokrý.
Zatím tato plocha sloužila jako odstavné parkoviště pro autobusy i
osobní vozidla. Co tu ovšem bude, až se strhne celá budova a prostor se
rozšíří? „Po demolici garáží se uvažuje o využití celé plochy, a to nejen
aktuálně, ale nastálo, jako oficiálního parkoviště pro osobní automobily.
Je však třeba mít na paměti, že garáže na pravé straně parcely, také ve
vlastnictví firmy Blahetek, zatěžují plochu věcným břemenem umožnění
vjezdu a výjezdu. Zajímavý je objekt historické sýpky, který by vhodný
investor nebo developer dokázal jistě proměnit ve víceúčelový společensko-obchodně-umělecký prostor. Město však na toto využití nebude moci
nijak přispět, i když by velmi rádo,“ doplnil Jaroslav Mokrý.
/mask/

Ivančická nemocnice...
/pokračování ze strany 1/
Jednalo by se především o
náhrady kolenního a kyčelního
kloubu. „Smyslem by bylo, že
by se podle mého názoru zkrátily
čekací doby pro pacienty na tyto
výkony, což je v současné době
velmi podstatné. Že se jedná o lukrativní záležitost, není pochyb,
a toto opatření by zlepšilo hospodaření ivančické nemocnice
zcela jednoznačně. Jsem rád, že
podobný názor zastává i krajský
radní zodpovědný za zdravotnictví František Adamec. To jsme
si vzájemně potvrdili na jednání
Zdravotnické komise JMkraje,“
informoval dále Vojtěch Adam.
Další podstatnou změnou pro
tuto nemocnici by měla být její
případná privatizace. „V komisi
byla také otevřena otázka dalšího
provozování některých nemocnic
v JM kraji, které nebudou přímo
spadat do takzvané páteřní sítě

AUTOŠKOLA

HUTAŘ

pro Vás otevřela
novou učebnu
v Domě mládeže
v M. Krumlově!
veřejnost vítána
každé úterý od 1430 h.
tel.: 602 888 989

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)

NOVĚ OTEVŘENO
REKONDIČNÍ, REGENERAČNÍ
A RELAXAČNÍ MASÁŽE
v salonu IDEAL
nám. TGM, Moravský Krumlov
(vedle hotelu Epopej)
objednávky na tel.: 724 126 923

jihomoravských nemocnic, kam
budou zařazeny pouze ty největší
nemocnice. Jedná se o Znojmo,
Břeclav, Vyškov a Kyjov. Ostatní
nemocnice, respektive jejich provoz, může být řešen jiným způsobem, což se týká i nemocnice
v Ivančicích. V tomto případě by
se nejednalo o vznik akciových
společností, tedy o tvrdou privatizaci, nýbrž o provozování těchto
zařízení soukromými subjekty
a nemocnice by dále zůstala
v majetku Jihomoravského kraje,
se zachovaným vlivem kraje i
města. Jednoduše řečeno, někdo
si ji pronajme a bude platit nájem. Pokud by došlo k této formě
provozování a provoz by splňoval
veškeré požadavky města na zabezpečení služeb pro občany spádové oblasti, tak předpokládám,
že město by k této formě provozování nemocnice nemělo vážných
námitek,“ dodal Adam.
/jak/

foto: mask

Televizní POKR v Miroslavi
/Miroslav/ V pátek 11. ledna se v miroslavském kulturním domě
uskutečnila neobvyklá akce. Proběhl tu seminář s názvem Vaše šance,
který připravil štáb televizního pořadu POKR, společně se Svazem
českých a moravských výrobních družstev v programu Evropské unie
Equal a ve spolupráci s městem Miroslav. Cílem byla výuková pomoc
pro vznik drobného podnikání v mikroregionech Moravy a Vysočiny se
zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel jako jsou zdravotně postižení, ženy samoživitelky a senioři.
„Úvodem byl promítnut instruktážní film o úspěšných drobných
podnikatelích. Z našeho regionu šlo o sociální družstvo ZNOVOZ,
které zastupovala jeho předsedkyně Alena Smíšková. Poté následovalo
vystoupení odborníků a hostů, osobní jednání s experty na stáncích
a diskuse. Každý účastník měl k dispozici informační materiál. Celý
seminář byl koncipován jako výchovně-kulturně společenský večer.
V kulturním programu se představily zpěvačky Jana Chládková a
Yvonne Přenosilová. Celým podvečerem vtipně provázel známý moderátor Aleš Cibulka. Po malém občerstvení a skleničce vína proběhlo
slosování odevzdaných dotazníků o atraktivní ceny jako mobilní telefon, víkendový pobyt v Praze nebo účet s počátečním vkladem 10 000
Kč. Na závěr obdržel každý účastník malý dárek. Pro uspořádání akce
bylo vybráno šest měst a obcí a je pro nás velkou ctí, že Miroslav byla
mezi nimi,“ vysvětlil Roman Volf, místostarosta Miroslavi.
/mask/

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU
NOVĚ OTEVŘENÉHO
KOUPELNOVÉHO STUDIA
Nabízíme široký sortiment vybavení
koupelen a kuchyní, instalatérské
a topenářské potřeby.
Najdete nás na adrese Palackého 57,
Moravský Krumlov (vedle kina).
Otevřeno i v sobotu. Tel. 603 788 657.

Žaluzie Koblížek

ÚČETNICTVÍ

Jaroslava Hrubešová
Hybešova 42, 664 12 Oslavany
tel.: 603 994 383
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
www.stavebninyhladikova.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

Nabídka zaměstnání
Point CZ, přední firma zabývající se tiskem a výrobou
katalogů, kalendářů, knih atd. S působností v rámci
České republiky a evropského regionu hledá do svého
týmu budoucího kolegu na pozici:
KNIHAŘ - obsluha automatického stroje na vazbu
- obsluha automatizovaného řezacího stroje
Jaká bude náplň vaší práce?
- z vytištěných archů vytvořit konečný produkt
- více informací při osobním pohovoru
Koho hledáme?
- pečlivého a zodpovědného spolupracovníka
- vyučení nebo znalost polygrafie
či příbuzného oboru není podmínkou
Co nabízíme?
- zaškolení na náklady firmy
- práci v nových výrobních prostorech
- práci na nejnovějších strojích
- velmi zajímavé motivující mzdové ohodnocení
- placené veškeré přesčasy a další benefity
- firemní stravování s příspěvkem atd.
Kde nás najdete?
Point CZ s.r.o. Medlov 120 • tel.: 546 420 007
e-mail: kariera@pointcz.cz • www.pointcz.cz

Nemusíte jezdit za zajímavou prací do Brna.
Těšíme se na Vás

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

ZIMNÍ SLEVY:
- fasádní polystyren
- ztracené bednění
- zámkové dlažby
dřevěné brikety 46 Kč/10 kg
pr. 9 cm, světlé, bez díry
náměstí TGM 40
Knížecí dům - 1. patro
Moravský Krumlov
tel.: 515 220 972
Malenová Ivana
tel.: 724 690 926

mimo jiné nabízíme i tyto produkty:

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
POJIŠTĚNÍ POBYTU V NEMOCNICI
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Jak se přidělují byty v Moravském Krumlově
Přidělování bytů ve vlastnictví
obce občanům se řídí Vnitřní směrnicí Města Moravský Krumlov č.
MěÚ/9/05 platnou od. 1.1.2006.
Tato směrnice upravuje pravidla přidělování volných bytů,
které jsou ve výlučném vlastnictví
obce, žadatelům podle pořadníku.
Zvláštní pořadník je veden pro
žadatele o byty zvláštního určení
(bezbariérové pro držitele průkazů
zvláštních výhod ZTP, ZTP/P a žadatele o náhradní byt z důvodu potřeby náhradního bydlení např. po
havárii, živelní pohromě apod.).
Pořadníky zájemců o přidělení
bytu nejsou veřejnou listinou a
jako takové nemohou být podle
zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních dat, ani veřejně přístupné, protože obsahují osobní data
a další údaje, mnohdy velmi
citlivé. Žádost o přidělení bytů
z pořadníku může podat žadatel
starší 18 let, který nevlastní bytový či rodinný dům nebo podíl na
bytu nebo domě, nevlastní platnou
nájemní smlouvu k bytu nebo rodinnému domu na dobu neurčitou,
nebo je žadatel vlastníkem či spoluvlastníkem bytového nebo rodinného domu nebo bytu, ale nemůže

jej prokazatelně užívat.
Specifika má přidělování bytů
zvláštního určení (druhý pořadník).
Obec vede žádosti o přidělení bytů
v pořadnících podle data podání a
s údaji, které žadatel v žádosti uvede. Údaje se v případě pochybností
podle možnosti ověřují. Žádosti se
podávají na předepsaném formuláři na podatelně Správy majetku
města Moravský Krumlov, Zámecká 17, kde lze tyto formuláře
rovněž obdržet. Uvolní-li se byt,
předá Správa majetku města tuto
informaci bytové a sociální komisi, která v našem městě pracuje na
výbornou. Komise navrhne radě
města přidělení bytu do nájmu
vhodnému žadateli v pořadí, přičemž výrazem „vhodný“ se v tomto případě rozumí snaha města
o splnění požadavku žadatele co
do velikosti bytu v závislosti na
počtu osob žijících s žadatelem ve
společné domácnosti. Rada města
návrh projedná a po schválení je
žadatel příslušným pracovníkem
Správy majetku města seznámen
s rozhodnutím rady města a vyzván k prohlídce a převzetí bytu.
Za poslední rok se nestalo, že
by rada města nerespektovala

návrh komise. Nájemní smlouva
je následně sepsána mezi Správou
majetku města jako oprávněnou
organizací a nájemcem bytu současně s fyzickým předáním bytu
na období jednoho roku s automatickým prodlužováním v souladu
s ustanovením občanského zákoníku vždy jeden rok.
Při podpisu smlouvy je vyžadována úhrada kauce ve výši jednoměsíčního nájemného. K nájemní
smlouvě obdrží nájemce rozpis
plateb za služby spojené s užíváním bytu (dodávka vody včetně
TUV, topení, osvětlení společných
prostor, úklid) a výňatek ustanovení Nařízení vlády č.258/95 Sb.
o úhradě drobných oprav v bytě
nájemcem. Neznalost této vyhlášky ze strany nájemců bytů bývá ve
většině případů předmětem sporů
mezi pronajímatelem a nájemcem
o úhradě těchto nákladů. Ze strany
pronajímatele však nelze hradit
veškeré drobné opravy v bytech.
V případě, kdy nejsou plněny
podmínky smlouvy, není smlouva
prodloužena a po schválení radou
města je nájemce vyzván k vyklizení bytu. Při výpovědi nájmu ze
strany nájemce činí výpovědní lhů-

ta 3 měsíce, v případě smlouvy na
dobu určitou není výpovědní lhůta,
smlouva končí uplynutím sjednané
doby. Při ukončení smlouvy požaduje Správa majetku města předání bytu ve stavu odpovídajícím
běžnému opotřebení a hygienicky
čistého. V případě větší devastace
bytu požaduje SMM náhradu za
nepřiměřeně vynaložené opravy.
V současné době nejsme schopni
uspokojit všechny žádosti občanů
města o byt. Při řešení neplatičů,
kteří mají ještě staré smlouvy na
dobu neurčitou nebo jimž smlouva
na dobu určitou skončila, postupujeme standardním způsobem podle
zákona. Věci řešíme soudní cestou
až po exekuci.
Na závěr je třeba připomenout,
že rada města má možnost v případech hodných zvláštního zřetele
(bezpečí matky s dětmi po rozvodu,
trvalé následky úrazu žadatele,
zvláštní význam žadatele pro město
apod.) rozhodnout o přidělení bytu
či spíše nouzového ubytování v malometrážním bytě i mimo pořadník.
Tento institut je však používán velmi zřídka, cca 1-2 krát za rok.
Zdeněk Kabelka,
Ing. Jaroslav Mokrý

Šustr, hejtman JM kraje Stanislav
Juránek a zástupci ČEZ.
„Chci se zastávat malých
obcí. Takové malé dědinky by si
v Praze ani nikdo nevšiml, proto
chci svou podporu zaměřit právě

na venkov. Protože mám rád muziku a tancuji, tak mi dnes dělá
dobře, že se podařilo spravit tento
kulturní dům,“ uvedl Ladislav
Šustr, poslanec parlamentu ČR.
Rekonstrukce proběhla v druhé
polovině roku 2007 a stála více
jak 4 miliony. „Když jsem sem
ráno přijel, tak mi udělalo radost,
že to tu podnikatelsky žije a například v obchodě jsem teprve
snídal, protože jsem to dřív nestihl. Samozřejmě mám radost,
že se tu podařilo takové dílo, jako
je kulturní dům v obci, která má
133 obyvatel. Také od paní starostky vím, že se tu letos narodí
4 občánci. Tím, že se tu buduje
obec, tak bych si přál, aby se sem
mladí vrátili, měli důvod tu žít
a neodcházeli do města, to je
strašně důležité. Opravu zdejšího kulturního domu nepodpořil
jen kraj, ale my jsme připraveni
pomáhat dále. Přeji všem Kadovským, aby obec vzkvétala a pořádaly se tu krásné kulturní akce,“
popřál Stanislav Juránek, hejtman
Jihomoravského kraje.

Kulturní dům je nově zateplen, opravilo se sociální zázemí,
výčep a topení. Kapacita sálu je
300 lidí, takže se do něj vejde celá
obec hned dvakrát.
„Jako zástupce Jaderné elektrárny Dukovany mohu říci, že se
v okolí podílíme na více akcích
podporujících společenský život.
V Kadově jsme nepodpořili jen
tento kulturní dům, ale také opravu kostela. Stačí jen popřát, aby
kulturní dům dobře sloužil,“ využil příležitosti Jaroslav Vlček,
zástupce ředitele EDU.
„Přispěli jsme částkou 150
tisíc na opravu kulturního domu
přes nadaci ČEZ. Kromě darů do
tohoto regionu se podílíme na reklamním sponzoringu, kdy podporujeme kulturní akce,“ doplnila
Jana Štefánková z nadace ČEZ.
„Jsme vděčni za pomoc při
rekonstrukci našeho kulturního
stánku, protože z prostředků obce
by se oprava nemohla uskutečnit.
Proto musím poděkovat jak za
sebe, tak i za občany,“ ocenila starostka Marie Vodičková. /mask/

Oprava kulturáku stála přes čtyři miliony

foto: mask

/Kadov/ V pátek byl slavnostně
otevřen nově zrekonstruovaný
kulturní dům v Kadově. Na slavnostní přestřižení pásky přijeli
četní hosté. Mezi nimi například
poslanec parlamentu ČR Ladislav

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Proč dobrý skutek někdy zhořkne?

