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Nové náměstí bez autobusů

KOBERCE
PVC
MORAVSKÝ KRUMLOV • Zámecká 15

ROZVOZ • POKLÁDKA
KOMPLETNÍ SERVIS

608 726 705      777 769 975
www.koberce-pvc.cz

(

/Moravský Krumlov/ Na 14.
schůzi zastupitelstva města se jako
jeden z bodů programu probírala 
nová podoba náměstí TGM včet-
ně přilehlých ulic a s tím souvise-
jící provoz především hromadné 
přepravy osob. Celková revitali-
zace centra je spojena se záměrem 
krajského úřadu renovovat průtah 
městem v horizontu tří let .

Na zastupitelích tedy bylo,
aby se co nejdříve vyjádřili k na-
vrhované studii společnosti PK 
Ossendorf s.r.o., na základě které 
se vypracuje konečný projekt. 
Předložená studie je téměř shod-
ná s již hotovým, ale v minulosti 
nikdy nerealizovaným návrhem.

„Již v roce 1977 byly důvody 
přesunu autobusové dopravy ze 
středu města, a ty jsou totožné 
i s dnešní situací. A pokud si 
odmyslíme politické proklamace 
té doby, tak pragmatické důvody 
zůstávají,“ uvedl na úvod mís-
tostarosta Tomáš Třetina.

Hlavním rysem návrhu nového 
náměstí je bezesporu uzavření 
jednosměrné komunikace, kde  
jsou dnes umístěny zastávky auto-
busových dopravců, úplné zruše-
ní parkování před poštou a také 
zamýšlené odstavné parkoviště 
autobusů spojené s několika 
nástupními plochami. Z návrhu 
je patrné, že náměstí již nebude 
objízdné dokola, jak je tomu 
nyní, ale zůstane průtah v podobě 
krajské silnice, na jejíž straně do 
náměstí budou místo parkoviště 
terminály pro autobusy. Ty bu-
dou určeny výhradně pro výstup 
a nástup cestujících, nikoliv pro 
parkování a odstavení autobusů. 

Již zmíněné zrušené parkoviště 
před poštou bude nahrazeno pře-
devším rozšířením parkovacích 
míst před Komerční bankou i 
hotelem a úpravou parkoviště za 
Finančním úřadem a za Knížecím 
domem. Vznikne tak prostor pro 
217 osobních aut.

Parkování pro autobusy, a vlast-
ně i centrální autobusové nádraží 
bude umístěno za mostem, směrem 
ke křižovatce ulic Pod Hradbami, 
Dvořákova a U Mostu. Právě toto 
umístění autobusového nádraží 
bylo kritizováno, z důvodu obtíž-
né dostupnosti náměstí především 
pro starší občany a zvýšený pro-
voz autobusů kolem gymnázia. 

Hovořilo se také o navrhovaném 
řešení krajského úřadu vybudovat 
autobusový terminál u nádraží ČD. 
Ale i v tomto případě by autobusy 
náměstím jen projížděly.

K situaci s budoucím náměstím 
padl návrh oslovit občany s jejich 
názory. K tomu bylo namítnuto, 
že výzva již proběhla a na radnici 
byly doručeny pouze tři návrhy. 
„Přišly nám tři připomínky, jinak 
to proběhlo za naprostého ne-
zájmu občanů,“ doplnil starosta 
Jaroslav Mokrý.

Pod tlakem skutečností a ter-
mínů připravovaného plánu re-
konstrukcí průtahu však nakonec 
většina zastupitelů, i přes četné 
připomínky, předložený návrh 
schválila. V tomto směru také za-
stupitelé defi novali své usnesení 
s tím, že se bude dopracovávat 
možné řešení průjezdních termi-
nálů jako výstupních. 

„Pátého února proběhlo k věci 
plánované konečné jednání na 
úrovni JMK, jehož organizace se 
na moji žádost ujal vedoucí Od-
boru dopravy KÚ JMK Doc. Ing. 
Pavlíček. Dalšími účastníky byli 
společnost Kordis, která garantu-
je krajský Integrovaný dopravní 
systém (IDS), zástupci Správy
a údržby silnic JM kraje a Správy 
a údržby silnic okresu Znojmo, 
garantující projekt a rekonstrukci 

průtahu krajské silnice městem
a reprezentace projekční fi rmy 
PK Ossendorf Brno, která dokon-
čuje projekt revitalizace centra 
města. Účastníci jednání se shodli 
na těchto závěrech: na náměstí 
bude vyprojektován výstupní a 
podle možnosti i nástupní ter-
minál pro MHD a linkovou hro-
madnou dopravu; řešení vznikne 
ve spolupráci zúčastněných pro-
jekčních kanceláří, dále se počítá 

se zřízením zastávek pro MHD a 
některé spoje u zámku a u Verte-
xu, za konečné zastávky linkové 
hromadné dopravy, vymístěné 
z náměstí, budou současně vy-
budovány konečné zastávky na 
místě dlouhodobě plánovaném 
pro autobusové nádraží - za mos-
tem u Vertexu, horizont zahájení 
řešení je cca 2-3 roky,“ informo-
val o následném jednání starosta 
města Jaroslav Mokrý.      /mask/
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Zloděj plynu dopaden 
/Moravskokrumlovsko/ Policie již dopadla zloděje plynu. V noci 

z 29. na 30. ledna se Policii ČR podařilo zadržet mladíka, který je 
důvodně podezřelý z několika případů vloupání a krádeží na Morav-
skokrumlovsku, jak jsme již informovali v minulém čísle. V policejní 
síti uvízl krátce před půlnocí u obce Suchohrdly u Miroslavi a zbytek 
noci strávil v cele. Nyní má spoustu práce s vysvětlováním, jak to bylo 
třikrát v Petrovicích, jednou v Kubšicích a Našiměřicích. Zde po jeho 
úřadování totiž mizely propanbutanové láhve a přepravky s lahvemi, 
kterých se zmocňoval, a pak prodával. „Čtyřiadvacetiletý muž je
z Moravskokrumlovska, nezaměstnaný a s porušováním zákona má 
již zkušenost z minulosti,“ informovala policejní mluvčí Lenka Dra-
hokoupilová. Zadržený zloděj v okrese Brno - venkov kradl pro změnu 
prázdné pivní lahve. Ty mu dopomohly k tomu, aby si koupil plné. 
Pachatel se třikrát vloupal do skladů u prodejen potravin, z nichž ukra-
dl celkem 126 přepravek, ve kterých bylo 2520 pivních lahví. Obojí 
pak vracel do jiných obchodů. Celková škoda z případů na Brněnsku 
se vyhoupla přes pětačtyřicet tisíc korun.                    /mask/

Epopej v Krumlově i letos 
/Moravský Krumlov/ Na sklonku roku byla podepsána smlouva

o zápůjčce díla Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy mezi městem 
Moravský Krumlov a Galerií hlavního města Prahy. Muchova Slo-
vanská epopej bude v Moravském Krumlově do 31. prosince tohoto 
roku. Galerie hlavního města Prahy může podle svých regulí povolovat 
zápůjčky pouze na 12 měsíců, proto se každoročně musí obnovovat
zapůjčení tohoto díla vystaveného v Moravském Krumlově.      /mask/ 

Boj o senátora začíná
/Znojemsko/ Na podzim se budou konat volby do 1/3 Senátu Parla-

mentu ČR. Také obyvatelé Znojemska budou volit svého senátora. Tím 
dosavadním je Milan Špaček za KDU-ČSL, který však letos do senátu 
nekandiduje. Kandidátka ještě není uzavřena, ale jména lídrů hlavních 
stran jsou již známá. Objevují se tu známé osobnosti, ale i nové tváře.

KSČM nominovala dosavadní poslankyni Martu Bayerovou, ČSSD 
poslance Ladislava Skopala. To jsou pro většinu obyvatel poměrně 
známá jména a jejich nositelé se objevují ve veřejném životě regio-
nu často. Mezi nové tváře patří například kandidát Zelených Tomáš 
Rothröckl, ředitel Správy Národního parku Podyjí. Také KDU-ČSL 
vsadila na novou tvář, jejich kandidátem je náměstek ředitele Správy
a údržby silnic Jihomoravského kraje Alois Vybíral. Ve znojem-
ské ODS se v souvislosti se senátními volbami dlouho hovořilo o více 
možných kandidátech. ODS do podzimních senátních voleb nakonec 
nominovala současného starostu města Znojma Petra Nezvedu. Ten je 
znám hlavně v bývalém okresním městě, ale mimo něj se o něm příliš 
nemluví. Hovoří se také o kandidatuře starosty Horních Dubňan Jiřího 
Stanislava, který je členem ČSNS. 

Ať už se na konečné kandidátce objeví kdokoli, každopádně by si 
měl jako případný vítěz uvědomit, že nezastupuje v Senátu jen úzkou 
skupinu lidí, ale všechny obyvatele bývalého okresu Znojmo.   /mask/

Sprejeři budou obviněni
/Moravský Krumlov/ V noci z pátku 1. února na sobotu 2. února 

zadržela hlídka Městské policie Moravský Krumlov skupinku tří ne-
zletilých důvodně podezřelých sprejerů. Mladíci se nacházeli na sídlišti
u garáží na Zachráněné v blízkosti čerstvě namalovaného grafi ty. U 
sebe měli použité spreje s modrou barvou, kterou byli také potřísněni. 
Celá záležitost byla předána Policii ČR, která ji šetří jako trestný čin. 
V současné době se shromažďují důkazy pro podání obvinění.  /mask/

Turisté snad nezabloudí 
/Moravský Krumlov/ Aktuální a ne vždy správný směr ukazatelů 

umístěných na informačním rozcestníku u kruhového objezdu za-
městnal Zastupitelstvo Moravského Krumlova na svém 14. zasedání. 
Směrovka naváděcí k Jaderné elektrárně Dukovany je totiž systema-
ticky otáčena neznámým vtipálkem zcela opačným směrem, čímž 
uvádí  turisty v omyl. Děje se tak zřejmě proto, že tato směrová tabulka 
- oproti ostatním - je ke sloupu připevněna jen jednou stranou. Debatu 
ukončil až ředitel Správy majetku města Moravský Krumlov, který se 
nabídl, že při každé cestě k domovu pootočenou ceduli vrátí do původ-
ního směru. Turisté tak správně dorazí k místu svého cíle a informační 
středisko EDU nedozná snížení návštěvnosti. Možná, že by tento
zásadní problém zanikl s jedním šroubkem s matičkou.                /abé/
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

AUTOŠKOLA

HUTAŘ
pro Vás otevřela
novou učebnu

v Domě mládeže
v M. Krumlově!
Veřejnost vítána

každé úterý od 1430 h.
tel.: 602 888 989

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.

ÚČETNICTVÍ
Jaroslava Hrubešová

Hybešova 42, 664 12  Oslavany
tel.: 603 994 383

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,

ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

Masáže
• rekondiční, sportovní a relaxační masáž
• anticelulitidová masáž
• rašelinové zábaly
• indická masáž hlavy + antistresová masáž
• lifting - vyhlazovací masáž obličeje
• havajská masáž (Lomi Lomi)

Hana Hrušková  •  tel.: 606 112 740
Brněnská 104, Miroslav
(v areálu bývalých skláren)

Oslavany schválily rozpočet
/Oslavany/ Zastupitelé Oslavan na konci ledna schválili rozpočet 

města na rok 2008, a to na základě rozpočtového provizoria z prosince 
loňského roku. Nový rozpočet je v lepší situaci než předchozí, kdy 
došlo k výpadku nájemného ze zámku, který byl kryt překlenovacím 
úvěrem. I tak se nemusela investiční činnost omezovat. Rozpočet na 
rok 2008 je sestaven jako mírně schodkový s příjmy přes 40 milionů a 
výdaji ve zhruba stejné výši. Saldo rozdílu mezi příjmy a výdaji je 363 
tisíc korun. To je dokryto kladným hospodářským výsledkem z loňské-
ho roku. Více než 85 procent příjmů jsou daňové příjmy a zbývající 
část tvoří poplatky a kapitálové příjmy. Co se týká výdajové stránky, 
tak rozpočet pokrývá kompletní chod města, a to včetně příspěvkových 
organizací, knihovny a kulturního střediska. Téměř 20 procent výdajů 
jde na investice. Tato částka je ve výši 7,5 milionu korun a váže se 
především na dostavbu oslavanského náměstí, dokončení rekonstrukce 
autobusového nádraží a dalších aktivit ve městě. 

„Z mého pohledu je rozpočet sestaven dobře a měl by být k prospě-
chu rozvoje města. Rozpočet nepočítá na straně výdajů ani příjmů s po-
ložkami, které jsou sice známy, ale nejsou smluvně řešené nebo k nim 
nejsou dána rozhodnutí. Jsou to například výkupy pozemků ve fázi 
schvalování, příjmy vázané na výherní automaty a dotace, o které měs-
to požádalo. Dotace budou použity jak na provoz, tak i na investice. 
Zásadní věcí je záležitost s pokračováním rekonstrukce základní školy 
díky poslanecké aktivitě. V investicích nespoléháme jen na rozpočet 
města, ale připravují se i developerské projekty na dostavbu náměstí. 
Neustáváme hledat fi nance na realizaci výstavby domu chráněného 
bydlení pro seniory. V této oblasti je situace složitá vzhledem k tomu, 
že stát zrušil národní podporu pro tuto možnost. Dotace EU této ak-
tivitě také příliš nakloněny nejsou, protože fi lozofi e EU je taková, že
o tyto se má postarat stát. Bez významné dotace není možné tento 
objekt postavit, a pokud se nenajdou peníze, budeme muset jednat
o změně koncepce dokončení zadní části náměstí. Uvažujeme o develo-
perském projektu s komerčními aktivitami nebo zredukování velikosti 
a realizování stavby za peníze města,“ vysvětlil situaci s rozpočtem
starosta Oslavan Vít Aldorf.                                                            /jak/

Nabídka zaměstnání
   Point CZ, přední fi rma 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 polygrafi e
  či příbuzného oboru není podmínkou

Co nabízíme?
- zaškolení na náklady fi rmy
- práci v nových výrobních prostorech
- práci na nejnovějších strojích
- velmi zajímavé motivující mzdové ohodnocení
- placené veškeré přesčasy a další benefi ty
- fi remní 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

Hřiště bude ještě letos
/Tulešice/ V Tulešicích se rozhodli postavit nové sportoviště pro 

všechny věkové skupiny. Důvodem je absence zařízení tohoto druhu 
a nevhodnost současného, které je v záplavové oblasti. „Máme rozpra-
covanou výstavbu víceúčelového sportovního hřiště. Základní zemní 
práce již byly zahájeny. Mělo by se jednat o zatravněnou plochu upro-
střed obce vedle požární zbrojnice. Na tomto prostranství byla v minu-
losti volná plocha. Hřiště bude multifunkční, předpokládáme, že bude 
využito na tenis, basketbal a volejbal. Povrch je zvolen tak, aby se 
v zimním období dalo hřiště ohradit a zalednit ke hrám ledního hokeje. 
Samozřejmě, že i tato záležitost je otázkou fi nancí. Proto se s žádostí 
o dotace obrátíme na strukturální fondy, ale i na soukromé subjekty,“ 
sdělil starosta Tulešic Jan Rozmahel. 

Hlavní práce by se v závislosti na počasí měly rozběhnout koncem 
února a náklady se vyšplhají na částku kolem 600 tisíc. Zatím budou 
provedeny úpravy terénu, oplocení, zábrany a opěrné zdi. S povrchem, 
který je fi nančně nejnáročnější, se počká až na dotační tituly. Podle 
odhadu by hřiště mělo být hotovo do konce tohoto roku. 

„V souvislosti s výstavbou multifunkčního hřiště jsme uvažovali
o stávající lokalitě na Bělidle, která je sportovně využívána a kde by i 
položení v krajině bylo vhodnější. Protože tato část je v zátopové zóně 
řeky Rokytné a téměř každý druhý rok je pod vodou, veškeré investiční 
akce by přišly na zmar. Proto byla zvolena varianta na místě stabilním. 
Tato stavba určitě přinese pro občany kulturně sportovní vyžití, které
tu do této doby chybělo. Je nutné položit základy pro sportovní vyžití 
občanů obce, která má 197 obyvatel,“ dodal Jan Rozmahel.       /mask/

/Moravský Krumlov/ Na za-
stupitelstvu města byl projedná-
ván záměr výstavby komínu
v areálu fi rmy Vertex.

„Vertex podal v lednu žádost 
na NPÚ Brno o vydání závazné-
ho stanoviska. Tento úřad má na 
vyjádření 20 dní, ale vzhledem 
k složitosti případu a umístění 
stavby bylo vyžádáno dopraco-
vání projektové dokumentace
o nákres, ze kterého bude patrné, 
jak bude stavba vypadat při po-

hledu z historického centra města 
směrem ke Kapli svatého Floriá-
na. Pro NPÚ je to složitý případ, 
a proto bude lhůta ze zákona 
prodloužena,“ informovala Marie 
Brücková, vedoucí Odboru škol-
ství, kultury a památkové péče.

Památkáři tuto stavbu pečlivě 
zkoumají i přesto, že stavba sa-
motná nestojí přímo v památko-
vé městské zóně, která je v této 
části Krumlova ohraničena řekou
Rokytnou.                          /mask/

Komín posoudí památkáři

/Dukovany/ Členové Sokola 
v Dukovanech i všichni milovníci 
sportu v této obci dostali krásný 
dárek v podobě nových oken pro 
sokolovnu.

„Okna v naší sokolovně byla 
v havarijním stavu. Byly původní 
a svoje měly tedy již za sebou. 
V sokolovně je akumulační elek-
trické vytápění a o to více nás tato 
situace trápila. Výbor TJ SOKOL 
se snažil již několik let tuto si-
tuaci řešit a sehnat na výměnu 
oken peníze. V loňském roce se 
to naštěstí podařilo, a to zásluhou 
Nadace ČEZ. Ta nám vyšla vstříc 
a přidělila na tuto akci 250 000 
korun s tím, že 50 000 korun 
přidáme z vlastních prostředků. 
Rozpočet na tuto akci tedy byl 

300 tisíc korun,“ uvedl předseda 
místní organizace Sokola Vlasti-
mil Najral.

Při výměně oken a dveří byla 
snaha zachovat původní vzhled 
budovy. Tato varianta byla trochu 
dražší, než by bylo zjednodušené 
provedení oken, zato je stylové.

„Původně jsme v rámci této 
akce ještě chtěli opravit fasádu 
sokolovny. Jelikož se ale ukázalo, 
že vlastní okna jsou dražší, než 
jsme čekali, na opravu fasády se 
nedostalo. Tu se budeme snažit 
řešit v letošním roce,“ doplnil 
Vlastimil Najral.

Sokolovna je využívaná od září 
do dubna prakticky denně. Přede-
vším se zde střídají složky oddílu 
všestrannosti na cvičení, fl orbal, 
fotbal či volejbal. Dále sokolovnu 
využívají stolní tenisté k trénin-
kům i k mistrovským zápasům. 
Jelikož v Dukovanech nejsou jiné 
prostory pro pořádání kulturních 
a společenských akcí, probíhají 
zde již tradičně také tyto.

„Věříme, že realizace akce při-
spěje k zlepšení prostředí v naší 
sokolovně, že zde bude tepleji
a při pořádání společenských 
akcích kulturněji,“ uvedl na závěr 
Vlastimil Najral.                   /jak/

Cvičí za novými okny

Vítejte u nás
/Region/ Nové uvítací tabule

mají obce v okolí Jaderné elekt-
rárny Dukovany - Jamolice, Mo-
helno, Rouchovany, Horní Dub-
ňany, Dukovany, a další - na za-
čátku všech příjezdových silnic. 
Uvítací tabule se znakem přísluš-
né obce jsou doplněny dodatko-
vou tabulí, vypovídající o tom, že 
ČEZ je trvalým partnerem.   /jak/

fotomontáž, foto: Vertex



08.02.2008                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE

Nissan Micra 0,9i
r.v. 1995, cena 39.000 Kč
tach. 165 tis. km, tm. červená
airbag řidiče, imobil., manuál. pře-
vodovka, 3 dv., dobrý stav

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

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

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

autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy

výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí

vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU

záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku

příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku

12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.

Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 121 DB 1,3i
r.v. 1993, cena 35.000 Kč
tach. 124 tis. km, červená
sedan, rádio, centrál, otáčk., dobrý 
stav, koupeno v CZ

Nissan Micra 0,9i
r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach. 55 tis. km, tm. červená
airbag řidiče, imobil., centrál, posil., 
zsadní stěrač, tón. skla

Mazda 6 2,0 MZRCD
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
tach. 64 tis. km
aut. klima, 8x airbag, ABS, ESP, max..
el. výbava, palub. počítač, orig. rádio

Nissan Primera 1,8i
r.v. 2002, cena 149.000 Kč
tach. 132 tis. km, tm. zelená metal.
aut. klima, 4x airbag, posil., tón. 
skla, el. vyhř. zrc., el. okna, manuál

Mazda Premacy
r.v. 2000, cena 149.000 Kč
tach. 118 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio, imobil., 
mlhovky, el. okna, centrál dálkový

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 323 BJ 1,5i
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
tach. 112 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil.,  centrál.,
imobil., el. okna a zrc., tón. skla 

Mazda 626 2,0 GT
r.v. 1998, cena 109.000 Kč
sv. hnědá metal, velmi dobrý stav
aut. klima, 4x airbag, ABS, imobil., 
el. okna a zrc., tón. skla, centrál dálk.

Mazda CX7 REVOLUTION 4x4
r.v. 2008, cena 724.000 Kč
tach. 1 tis. km, černá     
nový vůz - ihned k odběru, aut. klima, 
8x airbag, max. el. a bezp. výbava

Mazda 5 1,8i
r.v. 2007, cena 399.000 Kč
tach. 7,5 tis. km, tm. červená metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, el. výbava
cena bez DPH, perfektní stav

Mazda 323 F 2,0 DITD
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
tach. 79 tis. km, perfektní stav
klima, 4x airbag, ABS, posil.,  centrál.,
imobil., el. okna a zrc., alu kola 

Zase jedno trestní oznámení…
Několikrát jsem zaslechl, proč zase trestní oznámení na vedení rad-

nice v Ivančicích, jmenovitě na pana starostu..? A protože se množí 
fámy a dohady, uvedu je na pravou míru. 

V roce 2003 pronajala Rada města Ivančic asi hektar pozemků
a nemovitosti na nich v areálu Knížecí les panu Beránkovi. Následně 
se schválil prodej zastupitelstvem, opět panu Beránkovi. Zatím vše 
v pořádku, až na další sled událostí.

Nájemní vztah přešel dodatkem č. 2  na fi rmu B&T Metal spol. s r. o.
Tímto dodatkem  nájemní smlouvy  bylo sjednáno: a) souhlas s pod-
nájmem třetím osobám bez souhlasu pronajímatele (města), b) doba 
nájmu  do splynutí nájemce s osobou vlastníka těchto nemovitostí.

Tyto body nájemní smlouvy jsou velice nestandardní a hlavně neeko-
nomické. Sousední Neslovice ve stejné lokalitě pronajímají pozemky
a nemovitosti za jiných, pro obec výhodnějších, podmínek.

Firma B&T Metal spol. s r. o. platí od r. 2004 nájemné 5.292,- měsíč-
ně a sama pronajímá tyto prostory dalším fi rmám za 30.000,- měsíčně.

Poukazuji na to, že město Ivančice utrpělo v důsledku neodůvodněné
slevy na nájemném škodu přibližně 1.400.000,- Kč. 

V  únoru 2007 vypsala Rada města Ivančic výběrové řízení na prodej 
zmíněných nemovitostí (i když zákon o veřejných zakázkách toto ne-
předepisuje, stačí zákon o obcích, tak jak se to děje ve stovkách jiných 
prodejů městského majetku) a nakonec vyhrála fi rma STAVEBNINY 
PLUS, spol. s r. o. V den zastupitelstva, kdy se o tom mělo rozhodovat, 
fi rma B&T Metal předložila nabídku na nájem z původních 63.504,- 
Kč, na 1,2 milionů korun ročně. Zastupitelstvo tuto ústní nabídku vzalo 
vážně a prodej odročilo.

Pokus města o sepsání výhodné milionové nájemní smlouvy skončil 
fi askem. Samozřejmě byla nabídka jen a pouze blábol. Proč by taky 
z původních několika tisíc ročně měli platit 1,2 milionu korun,  když je 
k tomu doposud platná nájemní smlouva nikterak nenutí. 

Při tzv. výběrovém řízení fi rma STAVEBNINY PLUS na nesrov-
nalosti s nájemní smlouvou upozornila, a to i v přiloženém formuláři,
ve kterém současně uvedla, že se všemi skutečnostmi byla seznáme-
na a souhlasí s nimi. Jinak by byla totiž z onoho výběrového řízení  
ihned vyloučena.

Na dalším zasedání zastupitelstva byla nakonec po neúspěchu s milio-
novým nájmem potvrzena jako kupující fi rma STAVEBNINY PLUS. 
Ta však, po právním doporučení, jelikož je nájem společnosti B&T  
Metal nevypověditelný, od koupě jako správný hospodář odstoupila.