Občan Vedrovic udělal chvályhodnou věc, že poskytl bezdomovci střechu
nad hlavou. Postaral se o člověka v nouzi. Jako člověk i starostka obce toto
oceňuji. Následné informace přes tisk mohu komentovat pouze jako lživé, urážející, žalovatelné.
Při ztrátě střechy nad hlavou mne nikdy ani později pan Jelínek nepožádal
o pomoc, vím z doslechu, že o žádnou pomoc nestál. Také o jeho bezdomovectví jsem nic nevěděla - nejde o lhostejnost, protože v silách pana Jelínka bylo
zařídit si lidské přežívání v rámci možností připravenosti našeho státu v péči
o lidi, kteří se ocitli v podobné situaci.
Celé martýrium kolem zachránění pana Jelínka, ubytování u pana Klodnera
/k rychlosti jeho řešení mám úctu/ a pomoc sociálních odborníků se odehrávalo v kulisách vánočních svátků se všemi omezeními okamžitého řešení a bohužel i kulisách
smutné atmosféry mé rodiny, kdy mi umírala maminka. V den jejího pohřbu sháněl
pan novinář po Vedrovicích zaručeně objektivní informace od některých občanů.
„Netečnost úřadu“ spočívala v tom, že jsem v přítomnosti pana Klodnera z vlastní iniciativy telefonovala na pověřený úřad do Moravského Krumlova, neboť našemu úřadu bohužel nepřísluší takovéto situace řešit. Nikoliv údajně, ale doopravdy
telefon nikdo nebral. Řešení dané záležitosti jsem přesunula na období po svátcích
v naivní představě nezištné ochrany pana Klodnera. Ten mně mimo jiné řekl, že pan
Jelínek zásadně nechce do azylového domu, chce zůstat ve Vedrovicích.
V současné době věc řeší Mor. Krumlov, náš úřad nemá v dané záležitosti
žádné kompetence, jsme ale se sociálním odborem MěÚ v kontaktu. Také všechny doklady z Brna, kde mezi svátky pan Klodner zařídil žádost o sociální řešení
u pověřeného úřadu byly zaslány. Mor. Krumlovu, nikoliv Vedrovicím, toto pan
Klodner nechce pochopit. Za jeho aktivitu mezi svátky zaslouží uznání.
Urážky na mou adresu se mne nesmírně dotýkají. Nezištnou pomoc nevidím
v tom, když se někdo začne zviditelňovat přes tisk, hanlivé plakáty a obviňování
nejen úřadu ale také občanů Vedrovic.
Nynější materiální a finanční pomoc od občanů je snad účinná na správném
místě a na správné a potřebné věci, mezi něž nezahrnuji pivo a cigarety. A zeptejme se myslivců, jak to bylo s tím zajícem, nebo jak pomohla pokladna Sokola.
Pan Klodner /nemluví se mnou/ by měl šetřit výrazy jako „nechtění“, „nevědomost“, „potřeba školení“, „neoblíbenost „ atd.
Kolik občanů bylo požádáno o vyjádření k mé oblíbenosti?

Ke kritice radnice:

Nedotažené plány výstavby má každá obec, běda té, která je nemá, špatně
se stará o svůj rozvoj. Projekty, ať se práší či nepráší, jsou potřebné - vyjadřují
připravenost obce v dotačních programech EU.
Je skutečností, že podat žádost o finanční dotaci není jenom o soutěži a nejlepším projektu, ale většinou o příslušnosti k patřičné politické straně, o dělení
medvěda, o známostech.
Obec není v dezolátním stavu. Projekty na kulturní dům /společenské
centrum/, náměstí, dětské hřiště, muzeum je součástí schválené strategie rozvoje
Vedrovic a řeší budoucnost obce, samozřejmě s odkanalizováním a čističkou.
Vesnice, které nebudou mít co nabídnout, nebudou se mít čím zviditelnit,
budou pouze noclehárnami s hrozbou zániku. K cestovnímu ruchu patří podpora podnikatelů - finanční samostatnost obcí bude tvrdě vydřená a je třeba
vidět dopředu. Dětské hřiště nebude zabetonované, ba naopak bude mít všechny
potřebné parametry takového zařízení. Projekt na řešení náměstí nám pomůže
z 42% financovat mikroregion z dotací Krajského úřadu.
Fara je napsána na Listě vlastnickém obce, proto obec o ni pečuje /zavedla
plyn, budovu odizolovala, vyměnila střechu a každý rok získává dotace
/padesátiprocentní/ z KÚ. Projekt muzea zahrnuje i archeologické nálezy světového významu. Proč se jimi mají chlubit Vedrovice přes Brno? I dr. Oliva
očekává dokončení muzea s nadšením a netrpělivostí. Muzeum bude součástí
archeostezky. Se vším už byly a budou občané seznámeni. Součástí návsi bude
i veřejný záchůdek a za budovou fary centrum pro venkovní aktivity obce i
soukromých osob. Ve sklepě muzea bude buďto vinotéka nebo lapidárium,
v podkroví prostory pro tradiční řemesla, semináře a sympozia.
Místní hasiči prožívají mezigenerační problém, všemožně se snažíme společně najít nejlepší tvář našemu sboru, včetně získávání nových členů - v současné
době 4 mladíky a l dívku.
Obec připravuje mnoho akcí, investic pro zlepšení života občanů, chceme,
aby Vedrovice byly domovem se zachovalou kontinuitou pro všechny generace.
To se ale nesmíme hádat.
Anna Gigimovová, starostka obce Vedrovice

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
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

Ford Mondeo 1,8i GHIA

r.v. 1995, cena 45.000 Kč
tach. 150 tis. km, stříbrná metal.
klima, 2x airbag, ABS, posil., imobil.,
stř. okno, el. okna a zrc., tón. skla

Mazda 121 DB 1,3i

Mazda 323 BA 1,3i

r.v. 1993, cena 45.000 Kč
r.v. 1997, cena 79.000 Kč
tach. 124 tis. km, červená
tach. 143 tis. km, červená
sedan, rádio, centrál, otáčk., dobrý klima, 2x airbag, posil., rádio, tón.
stav, koupeno v CZ
skla, centrál, imobil., perfektní stav

Mazda 5 1,8i

r.v. 2007, cena 459.000 Kč
tach. 7,5 tis. km, tm. červená metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, el. výbava
cena bez DPH, perfektní stav

Mazda CX7 REVOLUTION

r.v. 2008, cena 715.000 Kč
tach. 1 tis. km, černá
(bez DPH)
nový vůz - ihned k odběru, aut. klima,
8x airbag, max. el. a bezp. výbava

VÝPRODEJ
ZIMNÍCH PNEU

Mazda MX3 1,6i

Mazda 626 GF 2,0i GT

Mazda MPV 2,0 MZR CD

Mazda MX5 1,8i

Mazda Premacy

Nissan Micra 0,9i

r.v. 1993, cena 50.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
kabriolet, pevná střecha, centrál, el.
zrc., nastav. volant, sport. sedadla

r.v. 1997, cena 99.000 Kč
tach. 145 tis. km, sv. šedá metal
aut. klima, 4x airbag, ABS, imobil.,
el. okna a zrc., tón. skla, zadní stěrač

r.v. 2000, cena 269.000 Kč
r.v. 2000, cena 149.000 Kč
tach. 87 tis. km, černá metal.
tach. 118 tis. km, tm. zelená metal.
kabriolet, dvě místa, perfektní stav, klima, 4x airbag, ABS, rádio, imobil.,
ALU kola 16“, 2x airbag
mlhovky, el. okna, centrál dálkový

r.v. 2003, cena 349.000 Kč
tach. 105 tis. km, sv. zelená metal.,
klima, 4x airbag, ABS, ASR, el. zrc.
a okna, alu kola, orig. rádio

r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach. 55 tis. km, tm. červená
airbag řidiče, imobil., centrál, posil.,
zsadní stěrač, tón. skla

SUPER CENY !!!

Nissan Micra 0,9i

Nissan Primera 1,8i

r.v. 1995, cena 49.000 Kč
r.v. 2002, cena 149.000 Kč
tach. 165 tis. km, tm. červená
tach. 132 tis. km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, imobil., manuál. pře- aut. klima, 4x airbag, posil., tón.
vodovka, 3 dv., dobrý stav
skla, el. vyhř. zrc., el. okna, manuál
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Občanská bezpečnostní Veletrh turistických možností plný informací
/Brno/ Letos se uskutečnil již jemského regionálního rozvoje.
komise informuje
osmnáctý ročník veletrhu turisticJednotlivá města měla také

V minulém čísle jsme došli k závěru, že studium oborů potřebných pro
jadernou energetiku je perspektivní. Projekt Bakalář není nějakou převratnou novinkou, ale je to velice solidní nabídka zaměstnavatele v okamžiku,
kdy potřebuje získat vysoce kvalifikované, perspektivní odborníky. V našem případě se jedná o operátory sekundárního a primárního okruhu a
vedoucího reaktorového bloku.
Pokud se rozhodnete pro studium oboru Silnoproudé elektrotechniky na Elektrofakultě VUT Brno, či oboru Jaderná zařízení na Jaderné
fakultě ČVUT v Praze, je dobré kontaktovat elektrárenskou společnost.
Ta s Vámi, po úspěšném absolvování psychotestů, uzavře smlouvu. V ní se
firma zaváže, že o Vás bude po dobu bakalářského studia pečovat po stránce odborné ( praxe, stáže, závěrečná práce) i finančně formou stipendia.
Naopak Vaší povinností je řádně studovat. Po ukončení studia s Vámi společnost uzavře pracovní smlouvu na dobu neurčitou a nastoupíte do pozice
operátora sekundárního okruhu s perspektivou výše uvedeného postupu.
Pokud se rozhodnete k dalšímu, tedy inženýrskému studiu, podporuje
firma jeho dálkovou formu.
To je v kostce vše, podrobnější informace lze získat na adrese www.cez.cz/
bakalar. Myslim si, že je škoda nevyužít této příležitosti - student z okolí
elektrárny bude určitě vítán. 18. 1. 2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
My, občané Vedrovic, se neztotožňujeme s články v Zrcadle z 11. ledna
2008 týkající se bezdomovce a vedrovické radnice.
Ptáme se, proč pan Jelínek (bezdomovec) neřekl do novin, jak mu 7 let,
kdy měl střechu nad hlavou pomáhali spoluobčané - živili ho, on příležitostně pomáhal. Proč už tehdy vybíral popelnice a proč, když nemohl sehnat práci, tak si nevyřídil sociální podporu, později důchod? Bratr ho vyhodil z domu, protože neplatil provoz domu, ve kterém mohl spokojeně, ač
osamoceně, bydlet. Proč si nevyřídil trvalý ve Vedrovicích a byl přihlášen
v Brně na adrese, kde bydleli jiní občané? Proč se o sebe nepostaral? Pan
Jelínek není nesvéprávný, vždy se chlubil svou inteligencí, vymyšleným
důchodem a dokázal druhé i ponižovat.
Sedm let, co bydlel ve Vedrovicích, mu byla mockrát nabídnuta pomocná ruka. K tragickým okolnostem z poslední doby nemuselo dojít.
Myslíme si, že pan Klodner zaslouží pochvalu za pomoc, ale to co
následovalo, nebylo zapotřebí. I článek o radnici není pravdivý, kdo
ví, koho se pan novinář ptal. Jsme z útoků na paní starostku a radnici
rozhořčeni. (Poz. redakce: Tento dopis podepsalo 30 občanů Vedrovic)
Jako starosta Sboru dobrovolných hasičů ve Vedrovicích se důrazně
ohrazuji proti vyjádření pana Jana Klodnera v minulém vydání nezávislého
regionálního čtrnáctideníku ze dne 11. 1. 2008. Hasiči nejsou v troskách.
Obec financuje v rámci svých i dotačních možností naše vybavení a
činnost. Obec kupuje benzín speciál pro požární účely, obecní sekačka
vyžaduje jiný druh paliva (natural). Zajímalo by mne, kde pan Jan Klodner
sehnal nepodložené informace. Jaroslav Novotný, starosta SDH Vedrovice

kých možností Regiontour.
Kromě již tradičních vystavovatelů se nově objevili zástupci
skupiny ČEZ. „Na veletrhu se
letos účastníme poprvé a je to
z toho důvodu, že každoročně
podporujeme značnou částkou
mikroregiony ve svém okolí,
a to nejen v dvacetikilometrovém okolí EDU, ale i dále.
Slavnostního otevření stánku se
zúčastnil hejtman kraje Vysočina
Miloš Vystrčil a pásku společně
přestřihl s módní návrhářkou
Beátou Rajskou, se kterou spolupracujeme. Stánek je příznačně
nazván Krajinou skupiny ČEZ.
Naše podpora je většinou použita na zlepšení infrastruktury
turistického ruchu. Jedná se
o značení cyklostezek, vybavení
mobiliářem, informační tabule.
Jedním z největších kroků bylo
v loňském roce zavedení lodní
dopravy na Dalešické přehradě,“
informovala Kristýna Vyhlídková
z oddělení komunikace EDU.
Letošní ročník veletrhu byl více
multimediální, což dokazovalo
množství hudebních doprovodů.
„Znojemská expozice v roce
2008 má 106 m² a zastupuje celý
okres Znojmo. Dá se říci, že je to
145 obcí Znojemska a Moravskokrumlovska. Je tu 11 pultů, které
nabízí celý region jako celek. Za
pulty jsou podnikatelské subjekty, mikroregiony, města, obce a
subjekty pracující v turistickém
ruchu. Znojemská expozice nabízí více jak 100 propagačních
materiálů, které postihují všechny oblasti cestovního ruchu, ať je
to cykloturistika, vodní turistika,
památky a další atraktivity znojemského regionu,“ pochlubil se
Samir Maloula, předseda Zno-

svá zastoupení. „Pokud se týká
Miroslavi, tak pořád jsme v stávajícím seskupení na Znojemsku
a v rámci něj představujeme
město. Pochopitelně se snažíme
zpestřit nabídku, kterou předkládáme návštěvníkům. Takže nabízíme naučné stezky, miroslavský
rybník, ale také sportovní aktivity
na fotbalovém hřišti, areál víceúčelového hřiště. To jsou novinky,
které přinášíme na Regiontour
pro letošní rok,“ uvedl Augustin
Forman, starosta Miroslavi.
S novinkou přišel region Brno-venkov. „Před rokem jsem řekl,
že náš metr čtverečný v rámci
Jihomoravského kraje je naprosto
nedostatečný, a to se nám nelíbí,
a proto na příští rok nachystáme
vlastní expozici mikroregionu
Ivančicko, a tak se také stalo. Náš
mikroregion, jehož jsou Ivančice
součástí, nabízí tradiční turistické
atrakce, které ve městě a okolí
jsou. To znamená všechno, co se
vztahuje k Vladimíru Menšíkovi
a Alfonsi Muchovi, ale i celý kraj.
Zaznamenali jsme velký zájem
o náš stánek, který se architektům
velmi vydařil. Jejich úkol byl naši
expozici zařídit, a to se povedlo.
Těžko se chlubit vlastním peřím,
ale prezentace mikroregionu se
povedla,“ pochvaloval starosta
Ivančic Vojtěch Adam.
„V letošním roce Oslavany
poprvé vystavují nejen v rámci
JM kraje, ale přímo na vlastním
stánku v rámci mikroregionu.
Velmi pozitivně také vnímám to,
že Oslavany jsou prezentovány
na mnoha dalších stáncích zde
na Regiontouru, a to u ČEZu,
u mikroregionu Kahan, nebo u
JM kraje, kde se věnujeme cyklotrasám, takže se město dostává

foto: mask

do podvědomí dalekého okolí.
Od veletrhu očekáváme jako každý rok, aby přivedl do Oslavan
turisty a lidi, kteří mají zájem
o krásnou přírodu a historii,“ řekl
starosta Oslavan Vít Aldorf.
„Moravský Krumlov se tradičně zúčastňuje veletrhu v rámci
Znojemska a letos i přeshraniční
spolupráce s Retzerland a současně jako nejmenovaný leader mikroregionu Moravskokrumlovsko.
Snažíme se představit město a
jeho blízké okolí plné přírodních
krás, které reprezentuje zejména
národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence, kde
je nově zřízena naučná stezka
s 12 zastaveními. Také doposud
hostíme slavnou Muchovu Slovanskou epopej, ale nabízíme
i pamětihodnosti, které stojí za
shlédnutí,“ uvedl Jaroslav Mokrý,
starosta Moravského Krumlova.
V letošním roce se přihlásilo
více jak patnáct set vystavujících
subjektů. Své hodnocení také
přidal hejtman Jihomoravského
kraje Stanislav Juránek. „Mně se
líbí, jak se kraj rozšiřuje ve svých

nabídkách a jak stále více regionů
ví, co očekávat od prezentace zde
na veletrhu turistických možností. Ať už je to Znojemsko nebo
Miroslavsko, všichni mají svoji
zvláštnost, ten svůj adventní věnec, největší v republice tu svoji
přehradu nebo Znojmo vinobraní.
Všichni ví, že je potřeba tyto
věci prezentovat tak, aby to bylo
zajímavé pro ty, kteří přijdou
na Regiontour. Regiony jako
Ivančicko, Moravskokrumlovsko
a Znojemsko jsou zajímavé destinace, ve kterých se buduje infrastruktura pro turistický ruch. Věřím, že do budoucna budou více
navštěvované, protože na dobudování infrastruktury se pracuje i díky
dotacím EU a výrazně to ovlivní
i zaměstnanost,“ uvedl Juránek
„Myslím si, že letošní ročník
Regiontour je hektičtější než ty
předchozí. Musím říci, že se nám
podařilo expandovat v oblasti
turistického ruchu, protože jsme
viditelní na více místech, ale nejdůležitější je stánek mikroregionu
Ivančicko.“ doplnil místostarosta
Oslavan Miloš Musil.
/mask/

spol. s r. o., Padochovská 1, 664 12 Oslavany
přijme do pracovního poměru

• Mistra strojní údržby se znalostí AJ nebo NJ
• Inženýra kvality se znalostí AJ
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
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.
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Zeptali jsme se: Mgr. Rostislava Ruckiho,
ředitele Základní a Mateřské školy ve Skalici
Pane řediteli představíte nám
vaši školu?
Základní škola a Mateřská škola, Skalice, okres Znojmo, příspěvková organizace je neúplná málotřídní škola, kde jsou spojeny
první až pátý ročník do dvou tříd,
jejichž maximální kapacita je 60
žáků. V letošním školním roce navštěvuje I. třídu (1., 2., 3. ročník)
- 15 žáků, II. třídu (4., 5. ročník)
- 17 žáků. Celkem tedy 32 žáků,
z nichž 20 dochází do školní družiny. Součástí budovy je mateřská
škola s kapacitou 25 dětí, kterou
v současné době navštěvuje 21
dětí. Dále je zde školní kuchyně
a jídelna, která slouží ke stravování dětí ze ZŠ i MŠ, zaměstnanců
a zajišťuje závodní stravování pro
„ZEU“ Hostěradice a další cizí
strávníky z obce Skalice.
Jak hodnotíte stav školy?
Budova školy je již velmi
vysokého věku, není proto divu,
že s přibývajícími léty přibývá
i starostí s údržbou. Musím ale
říci, že bývalé vedení školy spolu
s obecním úřadem nic nenechávali
náhodě a společně s těmito problémy bojovali. A navíc zhruba před
dvěma lety se podařilo dokončit
přístavbu školní jídelny a kuchyně,
což byla velmi významná investice, která výrazným způsobem
změnila tvář školy. V podkrovních
prostorách této přístavby vznikla
víceúčelová hala, která slouží nejen
ke sportovním aktivitám v rámci
tělesné výchovy, ale také k odpočinku a relaxaci o přestávkách, ve
školní družině a při provozování
zájmových kroužků.
Nehrozí vaší škole zánik? Jaké
jsou Vaše plány do budoucna?
Zánik naší škole zatím určitě
nehrozí. Ostatně to potvrzuje i
demografický vývoj. Je jisté, že
dětí by mohlo být víc, nemělo by
jich alespoň ubývat. V současné

době se téměř všechny školy potýkají s problémem ubývajícího
počtu žáků. Místo spolupráce a
vzájemné pomoci se objevuje mezi
nimi velká rivalita, řekl bych až
nezdravá konkurence a vzájemné
přetahování žáků. Přitom bychom
neměli pohlížet na dítě jako na kus,
který nám doplní stav, zajistí přísun
finančních prostředků do rozpočtu.
Spíše bychom měli zohledňovat
jeho potřeby a individuálně přistupovat k jeho problémům. Myslím,
že v tomto ohledu menší vesnická
škola spíše rodinného typu má nesporné výhody, které by se neměly
podceňovat.
Co podle Vašeho názoru v současnosti nejvíce školu tíží?
Samozřejmě objem finančních
prostředků určených k nákupu
moderních didaktických materiálů
by mohl být větší. Chtěl bych být
optimistou a věřit, že situace s financováním regionálního školství
bude v budoucnu stále lepší.
Vychází vám obecní úřad jako
zřizovatel vstříc a v čem?
Jsem přesvědčen, že našemu zřizovateli velmi záleží na tom, aby
škola dobře fungovala a to je velmi
důležité, protože obec je jedním
z nejvýznamnějších partnerů školy,
na němž leží velmi těžké břemeno
odpovědnosti. Naše vztahy se zřizovatelem jsou zcela korektní
a společně intenzivně pracujeme
na údržbě a postupné rekonstrukci
školní budovy, aby se žáci měli
možnost vzdělávat v prostředí co
nejpříjemnějším. V dohledné době
nás čeká např. výměna oken, která
zajistí, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným únikům, což zajisté
přinese značné úspory za energii.
Jaké mimoškolní aktivity pro
děti organizujete?
Snažíme se o to, aby nabídka
zájmových mimoškolních aktivit
byla v rámci našich možností pest-

Gymnázium Moravský Krumlov,
Smetanova 168 hledá kandidátku
na pozici

HOSPODÁŘKA ŠKOLY
Požadujeme:
SŠ vzdělání ekonomického směru, praxe
v oboru, znalost podvojného účetnictví,
znalost daňové problematiky, znalost
práce s PC (Word, Excel, Internet, pošta),
organizační a komunikační schopnosti.
V případě zájmu zasílejte své strukturované
životopisy obsahující dosažené vzdělání,
dosavadní praxi a kontakt na posledního
zaměstnavatele v zalepené obálce do 14.
února 2008 na adresu:
Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova
168. Na obálku napište heslo „účetní.“

rá. Pro sportovní vyžití našich žáků
slouží kroužek florbalu, aerobicu
a cyklistiky, pro rozvoj uměleckého
cítění děti navštěvují tvořivý kroužek, kroužek hry na kytaru a v neposlední řadě na naší škole funguje
počítačový kroužek a angličtina.
Co děláte ve výuce navíc?
Snažíme se o to, aby výuka nebyla pro děti jednotvárná, připravujeme pro ně různé drobné projekty
a společně organizujeme kulturní
vystoupení k různým příležitostem.
Při těchto činnostech se prolíná
vyučovací proces s mimoškolními
aktivitami, vyučovací předměty se
vzájemně prostupují, doplňují a
spojují příjemné s užitečným.
Co rodiče, nezapomínáte na ně?
Samozřejmě na rodiče nezapomínáme. Pořádáme nejen klasické
třídní schůzky, ale scházíme se
s rodiči vždy, je-li nutné probrat
různé aktuální problémy. Rodiče
též mohou navštívit školu individuálně kdykoliv, mají možnost
vstupovat do vyučování a pomáhají
při organizaci školních akcí.
A co okolní školy?
Samozřejmostí je pro nás spolupráce se ZŠ v Želeticích, která je
spádovou školou pro naši oblast,
kde budou naši žáci pokračovat
v základním vzdělávání. Důležitá
je také spolupráce s ostatními málotřídními školami v okolí jako je
například ZŠ a MŠ v Horních Dunajovicích, pravidelně se scházíme
na metodických sdruženích apod.
Máme také výborné vztahy s DDM
v Miroslavi, pod jehož záštitou
organizujeme některé zájmové
kroužky na naší škole.
Cítí se žáci u vás ve škole uvolněně, jako doma?
Nemyslím si, že by se žáci ve
škole museli cítit jako doma. Stačí,
aby se cítili jako ve škole. Ovšem
ve škole otevřené, pohodové, přizpůsobené potřebám dětí, ve které

Čtěte ZRCADLO v elektronické
podobě na www.zrcadlo.info
KOMENTÁŘE A NÁZORY • ANKETY
DALŠÍ FOTOGRAFIE • ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOMPLETNÍ ARCHIV ZRCADLA
A EXPEDICE SPECULUM

LÉKÁRNA V IVANČICÍCH
Široká 1 (přízemí budovy Ekotexu)

přijme

MAGISTRY

na plný nebo
i částečný úvazek.
Tel.: 605 538 639, 546 434 600

Společnost RI OKNA a. s., pobočka Oslavany,
hledá vhodné uchazeče pro pozice:
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Náplň práce: telefonický a osobní kontakt se zákazníky, správa zákaznické databáze, získávání nových
zákazníků, technické poradenství.
Požadujeme: SŠ vzdělání (výhodou stavební či jiný technický směr), řidičský průkaz sk. B, praxe v oboru
vítána, komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, organizační schopnosti, odolnost vůči
stresu, pokročilá znalost MS Office (word, excel, outlook), pracovní nasazení, flexibilita, loajalita, dobrý
zdravotní stav. Výhodou praxe v oboru stavebních výplní vítána.
OBCHODNÍ ASISTENTKA
Náplň práce: telefonický a osobní kontakt se zákazníky, vyřizování objednávek, správa zákaznické
databáze, uzavírání smluv, technické poradenství zákazníkům.
Požadujeme: SŠ vzdělání (výhodou stavební či jiný technický směr), praxe v administrativě/ organizaci
chodu kanceláře, komunikační schopnosti, předpoklady pro řízení týmu, samostatnost, odpovědnost,
organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, pokročilá znalost MS Office (word, excel, outlook), pracovní
nasazení, loajalita. Výhodou řidičský průkaz sk. B, praxe v oboru stavebních výplní vítána.
TECHNICKÝ PRACOVNÍK/TECHNIK KONSTRUKCE
Náplň práce: konstrukční činnost a tvorba cenových podkladů v programu Kleas, telefonický a osobní
kontakt se zákazníky, technické poradenství zákazníkům.
Požadujeme: SŠ technického směru (stavební), samostatnost, odpovědnost, organizační a komunikační
schopnosti, technické myšlení, pokročilá znalost MS Office (word, excel, outlook), pracovní nasazení, loajalita,
řidičský průkaz sk. B. Výhodou praxe v oboru staveb. výplní, zkušenost s konstrukčním programem Klaes.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, odpovídající finanční ohodnocení, práci v mladém kolektivu,
samostatnost, rozhodování, perspektivní a odpovědnou práci ve stabilní společnosti.
Termín nástupu: ihned/dohodou. Životopisy prosím zasílejte s označením „obchodní zástupce“,
nebo „obchodní asistentka“, nebo „technik“ na e-mail: karel.kral@ri-okna.cz.

se nebudou nudit a která je bude
bavit. Jsem přesvědčen, že všichni
zaměstnanci naší školy se snaží
vytvářet právě takovéto prostředí.
Jak se škola zapojuje do veřejného života obce?
V pátek 1. února pořádá ZŠ
Želetice školní ples, kterého
se s největší pravděpodobností
zúčastní i žáci našeho 4. a 5.
ročníku, protože se společně s žáky
9. ročníku ZŠ Želetice podílí na
nácviku předtančení. Je to zajímavé
a netradiční spojení a jsme docela
zvědavi, jak to dopadne. Hned
2. února nás čeká repríza tohoto
tanečního vystoupení na tradičním
hasičském plese ve Skalici.
V neděli 10. února budeme pořádat
spolu s naší mateřskou školou
dětský maškarní ples, který se bude
konat v místní sokolovně. Pozvali
bychom vás ještě na další akce, ale
zatím ještě neznáme termíny.
Je vaše škola v něčem specifická, liší se od ostatních?
Myslím, že každá škola je svým
způsobem jiná, protože ji formuje
zřizovatel, pedagogové, provozní
zaměstnanci, děti, rodiče a veřejnost v místě, kde se škola nachází.
My jsme vesnická škola a je jisté,
že každá vesnice je specifická, tudíž její škola také.
Jak trávíte svůj volný čas? Co
Vaše záliby?
Přiznám se, že v poslední době
mi moc volného času nezbývá.
Spousta mých zálib se však prolíná s mou profesí, takže přece
jen se jim mohu alespoň částečně
věnovat. Mezi ně určitě patří hudba, tanec, v zimě lyžování, v létě
cyklistika. Zkušenosti a dovednosti
získané v těchto oborech se snažím
uplatňovat ve své práci a doufám,
že mi to ještě nějakou dobu vydrží.
Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

Obce povýšeny na městys
/Olbramovice, Troskotovice/ Dvě obce Znojemska byly nově povýšeny na městys. Jedná se o Olbramovice a Troskotovice. „Obci Olbramovice byl udělen statut městys 18. prosince 2007. Slavnostní předání
se uskutečnilo v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dekrety předával pan předseda Miroslav Vlček a paní místopředsedkyně
Němcová. Statut městys je vlastně navrácení historického označení
obce,“ informoval starosta Olbramovic Lubomír Čech. Olbramovice
byly povýšeny na městečko 24. září 1436 markrabětem Albrechtem
Rakouským. Později byl změněn název městeček na městyse. „Tato
označení se v případě všech městysů přestala po druhé světové válce
používat. Novela zákona o obcích umožňovala obcím zažádat poslaneckou sněmovnu o navrácení statutu. Tím to tedy vzniklo. Obci to nepřináší žádné materiální výhody či nevýhody. Jedná se pouze o jakýsi prestižní význam, který Olbramovice historicky v regionu vždy měly. I před
rokem 1989, kdy byly střediskovou obcí,“ dodal Lubomír Čech. /mask/

Zmizely kanalizační rošty
/Vémyslice/ Z nového silničního průtahu obcí Vémyslice zmizelo
třináct kanalizačních roštů. Na případu pracovali krumlovští policisté
a celou záležitost brzy objasnili. Podařilo se jim zjistit, že se tímto protizákonným jednáním zabývali tři mladíci ve věku 18 a 19 let z nedalekých obcí, kteří tím způsobili škodu přes čtyřicet tisíc korun. Odcizené
rošty pak prodávali a peníze použili pro vlastní potřebu.
/mask/

Krajské kolo Zlatého erbu
/Brno/ Jihomoravský kraj ve spolupráci se sdružením Zlatý erb
vyhlásil krajské kolo desátého ročníku soutěže o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb
2008. Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím
celostátním kole. Soutěží se ve třech kategoriích 1. nejlepší webové
stránky města, 2. nejlepší webové stránky obce, 3. nejlepší elektronická služba. V krajském kole se v kategorii nejlepší webové stránky
obcí a měst hodnotí například povinně zveřejňované informace, úřední
deska, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigace a
přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.
Novinkou je zlepšená metodika hodnocení povinně zveřejňovaných
informací v krajských kolech. Pro postup do celostátního kola je dobré
hodnocení v tomto kritériu podmínkou. V kategorii nejlepší elektronická služba se hodnotí její užitečnost a nápaditost řešení. Ve Zlatém
erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a
elektronickými službami. Jejich zástupci mohou popsat své soutěžní
stránky v přihlášce na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz. Uzávěrka přihlášek je stanovena na středu 30. ledna 2008 v 16:00 hodin.
Také letos mohou soutěžit i weby měst, obcí a regionů zaměřené
na turistický ruch. V roce 2007 se do jihomoravského krajského kola
soutěže Zlatý erb přihlásilo rekordních 32 obcí a měst.
/jak/

6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

������������
��������
������������
������
��������
���������������
�������������������������
�����������
����������������
���������������

���������
������������������
�������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������
��������������������������
���������������������
����������������������������
�����������������������

Hledáme
právě Vás !