Město Ivančice tak přichází minimálně o 300 tisíc korun ročně 
jen proto, že na začátku byla podepsána vysoce nevýhodná nájemní 
smlouva, která je dodnes nevypovězena !! Kdyby ony nemovitosti 
město pronajalo přímo současným podnájemníkům fi rmy B&T Metal, 
mělo by na účtu o 1,4 milionů víc. Nejedná se o drobné a nemělo by to 
být voličům lhostejné. 

Trestní oznámení, které bylo podáno, upozorňuje na uvedené ne-
dostatky a konstatuje se v něm, že město prohospodařilo 1,4 milionů 
korun. Až na základě tohoto trestního oznámení se začalo na radnici 
jednat. Dne 17. prosince 2007 zastupitelstvo na svém zasedání zrušilo 
záměr prodeje areálu Knížecí les.

Na schůzi, konané dne 14. 1. 2008, Rada města Ivančic pověřuje 
odbor majetkoprávní k jednání se současným nájemcem areálu společ-
ností B&T Metal spol. s r. o. o ukončení nájemního vztahu dohodou
ke dni 31.1.2008. V případě neakceptování dohody Rada města schvá-
lila ukončení nájemního vztahu výpovědí. 

Takže můžeme konstatovat, že díky tomuto trestnímu oznámení se 
ledy pohnuly a bude snad napravena hrubá chyba pana starosty Ada-
ma, který je podepsán pod nájemní smlouvou i všemi čtyřmi dodatky
a nese tedy plnou zodpovědnost z fi nanční ztráty ve výši vyšší než 1 mil. 
korun, kterou tímto způsobil.             Za STAVEBNINY PLUS Krejčí V.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Miroslav/ Život v jinak po-

klidném městečku byl v posled-
ních dvou týdnech poznamenán 
hned dvěma loupežnými přepa-
deními.

Ve čtvrtek 24. ledna asi dva-
cetiletý mladík přepadl se zbraní 
v ruce přepážku spořitelny v Mi-
roslavi. Pachatel před jedenáctou 
hodinou vešel do spořitelny, při-
stoupil k volné přepážce a s pis-
tolí v ruce řekl pracovnici o pení-
ze. Pod pohrůžkou použití zbraně 
ji přinutil k vydání fi nanční hoto-
vosti v řádu několika tisíc korun
a potom rychle zmizel.

„Pachatel byl asi 170 cm vyso-
ký a měl hubenou postavu. Za toto
loupežné přepadení mu podle 
trestního zákona hrozí pobyt za 
mřížemi od dvou do deseti let. 
Nyní po něm intenzivně pátráme 
a přivítáme od občanů jakoukoli 
informaci, která přispěje k co 
nejrychlejšímu dopadení,“ infor-
movala Lenka Drahokoupilová, 
mluvčí Policie ČR Znojmo.

Policie v souvislosti s tímto 
případem požádala o spolupráci 
také radnici v Miroslavi a měst-
skou policii. Byl předán záznam 
z kamer a obyvatelé byli vyzváni 
městským rozhlasem ke spoluprá-
ci na odhalení pachatele loupeže. 
Neznámý pachatel se pohyboval 

v prostoru před Českou spoři-
telnou a byl oblečen do světlých 
kalhot, šedé bundy a červenobílé 
čepice. Veškeré informace k tomu-
to muži nebo vozidlu, ve kterém 
přijel do obce, je možné předat
i na Městskou policii Miroslav. 

To ovšem nebyl konec. Za 
tři dny od této události došlo 
k dalším loupežným přepadením. 
Jednalo se o dvě benzinové pum-
py, které v neděli navečer přepadl 
neznámý muž. Nejprve navštívil 
o půl šesté čerpací stanici ve 
Chvalovicích, odtud ale odešel
s nepořízenou. Zhruba za hodinu 

mu u Miroslavi obsluha pumpy 
vydala jedenáct tisíc korun. Poli-
cie předpokládá, že jde o stejného 
muže, jenž přepadl také pobočku 
spořitelny v Miroslavi.

„Pachatel na benzinovou čer-
pací stanici ve Chvalovicích vešel 
nemaskován dovnitř a teprve před 
obsluhou si nasadil kapuci a slu-
neční brýle. S pistolí v ruce žádal 
peníze. Dva neuvěřitelně odvážní 
muži za pokladnou mu odmítli 
peníze vydat a následovala na-
štěstí jen slovní potyčka. Mladík 
nakonec s nepořízenou utekl smě-
rem do vesnice a při odchodu za-

čal telefonovat. Předpokládáme, 
že pravděpodobně kontaktoval 
svého komplice, který na něho 
čekal v autě,“ sdělila k případu 
Lenka Drahokoupilová.

I do miroslavké čerpací stanice 
vešel lupič již s kapucí na hlavě 
a před obsluhující ženou si teprve 
nasadil velké sluneční brýle. 

„Pod pohrůžkou použití zbraně 
přinutil ženu k vydání jedenácti 
tisíc korun z pokladny. Všechny 
tři případy se naštěstí obešly bez 
zranění osob. Pachatel je vysoký 
170 až 175 cm, štíhlé postavy a 
ve věku 20 až 25 let. Pokaždé měl 
na sobě modrou mikinu s podél-
ným bílým pruhem na rukávech 
a na přední části s bílým nápisem 
ITALIA. Dále měl oblečené šedo-
-zeleno-bílé maskáčové kalhoty
a světlé sportovní boty. Vyhro-
žoval krátkou střelnou zbraní 
ve stříbrném provedení,“ dodala  
mluvčí Lenka Drahokoupilová. 

Popis případného komplice, 
který řídil automobil není znám, 
přesto již povedená dvojka i přes 
vážnost situace dostala přezdív-
ku Pat a Mat. O rádiovkách na 
hlavách se ale v policejní zprá-
vě nehovořilo, ani o případné
nešikovnosti pachatelů, kteří 
jsou s večerníčkovskou dvojicí
zpodobňováni.                   /mask/

Miroslavská spořitelna a dvě benzinky vyloupeny 

/Region/ Ano, takto zní bez 
nadsázky varování všem řidičům, 
kteří jezdí po silnici II/152. Po-
kud vám čísla nic neříkají, tak jde 
o silnici vedoucí kolem Jaderné 
elektrárny Dukovany do Ivančic. 

Tato důležitá a frekventovaná 
silnice, která je zároveň evaku-
ační trasou v poslední době vyka-
zuje nebezpečné závady ve stavu 
krajnice. Ta je místy propadená 
až o 0,5 metru, což může být pro 
řidiče neznalého místních poměrů 
téměř osudné. Dopravní značení 
z dlouhodobého hlediska situaci 
neřeší. Navíc se objevily i četné 
výtluky. Tuto silnici mají ve své 
správě dle územního členění kraj 
Vysočina i JM kraj.

„Neutěšený stav silnice II/152 
je nám znám. Z toho důvodu jsou 
na silnici osazeny dopravní znač-
ky upozorňující na tento stav.
Odpovědnými pracovníky naší 
organizace byla provedena  kon-

trola stavu předmětné silnice. 
V celém úseku se vyskytují 
ojedinělé výtluky, které však bez-
prostředně neohrožují bezpečnost 
silničního provozu. Co se týče 
poklesu okrajů vozovky a vy-
mačkané krajnice je problémem 
nedostatečné dimenzování kon-
strukce vozovky na aktuální in-
tenzitu a zatížení dopravou. Rov-
něž šířkové uspořádání vozovky 
nebylo v minulosti konstruováno 
na současné zatížení obrovskými 
nákladními automobily, které 
se chtějí na silnici vyhnout bez 
nutného zpomalení. Ve sčítání 
dopravy z roku 2005 je silnice 
zatížena průjezdem těžkých ná-
kladních vozidel cca 340 až 500 
za 24 hod. Silnice vyžaduje kom-
pletní modernizaci, to je zesílení 
konstrukce a rozšíření vozovky, 
včetně úprav směrového vedení 
a obnovy odvodnění,“ vysvětlil 
Zdeněk Jirků, za SÚS JMK.

„Stav silnice II/152 v úseku 
od obce Dukovany po hranice 
okresu, což je úsek v délce 1,4 
km, je stabilizovaný, nedochází 
k výraznějším změnám. Průběžně 
i v zimních měsících provádíme 
vysprávky a dosypání krajnic, 
v jarních měsících provedeme
vyrovnání propadů teplou oba-
lovanou směsí,“ informoval Ja-
roslav Sedláček z Krajské správy 
a údržby silnic kraje Vysočina. 

V části JM kraje se ale blýská 
na lepší časy. „Na uvedené silnici 
není v našem zorném poli pouze 
úsek mezi Ivančicemi a Polankou, 
ale silnice jako celek v celé délce 
39 km, to znamená od dálnice 
D2 až po hranice kraje Vysočina. 
V současné době připravujeme 
v rámci modernizace celého tahu 
celkem 15 investičních akcí. Mezi 
nimi jsou i tři, které bezprostředně 
navazují na místo mezi Jamolicemi 
a Polánkou, včetně průtahů obou 

obcí. Tyto stavby jsou projekčně 
téměř připraveny a jejich reali-
zace závisí na získání fi nančních 
zdrojů ze strany JMK a fi nanční 
připravenosti obcí na vybudování 
kanalizace před rekonstrukcí silni-
ce,“ doplnil Zdeněk Jirků.

Z jara budou provedeny po-
třebné průzkumy pro stanovení 
příčin poruch a následně budou 
přijata příslušná opatření. „Inves-
tiční oddělení odboru dopravy a 
silničního hospodářství KÚ kraje 
Vysočina připravuje zkapacitnění 
a modernizaci této silnice. Před-
poklad stavebních úprav je rekon-
strukce stávající silnice a místní 
rozšíření. Akce se předpokládá 
fi nancovat z evropských zdrojů, 
podání žádosti v tomto roce a 
předpoklad realizace roky 2009 - 
2011,“ vysvětlila Hana Strnadová 
z oddělení Investičního odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
KÚ úřadu kraje Vysočina.     /jak/

Řidiči, dejte si pozor na nebezpečné krajnice!

foto: mask

Mazda MX3 1,6i
r.v. 1993, cena 50.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
kabriolet, pevná střecha, centrál, el. 
zrc., nastav. volant, sport. sedadla

Mazda MPV 2,0 MZR CD
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
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spol. s  r. o., Padochovská 1, 664 12  Oslavany
přijme do pracovního poměru

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

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

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

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

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

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

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

Cíl společnosti
nabídnout  jistotu práce a mzdy,

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

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

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
odměna za nulovou absenci  •  závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele

zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce 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

/Region/ Národní památkový 
ústav uveřejnil seznam nejvíce 
zdevastovaných nemovitých kul-
turních památek. Na seznamu má 
své zastoupení také okres Znojmo 
s devíti a okres Brno venkov s šes-
ti památkami. V seznamu jsou 
uváděny jen památky ve smyslu 
zákona o státní památkové péči. 

V okrese Brno venkov jde o 
krucifix v Ivančicích z roku 1812, 
kupařovickou kapli Neposkvrně-
ného Početí Panny Marie, kruci-
fix u hájenky v Litostrově, boží 
muka v Malešovicích, Šmelcov-
na, obec Javůrek - železářská huť, 
pohřební kaple hrabat Deymůza
v Želešicích. Na Znojemsku to 

jsou kaple Ječmeniště v Dyjá-
kovičkách, výklenková kaplička 
v Chvalovicích, v Mešovicích
a v Těšeticích, zemědělský dvůr
za vsí Lančov, kostel sv. Jiljí
v Našiměřicích, socha sv. Isidora 
nad Šantrůčkovým mlýnem v ob-
ci Plaveč, socha sv. Jana Nepo-
muského v Tavíkovicích měšťan-
ský dům ve Vranovské Vsi. 

Například krucifix z roku 1812 
u Ivančic má sokl vychýlen, volu-
ty a korpus jsou silně poškozené 
a vyžaduje neodkladný odborný 
zásah. „Jak bylo zjištěno, tento 
objekt není v majetku města
a nemá zřejmě žádného vlast-
níka vůbec. Zatím se tím nikdo 

nezabýval. Město by se nejprve 
muselo stát vlastníkem křížku 
a potom eventuálně financovat 
opravu. Ale o tom nikdo nejednal 
a nerozhodl,“ vysvětlil starosta 
Ivančic Vojtěch Adam.

Tento případ není jediný. Re-
konstrukci musí zajistit majitel 
památky. Ten ovšem v mnoha pří-
padech není znám. Vlastníka také 
nikdo nemůže do rekonstrukce 
nutit, ani mu ji přikázat. To je pří-
pad největší památky - našiměřic-
kého kostela sv. Jiljí. Ten má 
staticky narušené zdivo a ve vel-
kých plochách opadané omítky.
Vyžaduje celkovou obnovu, sta-
tické zajištění a zpevnění zdiva. 

Majitelem je asi církev. Zařazení 
kulturní památky do seznamu 
není projednáváno s vlastníky, 
kteří zůstávají v anonymitě. Je 
provedeno na základě odborného 
posouzení, výhradně z hlediska 
ohrožení její památkové hodnoty.

Seznam není kritikou vlastníka 
kulturní památky, který v mnoha 
případech vinu na jejím současném 
stavu nenese. Pokud jsou čtenářům 
známé ohrožené památky, které 
zatím v seznamu chybí, mohou 
zaslat informaci Národnímu pa-
mátkovému ústavu, jenž prověří,
zda se jedná o kulturní památku, 
stav jejího ohrožení a případně ji
do seznamu zařadí.                 /jak/ 

Poničené památky marně čekají na opravu

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dnes se nejprve podíváme na aktuální stav na elektrárně a pak si 
povíme, co lze vypozorovat o provozním stavu elektrárny při pouhém 
průjezdu kolem ní.

Kolotoč odstávek zahájil letos 3. blok. Odstávka začala 2. února
a  bude nejkratší v historii elektrárny. Oproti průměrným třiceti dnům 
bude tato trvat pouze dnů dvacet.

Co Vám zde o termínech odstávek píši, to se dá docela dobře poznat 
při průjezdu kolem elektrárny. Nejprve trochu místopisu: když jedeme 
od Moravského Krumlova, uvidíme nejdříve chladící věže 4. a 3. bloku, 
pak následuje strojovna 4. a 3. bloku a v řadě za ní strojovna 2. a 1. blo-
ku. Objekt elektrárny uzavírají chladící věže 2.a 1. reaktorového bloku.

Při odstavení jednoho bloku není pro jeho činnost potřeba chladících 
věží, a tím pádem přestanou dvě věže pářit. Ale věc není tak jednodu-
chá. Pokud je teplé počasí, lze propojením využít jedné odstavené věže 
pro posílení chlazení jedoucího bloku, což zlepší ekonomiku provozu. 
Proto velice často nepáří při odstavení bloku dvě věže, ale jen jedna.

K přesné identifikaci odstaveného bloku pak poslouží tzv. komín-
ková pára, kterou se odvádí na střechu strojovny pára uniknuvší 
z netěsností parního systému. Nad každou strojovnou jsou tedy dva 
vývody, po jednom z každého bloku. 

Pro ilustraci uvádím příklad: z věží nejblíže Moravskému Krumlovu 
nepáří jedna. Pohledem na přilehlou strojovnu zjistíme, že komínková 
pára neuniká z druhého vývodu. To znamená, že je odstaven 3. reak-
torový blok. A je to! Zkuste si to někdy při cestě do Třebíče a pak se 
můžete před známými blýsknout, jací že to jste jaderní odborníci.

3.2.2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

/Region/ Do schvalovacího 
procesu vstoupila senátorská 
novela zákona o pozemních ko-
munikacích. Novinkou v projed-
návané normě je, že by majitelé 
domů už neměli být odpovědni 
za škody způsobené stavem při-
lehlých chodníků, pokud nejsou 
jejich vlastníky. 

O chodníky by se měli plně 
starat jejich majitelé, zpravidla 
obce. Ať zůstane „horký bram-
bor“ v podobě údržby chodníků
u kohokoliv, půjde hlavně o pení-
ze, které se hledají obtížně.

„Zatím se o jakési novele zá-
kona v tomto smyslu jen mluví
a není vůbec jisté, zda bude 
přijata. Pokud by snad přijata 
byla, znamenalo by to zaměstnat 
stovky pracovníků technických 
služeb, aby v nějakých limitech 
mohli sníh uklidit, což je nesmysl.
Takže se tím v současné době 
nezabýváme,“ uvedl starosta 
Ivančic Vojtěch Adam.

Například dosud majitelé domů 
nesou odpovědnost za to, když se 

na zledovatělém chodníku někdo 
zraní. To někteří řeší například 
vhodným pojištěním, pokud 
nemohou včas zajistit schůdnost 
chodníku. Podle některých je ale 
absurdní, aby vlastník nemovi-
tosti odpovídal za škody vzniklé
na chodníku, který mu nepatří.

„Domnívám se, že navrhovaná 
novela zákona relativně ulehčí 
občanům, ale výrazně zkompli-
kuje život zejména malým obcím. 
Je mou povinností poděkovat 
všem spoluobčanům, kteří bez 
ohledu na to, komu chodník nebo 
přilehlý pozemek patří, se o jeho 
úklid či údržbu starají, čímž nám 
velmi pomáhají. Správa majetku 
města, jejíž pracovníci se o úklid 
starají, je postupně dovybavová-
na multifunkční technikou pro 
úklid sněhu, například posypova-
čem, ale i pro sečení trávy atd. Je 
zpracován a schválen plán zimní 
údržby, který řeší úklid lokalit dle 
důležitosti. V Miroslavi máme 
cca 28 km místních komunikací, 
u velké části jsou zbudované 

chodníky. Jak dlouho by úklid tr-
val, mohu v současné době pouze 
spekulovat. O tom, že by novela 
zákona přinesla zvýšené finanční 
náklady pro obce, není třeba 
pochybovat. Doufám, že novela 
neprojde a pokud ano, budou nám 
občané pomáhat tak, jako tomu 
bylo dosud,“ vysvětlil Roman 
Volf, místostarosta Miroslavi.

 Podle vyjádření ombudsmana 
JUDr. Otakara Motejla nucená 
práce na cizím majetku koliduje

s Listinou základních lidských 
práv a svobod.

„Protože Ústava je nadřazena 
zákonům, je v současnosti platná 
zákonná právní norma zpochybni-
telná, a to jak ve směru odpověd-
nosti za škody i úrazy, tak i údržbu 
na něčem, co není mé. Nemajetné 
obce by novou situaci mohly vy-
řešit šalamounsky a nainstalovat 
cedule s nápisem - Tento chodník 
se v zimě neudržuje.,“  uvedl 
JUDr. Otakar Motejl.             /jak/

Kam kráčíme!
Tak jsme vstoupili do první dekády roku 2008 a emoce nad Topolán-

kovým batohem vzplály. Již začínáme pociťovat důsledky. Letos zapla-
tíme víc skoro za všechno. U lékaře i v lékárnách, za benzín, poštovné, 
dálniční známky. Za potraviny, nájmy, energii, plyn, uhlí, vodu, dopra-
vu. Jaké štěstí, že máme tak optimistického prezidenta, který nám připo-
mněl, že prožíváme ta nejlepší léta našeho života. Však se občane neboj, 
ono ti otrne. Vždyť náš pan premiér s námi občany podepsal smlouvu 
s vyhlídkou lepších zítřků. Nemá cenu zde vyjmenovávat všechna ta 
pozitiva, která nás občany ochrání před propastí zadlužování.

A proto jen pár poznatků z obyčejné komunální politiky, kde nám 
všem tak nějak nejde o velkou politiku, ale především o naše lidi. 
Před několika lety se naše radnice rozhodla, za vlády ČSSD postavit 
občanům Oslavan dům chráněného bydlení s přispěním státní dotace. 
Myšlenka vskutku chvályhodná, ovšem ono to nejde tak rychle jak by 
mělo. A proto než se vypracoval projekt, nastoupila k vládě ODS se 
svým batohem a hle, v současné době vláda s podporou výstavby domu 
chráněného obydlí nepočítá, na sociální politiku prý není ani pomyšle-
ní při všech těch problémech, které naše republika má. Zajímavé v kon-
textu s prohlášením paní ministryně Stehlíkové, která všude hlásá jako 
jednu z vládních priorit sociální bydlení. Na důchodce holt vláda nedá 
ani korunu. I když pan prezident to zřejmě vidí jinak. A tak si občane 
poraď sám, neboť dle smlouvy ODS s občany se jasně píše „Vrátíme 
rodině její důstojné místo ve společnosti, vytvoříme prostor pro posí-
lení mezigenerační solidarity“. A to se naší vládě zřejmě brzy povede, 
neboť rodinám s dětmi nezbude nic jiného než nastěhovat se ke svým 
rodičům důchodcům, protože jim z  „valorizovaných“ důchodů, jak 
prohlásil ministr Nečas, po zaplacení veškerých nákladů ještě 15 Kč 
zůstane, což je podle něj asi dostatečná částka k podpoře mladých ro-
din s dětmi.  A důchodci mohou jen tiše doufat, že je pak děti nenechají 
v mrazicím boxu, když už nám zrušili to pohřebné. 

Ing. Naděžda Špiříková, zastupitelka města Oslavany

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

O chodníky se postará obec, už ne majitel domu
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Zeptali jsme se: paní Pavlíny Kociánové,
ředitelky Základní školy v Hostěradicích

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 Offi ce (word, excel, outlook), pracovní nasazení, fl exibilita, 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 Offi ce (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 Offi ce (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 fi nanční 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.

Nepochopení nebo zlý úmysl?
Reakce na článek „Možná přijdou o miliony“
V minulém vydání Zrcadla byl uveden článek o obnově parku na 

Réně. Přestože autor článku ani starosta Ivančic Adam nikoho nejmeno-
vali, všem informovaným je jasné, že „nespokojenými aktivisty“ mají na 
mysli nedávno vzniklé občanské sdružení Marsilka. Je pravda, že jsme 
vstoupili do územního řízení o obnově parku na Réně. V žádném případě 
však nechceme bránit podání žádosti o dotaci a už vůbec ne obnově par-
ku, jak se nám snaží starosta Adam svým vyjádřením podsunout. Čerpání 
dotace, pokud bude žádost schválena, je reálné nejdříve na podzim toho-
to roku. Město tedy má dostatek času na to, aby situaci s nedotěženým 
ložiskem bentonitu do té doby vyřešilo. Tomu, že těžba bentonitu s ob-
novením parku nesouvisí, snad nemůže věřit ani sám starosta.

Je ostudou současného vedení města, že těžba bentonitu může být 
nedořešena ještě několik let, a svědčí to o neschopnosti nebo neochotě 
tuto věc řešit. Odpis ložiska podle horního zákona není příliš složitá 
záležitost. Vzhledem k tomu, že to byl právě starosta Adam, kdo svým 
souhlasným stanoviskem s těžbou v roce 2003 zmařil snahy tehdejších 
radních o odpis ložiska, má město v souvislosti s obnovou parku ideál-
ní příležitost změnit svůj postoj a zahájit jednání o odpisu ložiska tak, 
aby mohl být v nejbližší době obnoven celý park včetně zdevastované-
ho přírodního amfi teátru.

Z našeho stanoviska k záměru obnovy parku, které tímto způsobem 
zveřejňujeme, podle mého názoru nevyplývají žádné signály, o nichž 
je v článku řeč. Jde- li ze strany  starosty Adama o nepochopení nebo 
o pokus zdiskreditovat naše občanské sdružení , mohou občané sami 
posoudit.                            Petr Husár za Občanské sdružení Marsilka

Stanovisko Občanského sdružení Marsilka k záměru 
obnovy parku Réna v Ivančicích     V Ivančicích dne 8.1.2008

Zástupci Občanského sdružení Marsilka se seznámili s projektem 
města Ivančice na obnovu parku Réna. Péče o oblasti klidových zón 
v Ivančicích patří k cílům Občanského sdružení Marsilka, proto vítáme 
snahu města obnovit stávající park na Réně. Realizace tohoto projektu by 
však měla být odložena do doby, než bude vyřešena situace s nedotěže-
ným ložiskem bentonitu. Jediná možná přístupová komunikace k tomuto 
ložisku vede právě přes park. Pokud by v budoucnu byla znovu zahájena 
jeho těžba, došlo by ke značnému poškození obnoveného parku. 

Domníváme se, že město Ivančice by mělo přehodnotit svůj
dosavadní postoj k těžbě a vyvolat jednání o odpisu ložiska bentoni-
tu. Investovat miliony korun do obnovy parku před ukončením těžby
považujeme za nezodpovědné plýtvání fi nančními prostředky.

K samotnému záměru máme jednu připomínku. V první fázi obnovy 
parku došlo k vykácení vzácného jinanu dvoulaločného. Žádáme proto 
město Ivančice, aby ve spolupráci s autorem projektu našlo místo,
kde bychom mohli, jako náhradu za tento pokácený strom, nový jinan 
dvoulaločný vysadit.                                             Petr Husár, předseda

za Občanské sdružení Marsilka Řeznovice 89, 664 91 Ivančice

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Paní ředitelko, řekněte nám 
něco o škole v Hostěradicích.  