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

5.300,- Kč
/1+4/

SUPER
CENY
7.500,- Kč
/1+6/

stoly & židle
5.300,- Kč
/1+4/

elegance
kvalita

25.01.2008

25.01.2008
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Petr Sláma - sklo se stalo profesí i koníčkem Priority jsou stanoveny
V Miroslavi jsme objevili Petra
Slámu, umělce se sklem a milovníka dobrého vína. Na chvíli jsme
ho vyrušili od práce, abychom
mu položili pár otázek, řekl
nám něco o životě umělce v této
oblasti a nad sklenkou vína se
společně zamysleli nad během
současných dnů.
Představte nám Vaši práci se
sklem, o co se jedná a kdy jste se
jí začal věnovat?
Práce se sklem? Tomu se
věnuji prakticky od svých patnácti let, kdy jsem začal studovat.
V mém případě Střední umělecko
průmyslovou školu sklářskou
v Železném Brodě. A sklu jsem
věrný celý život, je to posedlost,
je to droga. Od toho se prostě
nedá odejít. Moje tvorba je využívání tzv. „studených technik“
broušení, rytí, gravízování. Tyto
techniky se dají použít prakticky
na všechno, co je ze skla, ať už je
to duté sklo (sklenice, vázy, džbány, lahve), ploché sklo (zrcadla),
ale dá se z něho vyrobit spousta
zajímavých, krásných věcí počínaje výplněmi oken, dveří, přes
prostorové objekty až po plastiky
a plakety.
Je to z Vaší strany spíše
profese, koníček nebo umělecké
vyjádření? Jak to cítíte?
Je to profese, celý život jsem

foto: Petr Sláma

pracoval ve sklárnách. Je to koníček, po práci zase ke sklu. Sbírám
vše, co je o skle (knihy, výstavky,
katalogy). Mým druhým koníčkem je foto krajiny a tyto náměty
jsou i na mých pracích. Je to i
umělecké vyjádření k české krajině a přírodě. Tak jak si někdo
maluje a kreslí (dřeviny, zátiší,
portréty), já kreslím skleněné výrobky, dělám si sám na vše vlastní návrhy a ty pak realizuji. Zase
přes to sklo jsem byl požádán o

vybrání návrhu loga pro miroslavské vinaře, následovaly ceny
na křest a už jsem tam byl.
Můžeme Vaše práce někde
zhlédnout? Plánujete nějakou
výstavu?
Výstava? Ještě jsem se tak
daleko nedostal a neuvažoval.
Moje práce jsou u mnoha vinařů,
jak jinak, jako ceny z výstav, ale
i sklo v jejich sklípcích koštýře,
skleničky, džbány, ale i obrázky
krajin na skle.

Víme, že jste členem skupiny
miroslavských vinařů. Víno, ženy,
zpěv a broušení skla, jak to jde
dohromady?
Víno pijeme i zrakem, musíme
ho vidět, jeho průzračnost a jiskru
a to jedině ve skle, také průzračném a jiskrném. Jedno bez
druhého nemohou existovat. Je
to i záležitost estetická, zkuste pít
víno z plechového hrníčku nebo
plastového pohárku. Potom si
to stejné víno nalijte do sklenice
ušlechtilého tvaru, určitě to bude
„jiné víno“!
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

/Horní Dubňany/ Informace o kandidatuře Jiřího Stanislava na post
prezidenta republiky a jeho úspěšná účast v několika anketách a rozhovorech, vyvolaly v regionu řadu reakcí a polemik.
„Vzhledem k tomu, že se situace dostala dál, než jsem se domníval,
to jest s mou kandidaturu na prezidenta, tak bych chtěl upozornit, že
jsem nechtěl předem nikoho obtěžovat a předem si zajišťovat hlasy.
To nebyl výkřik do tmy, to byla cílená záležitost, kdy jsem chtěl lidem
říci, probuďme se, děje se tu něco bez nás o nás. To je totalitní demokracie. Rozdělili si posty a myslí si, že nikdo jiný nemá právo kandidovat. Jsem Jiří Stanislav, ne starosta, hasič, politik, ale člověk a takové
jednání mě uráží. Nedělám si iluze a neměl jsem je, ale musel jsem se
ozvat. Všude jinde je to normální procedura. To, že jsem se oficiálně
neoznámil, není pravda. Beru za slušnost prvně oznámit, že chci kandidovat, a pak teprve začnu shánět podporu. Tu jsme poslali do všech
sdělovacích prostředků, senátorským klubům, poslaneckým klubům.
Odpovědělo jich jenom několik. K tomu jsou dokumenty a důkazy, že
se tak stalo. Ostatní totiž prvně hledají ten magický počet podpory, a až
si budou jistí, že vyhrají, tak do toho půjdou oficiálně. To jsou zbabělci. Je mi jasné, že někteří senátoři a poslanci jsou ve vleku svých stran
a splňují stranickou disciplinu, je to tvrdý boj o funkce. Ze strany médií je
to informační vakuum, do kterého jsme se dostali,“ uvedl Jiří Stanislav.
Zeptali jsme našich regionálních politiků v senátu a parlamentu, jak kandidaturu Jiřího Stanislava vidí. „Můj kandidát je prof. Václav Klaus. Včera
jsem se dozvěděl, že pan Jiří Stanislav o nominaci senátory nepožádal, proto není oficiální kandidát. Z tohoto důvodu se k tomu nebudu vyjadřovat,“
prohlásil Vítězslav Jonáš (ODS), senátor za okres Třebíč.
„Pana starostu velmi dobře znám dlouhou dobu, ale protože jsem senátor za KDU-ČSL, tak budu podporovat našeho kandidáta na prezidenta doporučeného stranickým výborem,“ uvedl senátor Milan Špaček .
„Pan Jiří Stanislav se objevuje jako možný kandidát na prezidenta ČR.
Je to zřejmě dost odvážný chlap. Osobně bych ráda uvítala více kandidátů, protože v současnosti se neustále mluví jen o stávajících dvou. Mám
pocit, že část národa chce Klause, část Švejnara a část se vůbec nestará o
funkci hlavy státu. Neustále dostávám maily, kdy mne někdo zavazuje:
„ Nevolte Klause!“ a nebo „Nevolte Švejnara“. Už toho začínám mít docela dost. Ať učiním cokoli, bude to špatně. Proč tedy nevolit Stanislava?
Podmínka jsou podpisy určitého počtu poslanců či senátorů. Ale kdyby
pana Stanislava nominovali poslanci za KSČM, bude mít (při současné
neustálé kritice komunistů) vůbec šanci? Jestliže se mu podaří opravdu kandidovat, budu mu držet palce a nejenom palce,“ sdělila Marta
Bayerová (KSČM), poslankyně parlamentu ČR.
/mask/

GYMNÁZIUM, MORAVSKÝ KRUMLOV,
SMETANOVA 168, 672 01
škola s dlouholetou tradicí (otevřena 1. září 1949)
tel./fax: 515 322 234, e-mail: gmk@mboxzn.cz
Gymnázium: nejkvalitnější příprava pro vysokoškolské studium. GMK vykazuje 100%
úspěšnost při uplatňování svých absolventů (úřady práce neevidují žádného absolventa
Gymnázia Moravský Krumlov, v roce 2007 bylo na vysoké školy přijato 53 z 55 uchazečů).
studijní obory:
• osmiletý (pro absolventy 5 tříd ZŠ)
výuka dle škol. vzdělávacího programu
• čtyřletý (pro absolventy povinné
školní docházky)
přijímací zkouška:
• český jazyk a matematika
• ohodnocení prospěchu v pololetí
5. eventuálně 9. třídy
• výstupní hodnocení ze ZŠ
• možnost přijetí bez přijímací zkoušky
počet žáků ve šk. roce 2007/08:
12 tříd, 341 žáků ze 46 obcí regionu

přijímací zkoušky
pro školní rok 2008/09:
pondělí 24. dubna 2008
Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat
ředitelství základní školy do konce února.
výuka 5 cizích jazyků: Aj, Nj, Rj, Fj, L • intenzívní výuka programování v odborných
učebnách a jiných předmětů v učebnách multimediálních • možnost individuální přípravy
zájemců pro složení státní jazykové zkoušky • organizace jazykových kurzů v Anglii,
Rakousku • organizace výměnných studijních pobytů (Nizozemsko), poznávacích
zájezdů (Rakousko, Německo, Francie aj.) • organizace předmaturitní přípravy, kurzů
lyžařských, sportovně-turistických, tanečních, protidrogových (Chorvatsko), zájezdů
lyžařských (Rakousko, Itálie) • podpora talentovaných žáků, účast v soutěžích odborných
(olympiády), kulturních, literárních, výtvarných, sportovních aj. • možnost volby ze široké
škály nepovinných předmětů • nabízíme zájmovou činnost ve školním sportovním klubu,
školním pěveckém sboru, klubu ekologie, klubu chemiků

DALŠÍ INFORMACE NA: www.mkgym.cz

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA
Nabízí:

veškerý elektroinstalační materiál,
ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby,
vestavné spotřebiče včetně montáže
televizory, videa, satelitní komplety
a jiné el. spotřebiče pro domácnost

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 7.30-16.30 hod., so 8.00-11.00 hod.
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro
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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.

Brambory - návrat k tradici
Brambory jsou sice i dnes hodně často na našem talíři, ale spíše jako
příloha k masu. Ovšem na počátku 20. století tomu bylo jinak. V době
našich babiček a prababiček byly brambory hlavním chodem, na což se
dnes jen vzpomíná, a to je škoda. Brambory jako plodina jsou nenáročné, a proto byly a stále jsou dostupné i pro méně majetné. Jako jídlo jsou
syté a co z nich kuchařky dokázaly vykouzlit je až neuvěřitelně jednoduché, ale hlavně chutné, i když někdy díky přípravě více kalorické.

Studenecké šťouchané brambory

Co budeme potřebovat: brambory, slaninu, sůl podle počtu strávníků,
zdravotních omezení a vydané energie.
Postup: Slaninu nakrájíme do prázdného suchého hrnce, přidáme
oloupané, na kostky nakrájené brambory, mírně posolíme a přiklopíme
pokličkou. Plotnu zapneme na max. 1-2 minuty, dále dusíme pozvolna.
Uvařené brambory rozšťoucháme. V létě pro osvěžení můžeme přidat
kysané zelí, v zimě hned do studených brambor majoránku. Recept Evy
Zahradníčkové ze Studence

Bramborové koblihy

Co budeme potřebovat: půl kg vařených brambor, půl kg polohrubé mouky, 1/8 l mléka, kostku kvasnic, 2 žloutky, 2 lžíce rumu,
lžíci cukru, sůl.
Postup: Do vlažného mléka dáme cukr, kvasnice a necháme vykynout. Vykynuté přidáme do nastrouhaných, vařených prochladlých
brambor, přidáme mouku, 2 žloutky, rum, sůl a vymícháme hladké těsto. Podle potřeby můžeme přidat mléko. Po půl hodině těsto přemícháme a ještě necháme kynout. Potom uděláme na vále koblihy, necháme
chvilku vykynout a smažíme tak, že je dáváme do rozpáleného oleje
horní stranou dolů. Na usmažené můžeme dát sladkou marmeládu nebo
slanou pomazánku. Recept Marie Březinové z Hlubokého

Pomazánka bramborová

Co budeme potřebovat: 5 dkg vařených brambor jemně strouhaných, 5 dkg měkkého sýru bez příchutě, 1 lžíci majonézy, koření podle
chuti nebo česnek. Recept Marie Březinové z Hlubokého

Donda

Co budeme potřebovat: 1 kg uvařených rozžďuchaných brambor, 2
hrsti krupice, sůl, pepř, hrst škvarků nebo salámu, 2 vajíčka, majoránku, česnek, drcený kmín dle chuti.
Postup: Vše se promíchá a dá se zapéct do vymaštěného pekáčku.
Recept Otýlie Svobodové, nejstarší občanky Hlubokého, ročník 1921

Pekáčky

Co budeme potřebovat: brambory, mouku, sůl, sádlo, povidla
Postup: Studené brambory uvařené ve slupce oloupeme, pomeleme
na masovém strojku (možno nastrouhat), osolíme, přidáme mouku
a vyválíme na vále. Mouky tolik, aby se těsto nelepilo. Z části ukrojeného těsta vyválíme váleček, který nakrájíme na cca 1,5 cm kolečka
a vyválíme válečkem na nudle. Pečeme na plotně (nejlépe na sporáku
na tuhá paliva). Plotnu je třeba rozehřát a opatrně topit. Je třeba, aby se
pekáčky opékaly pomalu, aby se nepřipálily. Upečené mastíme sádlem,
máslem. Potíráme povidly. Jsou dobré s bílou kávou. Recept z obce Vír .

25.01.2008

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Podpořte opravený mostek
Reakce Mateřské školy a Školní družiny
Oslavany na článek týkající se Zámeckého jarmarku v Oslavanech…
V minulém čísle měsíčníku Zrcadlo byl zveřejněn článek kritizující
průběh „Vánočního jarmarku“ na zámku v Oslavanech. Nechci se vyjadřovat k celému článku, jenž nenechal na žádném z účastníků a účinkujících na této akci doslova nit suchou, ale je na místě odpovědět alespoň na onen odstavec, který se přímo týká našeho školního zařízení.
Na této akci nevystupovaly ani ji organizovaně nenavštívily děti z MŠ
Oslavany, jak píše autor oné kritiky, jenž se zmiňuje o dětech pobíhajících bez dozoru v areálu zámku. Je nám záhadou, které „letargické opatrovnice“ měl autor na mysli. A další slova, kde se opovržlivě vyjadřuje
o práci učitelek mateřské školy se nás hluboce dotkla a věříme, že rodiče,
kteří své děti k nám do školky dávají s tímto názorem také nesouhlasí.
V dané době však bylo na zámeckém nádvoří přítomno více malých
pobíhajících dětí, které sem přišly s rodiči zhlédnout jednotlivá vystoupení, jež byla na dopoledne naplánována pořadatelem.
V dopoledních hodinách proběhlo vystoupení dětí ze školní družiny, které ihned po příchodu do zámku přednesly krátké pásmo koled a po této prezentaci se rozešly v doprovodu rodičů spořádaně zpět do svých domovů.
Kritizující spoluobčan by se možná mohl zamyslet i nad tím, že
nejen děti z družiny, ale také ostatní účinkující vynaložili nemálo sil
při přípravách a snažili se prezentovat co nejlépe a to i přes nepřízeň
počasí, jenž tento den panovala. Za DDM a ŠD Oslavany Dagmar
Tondlová - pedagog zajišťující vystoupení, Mgr. Martin Flekal - ředitel

Oslavanský jarmark – odpověď
V minulém čísle čtrnáctideníku Zrcadlo jsme si mohli přečíst
názor někoho, kdo se schoval pod jménem občana města Oslavany,
na oslavanský Vánoční jarmark. Již ten fakt, že autor tohoto článku
si „vypůjčil“ jméno, svědčí o svém.
Nejdříve jsem na tento článek nechtěla žádným způsobem reagovat,
ale protože se o článku mluvilo snad v každé domácnosti a spousta lidí
mne zastavovala na ulici, rozhodla jsem se uvést věci na pravou míru.
Vánoční jarmark se konal v sobotu 8. prosince na nádvoří zámku
v Oslavanech. Již v ranních hodinách bylo zřejmé, že počasí se umoudřilo. O tom, že v předešlých dnech pršelo, samozřejmě svědčil i fakt, že
zámecká alej i nádvoří byly blátivé. V pátek, den před akcí, pracovníci
OTS tyto cesty vyštěrkovali, ale celou noc opět pršelo, nemohl tedy
nikdo očekávat, že cesty budou suché.
Z hlediska doprovodných akcí bych chtěla „očistit“ mateřskou
školku i paní učitelky, o kterých byla v článku zmínka. Mateřská
škola Oslavany nám s Vánočním jarmarkem vypomohla, nikoli však
programovou náplní. Šikovné děti připravily různé ozdoby a dekorace,
kterými byly nazdobeny stromky na nádvoří zámku.
Autor článku měl zřejmě namysli vystupující děti z družiny Domu
dětí a mládeže Oslavany. Ty měli připravené zpívané koledy, které nádvořím zazněly. Ačkoli jejich vystoupení nelze přirovnávat k vystoupením muzikálovým, nervózní přešlapování, vykulená očka a první
nejisté tóny navodily vánoční atmosféru. Toto vystoupení bylo nacvičené, ale hlavně to bylo vystoupení dětí, které tomuto věnovaly nemálo
času, aby zazpívaly nám občanům města.
Tato kulturní akce, tak jako akce, které ve městě byly a budou, stála
nemálo úsilí ze strany pořádajících. Již samotná výzdoba nádvoří zámku zabrala dva dny práce.
Za KIS Oslavany bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě
konání Vánočního jarmarku podíleli a doufat, že je „neznámý“ autor
neodradil od další naší spolupráce. Skoumalová Petra za KIS Oslavany