Základní škola v Hostěradicích 
je neúplná ZŠ, to znamená, že má 
pouze 1. stupeň, pět samostatných 
ročníků. Letos se v ní vzdělává 
84 žáků. Její historie sahá podle 
zápisů v kronice do dvacátých let 
dvacátého století, doloženy jsou 
však dokumenty až od roku 1938. 
Budova školy, ve které nyní vyu-
čujeme, je z roku 1993, kdy byla 
postavena za pomoci rodičů a 
občanů Hostěradic. Po 5. ročníku 
děti odcházejí na 2. stupeň do ZŠ 
Miroslav nebo mohou studovat 
na víceletých gymnáziích v Mo-
ravském Krumlově a ve Znojmě. 
Mohou také odejít na sportovně 
zaměřenou ZŠ ve Znojmě.

Rozvíjí se škola, nehrozí jí zá-
nik, co je pro školu prioritní ? 

Naše škola se rozvíjí stále. 
Zánik jí nehrozí. Ale tak jako 
v jiných menších školách se i 
u nás potýkáme se stále nižším 
počtem žáků ve třídách. Zatím 
se nám stále daří vyučovat každý
ročník samostatně. Podařilo se 
nám vybavit počítačovou učebnu, 
také máme samostatnou učebnu na 
výuku výtvarné výchovy a prak-
tických činností. Součástí školy 
je i velká tělocvična a zmoderni-
zovaná školní jídelna s kuchyní, 
kterou využívají i místní občané. 

Co podle Vašeho názoru v sou-
časnosti nejvíce školu tíží? 

Tak asi jako i v jiných oborech 
také nás nejvíce tíží rozpočet. 
Škola musí pracovat velmi šetr-
ně. Na mnohé nám chybí peníze. 
Nedostupné je pro děti sportovní 
hřiště, které po obci požadujeme 
již několik let. Okna už by si také 
zasloužila vyměnit a časem se 
snad dočkáme sedlové střechy, 

která by nám poskytla  i další 
prostory pro naši činnost. Jako 
nezisková organizace jsme odká-
záni na obec.

Co děláte ve výuce navíc? 
Škola pracuje podle programu 

Základní škola a učitelky se stále 
zdokonalují v nových metodách, 
které se dětem jistě líbí. 1. ročník 
již pracuje podle vlastního ŠVP. 
Ve výuce uplatňujeme stále nové 
metody, pomůcky, zapojujeme 
do ní i práci na počítači. Je u nás 
samozřejmostí, že se věnujeme 
dětem se specifi ckými poruchami 
učení nejen ve vyučování, ale 
také v dyslektickém kroužku. Od 
3. ročníku vyučujeme dva cizí 
jazyky, tj. anglický a německý. 
Letos nám bylo přislíbeno zřízení 
nové jazykové učebny. Žáci 5. 
ročníku mají možnost vyhledávat 
informace na internetu přímo ve 
třídě, protože jsme mohli díky 
dotaci na SIPVZ zakoupit nový 
počítač. Chtěli bychom takto 
dovybavit všechny třídy - zasíťo-
vané je již máme. Ve všech roč-
nících uplatňujeme individuální 
přístup k žákům. Každé dítě je 
jiné a tak k nim také přistupuje-
me. V 1. ročníku jsme umožnili 
ve spolupráci se SPC Brno inte-
graci jednoho žáka, tzn. že s ním 
pracuje i asistentka pedagoga. 
Děti, které mají problémy s řečí, 
navštěvují logopedii. 

Jak spolupracujete s rodiči? 
Snažíme se o dobrou spolu-

práci s rodiči, to je náš prvořadý 
úkol. Chceme, aby byli rodiče 
vždy dostatečně informováni
o dětech a jejich problémech.

Víme, že si rodiče mohou svo-
bodně a podle své vůle vybrat ško-
lu pro své dítě. A proto jsme rádi,
že jsme dostali jejich důvěru. 

Jaké mimoškolní aktivity 
v Hostěradicích organizujete? 

Na škole jsou odpolední zá-
jmové kroužky ve spolupráci 
s DDM Miroslav, které vedou 
pedagogové naší školy, ale také 
studentky, které naši školu dříve 
navštěvovaly – počítačové hry, 
sportovní hry, junior aerobik, 
mladý přírodovědec, kroužek 
anglického a německého jazyka, 
výtvarný kroužek, třikrát týdně 
se u nás vyučuje hra na hudební 
nástroj ze ZUŠ Miroslav, pravi-
delně se účastníme charitativní 
Tříkrálové sbírky ve spolupráci 
s Charitou Znojmo, organizujeme 
program na Dny seniorů a Vítání 
občánků. Děti sbírají starý papír, 
léčivé byliny, kaštany.

Organizujeme také tradiční 
akce jako Vánoční program, Vá-
noční jarmark, Drakiáda, Večer 
dýňových strašáků, dětské  DO-
-RE-MI, školní akademie ke Dni 
rodiny, Den Země, Jízda zručnos-
ti, Dětský karneval, sportovní tur-
naje ve stolním tenise, ve fl orbale, 
ve vybíjené, Dětský den. 

Na škole funguje školní dru-
žina, která nabízí žákům pestře 
strávené odpoledne. Počet za-
psaných dětí napovídá, že se jim 
v družině líbí. 

Na co nás pozvete do školy? 
Do naší školy jste všichni sr-

dečně zváni. Děti se rády pochlu-
bí svým prostředím. Na chodbách 
i ve třídách jsou prezentovány 
dětské práce, děti jsou pyšné na 
svůj časopis Školáček a na ná-
stěnkách se můžete přesvědčit, 
jakých vynikajících úspěchů 
naši žáci dosáhli v nejrůznějších 
soutěžích. Nejbližší akcí bude 
Maškarní dětský bál. Děti pomá-
hají připravovat výzdobu a rodiče 

se zapojí do organizace. Velkou 
akcí bude Den pro maminky a 
táty, pravidelně konaný v květnu, 
kde se předvedou úplně všichni. 
Oblíbené jsou akce Bezpečnost 
v provozu, kdy si každý dokáže 
své jízdní umění na kole, koleč-
kových bruslích nebo na kolo-
běžce a prokáže znalosti pravidel 
silničního provozu.

Zúčastňují se žáci soutěží? 
Škola se zapojila do celosvě-

tového ekologického programu 
Ekoškola. Pravidelně posíláme 
výtvarné práce do soutěží a oce-
nění nás velmi těší. Také sportov-
ní soutěže děti baví. Hrají fotbal, 
fl orbal a vybíjenou. Ve fotbale se 
děti účastní turnaje Mc Donald´s 
Cup. Ve sboru se děti připravují 
na pěvecké soutěže v rámci 
okresu. 

Je hostěradická základní škola 
v něčem specifi cká? 

Naše škola je specifi cká svou 
velikostí. Všichni se známe, 
víme, co můžeme čekat. Děti a 
jejich budoucnost jsou pro nás 
důležité. Však jednou až o nich 
uslyšíme, řekneme si - ty jsem 
učila. Velmi nám na škole záleží. 
Snažíme se pomoci  dětem poznat 
jejich silné stránky, ale i slabé 
stránky, budujeme jejich zdravé 
sebevědomí, vedeme je k ohle-
duplnosti a k větší samostatnos-
ti. Jsme si jisti, že na naše žáky 
budeme hrdí. Jsme rádi, když se
za námi žáci vrací a informují 
nás o svém dalším životě. Mys-
líme, že i to o něčem svědčí. 
Věříme, že na naši školu budou 
vzpomínat, protože těch pět 
společně strávených  let se nedá 
vymazat.

Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

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

DŘEVĚNÉ KORÁLKY

DNA
- z překližky, 4 mm
- ze sololaku, vh. na decoupage
- různé velikosti a průměry
(kruh, ovál, obdelník, čtverec, 
jing-jang (2ks), kruh s tyčkou 
pro výrobu „kořenkovníku“, a jiné)

Například:
kruh průměr 33 cm, 50 dírek

překližka 68 Kč / sololak 52 Kč
krabička na kapesníčky (2ks) 2x34 dírek

překližka 82 Kč / sololak 75 Kč
Možnost objednat dno přímo
na míru či zdobené technikou 

decoupage.
Na vyžádání zašleme

aktuální ceník e-mailem.

Tel.: 602 782 280 (MK) • E-mail: alpedo@seznam.cz
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Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska
Předseda občanského sdruže-

ní Ing. Zdeněk Vévoda nám při 
rozhovoru představil Vlastivědný 
spolek Rosicko-Oslavanska.

Jak již stanovy říkají, sdružení 
se bude zabývat historií regionu 
obecně, zvláště se zřetelem na 
těžbu a zpracování nerostných 
surovin v Rosicko-Oslavanské 
uhelné pánvi. Cílem sdružení je 
vyvíjet aktivní činnost v oblasti 
získávání materiálu pro zachování 
dokladů o vývoji regionu a života 
předchozích generací, bádání po 
historických událostech a tradi-
cích v regionu obecně, příprava 
a vybudování stálé muzejní ex-
pozice na zámku v Oslavanech, 
zahrnující historii regionu obecně, 
historii těžby uhlí a nerostných 
surovin a jejich zpracování v ro-
sicko-oslavanské oblasti, historii 
oslavanské parní elektrárny, geo-
logii této oblasti a kulturní souvis-
losti vyplývající z historie rozvoje 
řemesel a života obyvatel regionu, 
vyvíjet osvětovou činnost v dané 
oblasti. Můžeme se také pochlubit 
velmi aktivní publikační činností. 
Za uplynulé období byly nákla-
dem spolku vydány čtyři publi-
kace a na dalších se naši členové 
významnou měrou podíleli.

Kdy vlastně sdružení vzniklo
a co bylo důvodem ke vzniku? 

Vlastivědný spolek Rosicko-
-Oslavanska byl založen v roce 
2000, kdy se po výstavě uspo-
řádané na zámku v Oslavanech 
sešla skupina historiků a nadšen-
ců regionu, kteří po vzájemných 
konzultacích připravili stanovy 
občanského sdružení. Na usta-
vující schůzi - valné hromadě, 
která se uskutečnila 7.6.2000, 
byly stanovy schváleny a po 
registraci stanov na Ministerstvu 
vnitra mohl začít spolek ofi ciálně 
fungovat. Jak už je v citovaných 

stanovách uvedeno, byla hlav-
ním podnětem pro vznik spolku, 
snaha o zachování odkazu našich 
předků budoucím generacím.

Jaké jsou Vaše plány pro nej-
bližší období?

Letos jsme si předsevzali jako 
hlavní úkoly, na kterých musíme 
intenzivně pracovat, zejména do-
končit práce na otevření další čás-
ti muzea na oslavanském zámku, 
které byly díky velmi obětavému 
přístupu ze strany členů spolku 
opraveny, po zakoupení nezbytně 
nutné výpočetní techniky zahájit 
evidenci a archivaci sbírek spol-
ku, které se nám do dnešního 
dne podařilo nashromáždit a tím 
zpřehlednit orientaci v depozitáři 
muzea a dostát naší povinnosti 
mít záznamy o dárcích, případně 
zdrojích jednotlivých exponátů, 
fotografi í, knih a historických 
artefaktů. Pravidelně aktuali-
zovat naše internetové stránky,
a tím zpřístupnit informace o naší 
vlastní činnosti, přitom zprovoz-
nit archiv dobových fotografi í 
z regionu. Velké plány do bu-
doucna, které jsou brzděny našim 
potenciálem - jak fi nančním, tak 
také lidským, nosíme zatím pouze 
ve svých hlavách. Protože se naše 
práce v uplynulém období zamě-
řila zejména na budování nových 
prostor na zámku v Oslavanech 
a ustavení a rozběh činnosti Za-
stávecká sekce, nemáme všechny 
naše představy ani projednány, a 
tím pádem ani učesány tak, abych 
je mohl prezentovat. Pevně věřím, 
že proběhne diskuze na tato témata 
a s jejími výsledky budeme moci 
následně seznámit veřejnost.

Čemu se profesně věnujete, dá 
se to s činností a prací pro Vlas-
tivědný spolek skloubit i časově? 

Jsem ekonomem ve strojí-
renské fi rmě a s časem je nutné 

opravdu dobře hospodařit. Musím 
říci, že se v mnoha případech cí-
tím velkým dlužníkem vůči mým 
kolegům, kteří odvedou pro spo-
lek neskutečné množství práce. 
Mým hlavním úkolem je zejména 
organizační činnost a spolupráce 
s úřady, která je pro spolek také 
nutná. Faktem však zůstává, že 
mnohdy doháním svoje úkoly na 
poslední chvíli, stejně jako tento 
rozhovor s Vámi.

Na co byste potenciální členy 
o.s. přilákal, aby vstoupili do 
vašich řad? 

Myslím si, že zaměření a čin-
nost spolku dává všem, kteří se 
zajímají o historii, přírodu a život 
v regionu příležitost, nejen aby 
přispěli svými znalostmi, ale aby 
se případně seznámili s tím, jak a 
v jakém prostředí žili naši před-
kové, která řemesla byla jejich 
zdrojem obživy, kteří významní 
rodáci od nás pochází, apod. 
Bez toho, že budeme znát svoji 
minulost, se  nebudeme schopni 
připravit ani na svoji budoucnost. 
Z naší minulosti potřebujeme 
čerpat pro to, abychom se poučili
a do budoucna se vyvarovali
chyb, které jsme udělali

Spolupracujete i s jinými ne-
ziskovými organizacemi? 