/Moravský Krumlov/ Na samém konci loňského roku vyhlásil
Krajský úřad v Brně první ročník soutěže o Nejlépe opravenou památku v roce 2007. Vyhlášením soutěže se snaží vhodně motivovat vlastníky památek a zlepšit tak jejich přístup k obnově kulturního dědictví.
Je známo, že na území Jihomoravského kraje se nachází v neutěšeném stavu velké množství především nemovitých kulturních památek.
Mezi patnácti finalisty je i šest památek z okresu Znojmo a jedna konkrétně z Moravského Krumlova. Město Moravský Krumlov do soutěže
přihlásilo dvě památky opravené městem v loňském roce, a to městské
opevnění a mostek v zámeckém parku. Soutěžní komise vybrala do veřejného hlasování mostek v zámeckém parku. Vyzýváme proto občany
města, aby se zapojili do veřejného hlasování prostřednictvím webových stránek Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, konkrétně na adrese http://ias.kr-jihomoravsky.cz/lultura_soutez/prvni.php.
Svým hlasováním pro „mostek v zámeckém parku“ v Moravském
Krumlově podpoříte tuto soutěž a zejména můžete ovlivnit konečné
umístění „mostku v zámeckém parku“ v celkovém pořadí nejlépe
opravených kulturních památek, a tím i peněžitou odměnu. Veřejné
hlasování bude ukončeno 15. února 2008.
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
I já si dovolím reagovat na článek „ Oslavanský jarmark „ od občana
Kamila Komárka z Oslavan. Jelikož se mě tento článek velice dotkl,
začala jsem se zajímat o autora článku. K mému překvapení jsem zjistlila, že jediný občan Kamil Komárek žijící v Oslavanech je 14- ti letý
chlapec ze základní školy, který s tímto článkem v takovém slovním
rozsahu nemá nic společného. Posuďte sami, co je to za člověka, který
sprostě napadá bezúhonné občany Oslavan a podepíše se jménem nevinného chlapce. TO JE ODVAHA !!! Uznávám kritiku ,ale tento článek
s kritikou nemá vůbec nic společného. Podle mého názoru je to sprosté
uražení a napadání lidí, kteří se snaží pro město Oslavany něco udělat.
A myslím si, že spousta občanů byla s touto akcí spokojena.
Petra Sakánková, Zámecká restaurace Oslavany

Zneužití podpisu

V minulém čísle čtrnáctideníku Zrcadlo byl redakcí novin v rubrice
Reakce, názory, polemiky uveřejněn autorský článek s názvem Oslavanský jarmark. Tento článek s velmi zaujatým postojem popisuje
proběhlou akci a jeho pisatel velmi nevybíravým způsobem napadá
její organizátory a také samotné účastníky. Bohužel největší problém
je v podpisu celého článku, kde je uvedeno jméno Kamil Komárek
z Oslavan. Kamil Komárek je můj čtrnáctiletý syn a v žádném případě
není autorem tohoto nenávistného článku plného lidské zloby a zášti.
Sama jsem Vánoční jarmark navštívila, byla jsem s jeho úrovní spokojena a můj syn se mnou na zámku vůbec nebyl. Velmi mě mrzí a zároveň popuzuje skutečnost, že se někdo dokáže zaštítit jménem dítěte a
zneužít jej takovýmto způsobem. Celá záležitost s otištěním článku se
velmi dotkla celé mé rodiny a zásadně ublížila mému synovi.
15.1.2008 Romana Kounická, matka Kamila Komárka, Oslavany

Poznámka redakce

Článek o oslavanském jarmarku do redakce dorazil prostřednictvím
e-mailové zprávy. Článek byl ověřen standardním postupem a vzhledem
k tomu, že také e-mailová adresa obsahovala jméno autora, byl zařazen
k otištění. Během šesti let existence Zrcadla se nám ještě nestalo, že
by někdo takto cíleně zneužil novin k pošpinění cizího jména. I když
viníkem je někdo jiný, cítíme nutnost se omluvit. Všem v článku zmiňovaným se jménem redakce velmi omlouvám. Vyzývám také skutečného autora - tedy autorku z Oslavan, aby se prostřednictvím Zrcadla
omluvila a nezapomněla přitom na své skutečné jméno.
Marek Pečer, šéfredaktor a zástupce vydavatele

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Pavla Černá z Rouchovan.
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To bylo tenkrát na jednom statku, kde hospodařila
v zemědělské usedlosti zlá a lakotná selka. Bylo to nad
dvorem, dříve označovaného jako Panský, později Jindřichův a dnes dvůr Zaražený. Na (1. díl tajenky), - sirotek.
Selka byla opravdu zlá a hrubě se chovala k děvčeti,
které dřelo od rána do večera. Protože již nechtěla snášet
takové jednání a útisk, rozhodla se, že ze statku uteče.
Dobrosrdečná kuchařka jí poradila, aby hledala pomoc
v moravskokrumlovském zámku, kde je za služebnou její
sestra, ta že jí pomůže. Děvče si sbalilo pár svých věcí
a od kuchařky dostala na cestu dva koblihy. Děvečka seběhla k řece a dala se k Letkovicím. Unavená si sedla na
svah kopce k odpočinku. Vtom se u ní (2. díl takenky)...
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KULTURNÍ PROGRAMY 28. 01. - 10. 02. 2008
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
• 1.2. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer sestavený
na Vaše přání, SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), 20 Kč/osoba,
členové klubu 10 Kč.
• 1.2. v 10.00 hod. - Korálkování, šperky a zvířátka, SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7, 20 Kč + materiál.
• 2.2. - Lyžování v Alpách - Stuhleck, pro děti, mládež, dospělé i rodiče s dětmi.
Odjezd: Zbýšov (MěÚ) 4.30 hod., Oslavany (aut. nádraží) 4.45 hod., Ivančice
(aut. nádraží) 5.00 hod. 500 Kč/děti do 7 let, 950 Kč/děti do 15 let, 1.300 Kč/do 19
let, 1.400 Kč/dospělí (doprava, skipas, pedag. dozor). Nutné se přihlásit předem.
• 8.2. od 18.00 hod. - Diskoteka pro mládež, ve spolupráci s obcí Neslovice,
tělocvična Neslovice.
• 9.2. v 10.00 hod. - Turnaj Magic The Gathering, SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, 55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let. Ceny: 1⁄2 a 1 booster na hráče.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 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.
• 2.2. ve 20.00 hod. - Rockový ples v KD - pořádá Os. Společně a DDM Miroslav
• 11.2. odpoledne - „Klíček“- pěvecká soutěž - pořádá ZŠ a DDM v KD

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 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.
• 25.1. - Kouzelné křesadlo - pořad pro školy, hraje Divadlo Pohádka Praha,
kinosál v 8.15, 9.30 a 10.40 hod.
• Únor - Výstava fotografií - významné návštěvy v Mor. Krumlově. MěÚ
M. Krumlov - chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 5.2. od 18.00 hod. - Fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána,
sál MěKS, Břízová 254
Připravujeme: 6.3. v 19.00 hod.- Rozmarýnový duch - anglická komedie,
kinosál M. Krumlov, účinkuje DS Háta Praha, vstupné 250 Kč. Předprodej
vstupenek od 1. února 2008 v Informačním centru, tel.: 515 321 064.
31.5. v 19.00 hod. - zájezd Naši Furianti, Národní divadlo Praha, cena:
vstupenka: 350/250 Kč, doprava 400 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS
do 22. února 2008, tel.: 515 322 225.

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 sebou 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.
• 3.2. od 14.00 hod. - Maškaráda v mraveništi. Karneval pro děti a jejich
rodiče i prarodiče. Vstup pro všechny pouze v maskách! Tentokrát v sále DDM.
Odpoledne plné her, soutěží a tance. Tombola a občerstvení zajištěno! Hraje DJ
Tomas. Vstupné dospělí 30 Kč, děti 10 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě sálu
je nutné se nahlásit předem do 28. 1. 2008.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
V IVANČICÍCH
kde se bude vyučovat podle vlastního šk. vzdělávacího programu
Hravá škola, zpracovaného podle rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání.
úterý 5. února od 13.00 do 15.00 hodin v herně školy.
Těšíme se na Vás!
Děti a učitelé ze ZŠ pro sluchově postižené Ivančice, Široká 42

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá zájezd
na divadelní představení Ladislav Stroupežnický

NAŠI FURIANTI

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 26.1. v 16.00 hod. - Kouzelné křesadlo, kino Réna Ivančice, divadelní
pohádka pro děti i rodiče. Účinkuje Divadlo Pohádka Praha, vstupné 50 Kč.
• 31.1. v 18.00 hod. - S batohem do Thajska, kino Réna Ivančice - malý sál.
Přednáška Libora Ulbricha s promítáním diapozitivů. Vstupné 30 Kč.
• 9.2. v 19.00 hod. - Divadelní komedie Pavla Němce Doba kamenná. Účinkuje
Divadelní spolek Rájec - Jestřebí. Vstupné 50 Kč, kino Réna Ivančice.

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
• 26.1. ve 20.00 hod - Myslivecký ples. Hraje hudební skupina The Box.
• 4.2. od 10 - 18.00 hod. - Konzultační a informační setkání s občany
v souvislosti s přechodem na digitální vysílání v rozvodech kabelové televize.
Místo konání: Dělnický dům v Oslavanech.
• 8.2. - ve 20.00 hod. - Společenský ples ZŠ Oslavany, hraje hudební skupina
The Box. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá ZŠ Oslavany.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 31.1. od 13.30 - 16.00 hod. - Maškarní rej ŠD a DDM, ve velkém sále DDM
• 1.2. od 8.00 - 16.00 hod. - Pololetní prázdniny - skotačení za dobré
vysvědčení, v DDM. Je nutné dítě předem nahlásit do 31.1. 2008, poplatek 30
Kč. S sebou jídlo na celý den.

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
• 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).
• 2.2. Okolím Brna - Mariánské údolí - Podolí (návštěva galerie) - Bedřichovice
– Šlapanice (oběd). Odjezd z Ivančic v 7.00 hod. vlakem do Brna, zpět odpoledne
dle dohody. Chůze asi 10 km. Vede p. J. Flíček.
• 6.2. v 15.00 hod. - Exkurze - prohlídka výstavy malíře Fr. Foltýna s komentářem.
Sraz zájemců hale Pražákova paláce, Husova ul., Brno. Vede pí. E. Saňková.
Domeček Moravský Krumlov připravuje pro veřejnost

PLETENÍ Z PEDIGU

Menší kurz i pro začátečníky, ze kterého si každý určitě odnese
ošatku nebo tácek. V ceně je veškerý materiál, vč. dna pro tác.
S sebou si nezapomeňte vzít starší ručník a kleštičky.
Sejdeme se v sobotu 29. února od 16.00 hodin.
Cena je 170 Kč/os./hod.
Pro omezený počet účastníků se nahlaste, prosím, předem!

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.

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

Rodičovská organizace při Gymnáziu M. Krumlov, učitelé a žáci školy
pořádají v pátek 1. února 2008 od 20.00 hod. v hotelu Epopej

KIS Oslavany pořádá zájezd na muzikál

Občanské sdružení Společně a město Miroslav
zve všechny přátele dobré hudby a zábavy na 6. ročník

středa 20. února
Městské divadlo Brno
Odjezd autobusu v 18.15 hod. z AN se zastávkami po městě.
Začátek představení v 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek již byl zahájen v kanceláři
Kulturního střediska Oslavany nebo na tel. 604 108 641.

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.

PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
Ivančice 18.2. - 22.2. 2008
Informovat a přihlásit se můžete v SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12. Cena: 790 Kč/účastník

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• so 26.1. ve 20.00
• ne 27.1. v 18.00
• st 30.1. v 18.00
• so 2.2. v 18.00
• ne 3.2. v 18.00
• st 6.2. ve 20.00
• so 9.2. ve 20.00
• ne 10.2. v 18.00

VÁŠEŇ A CIT
Romantické drama USA
ZLATÝ KOMPAS
Fantastický rodinný film USA
BEOWULF
Animovaný fantasy USA
KOUZELNÁ ROMANCE
Animovaná komedie USA
SUPERBAD
Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 27.1. ve 20.00
• st 30.1. ve 20.00
• ne 3.2. v 17.00
• st 6.2. ve 20.00
• ne 10.2. v 17.00
..............ve 20.00

BEOWULF
Animovaný fantasy USA
VÁŠEŇ A CIT
Romantické drama USA
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaná pohádka ČR
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Politický thriller USA
ZLATÝ KOMPAS
Fantastický rodinný film USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 27.1. v 16.00
• so 2.2. v18.00
• ne 3.2. v 18.00
• so 9.2.v 18.00

• ne 10.2. v 18.00

ARTUR A NINIMOJOVÉ
Pohádka Francie
CRASH ROAD
Komedie ČR
SEJMI JE VŠECHNY
Thriller USA
INVAZE
Sci-fi/thriller USA
KRÁLOVNA ALŽBĚTA
Historický film V. Británie

Dobrovolné sdružení hasičů Dobřínsko pořádá
2. února v kulturním domě tradiční

OSTATKY

Národní divadlo Praha
Hrají: J. Štěpnička, A. Švehlík, M. Donutil, T. Medvecká, B. Poloczek,
O. Pavelka, D. Prachař, P. Špalková, J. Hartl, J. Dolanský a další
sobota 31. května 2008 v 19.00 hodin
cena: vstupenka 350/250 Kč, doprava 400 Kč
Závazné přihlášky na MěKS do 22. února 2008, tel.: 515 322 225

CIKÁNI JDOU DO NEBE

PROGRAM KIN

XLIII. STUDENTSKÝ PLES

Hraje skupina Orfeus. Předtančení, tombola
Vstupenka s místenkou 100 Kč
Předprodej v Infocentru (u gymnázia) od 23.1.2008

ROCKOVÝ PLES

v sobotu 2. února, ve 20.00 hodin, v Kulturním domě v Miroslavi
Hrát a o dobrou náladu se budou starat tyto miroslavské rockové
skupiny: Joyster, Pár teček, No problem, Shark
Předtančení: miroslavská taneční skupina Symbiotic
Vstupné 100 Kč v předprodeji (v ceně je i místenka)
a 120 Kč na místě, studentské vstupné 50 Kč
Děti do 15-ti let mají vstup zdarma,
ale mohou se účastnit plesu pouze do 22.00 hodiny.
Předprodej: B.Otřísalová - Pe-pe butik, nám. Svobody, Miroslav
Připraveno bohaté občerstvení!
Výtěžek plesu věnují pořadatelé na podporu zájmové činnosti
DDM Miroslav.

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

Hraje skupina Stone. Začátek ve 20.00 hodin. Masky vstup zdarma
Občerstvení, bohatá tombola a zaručená zábava.
Srdečně Vás zveme.

Hotel Epopej Vás co nejsrdečněji zve na

ROMANTICKY LADĚNÝ VEČER
SVATÉHO VALENTÝNA

dne 14. února od 16 - 23.00 hodin.
Káva + zákusek zdarma. Rezervace stolů možná v recepci hotelu.

CHCETE NAKOUKNOUT
DO STROJOVNY JADERNÉ
ELEKTRÁRNY DUKOVANY?
a vidět turbínu ve skutečné velikosti
a ochutnat oběd v podnikové jídelně? V tom případě využijte
mimořádné nabídky exkurzí ve dnech
2. 2., 3. 2., 16. 2. a 17. 2. 2008!
Počet míst je omezený a exkurzí se mohou zúčastnit pouze
osoby nad 15 let (nutný občanský průkaz, který musíte mít
s sebou, abyste mohli při vstupu do areálu elektrárny prokázat
svoji totožnost). Exkurze se budou konat od 9.30 do 13.30 hodin
a v rámci nich navštívíte informační centrum, trenažér (výcvikové
pracoviště operátorů), strojovnu a jídelnu. Oběd si účastníci
exkurze hradí sami (55 - 100,- Kč dle vlastního výběru).
Program exkurze je pevně stanoven pro všechny zúčastněné
a z důvodů režimových opatření jej nelze měnit! Sraz
nahlášených účastníků bude v 9.20 hodin v informačním centru
JE Dukovany. Zájemci o tyto exkurze, volejte na telefonní číslo
561 105 519 nebo pište na e-mail infocentrum.edu@cez.cz
a nahlašte tyto údaje: jméno a příjmení, číslo OP, státní
příslušnost a telefonní kontakt.
Uzávěrka přihlášek je vždy 14 dní před uskutečněním exkurze!
Těší se na vás kolektiv průvodců IC JE Dukovany

Dámy a pánové dovolujeme si Vás pozvat na

PRVNÍ PLES HOTELU VINUM COELI
dne 9.2.2008 v 19.00 v hotelu Vinum Coeli
Masarykovo nám. 5 v Dolních Kounicích.
Od 19:00 wellcome drink, v sále hotelu od 19.00 hraje k poslechu
a tanci hudební skupina EX (60 až 90 léta). V hotelové restauraci od
20:00 hraje k poslechu a tanci hudební skupina BAUBAB (netradiční
pojetí cimbálu). V prostorách hotelu zajímavá tombola. Jednotná
večeře dle vašich časových požadavků, podávaná do 23:00 hodin.
Místenky je možno rezervovat ve vinárně, sále, salonku či restauraci.
K dispozici jsou vám naše bohatě zásobené bary či hotelová vinotéka.
Pokud máte zájem o využití našich dalších služeb (bowling, spa, či
ubytování), prosíme o včasnou rezervaci na naší hotelové recepci.
Cena vstupenky zahrnuje: místenku, welcome drink, večeři. Příjemnou
zábavu Vám přeje a na Vaši návštěvu se těší team hotelu Vinum
Coeli Cena vstupenky je 280 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit na
recepci hotelu, popřípadě rezervovat na emailu info@vinumcoeli.cz,
rezervace je akceptována po uhrazení ceny vstupenky.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

Bohutice

Obec leží na okraji úvalu s dalekým výhledem do úrodné jihomoravské
krajiny. Jsou zemědělskou obcí se staletou tradicí sadovnictví a vinařství.
Katastr Bohutic byl osídlen mnoha kulturami pravěkých lidí. Archeologickými nálezy zde byly zjištěny doklady kultury s lineární keramikou, se
zvoncovými poháry, hroby kultury unětické, velatické, horákovské, římské
a slovanské. V poloze „sokolské cvičiště“ bylo objeveno roku 1926 slovanské pohřebiště, které svědčí o starém založení bohutické vsi. Pohřby jsou
datovány do 11.-12. století nálezy esovitých záušnic a také mince, ražené
mezi léty 1038 -1046.

Renesanční arkády zámku

Bohutický kostel

Bohutice jsou poprvé písemně doloženy k roku 1253, kdy se jako svědek
jmenuje zdejší farář Konrád z Bohutic. Zprvu ves náležela vyšehradské kapitule, od které ji koupil Jindřich z Lipé na Krumlově. Páni z Lipé propůjčovali
Bohutice svým manům, kterých se zde ve 14.-15. století vystřídala celá řada.
Kolem roku 1470 se usazuje na bohutickém lénu rod Kusých z Mukoděl.
V roce 1535 získal Jan Kusý z Mukoděl od krumlovského pána Jana z Lipé
ves a tvrz Bohutice do dědičného vlastnictví. Noví vlastníci si uprostřed
vesnice vystavěli renesanční zámek, který se stal centrem nevelkého panství. Pod ochranou vrchnosti se v Bohuticích roku 1545 usadili novokřtěnci
známí také jako habáni. Členové této sekty si postavili na kopci nad dnešním
hřbitovem společný dům. Přes četná příkoří zde vydrželi až do roku 1622.
V roce 1619 byly Bohutice vypáleny císařským vojskem. Po bitvě na
Bílé hoře byl majetek Kusých z Mukoděl zkonfiskován a Bohutice připadly
jezuitské koleji ve Znojmě. Po zrušení jezuitského řádu (1773) panství
připadlo studijnímu fondu, který statek pronajal a později prodal. Majitelé
se často střídali až v roce 1828 panství získal Josef Seydl. Posledním majitelem byl Hans Seydl - Neuschel, jemuž byl po skončení 2. světové války
majetek zkonfiskován.
Před koncem 18. století náležel k hospodářskému příslušenství zámku
přilehlý pivovar, dvůr, palírna a hospoda. Byla zde i cihelna a textilní
manufaktura. V letech 1841-1851 se v Bohuticích uskutečnily také pokusy
s těžbou hnědého uhlí.

Hřbitovní kaple

Socha sv. Václava

Zámek. Nejstarší budovou v obci je arkádový renesanční zámek, který
byl vystavěn na místě původní tvrze v poslední čtvrtině 16. století. Součástí
areálu je zámecký park a kašna se sochou sv. Floriána.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tato dominanta obce byla postavena
v letech 1867-1872 z prostředků Josefa Seydla. Základní kámen chrámu
položil páter František Sušil, známý sběratel lidových písní, toho času
olbramovický kaplan. Osobnost připomíná pamětní deska na kostele.
Hřbitovní kaple sv. Michala byla vystavěna kolem roku 1780 z použitím stavebního materiálu ze zbořeného kostela, který stával na kopci nad
dnešním hřbitovem.
Barokní sochy. Dobu, kdy vesnice náležela duchovní vrchnosti, připomínají sochy: sv. Jan Nepomucký u zdi panské zahrady, sv. Václav v lese
nad hřbitovem a sv. archanděl Michael na kopci „U Michálka“ jižně od
obce. Jezuité zamýšleli vytvořit z Bohutic významné poutní místo.
„Lurdská jeskyně“. Umělou jeskyni postavil v roce 1927 bohutický
farář Antonín Prášek. Měla moravským poutníkům připomínat zázračné
místo v Lurdech. Záhy se stala vyhledávaným poutním místem věřících
z širokého okolí.
Sídlo novokřtěnců. Na kopci nad hřbitovem můžete dodnes vidět pozůstatky společného domu habánů. V akátovém lese jsou patrné zbytky asi 50
m dlouhé stavby a studna. Nedaleko odtud západním směrem jsou obvodové zdi bývalého větrného mlýna.
Přírodní památka „U Michálka“. Z dálky viditelný žulový pahorek pokrývá stepní vegetace s mnoha druhy chráněných rostlin. Nejvýznamnější
z nich je populace kosatce písečného.
Bohutická meruňka. Silnou tradici má v Bohuticích pěstování meruněk.
Šlechtěním v místních podmínkách vznikla přičiněním generací místních
sadařů stará odrůda zvaná „bohutická meruňka“. V současnosti rozvíjí tuto
tradici mimo jiné „košt meruňkovice“ a „soutěž o nejlepší meruňkovou
marmeládu“.
Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

25.01.2008

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Rabštýn - hrad na Havraní skále
Dnešní expedice snad potěší
vyznavače zimních procházek a
zvláště vychází vstříc těm, kteří si
dali do nového roku předsevzetí
trochu potrápit tělo. Vypravíme se
na místo, kde ve středověku stával
hrad Rabštýn. Nezapomeňte do
ruksaku přibalit šampaňské, protože právě letos si hrad připomíná
650 let od první písemné zmínky.
Zříceninu hradu tohoto jména
najdete v malebném údolí řeky
Jihlavy asi 3,5 km severozápadně
od Dukovan. Stavitelé si zvolili
ostrožnu při ústí Skryjského potoka do řeky Jihlavy. K hradu se dostanete nejlépe po zelené turistické
značce z obce Dukovany. Nebo
také obtížnější, ale mnohem kratší
cestou po téže značce od parkoviště u jaderné elektrárny.
Rabštýn nebo také Rabenstein,
Rabštejn apod. je časté jméno pro
strmé skály a hrady na nich stojící. Pojmenování hradu pochází
z němčiny (Rabe = havran nebo
krkavec). V Čechách, na Moravě

ného lešení. V hlavním příkopu je
zřetelný zbytek čelní hradby. Na
východní straně ostrožny, poněkud
níže ve svahu, je dobře dochovaný
relikt vnější parkánové zdi.
Na vnějším okraji hlavního
hradního příkopu je nápadný
kruhový objekt, obehnaný dvěma
půlkruhovými valy. Podle publikovaných názorů jde snad o zbytek
věže - dodatečného předsunutého
opevnění hradu. Může také jít
o provizorní hliněné opevnění
dobyvatelů hradu, neboť v hmotě
kruhového objektu zřejmě chybí
kamenné zdivo.
Podle sdělení pana Khora
z Dukovan byla na Rabštýně také
studna. Průzkum studny provedl
správce Dukovanského velkostatku Jaroslav Panýrek, který zde
působil v první třetině 20. století.
Můžeme předpokládat, že nešlo o
pravou studnu, ale spíše o cisternu,
tedy zásobárnu vody vylámanou
v nepropustné skále.
O založení hradu se nedochovaly

Hlavní příkop hradu Rabštýna

i v přilehlém Rakousku je poměrně
hodně hradů tohoto jména, což činí
potíže při identifikaci historických
zmínek a vede k častým omylům.
Takto je třeba nahlížet na dějiny
Rabštýna vydané v roce 1909 dukovanským farářem A. Fibichem
(„Dukovany a hrad Rabštýn“).
Z hradu se do dnešní doby dochovaly jen skromné pozůstatky.
Protože dosud neproběhl ani minimální archeologický výzkum,
musíme při popisu původní podoby vycházet jen z dochovaných
zbytků zdiva a terénních tvarů.
Hradní areál zabírá celý výběžek
ostrožny, ze tří stran chráněné prudkými svahy. Přístup k hradu byl od
východu po šíji ostrožny. Zde byl
hrad chráněn dvěma šíjovými příkopy. Jádro hradu pravděpodobně
tvořily dva protilehlé paláce, spojené hradební zdí v kompaktní celek,
obehnaný dokola parkánovou zdí
(viz. plán hradu).
Z dochovaných zbytků zdiva
upoutá pozornost asi 5 metrů
vysoký pozůstatek mohutné zdi
východního paláce, ve kterém
jsou otvory po kůlech samonos-

Pomníček na vyhlídce

žádné spolehlivé písemné zprávy.
Prvním doloženým vlastníkem hradu byl Pešík z Janovic, který v zápisu v zemských deskách v roce
1358 již hrad Rabštýn prodává.
Někteří badatelé považují za možného zakladatele hradu Alšíka
z Dukovan, který vlastnil ves
Dukovany v roce 1298 a mohl mít
důvod budovat si zde opevněné
sídlo. Podle typu a provedení stavby je více pravděpodobné založení
hradu některým příslušníkem
panského rodu z Janovic nedlouho
před první zmínkou o Rabštýně.
Dvoupalácové hrady se stavěly
hlavně v době vlády Karla IV. Páni
z Janovic pochází z jihozápadních
Čech a na Moravě se objevují až
v první polovině 14. století.
Od Pešíka z Janovic získali hrad
Drslav ze Šelmberka a Vok z Holštejna. V šlechtických rukou zůstal
jen krátce, neboť již v roce 1371
čteme jméno našeho Rabštýna ve
výčtu zeměpanského majetku.
Významnou roli sehrál Rabštýn
v období rozbrojů mezi markrabaty Joštem a Prokopem mezi léty
1390-1405, kdy byla Morava ve

a jeho původní podoba

Předpokládaná podoba hradu Rabštýna
(M. Plaček, 2001)

stavu „občanské války“.
Od markrabího Prokopa získal
hrad Rabštýn za zásluhy Hynek
z Kunštátu a Jevišovic, známý více
pod přezdívkou Suchý Čert. Tento
zdatný a odvážný válečník patřil
k nejvýznamnějším Prokopovým
straníkům a proslavil se mimo
jiné obsazením královského města
Znojma (r. 1400) a také úspěšným
hájením Znojma proti mnohonásobné přesile vojska vévody
Albrechta (r. 1404). Hynek Suchý
Čert se mezi léty 1402-1406 psal
po Rabštýně a zřejmě zde také
se svojí družinou převážně sídlil.
Zemřel na přelomu let 1407-8,
nikoliv však na popravišti, jak se
mylně traduje.
Po Hynkově smrti hrad získal
jeho bratranec Petr z Kunštátu.
O rok později se hradu zřejmě
násilím zmocnil Vilém Sudlice
z Litovan, původně chudý jihočeský zeman, později Prokopův
straník a Hynkův druh v boji, v této době již spíše vůdce obávané
loupeživé družiny. V blízkosti Viléma Sudlice na hradech Rabštýně
a Kraví Hoře (v Pooslaví) údajně
nějakou dobu působil a získával
bojové zkušenosti také Jan Žižka
s Trocnova.

do plného vlastnictví od krále Vilém z Pernštejna, poručník nedospělého Jindřicha z Lipé. O deset
let později Vilém převedl tento
majetek na Jindřicha. Součástí
Krumlovského panství byl pustý
Rabštýn do roku 1596, kdy byl
spolu se vsí Dukovany prodán Jindřichovi Březnickému z Náchoda,
majiteli Tulešic. Později byl pustý
hrad součástí samostatného velkostatku Dukovany.
Při návštěvě hradu vás možná
zaujme mramorový pomníček
v severním cípu hradní ostrožny.
Z německého nápisu se dozvídáme,
že ho nechala postavit roku 1885
hraběnka Gisela Coudenhove,
majitelka dukovanského velkostatku. Pomníček věnovala památce
své dcery Heinrietty. Dosud zřetelný je znak rodu Coudenhove.
Vypráví se, že hraběnčina dcera
zde z nešťastné lásky skočila ze
skály, protože ji nutili k sňatku,
i když milovala jiného. Jestli je příběh pravdivý snad nebude obtížné
ověřit v dobových pramenech.
Pozorným návštěvníkům můžeme doporučit také zdejší geologické zajímavosti. Mezi geology
je lokalita proslavená výskytem
temně rudých minerálů granátů,

Zbytek mohutné zdi paláce

Jižní parkánová hradba (vpředu)