Spolupracujeme se spolky a or-
ganizacemi podobného zaměření
po celé republice. Zejména s hor-
nickými spolky a muzei, ze kte-
rých čerpáme znalosti a zkuše-
nosti. Bohužel při útlumu těžby 
v regionu proběhlo všechno 
velice moc rychle a nepodařilo 
se nám mnoho věcí z rušených 
šachet zachránit. Bez spolupráce 
se soukromými sběrateli, občany 
regionu a organizacemi s podob-
ným zaměřením by naše sbírky 
zdaleka neobsahovaly velkou 
část exponátů. Naši kolegové 

v ostatních revírech jsou na tom 
lépe, protože muzejní expozice 
vznikaly většinou v době fun-
gování těžebních fi rem. Mimo 
hornických spolků a muzeí máme 
velmi úzkou spolupráci s Muze-
em průmyslových železnic, které 
má od roku 2004 svoji „základ-
nu“ ve Zbýšově.

Pro činnost spolku jsou důle-
žité i fi nance, jak je získáváte? 

Jistě, jak se říká - fi nance jsou 
vždy až na prvním místě. Ale naše 
nároky jsou v poměru k tomu, co 
jsme schopni nabídnout pouze 
zlomkem. Rozhodující podíl na 
výsledném efektu naší činnosti 
má práce a znalosti našich členů. 
Přesto jsou fi nance potřeba. Do-
posud jsme získávali prostředky 
z příspěvků od města Oslavany 
a obce Zastávka, z příspěvků 
návštěvníků muzea v Oslavanech 
a darů členů. Na vydavatelskou 
činnost jsme získali peníze od 
sponzorů, jejichž výčet je velmi 
obsáhlý. Největšími sponzory, 
které však rád jmenovitě uvedu, 
jsou Nadace LANDEK Ostrava
a TEPLÁRNY Brno, a.s..

Věnujete se také mládeži? Po-
řádáte nějaké akce a jaké? 

Samozřejmě, že hledáme cestu 
jak spoluprací s mládeží co nej-
více rozšířit povědomí o historii 
našeho regionu. Již třetím rokem 
proběhla akce „Cesta za světýl-
kem“ pořádaná oslavanským do-
mem dětí ve spolupráci s VS R-O. 
Pravidelně pořádáme prohlídky
pro školy z regionu. Mladší čle-
nové spolku jsou soustředění pře-
devším v sekci průvodců, kteří 
realizují prohlídky zámku v Osla-
vanech. Přesto cítíme potřebu zís-
kávat mladou krev, která naváže 
na to, co je již na trvalo připraveno 
připomínat naše kořeny. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Dotace nechte
na profesionálech 

/Horní Dubňany, Miroslav/ Poslední dobou se stále více hovoří
o dotacích a jejich získávání. Buďte připraveni! Můžeme čerpat dotace 
z EU. To je fakt. Už se ale neříká, že to není lehká záležitost. Samozřej-
mě, že na internetu najdete formuláře a dostanete brožurky. Schází tu 
ovšem někdo, kdo profesionálně projekty dovede do konce. Například 
speciálně vystudovaní odborníci, kteří to za provizi udělají. 

„Experti již dnes říkají, nedělejte to sami, když nemáte veškeré 
instrukce a informační detaily, protože vám to pošlou zpátky a peníze 
nedostanete. Stačí maličkost a zádrhel je na světě. Nakonec zjistíte, že 
jste se honili zbytečně a nevíte, kudy kam. Existují renomované fi rmy, 
navažte s nimi styk. Jsou takové i v Brně, znám jednu konkrétní, plnou 
mladých, schopných, inteligentních lidí, kteří znají řeči a mají spojení 
na Brusel. S nimi jsme začali první projekt rekonstrukce kulturního 
domu. Oni nás vedou od A až po Z, vlastně kolaudaci. Sama obec by to 
nezvládla. Možnosti jsou, stačí se jen nestydět. Oni přijeli za námi, vše 
vysvětlili, ukázali, my si naopak zajistili doporučení, a to je nejlepší 
cesta. Místo objednávání formulářů a zdlouhavého vypisování, rvaní si 
vlasů a ježdění, si to zjednodušme,“ objasnil, jak to s dotacemi dělají 
v Horních Dubňanech, starosta Jiří Stanislav.

„Získávání fi nančních prostředků z grantů a dotací je alfou a omegou 
života v obcích. Dle možností se snažíme podávat žádosti na mnoha 
místech jako jsou ministerstva, Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
fondy Evropské unie nebo soukromé subjekty. Dotace v rámci České 
republiky řešíme vlastními silami, při získávání fi nancí na investič-
ní akce z Evropské unie spolupracujeme s odbornými agenturami. 
Poslední velkou akcí fi nancovanou z prostředků Evropské unie byla 
„Rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům 
v Miroslavi“ a ze společných prostředků města Miroslavi, Mininis-
terstva školství ČR a Nadace ČEZ šlo o „víceúčelové hřiště“, které 
bylo dokončeno v závěru loňského roku. Na každý projekt je třeba mít 
vyčleněnu vlastní fi nanční spoluúčast, která musí být v žádosti dolo-
žena. Žádná dotace není nároková a ve většině vypsaných programů 
převyšuje objem žádaných prostředků jejich skutečnou výši,“ za město 
Miroslav podotknul místostarosta Roman Volf. 

Malé projekty v řádech desítek až několika stovek tisíc korun  by 
si obce měly zajišťovat samy. U částek nad milion se doporučuje 
kontaktovat profesionální fi rmy. Vedení radnic by také mohlo využít 
své kontakty na europoslance, kteří nás zastupují. Ti by měli být s 
problematiku seznámeni v první řadě. „Já o nich nic nevím! Kde jsou? 
Proč pan Železný nepřijede k nám, neobjede obce jako při kandidatuře 
a nenabídne pomoc. My mu pomohli se zvolením, tak by to měl vrátit, 
když v tom Bruselu už sedí. On se ale hádá, zda má jít k soudu nebo ne, 
a věnuje se privátním věcem. No, kde to jsme? Takových je více. Ale 
někdo neumí řeč, tak je tam na nic. Poslali jsme amatéry mezi profesio-
nály,“ nastínil možnosti využití europoslanců Jiří Stanislav.       /mask/

Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

Hledáme
    právě Vás !
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SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, Klášterní 127, Moravský Krumlov

Přijímací řízení proběhne dne 21.dubna 2008. 
Přijímací řízení pro nástavbové studium proběhne dne 28. dubna 2008.

Pokud žáci vyhoví kriteriím přijímacího řízení /průměr ze ZŠ atp./, 
rozhodnutí o přijetí obdrží okamžitě v den přijímacího řízení.

V letošním školním roce 2007/2008 máme 629 žáků ve 29 třídách.
Minimum našich absolventů je evidováno na ÚP, většina absolventů 
maturitních oborů je úspěšně přijata a studuje bakalářské nebo 

magisterské programy na vysokých školách. 

Ve školním roce 2008/2009 otvíráme tyto studijní obory:

STUDIJNÍ OBORY /ČTYŘLETÉ S MATURITOU/:                  
 •  Obchodně podnikatelská činnost /OPČ/
 •  Technické lyceum
 •  Autotronik
UČEBNÍ OBORY /TŘÍLETÉ S VÝUČNÍM LISTEM/:
 •  Truhlář
 •  Umělecký kovář a zámečník     
 •  Automechanik
 •  Zámečník
 •  Kuchař
 •  Operátor skladování
UČEBNÍ OBORY PRO ŽÁKY SE SPECIÁL. VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI:
 •  Kuchařské práce
 •  Kovářské práce
 •  Opravářské práce
 •  Strojně montážní práce
PRO ABSOLVENTY UČEBNÍCH OBORŮ /DVOULETÉ S MATURITOU/:
          •  Nástavbové studium - podnikání
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telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
tmktravel@seznam.cz

Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

SPLÁTKOVÝ 
PRODEJ

U NÁS STAČÍ 
pouze

10%
Z CENY 

ZÁJEZDU!!

Zajistěte si své místo
pod sluncem již dnes!

• slevy za včasný nákup až 12%
• dostatek volných termínů a destinací
• vyřídíme příspěvky zaměstnavatelů
• dárkové poukazy pro Vaše blízké

5.300,- Kč5.300,- Kč
/set 4+1/

akce na únor

Nika portal 260
+ nástavný dřez
ZDARMA

9.810,- Kč9.810,- Kč
/260 cm/
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Na zdraví s likéry ! 
Také náš region má své typické likéry často vyráběné z plodin zde 

pěstovaných. Likér je sladký alkoholický nápoj, ochucený ovocem, 
bylinkami, kořením či jinými plody, vyluhovaných ve vodě nebo lihu. 
Slovo likér pochází z latinského liquifacere, což znamená rozpustit. 
To odkazuje na rozpouštění chuťových složek v alkoholu při přípravě 
likéru. Likéry většinou nejsou stařené po dlouhou dobu, ale mohou 
při výrobě nějakou dobu „stát“, aby se jejich složky správně spojily. 
Známá jsou likérová vína, dolihované víno a přírodní likéry, které se 
vyznačují tím, že k jejich výrobě nebylo použito žádných aromatizují-
cích látek, či dochucovadel umělého původu. Likéry jsou stupňovitostí 
alkoholu někde mezi dezertními víny a destiláty. Většinou mají mezi 
20–40 % alkoholu. Výroba likérů počala někdy kolem roku 1510, kdy 
se oddělila od bylinkářské medicíny připravované mnichy. 

Meruňkové likérové víno
Přibližně tři kilogramy meruněk vypeckujeme a rozmačkáme. Přeli-

jeme je 1 litrem vroucí vody a vylisujeme. Vzniklý mošt potom slijeme 
do kvasné nádoby, tu uzavřeme jen celofánem. Výlisky z meruněk
v další nádobě přelijeme 1 litrem vroucí vody, přidáme 4 nerozdrcené 
pecky a ponecháme, přikryté vyluhovat do druhého dne. Potom směs 
vylisujeme, šťávu přilijeme k původnímu moštu a vhodíme do nádo-
by též pecky. Přidáme namnožené kvasinky, půl balíčku živné soli
a postupně i roztok z 1,2 kilogramu cukru a 0,8 litru vody. Kvasnou 
nádobu s moštem uzavřeme kvasnou zátkou a mošt necháme vykvasit. 
Po skončení kvašení víno stočíme z kvasnic do čisté nádoby, přidáme 
20dkg cukru, 2 dcl meruňkové pálenky, necháme opět uležet a teprve 
potom víno stáčíme do láhví. Meruňkové likérové víno se obvykle déle 
čistí, proto konečné vyjasnění vína proběhne většinou až v láhvích. 

Meruňkový likér  I. 
Na přípravu meruňkového likéru budeme potřebovat asi 1,5 kilogra-

mu plně zralých, šťavnatých a aromatických meruněk, které omyjeme, 
odpeckujeme a rozmačkáme. Ve sklenici je potom zalijeme 1,5 litrem 
konzumního jemného lihu, vlijeme ke směsi 100 ml rumu a 200 ml 
brandy. Nakonec vše zalijeme 300 ml vody a ponecháme přikryté asi 
3 týdny řádně vyluhovat. Po této době směs prolisujeme a získaný 
roztok smísíme se studeným sirupem, připraveným předem svařením 
750 gramů cukru a 300 ml vody. Řádně roztok promícháme, sklenici 
dobře uzavřeme a necháme asi 4 dny ustát. Teprve potom likér opatrně 
slijeme do další nádoby přes fi ltr a potom naplníme do předem připra-
vených čistých láhví. Likér ukládáme ve sklenicích do chladnějšího 
prostředí, kde jej ponecháme asi 2 až 3 týdny rozležet.

Ořechový likér 
Budeme potřebovat 25 zelených ořechů, 4 hřebíčky, kůru ze dvou 

pomerančů, kousek skořice, 0.75 litru cukrového sirupu vyrobeného 
svařením 50 dkg cukru a 4 dcl vody, 0,75 litru konzumního lihu, 0,25 
litru vody. Ořechy omyjeme, rozkrájíme na čtvrtky, dáme do láhve se 
širokým hrdlem. Přidáme hřebíček, skořici, pomerančovou kůru, líh a 
převařenou vychladlou vodu. Láhev uzavřeme a postavíme na slunečné 
místo, kde ji necháme 2 - 3 týdny stát. Pak přecedíme a přidáme 
vychladlý cukrový sirup. Likér je možno konzumovat ihned a chutná 
výborně. Nemusíme čekat až na žaludeční potíže, při nichž se velmi 
dobře osvědčil.                                                                             /mask/

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.