Také v období husitských válek byly na Rabštýně vojenské
posádky. Pobyt husitů je doložen
v roce 1428. Útočištěm ozbrojených družin zůstal Rabštýn stejně
jako okolní hrady v Pojihlaví
a Pooslaví i po husitských válkách.
Tyto skupiny již měly opět spíše
loupežný než vojenský charakter
a velmi škodily okolí. Nejvíce
trpěla města závislá na obchodu,
protože kupecké cesty nebyly
bezpečné. Proto kolem roku 1440
rozhodly zemské stavy o dobytí
a rozboření takových hradů. Tento
osud potkal i Rabštýn. Jako rozbořený se poprvé zmiňuje v roce 1476.
I když byl hrad v moci různých
ozbrojených družin, zůstával formálně markraběcím majetkem.
Tak dostal v roce 1418 hrad od
krále jako zástavu Jindřich z Lipé.
Až v roce 1486 získal pustý hrad

které ve zdejší hornině vyrostly
do mimořádných rozměrů. Např.
přímo v hradním příkopu lze najít
granáty velké přes 6 cm. Lovce
drahých kamenů však musíme
zklamat, neboť zdejší granáty nemají drahokamovou kvalitu.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova
Děkujeme za ochotu a cenné
informace místním znalcům pánům Josefu Khorovi, Radomilu
Kořínkovi a Drahoslavu Oulehlovi
z Dukovan.
Použitá literatura: • Plaček M.
(2001): Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. • Plaček M., Futák P. (2006): Páni z Kunštátu. • Kouřil P. (1978): Příspěvek
k poznání hradu Kozlova, Kufštejna
a Rabštejna ve středním Pojihlaví
na jz. Moravě. AH 3: 31-43.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 %
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
Auto - moto

koupím
•• nový karburátor na os. automobil
Volha 24, r.v. 89. tel.: 546 437 365.
•• skořepinu v dobrém stavu na garáž, nabídněte. Tel.: 723 224 165.
•• prodám
•• Ford Sierra 2,0i, lehce havarovaná,
pojízdná + náhrad. díly, dohoda jistá.
Tel.: 607 631 311.
•• Lada 1300, STK 05/09, cena 3.500
Kč. Tel.: 720 295 634.
•• Daewoo Matiz TDI, provoz r. 01, rádio + CD, mlhovky, zimní + letní pneu
+ disky, centrál, malá spotřeba, spolehlivé, nehavarované, výborný stav, cena
79.000 Kč. Tel.: 723 107 984.
•• Forman, r.v. 92, LPG, STK 1/09,
nová nádrž LPG, střešní okno, závěs,
rádio, RDS mlhovky, zimní a letní
pneu na ráfku, cena 8.000 Kč. Tel.:
736 168 177.
•• Golf II 1,8, r.v. 87, 3 dv., na ND,
cena 2.000 Kč. Tel.: 777 899 856.
•• Š Favorit 136L, r.v. 92, plně pojízdné, STK platná, cena 8.000 Kč. Tel.:
603 581 155.
•• Š 105, tažné zařízení, mírná koroze,
pneu letní a zimní, STK do 09/08.
Cena 5.000 Kč. Tel.: 776 671 959.
•• Š Felicie, r.v. 95, po GO. Cena 45.000
Kč, při rychlém jednání sleva. Nutno
vidět. Tel.: 605 562 485,737 833 473.
•• Mazdu 323F, 1.6 16V, r.v. 02, stříbrná metal., 4x airbag, klimatizace,
servo, ABS, koupeno v ČR, servisní
kniha, výborný stav, cena 153.000 Kč,
dohoda. Tel.: 603 581 155.
•• Opel kadet karavan 1,6 (kombi) ABS,
jednobodový vstřik, centrál, střešní nosič, letní i zimní pneu v ceně. Motorově
spolehlivý. Tel.: 602 879 732, e-mail:
slavicek.miroslav@seznam.cz
•• Trabant combi, r.v. 81, velmi
zachovalý stav. Cena cca 8. 000 Kč.
Tel. 721 966 972.
•• traktor Zetor 25K, dohoda. Tel.:
568 642 022 večer.
•• Simson Enduro, STK do 2010, plně
funkční, zelená barva, přidám motokufr, cena 8.000 Kč. Tel.: 724 539 615,
546 423 761.
•• plechové disky na Fabii, PC 4.200
Kč, nyní 2.700 Kč (nevhodný dar).
Tel.: 775 590 036.
•• disky s pneu na Ford 165 - 13. Vzorek 3 mm, cena 250 Kč/ks, jen vcelku.
Tel.: 604 781 270.
•• pěkné pneu 15 i s disky na BMW, za
komplet 2.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• zimní jeté 2 ks pneu Polaris 1
165/70 R 14 a 2 ks zimní jeté Polaris
2 165/70 R 14 za celkem 1.000 Kč.
Možný odprodej i jednotlivých kusů.
Tel.: 777 087 312.
•• ND z Favorita, 4 zimní pneu na discích, pěkný vzorek, před. světla, čelní
okno, boční okna, tachometr r.v. 90,
za dobré ceny. Tel.: 605 900 949.
•• ND na Renault Clio 1,2, 3 dv., r.v.
95, levně. Tel.: 737 135 125.
•• ND na Nisan Primera 1,6 benzín,
r.v. 91. Komplet díly z celého auta,
možno i jednotlivě. Vše za rozumnou
cenu. Spěchá. Tel.: 774 812 125.
•• ND na Š. Favorit 136. Startér alternátor, chladič, kola, všechny dveře,
světla, nárazníky, tažné a mnoho
dalšího za rozumnou cenu. Tel.:
774 812 125.
•• nové zadní blatníky na Š 100, orig.,
bez laku, dohoda. Tel.: 724 318 490.
•• zkrácený diferenciál z Pragi V3S
zadní vč.kol + náhon. Díly vh. na
malotraktor. Cena dohodou, tel.:
732 124 232.
•• autobaterii Alfa 12V, 40 Ah, cena
400 Kč. Tel.: 732 906 312.
•• autobaterii Bosch Silver 55 Ah,
PC 2.500 Kč, nyní 1.500 Kč, nepoužitá, záruka + nabíječku, cena 300 Kč.
Tel.: 775 120 782.

Byty - nemovitosti

prodám
•• RK nabízí nové byty v Ivančicích
- výstavba bytového domu, byty
1+kk, 2+ kk, 3+kk od 890 tis. Další
info na tel.: 602 737 823.
•• RK Acity nabízí st. pozemek
Ivančice - Alexovice ke stavbě RD
nebo komerci, 3100 m2, byt 1+1
v OV Ivančice, 40 m2, komerční
objekt u hranič. přechodu Hevlín/
Laa, kanceláře, sklady. Info na tel.:
605 749 319, www.acity.cz
•• 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, dvůr, zahrada
u domu. Tel.: 732 843 003.
•• RD 2+1 v Rybníkách, koupelna, WC,
dům po větší části po rekonstrukci,
ihned k nastěhování, větší dvůr
a zahrada u domu. Tel.: 774 412 675.
•• 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.
•• garáž v Oslavanech na Havířské. Tel.:
728 264 272.
•• chatu v chatové o. pod Templákem
(Ivančice), v dobrém stavu, v blízkosti
vody, nebo lesa (není podm.), v
pěkném okolí, cena max. do 150.000
Kč, spěchá. Tel.: 724 307 177 i SMS.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• 1+1 nebo garsonku v MK. Tel.:
776 202 051, 606 538 559.
nabízím pronájem
•• pronajmu 2+1 v MK, ihned volný.
Tel.: 604 795 874.
•• zařízený byt I. kat., v RD v Ivančicích.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
hledám pronájem
•• hledáme pronájem bytu 1+1
v MK bez zařízení asi na 1 rok. Tel.:
724 123 808.
•• mladá žena bez závazků hledá
pronájem/podnájem v Ivančicích
a okolí. Tel.: 777 590 233.
•• starší manželé hledají pronájem
garsonky, 1+1 i menší RD v MK a okolí
do 15 km, spěchá. Tel.: 722 767 537.

Stavba - zahrada

daruji
•• zeminu na zásyp. Tel.: 721 208 884.
•• daruji funkční koňskou sekačku.
Tel.: 723 048 329.
koupím
•• patkový třífázový elektr. motor
900W - 1kW, otáčky 900 - 1450.
Tel.: 605 782 213.
•• elektrický naklepávač kos, i bez
motoru. Tel.: 737 622 319.
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.
•• vnitřní dveře P 60, 400 Kč, vetší plyn.
bombu za 700 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• laminátovou plovoucí podlahu
6 mm, 18 m2, dekor buk vč. příslušenství,
cena 1.600 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• novou nerozbal. plastovou sprch.
vaničku 90x90 R550, za 600 Kč. Tel.:
724 318 490.
•• fasádní polystyren na zateplení 10
m2 5 cm, 1 m2 za 70 Kč, kovové kuch.
židle 4 ks, 150 Kč/ks, křišťálový lustr
na 5 žárovek, kuch. lustr nový, dětské
sáně velké 140 cm. Tel.: 605 776 380.
•• 10 ks nových keram. topných těles
1500 a 2500W, tepelná pojistka a
termostat, na akumul. vytápění, dohoda.
Tel.: 515 322 486.

•• trafa TR 2 220/24V - 2 VA (40-60Hz)
asi 20 ks za 49 kč. Tel.: 737 622 319.
•• nádrž z vagonu 400 l, pozink, cena 1
lt/1 Kč, dvojkolák (velká kára) nová bez
korby, 600 Kč. Ivan. Tel.: 737 622 319.
•• litinové topení, 50 Kč/článek. Tel.:
732 259 468.
•• nové betonové plotové stříšky
různých rozměrů, betonové teraso
se vzorem, obrubníky, zahradní krb.
Vše nové se slevou. Změna projektu,
spěchá. Tel.: 774 812 125.

Vybavení domácnosti

koupím
•• kdo daruje za odvoz starší funkční
vysavač. Tel.: 605 776 380.
prodám
•• 2 ks válend s ÚP, potažené, 500
Kč/ks. Tel.: 605 921 636.
•• hnědou koženou třímístnou
sedačku za 1.000 Kč, stolek do ob.
pokoje kosočtverec s kachličkami
bílý za 500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• černý TV stolek se skleněnými
dvířky na kolečkách za 200 Kč. Tel.:
737 800 602.
•• starožitnou ratanovou tm. hnědou
lavičku. Má jedno místo a vedle malý
stoleček za 400 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• pokojovou rostlinu juka za 600 Kč,
rostlinu fícus benjamin za 600 Kč.
Tel.: 721 208 884.
•• 2x barové židle, masiv borovice
za 300 Kč, ratanový stolek kulatý,
pr. 60 cm, v: 55 cm za 500 Kč. Tel.:
721 208 884.
•• nerezový dvojitý dřez s odkl. plochou
120x60 za 350 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• za odvoz daruji starší šatní skříně vh.
na chalupu, okr.ZN. Tel.: 739 144 691.
•• nábytek z 50. let, masiv, manžel.
postele, 3 dílné skříně, 2 noční stolky
a zrcadl. stolek, levně, Ivančice. Tel.:
737 622 319.
•• dětskou válendu za 900 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• postel, výklop. vršek, ÚP, cena
2.500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• vzrostlou pokoj. rostlinu juku, v: 220
cm za 2.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• sestavu ložnicové skříně, 235x
228x60 cm. Světlé dřevo. Cena
dohodou. Tel.: 724 687 954.
•• kulatý stůl a čtyři židle. Kovová
konstrukce bílé barvy a židle nově
očalouněné. Velmi pěkný stav, cena
2.800 Kč. Tel.: 732 311 222.

Elektro a elektronika

prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat
EO 5N, nový a nepoužitý, nevhodný
dar. Výrazná sleva. Tel. 724 246 387.
•• tiskárnu k PC zn. HP Deskjet 656C
série S s příslušenstvím, málo používaná za 500 Kč. Tel.: 723 179 816.
•• vysavač AEG Vampyr 1600 W s regulací za 500 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• kuchyňský sporák Mora 812, na
zemní plyn, el. trouba, zachovalý,
funkční, dohoda. Tel.: 723 867 774.
•• kombin. lednici Indesit v provozu,
cena 1.500 Kč. Tel.: 736 225 053.
•• barevný TV Goldstar CKT-2168X,
úhl. 55cm, DO, teletext, scart, plně
funkční, po 1. majiteli, návod k obsluze. Cena 700 Kč. Tel.: 606 268 287.
•• PC sestavu do 2.000 Kč, pro začátečníky. Tel.: 728 457 571.
•• za odvoz kombinovanou lednici v
provozu Whirpool. Tel.: 737 500 478.

Vše pro děti

prodám
•• souprava houpaček, kovový opěrný
rám, 1.200 Kč. Tel.: 515 320 000.
•• brusle D+CH, vel. 3, 25 Kč/ks, pánské
č. 42 za 500 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• pěkné dívčí obl. vel. 56 - 98, asi 60 ks
za 1.300 Kč, body, košilky, dupačky atd.
Tel.: 723 332 973 Ivančice.
•• růžovou zimní kombinézu na 4 - 12
měs., skoro nová. Tel.: 605 108 554.

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

•• chlapecké kopačky Puma vel.: 30
- 31, málo používané za 200 Kč. Tel.:
515 320 000.
•• kolečkové brusle starší č. 2 za 100
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• trojkolku atyp., vpředu velké kolo,
šlapadla chrom + kov, na 4 - 6 let, 1.000
Kč, koloběžka vzadu dvojkolečka na 4 5 let, 800 Kč, trojkolka (chybí šlapadlo),
500 Kč, zn. Kettler. Tel.: 728 179 905.
•• kočár Chico, hnědý, trojkombinace,
po jednom dítěti za 3.000 Kč (1/4
PC). Tel.: 739 941 719.
•• kočárek 3 kombinace, zelenomodrý
za 1.000 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• vaničky, bílá, 50 Kč, modrá s
medvídkem, 100 Kč, bílá perleťová,
anatom. tvar přesně na miminko
za 300 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• kočárek 3kombin., zelenomodrý za
1.000 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• kočárek Roan Cortina, béžový,
hluboký i sport, 2 vyměnitel. korbičky,
nafuk. kola, taška, velmi zachov. PC
7.900, nyní 3.200 Kč. Tel.: 732 217 149.
•• nenáročné mamince oblečení na
holčičku od 86 - 122, ceny 10 - 20/
Kč/ks, trika, boty, kombinézy. Tel.:
773 520 977.
•• malé kolo, pěkné, BTV lcd, úhl. 20 cm,
úzká, málo hraná. Tel.: 605 776 380.
•• pěkné oblečení na holčičku vel: 56
- 98, dupačky, soupravy, body. Tel.:
605 108 554.
•• chlapecké oblečení vel: 150 - 158
levně a umělohmotnou bubnovou
pračku za 1.500 Kč. Tel.: 604 560 233.
•• dětské lyže Blizzard s vázáním,
délka 170cm. Cena 400 Kč. Tel.:
603 598 895.
•• kočárek po 1 dítěti, tříkolka,
samostatně hluboká a sportovní část,
prostorný nákup. košík. Cena 2.600
Kč, dětská jídelní stolička, plastová,
stabilní, snadno rozložitelná, cena
250 Kč. Dětský kočárek Vajo, cena
100 Kč. Tel.: 605 412 234 Oslavany.
•• oblečení na holčičku 4 - 5 let, zimní
bundu, boty, sukynky, trika, mikiny.
Ivančice. Tel.: 773 520 977.
•• chlapecké sálové botasky Adidas
vel 37 1/2, černé, kožené. Úplně nové,
nenošené, ještě s visačkami, pěkné,
nevhodný dar. Cena 600 Kč. Tel.:
723 033 622, po-pá 8 - 16 hod.