/Kunštát, Moravský Krumlov/
V sobotu 26. ledna se v Kunštátě
uskutečnil ples Jihomoravského 
kraje. Na této kulturní a prestižní 
akci reprezentovaly Moravsko-
krumlovsko národopisný soubor 
písní a tanců Krumlováček z Mo-
ravského Krumlova a Podhorák 
z Vémyslic, které pozvala radní 
JMK Marie Cacková.

Členové obou souborů se tak 
mohli přesvědčit, že i naši senáto-
ři a poslanci milují lidové zvyky
a tradice. Při nedávné návště-
vě prezidenta Václava Klause
v Moravském Krumlově zaujaly 
kroje Krumlováčku nejen samot-
ného pana prezidenta s chotí, ale 
i hejtmana kraje Stanislava Jurán-
ka, a tak vzešla myšlenka pozvat 
Krumlováček na předtančení ple-
su v Kunštátě. „Toto pozvání jsem 
chápala jako prezentaci nejen sa-

motného Moravského Krumlova, 
ale především jako prezentaci 
celého regionu, proto jsem se také 
obrátila s nápadem o spolupráci 
na této akci na soubor Podhorák
z Vémyslic, který tančí v původ-
ních vémyslických krojích,“ sděli-
la Milada Pelajová, vedoucí folk-
lorního souboru Krumlováček.

Plesu se účastnili významní 
hosté, jako senátor Vlastimil 
Sehnal, poslanec Ladislav Šustr 
a další, kteří měli možnost si 
zatančit se členy Podhoráku.
V programu plesu, který zaha-
jovali herci z oblíbeného seriálu 
Četnické humoresky, bylo vr-
cholem vystoupení Krumlováčku
s několika sériemi moravských
a českých lidových písní.

„Poděkování také patří fi rmě 
Autodoprava Vyžrálek z Miro-
slavských Knínic, která ochotně 

rozvezla všechny vystupující 
za sponzorskou cenu. Pro členy 
Krumlováčku i Podhoráku bylo 
toto vystoupení neklamným 

signálem, že folklor má podporu
i u našich politiků, a bylo pro nás 
povzbuzením do další práce,“ do-
plnila Milada Pelajová.     /mask/

Krumlováček a Podhorák tančily na krajském plese

/Moravský Krumlov/ Na 
konci ledna byli v Praze oceněni 
vítězové literární a historické 
soutěže „Daniel o holocaustu“. 
Mezi nimi byly i studentky z ví-
celetého Gymnázia Moravský 
Krumlov, které dosáhly na přední 
místa. Do Moravského Krumlova 
přivezly první a druhou cenu
a několik čestných uznání.

„Soutěž o holocaustu probíhá 
již pátým rokem. Je to celostátní 
soutěž, ve které jsme doposud 
vždycky odcházeli se štítem a 
dosahovali jsme umístění na 
předních místech. V letošním 
roce tomu nebylo jinak. Na naší 
škole se o účast v soutěži starám 

a studenty tématicky vedu a 
povzbuzuji. Zájem u studentů o 
tuto soutěž se neustále zvětšuje,“ 
řekla iniciátorka Jana Ráblová, 
profesorka českého jazyka.

„Čtyři literární práce byly po-
slány do celostátního kola, Jana 
Buršíková zvítězila v kategorii 
starších žáků. K soutěži byl také 
vydán sborník, který máme ve 
škole k dispozici a ve kterém 
jsou všechny oceněné práce 
zveřejněny. Studenti se nejvíce 
zaměřovali na mezilidské vztahy. 
Slohový útvar si mohli studenti 
vybrat sami. Žáci mě překvapili  
emotivností a zájmem o dané 
téma. Překvapením byla i účast 

žáka vietnamské národnosti, kte-
rý na škole studuje. Jeho přístup 
je chvályhodný, když žák, které-
mu čeština není vrozená se pustí 
do práce na takto těžké téma,“ 
ocenila kantorka gymnázia Eva 
Šlapanská vyučující český jazyk.  

„Vyhrála jsem první místo 
v literární soutěži Daniel pro 
starší kategorii. K napsání mé 
práce mě přivedla paní profe-
sorka. Napsala jsem povídku, 
vlastně zpověď s názvem Pohřeb 
srdcí. Šlo o výpověď mladého 
muže žida - homosexuála, který 
podvedl svého přítele. Gestapo 
přišlo na jejich vztah. V té době 
byla homosexualita popíraná a 
byl za ni trest smrti. Hlavní hr-
dina byl vyslýchán a po nátlaku 

přiznal vzájemný vztah. Jeho 
přítel byl zastřelen...  Ocenění mě 
samozřejmě potěšilo, jsem ráda. 
V příštím roce mě čeká maturita, 
tak nevím, zda bude čas na účast 
v soutěži,“ sdělila studentka třetí-
ho ročníku Jana Buršíková. 

„Zvolila jsem příběh mladé 
ženy, která má po válce malé děti 
a zjišťuje pravdu o svém původu 
židovky, má špatné svědomí z to-
ho, že za války přišla o všechny 
své kamarády z dětství. Materiály 
jsem čerpala samostudiem z knih 
a na internetu. S umístěním jsem 
spokojená a nadšená. V příštím 
roce to zkusím znovu,“ přidala 
Eva Janderová z tercie, která 
získala druhé místo v kategorii 
mladších žáků.                   /mask/

Studentky gymnázia zvítězily v celostátní soutěži

Ples města Ivančic
V sobotu 12. ledna připravilo Středisko volného času v Besedním 

domě v Ivančicích 4. reprezentační ples města. Probíhal ve všech 
prostorách, ve velkém sále se odehrával hlavní program, malý sál byl 
připraven pro posezení a ve vinárně byla diskotéka. O slavnostní zahá-
jení se postaraly Ivančické mažoretky Kopretina, které se představily
ve třech vystoupeních. V prvním a ve třetím vystoupily dvě starší 
a zkušené dívky, ve druhém pak střední. V dalším vstupu zatančily 
dívky ze skupiny  Independent s moderním tancem s prvky akrobacie. 
K tanci a poslechu hrálo duo Melody Music  pana Leszczynskeho.  
Před půlnocí bylo losováno 50 cen a darů z tomboly, které věnovalo
30 sponzorů. Vzhledem k tomu, že byl taneční parket neustále plný, 
byl ples o hodinu prodloužen. Touto cestou ještě jednou děkujeme 
všem našim partnerům a sponzorům, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu plesu města Ivančic.                          SVČ Ivančice

Nan, Raab,
sod, Obst, 
Edu, mou-
lin, Iolaus

Kypřit
půdu

Česká
řeka

Den
(ang.)

Před-
platné • Konec

modlitby
Cizo-
pasník

Zkratka
ital. liry

Dumasův
mušketýr •

Domácky
Oldřich

Nákladní
auto

SPZ aut
Košice

- venkov

Německý
cyklista

Jednotka
délky

Masa lidí

SPZ aut
Prahy
Rival

Vánoční
ryba

Řadová
číslovka

Bezvětří • Ronit
slzy

Karetní
hra

Lučiny
Jméno
lvice

Zámek u
Trutnova

Jak
(slov.)

Prudce
vytáhnouti

meč
• Dravý

pták
Zbyteč-

nost

Lidé
věnující se
skautingu

Ovoce
(něm.)

Značka
dlaždiček
Africká

řeka

2. díl
tajenky

Ch. zn.
telluru

Thajská
řeka

Římsky
1950

Sonda
Nakažlivá

nemoc
Ořech
(ang.)

Klep
Český
zpěvák
Chorus

Šikmo

Alkenol

Předložka
Akademic.

zkratka
Osobní
zájmeno

Domácky
Alena

Brazilský
fotbalista

SPZ Velký
Krtíš

1. díl
tajenky

Obsazeno
Nosník ve 
tvaru  „L“ 

(slang.)

Lehké
topné
oleje

Rok
(angl.)

Chlorid
sodný

Oč

Mrav
Bor

Nejvyšší
karta

Drn
(ang.)
České

písmeno
A tak 
dále

(z lat.)

Australský
pštros

Anglicky
bučet

Šicí
vlákno

Jež
(knižně)

Pomocník
Herkula
Aspekt

Písmeno
řecké

abecedy

Ukazov.
zájmeno

Germán

• Odkopnutí
(mn. č.)

Římsky
2005

Obutí na 
led. plochu

Vniknutí

Lanko

Zaoblená
Nástroj na
broušení
Homo-
sexuál

Žací
nástroj
Pádová
otázka

Cvičení

Trik
Římsky

1003
Slovenský

deník

Věda a tech.
mládeže

Mlýn
(fran.)

Stovky

Jehličnatý
strom

Je tomu pěkná řádka let,
ale dnes již nebohá pekařka by vám to určitě po-

věděla sama. Bydlela tenkrát na domě Moudrých. 
Jednou v zimě, když se probudila o půlnoci, vidouc 
světla v kostele, oblékla se a šla do kostela v do-
mnění, že je již mše svatá. Když se posadila na své 
místo v lavici, tu spatřila vpravo i vlevo samé (1. díl 
tajenky). I kněz sloužící mši svatou byl již dávno 
mrtev. Jedna z mrtvých se k ní přiklonila a pravila 
jí, (2. díl tajenky)., než dá kněz požehnání a aby si 
svlékla svůj kožíšek a nechala ho na tom místě.

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 František Vavřík z Ivančic-Němčic.

foto: mask

foto: mask
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KULTURNÍ PROGRAMY  11. 02. - 24. 02. 2008

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

PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
Ivančice 18.2. - 22.2. 2008

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

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 13.2. v 8.30 a 10.00 hod. - Deset černoušků, kino Réna Ivančice, pohádka pro MŠ, 
I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi, účinkuje Divadlo Piškot z Prahy, vstupné 35 Kč
• 14.2. v 8.30 a 10.30 hod. - Syndibád. Kino Réna Ivančice, divad. představení 
pro I. stupeň ZŠ. Účinkuje Divadlo Studna z Hluboké n./Vltavou. Vstupné 40 Kč.
• 14.2.v 18 hod. - Přes Hindukúš na kole, kino Réna Ivančice, přednáška 
Zdeňka Berky s videoprojekcí. Vstupné 30 Kč
• 15.2. v 8.30 a 10.30 hod. - Heuréka, kino Réna Ivančice,divadelní představení pro 
II. stupeň ZŠ a SŠ. Účinkuje Divadlo Studna z Hluboké n./Vltavou. Vstupné 45 Kč

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

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 14.2. v 17 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 15.2. ve 20 hod. - Společenský ples TJ Oslavany. Hraje skupina Hobbit.
Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá TJ Oslavany.
• 17.2. ve 14 hod. - Dětský maškarní ples, hraje skupina Hobit, ve velkém sále 
Dělnického domu. Pořádá TJ Oslavany
• 20.2. v 19.30 hod. - divadlo, Cikáni jdou do nebe. Zájezd do Městského 
divadla Brno. Z AN se zastávkami po městě. Začátek představení v 19.30 hod. 
• 22.2. ve 20 hod. - X. Reprezentační ples města Oslavany. Společenský ples 
ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. K tanci a poslechu hraje Pavel 
Novák - ve velkém sále, Woraz - v restauraci, diskotéka v baru, míchané nápoje a 
bar v salónku č.3. Součástí programu slavnostní předtančení TK Orion, vystoupení 
dívčího akrobatického rock’n’rollu, divoký tanec „Španěl“ a vystoupení oddílu 
aerobiku TJ Oslavany. Bohatá tombola. Pořádá Město Oslavany

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 12.2. od 14.30 hod - Valentýnky (výroba přáníček), poplatek 15 Kč
• 13.2. v 15 hod. - „Pochovávání basy“, masopustní veselice před Městským 
úřadem v Oslavanech.
• 16.2. - 23.2. - Tábor pro rodiny s dětmi - Štědrákova Lhota - plně obsazeno
• Připravujeme: 28.6.-11.7. - Letní dětský tábor v Pozďatíně. Pořádá
TJ Oslavany a T.S Štěpánek. Podrobnější info na www.zrcadlo.info

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
• 23.2. ve 14 hod. - Předjaří na Rokytné. Sraz zájemců u mostu na Malovansku. 
Chůze asi 8 km, vhodné pro rodiče s dětmi. Vede p. J. Flíček.