Zvířata

prodám
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• štěně srnčího ratlíka, dohoda. Tel.:
724 849 471.
•• štěňata labradora bez PP, smetanová, 2x očkov., odčerv. Štěňata bíglů
bez PP, rodiče s PP, trikolor, pěkná, 3x
očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata trpasličích pudlů bez PP,
bílá s meruňkovou, vynikající společník pro děti, hravá, 3x očkov., odčerv.,
cena 2.500 Kč. Tel.: 732 765 649.
•• tišeraty, personáty, mnichy, vše
mladé. Tel.: 605 573 394.
•• štěňata vlčáka, 2 fenky za 500 Kč,
5 měsíců. Tel.: 733 516 865.
•• štěňata mopse, odběr konec února.
Tel.: 722 577 098.
•• nabízím ke krytí 2 pejsky mopse
nepříbuzné a franc. buldočka. Dobře
kryjí. Tel.: 603 168 609.
•• prase 150 kg, tradičně krmené, 30 Kč/
kg žívá váha. Tel.: 568 642 022 večer.
•• tele, jalovičku, masný typ. Tel.:
604 375 787.
•• prase 140 kg, 32 Kč/kg. Tel.:
728 651 876.
•• štěňata NO, 2 pejsci a 1 fenka,
černí se znaky, pěkní, jen do dobrých
rukou a do RD se zahradou, bez PP,
dohoda. Tel.: 720 134 785.
daruji
•• do dobrých rukou 4letého pejska
vestíka bez PP, rodinné důvody. Tel.:
775 642 005.

Služby

•• 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.

•• Úvěry a hypotéky bez poplatku,
nízké splátky od 500 Kč. Neprověřujeme dluhy v bankovním registru
a st. institucích. Vyřízení do 7 prac.
dnů. Vhodné i pro důchodce, ID,
MD, OSVČ. Tel.: 774 458 811.
•• Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123, tel.:
603 212 763.
•• MED PŔÍMO OD VČELAŘE.
Celoročně nabízíme různé druhy
medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice
46, tel.: 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz. Naše medy
můžete koupit také v M. Krumlově v prodejnách: Pekárna Ivanka
na Znojemské ul. a Květinka na
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).
•• Půjčky - dnes žádáte, zítra vyplácíme. Tel.: 777 044 033.

Různé

koupím
•• sháním a mám na výměnu hrací
kartičky s kulatými obrázky od T
Mobilu mých 5. Ozvěte se, Ivančice, Suchohrdly u M., přijedu. Tel.:
605 300 866, raději SMS.
prodám
•• kovářskou výheň v dobrém stavu,
cena 6.500 Kč. Tel.: 733 225 439.
•• promítací plátno 120x120 cm na
stojanu za 600 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• březová košťata, vál kovový 3 m,
4 ks polní brány, dámské kolo za 500
Kč, dobrý stav. Tel.: 515 336 601.
•• 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.
•• perličkový masážní přístroj na
nohy s vyhříváním, skoro nový za
300 Kč. Tel.: 723 179 816.
•• 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.
•• gestapácký SS válečný funkční
20 litrový kanystr Kraftstoff. Tel.:
606 138 371.
•• dvě krmná koryta pro dobytek,
každé zalito v betonové kostce, levně.
Tel.: 723 224 165.
•• fotoaparát Olympus 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.
•• klec pro morče nebo malého králíčka 40x80x40 za 400 Kč, malou klec
pro ptáčka za 50 Kč a malou kulatou
za 80 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• směs pro velké papoušky, 19 Kč/
kg. Tel.: 604 303 267.
•• PB lahve 2 kg/4 ks a 10 kg/1ks,
prázdné. Tel.: 774 865 805.
•• bílé víno a loupané ořechy. Tel.:
605 782 213.
•• 2 ks telefonu T641E do prašného
prostředí z 50. let, ocelolitina, oba
funkční, nejvyšší nabídce, 1 ks sirény
SZ 214 - 4FL601 IP54/220C - 50 Hz
za 700 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• silniční kolo Amulet tour, nový
lak, zapouzdř. střed, ráfky aero, 12
převodů, vel. M, za 1.900 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• akvárium pro želvu, 50x25x30cm.
Cena 500 Kč. Čistička do akvária
zdarma. Tel.: 603 598 895.
•• elektrický psací stroj, velmi málo
používaný. Tel.: 721 685 721.
•• 2 ks plážové plátěné lehátko, vh.
na chatu a zahradu. Cena 500 Kč/ks.
Tel.: 724 687 954.
•• různé druhy dám. obuvi, vel. 41, téměř
nenošené, levně. Tel.: 724 687 954.
•• letošní meruňkovici pálenou v pálenici. Cena 220 Kč/lt, tel.: 732 124 232.
•• časopisy ABC, roč.18 -52 s decky i bez, jednotlivě i celé ročníky,
Sedmičky pionýru, Větrník, Pionýr,
Pionýrská stezka, Udělej si sám, Receptář. Tel.: 777 087 312.
•• časopisy Myslivost, r. 1985 - 2003,
cena 550 Kč. Tel:777 270 750.

•• časopisy Rybářství, roč. 1985 2001 a některá čísla jiných ročníků:
2002 - č. 1,2, 2003 - č. 6,12, 2004
- č. 2,4,5,6,7,8,9,10,11, 2005 - č. 1,2 ,
cena 400 Kč. Tel.: 777 270 750.

Seznámení

•• je mi 21 let, jsem blondýna 172/55
a ráda bych kluka kolem 25 let, Ivančice a okolí, který nechce být sám!
Upřímný a hodný! Tel.: 721 077 176.
•• 52letý hledá ženu 55 - 65 let k
občasným nezávazným schůzkám,
diskrétně SMS. Tel.: 604 813 645.
•• hledám muže od 65 - 69 let, jen
vážně. Tel.: 724 949 238.
•• snad pohledný, snad sympatický
mladík 27/180 se všestrannými zájmy
by rád touto cestou poznal hodnou
dívku nebo ženu pro společnou cestu
životem. Tel.: 602 848 131.
•• nudíš se? chceš to změnit? Hledám
mladší holku na výlety a občasným
schůzkám u mne. jsem muž štíhlé
postavy, 40 let. Tel.: 739 100 792.
•• hledám ženu do 45 let, štíhlou,
pokud možno s vlastním domem, se
zájmeme o přírodu, zahrada, dom.
kutilství. Jsem SŠ 49/180/80, rozvedený.Začit znovu, vážně a upřímně.
Tel.: 33 204 557 sms.
•• mladý muž 45 let hledá ženu od 35
- 40 let k vážnému seznámení. Dítě
není překážkou, MK a okolí. Tel.:
515 320 539.

Zaměstnání

•• 58letá svěží důchodkyně hledá práci - úklid domácnosti, nákupy starším
lidem apod. Tel.: 723 884 458.
•• hledám práci v M. Krumlově
a okolí, cokoliv. Tel.: 721 704 072.
•• hledám krejčovou! nejlépe se
ŽL a možností pracovat odpoledne.
Krejčovství MM. Tel.: 731 179 959.
•• hledám práci jako účetní, znalost
daňové evidence, částečně podvoj. účet.
Ivančice a okolí. Tel.: 777 837 359.
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30 % jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• fa. Teraco Wech a. s. - výrobce
zámkové dlažby příjme do HPP
technika pro řízení výroby armovaných prefabrikátů. Min. SŠ
vzdělání stavebního směru. Bližší
info na tel.: 602 950 128.
•• motel na dálnici D1 u Vel. Meziříčí
hledá servírky, barman/ky a hlídače
parkoviště. Ubytování zajištěno.
Informace na tel.: 737 011 870.
•• příjmu prodavačku do prodejny v
Ivančicích. Tel.: 722 706 992.
•• elektromontážní firma příjme
elektrikáře. Tel.: 732 842 837.
•• hledám spolehlivou dívku s láskou ke
koním a základ. znalostmi péče o koně,
která by se mohla o víkendech postarat
o sport. koně (bez kydání). Možnost
zúčastnit se závodů, soustředění. Kůň
ustájen v Dukovanech. Po dohodě
náhrada cestovného. Tel.: 774 955 258.
•• pohlídám dítě od 8 - 16 hod, i déle dle
domluvy. Ivančice. Tel.: 773 520 977.
•• hledám paní nebo slečnu na
víkendovou výpomoc - 3x denně pro
paní na vozíčku v MK/ Sídliště. Tel.:
724 995 709 od 15 - 19 hod.
•• nabízím práci - brigádu, možno na
ŽL. Tel.: 774 458 811.
• firma Hutira - PSV Ivančice, s.r.o.
přijme do trvalého prac. poměru: svářeč
ocel. potrubí s úřední zk. pro svařování
plamenem, příp. elektrodou, montér
plynáren. zařízení (příbuzný obor topenář, instalatér). Podrobnější info na tel.:
777 710 958 p. Kolář nebo 546 451 978.
•• dva technici/zvukaři, teď už jen
osvětlovači, hledají kapelu, která by
je přijala za své členy. Osvětlov. tech.
máme, zvukovou ne. Tel.: 776 633 111.

Výzva

•• dne 29.12.07 jsem ztratil tel Nokia
6230 se stříbrnou klávesnicí. Pravděpodobně ve vinárně MK. Poctivému
nálezci odměna. Tel.: 731 945 491.
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písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14,
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. ČÍSLO 03/08 vyjde 8. února 2008, uzávěrka 5. února 2008. Zrcadlo také v internetové podobě na www.zrcadlo.info!
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RONDO OPĚT MOTOKROSOVÉ
Po loňské přestávce se pod
střechu Ronda ve dnech 18.-19.
ledna vrátil halový motokros na
hlíně. Brněnský závod uzavřel
nový halový seriál LR Cosmetic
Ados Cup, jehož zahajovací podnik se jel o týden dříve v ostravské ČEZ Aréně.
V pozici lídra přijel Martin Michek před Janem Brabcem z Nosislavi a Slovákem Martinem
Kohůtem. Páteční a sobotní večer
měl na pořadu vždy dvě finálové
jízdy. V pátek byl v prvním finále

Foto: Květoslav ADAM

nejlepší Michek, druhý skončil
Dugmoore a třetí dojel Bittner.
Druhé finále pro sebe vybojoval
Bittner, stříbro si zopakoval Dugmoore a bronz bral Michek.
V sobotu si vítězství v první
finálové jízdě zajistil Bittner před
Kadlečkem a Dugmoorem. Druhá
finálová jízda patřila Michkovi ,
za nímž dojel Dugmoore a Rakušan Staufer. Celkovým vítězem
seriálu se stal Michek před Bittnerem a Kohátem. Brabec obsadil
čtvrtou pozici.

Mirek Kučírek se svým darem

V Rondu jeli také mladí jezdci
ve třídě do 65 ccm, kteří během
víkendu odjeli čtyři jízdy. Celkovým vítězem závodu „Veselý“
Kids Cup se stal Jan Vondrášek.
V tomto závodě startovali také
Erik Schneider z Neslovic a Filip
Gross z Nové Vsi. Erik dokázal
v sobotním prvním klání vybojovat druhé místo a celkově skončil
šestý. Filip byl na 12. pozici.
V Brně se s aktivní jezdeckou
kariérou rozloučil ivančický rodák Miroslav Kučírek.
Tento mnohonásobný mistr republiky dostal ke svému odchodu
do závodnického důchodu opravdu originální dárek, mimo houpacího křesla a bačkor na něho čekal
nový motokrosový motocykl. Svůj
poslední koncert zde odehrála známá rocková skupina KERN. Podle
aplausu přítomných posluchačů
bylo znát, že tito „dědové“ to stále
umí perfektně rozbalit.
Tradicí motokrosu je freestylová exhibice. Petr Kuchař zde
nemohl nastoupit z důvodu zranění, které si přivodil v Ostravě.
Show pro diváky tak předváděl
dvojnásobný vicemistr světa
Libor Podmol. S ním se v Rondu objevil Martin Koreň a Bart
Oglaza z Polska, kterého pořadatelům doporučil právě Kuchař.
Všichni tři předváděli perfektní
triky, které diváky přiváděly do
varu. Podmol se rozhodl pro salto
vzad - Back flip, což je v Rondu
z důvodu nízkého stropu velice
nebezpečné. Skončilo to pádem
při dopadu a zranění nohy si
vyžádá na nějaký čas pauzu
ve skákání.
/Ctibor ADAM/

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná 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 profil 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

ZIMNÍ SLEVY

40%
OD 1. ŘÍJNA

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

Miroslavské setkání s vínem
„Ve víně je pravda.“ Přísloví,
které už staří Římané znali. Přísloví o víně, které zdaleka není
jediné. A z toho velkého množství
jsem se snažila vybrat ta nejvýstižnější, abych vám přiblížila jedno
milé odpoledne s vínem.
Těžko bychom pro jižní Moravu
hledali něco typičtějšího než jsou
vinohrady, vinné sklepy, víno ...
Pokaždé na vycházce naším krajem
alespoň v dálce zahlédneme vinohrad. Jedna z prvních věcí, kterou
vám nabídnou přátelé, je víno. A
pozvání na dobré víno se neodmítá.
Neodmítli ani hosté, kteří se
zúčastnili řízené ochutnávky vín
firmy Znovín. Ochutnávku uspořádalo miroslavské občanské
sdružení Společně v sobotu 5.
ledna v odpoledních hodinách.
Citát E. Hemingwaye „Znalost
vína může být radostí po celý
život člověka“ do praxe svými
slovy převáděl výrobní náměstek
firmy Znovín pan A. Zatloukal.
Jeho odborný výklad ke třinácti
vzorkům, třem červeného a deseti bílého vína, nenechal nikoho

z přítomných na pochybách, že
vínu nejenom rozumí, ale že o
něm hovoří s láskou. Všechny nás
rozhodně přesvědčil o pravdivosti
lidové moudrosti, která říká: „Vejce dnešní, chléb včerejší a víno
loňské.“ Ročník 2006 se Znovínu
opravdu mimořádně povedl.
Jiné přísloví o víně praví: „Kov
se v ohni pozná, člověk při víně.“
Se sklenkou dobrého vína bylo
milé poznávat se s novými lidmi.
Mezi významné hosty patřil profesor Lokšík, akademik Bartoš
s chotí Jane, Mudr. Bulík s manželkou, Táňa Míková, Josef Zimofčák. Miroslavské vinaře zastupoval pan Mikyšek společně s panem
Němečkem a Kohoutkem.
„K dobrému vínu není třeba
hráti, rozveseluje samo,“ i to jsou
slova lidové moudrosti. Tentokrát
si však dovolím nesouhlasit. Bez
cimbálové muziky Varmužovci by
sobotní odpoledne nebylo úplné.
Skvělá muzika, příjemné mužské
hlasy a moravské písničky nenechaly nikoho stát stranou. K vínu
cimbál bezpochyby patří.

Autora tohoto citátu bohužel
neznám, ale jeho pravdivý, působivý obsah mě zaujal.
„Znával jsem staříčka, který byl
chytřejší než já. Jednou mne učil
pít víno. Říkal: Nejprve se podívej skrz pohárek na slunce, abys
měl radost z barvy. Potom přivoň
k vůli tomu buketu. Pak si přiťukni a podrž skleničku u ucha.
Uslyšíš potopené zvony. No a potom - nepij. To už nestojí za to. To
nech barbarům.“ Pro ten okamžik
jsme se rádi stali barbary a nikoho
to barbarství nepohoršovalo...
Poslední z lidových moudrostí o víně, která jsem pro vás
vybrala, zcela vystihuje pohodu
sobotního odpoledne a zároveň
vyjadřuje, proč jsme se v tento
den vlastně setkali. Tak si ho vychutnejte tak, jak se dá vychutnat
jen opravdu dobré víno: „Dobré
víno dělá dobrou krev, dobrá krev
dělá dobrou náladu, dobrá nálada
přináší dobré myšlenky, dobré
myšlenky dávají velikost dobrým
skutkům a dobré skutky dělají
člověka člověkem.“
Bi. Lenka

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: Trafika Urbanová na Hlavní a Hlavní AN
• Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb • Dolní
Kounice: Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno:
Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL pod věží Alena
Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, Kovářská 17 • 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.