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
• 14.2. v 16 hod. - Odpoledne s pohádkou - Víla Amálka, zábavné odpoledne 
pro děti. SVČ Ivančice.
• 15.2. v 18 hod. - Valentýnská diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer 
sestavený na Vaše přání. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), 
vstupné 20 Kč/os., členové klubu 10 Kč
• 16.2. ve 20 hod. - Společenský večer všech přátel koní. Součástí bude 
výstava fotografií Evy Havlátové a Petra Kudláčka, Ivančice, Besední dům 
- Cobra bar, 100 Kč/os., Předprodej na statku Padochovka.
• 20.2. a 21.2. v 9 hod. - Turnaj ve florbalu pro děti a mládež, tým tvoří
4 hráči + brankář. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici, 30 Kč/os. S sebou: 
sportovní obuv a oděv, pití, florbalku. Tým nahlaste předem, max. počet 8 týmů.
• 24.2. v 15 hod. - Maškarní karneval - Proleťte se s námi vesmírem. 
Sportovní hala, Rybářská ul., 20 Kč/os., s sebou přezůvky s bílou podrážkou. 
Občerstvení, hry, soutěže, tombola.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 11.2. odpoledne - „Klíček“- pěvecká soutěž - pořádá ZŠ a DDM v KD
• 15.2. ve 20 hod. - Ples fotbalistů, pořádá oddíl FC Miroslav v KD

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

• Únor - Výstava fotografií - významné návštěvy v Mor. Krumlově. MěÚ
M. Krumlov - chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• Únor - „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
• 11.2. v 18. hod. - přednáška „Středověká a raně novověká militaria
ze sbírek Městského muzea M. K.“, přednáší Mgr. Petr Žákovský, muzeum 
Knížecí dům Moravský Krumlov vstupné 40 Kč.
• 12.2. v 10 hod. - Deset černoušků, divadlo Piškot Praha, školní pořad pro MŠ 
a 1. st. ZŠ, kinosál M.Krumlov, vstupné 35 Kč
• 13.2. v 18.30 hod. - Koncert, vystoupí „Naše kapela“ Josefa Kristiána.
Sál MěKS, Břízová ul. 254, M. Krumlov, vstupné dobrovolné
Připravujeme: • 6.3. v 19 hod.- Rozmarný 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 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
• Příměstský tábor - jarní prázdniny: pondělí: Výtvarný kotlík na 
Domečku - celý den na domečku budeme kreslit, modelovat, stříhat a skládat. 
S sebou: svačinu, pití, pohodlné oblečení a dobrou náladu. Sraz v DDM v 9.00 
hod. Konec v 16.00 hod. Poplatek 50 Kč. Úterý: Experimentální den v Brně 
- jednodenní výlet do Brna, kde navštívíme Technické muzeum. A nakonec Vás 
čeká překvapení! Vyzkoušíte si experimenty sami! S sebou: svačinu, pití, teplé 
oblečení, pohodlné boty a dobrou náladu. Sraz na DDM v 9.00 hod. Návrat 
v odpoledních hodinách. Poplatek 100 Kč (vstupné, jízdné). Středa: Den 
v multiplexu - jednodenní výlet do Brna Olympie. Navštívíme výstavu loutek 
a pak půjdeme do kina na film. S sebou: svačinu, pití, teplé oblečení, pohodlné 
boty a dobrou náladu. Sraz před DDM v 9:00 hod. Návrat: v odpoledních 
hodinách. Poplatek 190 Kč  (jízdné, lístek na výstavu a do kina). Čtvrtek: 
Plavání v Tavíkovicích. Pojeďte si s námi zaplavat do Tavíkovic. Den plný 
her a plavání. S sebou: plavky, ručník, svačinu, pití a dobrou náladu. Sraz 
před DDM v 8.30 hod., konec v 16.00 hod. Poplatek 85 Kč (jízdné a vstup 
do bazénu). Pátek: Den soutěží na Domečku. Přijď za námi do Domečku 
zasoutěžit si. Soutěžní dopoledne vystřídá odpoledne sport. Můžeš vyhrát i 
malou odměnu. Sraz v DDM v 9.00 hod., konec v 16.00 hod. Závazné přihlášky 
osobně na DDM Mor. Krumlov, Nám. TGM 35 nebo tel.: 515 322 770.
Připravujeme: 2.8 - 9.8. - Letní dětský tábor Jumanji. Rekreační středisko 
Biskupce. 13.8 - 22.8. - Letní olympijský aerobic camp. 3.8 - 10.8. Letní dětský 
jazykový tábor. 2.8. - 9.8. - Fit týden - sportovní relaxační týden pro ženy
a dívky. Více informací na www.zrcadlo.info

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.

KIS Oslavany pořádá zájezd na muzikál 

CIKÁNI JDOU DO NEBE
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.

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

NAŠI FURIANTI
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

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
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.

Středisko volného času Ivančice vás zve na

 MAŠKARNÍ KARNEVAL
„Proleťte se s námi vesmírem“

neděle  24. února 2008 v 15.00 hodin
Ivančice, Sportovní hala, Rybářská ulice

Připraveny jsou: diskohrátky, tvořivá dílna, tombola, hry, soutěže, 
občerstvení. S sebou přezůvky s bílou podrážkou

Hotel Epopej pořádá

COUNTRY VEČER
29. února 2008 v 19.00 hodin 

K tanci i poslechu hraje skupina VLAKVOUS.  Vstup zdarma.

MŠ, ZŠ pro sluchově postižené
a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Vás zve na

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
4.3. - 6.3. 2008 od 8.00 do 16.00 hodin

Otevřeny třídy: s vadami řeči, sluchovým postižením, autistickými
rysy, těžším mentálním postižením, kombinovaným postižením

Kontakt na  tel.:  546 451 931, e-mail: spec.sk.iva@volny.cz

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 9.2. ve 20.00 SUPERBAD
• ne 10.2. v 18.00 Komedie USA
• st 13.2. ve 20.00 POSLEDNÍ PLAVKY
  Komedie ČR
• so 16.2. ve 20.00 VÁCLAV
                 v 18.00 Komedie ČR
• st 20.2. ve 20.00 MEZI NEPŘÁTELI
  Válečný film Francie
• so 23.2. ve 20.00 P.S. MILUJI TĚ!
• ne 24.2. v 18.00 Milostný film Irsko

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 10.2. v 17.00 ZLATÝ KOMPAS
                ve 20.00 Fantastický rodinný film USA
• pá 15.2. ve 20.00 RESIDENT EVIL: Zánik
  Horor USA
• ne 17.2. ve 20.00 CHYŤTE DOKTORA
  Komedie ČR
• st 20.2. ve 20.00 KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk
  Historické drama USA
• ne 24.2. v 18.00 VÁCLAV
               ve 20.00 Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 9.2.v 18.00 INVAZE
  Sci-fi/thriller USA
• ne 10.2. v 18.00 KRÁLOVNA ALŽBĚTA
  Historický film
• so 16.2.v 18.00 BEOWULF
  Dobrodružný, fantasy USA
• ne 17.2. v 18.00 ZLATÝ KOMPAS
  Fantastický rodinný film USA
• so 23.2. v 18.00 CHYŤTE DOKTORA
  Komedie ČR
• ne 24.2. v 18.00 ONCE
  Hudební muzikál Irsko

Město Oslavany Vás srdečně zve na

 X. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA OSLAVANY

22. února ve 20.00 hodin
 Společenský ples ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. 

K tanci a poslechu hraje Pavel Novák - ve velkém sále, 
Woraz - v restauraci, diskotéka v baru, míchané nápoje a bar 

v salónku č.3. Součástí programu slavnostní předtančení
TK Orion, vystoupení dívčího akrobatického rock’n’rollu,

divoký tanec „Španěl“ a vystoupení oddílu aerobiku TJ Oslavany. 
Bohatá tombola.

Domeček Moravský Krumlov připravuje pro veřejnost 

PLETENÍ Z PEDIGU
Sejdeme se v sobotu 29. února od 16.00 hodin. 

Cena je 170 Kč/os./hod. 
Menší kurz i pro začátečníky, ze kterého si každý určitě odnese ošatku 

nebo tácek. V ceně je veškerý materiál, včetně dna pro tác.
S sebou si nezapomeňte vzít starší ručník a kleštičky. 

Pro omezený počet účastníků se nahlaste, prosím, předem!

VÝZVA PAMĚTNÍKŮM
V příštím roce si připomeneme 100. výročí založení české 

měšťanské školy v Moravském Krumlově (dnešní ZŠ Klášterní). 
Českou měšťanskou školu navštěvovaly děti z českých rodin
ze třinácti obcí Moravskokrumlovska (Bohutic, Dobelic, Dolních
a Horních Dubňan, Dobřínska, Jamolic, Lesonic, Petrovic, Polánky, 
Rakšic, Rokytné, Vedrovic a Vémyslic).

K jubileu připravujeme vydání brožury o historii školy. Ráda 
bych vyzvala pamětníky a příznivce školy ke spolupráci při sběru 
podkladů. Zajímají mě hlavně fotografie školy, učitelského sboru, tříd 
a školních akcí. Také sbírám vzpomínky pamětníků na školní léta. 
Ozvěte se prosím na telefonní číslo 515 320 787, případně napište 
na adresu Eva Grunová, Petrovice 46, 672 01. Ráda přijedu.

Zvláště cenné budou případné informace o osudech nezvěstné 
školní kroniky z let 1909-1938. V prvních dnech okupace v říjnu 
1938 učitel Karel Pecina přenesl kroniku přes novou hranici 
z Krumlova do Dolních Dubňan. Zde stopy mizí.

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 13. února 2008, tel.: 515 322 225
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Farní kostel v Ivančicích

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            08.02.200810

Dominantami každé obce - 
města jsou kostely a kostelní věže. 
Nejinak je tomu v Ivančicích. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
na jižní straně ivančického náměs-
tí nelze přehlednout, stejně tak věž, 
vysokou 53 metrů. Kdy a kým byl 
kostel založen se už asi nedovíme, 
jen historicky neověřené pověsti 
naznačují vznik kostela. 

Augustin Kratochvíl, autor 
známé publikace Ivančice býva-
lé královské město na Moravě 
(1906) uvádí: „Dle nejstarších 
knih, jež se chovaly u obce (už 
v roce 1779 nebyly nalezeny), 
měl prý položiti základ ke kostelu 
sv. Václav. Za postupného po-
dezdívání (r. 1879) nynější věže 
našly se v hloubce zdi nějaké 
podzemní věže, která sice dle 
bludného mínění byla považová-
na za lidomornu, pravděpodobně 
však byly to základy původního 
starého kostela, snad z X. stole-
tí. Byl vystavěn v románském 
slohu. Vyvyšovala-li se půda ne-
dlážděného náměstí v minulých 
staletích, nelze se diviti, že stopy 
první svatyně ve velké hloubce 
zůstaly utajeny na naše doby.“

Na každém šprochu, pravdy 
trochu. Pomineme informaci o 
sv. Václavu, který byl knížetem 
v Čechách, kdežto Morava v jeho 
době byla zabrána Uhry. 

Za pravdivou můžeme poklá-
dat informaci o starých zákla-
dech zjištěných při podezdívání 
věže v roce 1879. Věž se tehdy 
odtrhla od kostela a hrozilo, že 
se zřítí. Prvořadým zájmem byla 
její záchrana, takže na zkoumání 
starých základů nebyl čas. Otáz-
kou je, zda nalezené základy byly 
pozůstatky dřívější věže nebo 
kostela. Také informace o zvyšo-
vání úrovně ivančického náměstí 
je pravdivá. Traduje se, že za cca 
600 roků se ivančické náměstí 
zvýšilo o cca 3 metry. Tomu 
odpovídají dvoupatrové sklepy u 
některých domů, přičemž horní 
sklepy jsou dřívější přízemí a 
původní sklepy jsou pod nimi. 
Dne 17. září 2007 byl uprostřed 
náměstí proveden zkušební vrt, 
který zjistil navážku do hloubky 
3,60 metru, ve které byly úlomky 
hornin a cihel, a teprve potom se 
nacházely sprašové hlíny s vrst-
vičkami jílovitého písku.

Další informace už vychází 
z historických faktů. Nejstarší 
zachovalá část kostela jsou tři 
patra věže. Tato část je asi z pol. 
XIII. století. Věž původně stávala 
osamoceně a byla věží obrannou 
se vchodem do prvního patra.

 Roku 1278 bylo město vyple-
něno a zničeno vojsky Rudolfa 
Habsburského. V následujících 
letech došlo k obnově města. 
Vedle starého kostela, snad zasvě-
cenému sv. Václavu, byl stavěn 
kostel nový, větší a věž se stala 
součástí kostela. Nová stavba 
byla trojstupňový kostel, střední 
část převyšuje lodi postranní 
a nemá přímé osvětlení. Tato 
stavba již byla z cihelného zdiva. 
Hospodářský vývoj města byl za-
staven v roce 1304. V tomto roce 
byly součástí uherského vojska, 
které drancovalo Moravu, také 
pomocné oddíly Kumánů, které 
přepadly Ivančice. Obyvatelé 
utekli do chrámu, ještě nedokon-
čeného a nezaklenutého. Tehdy 
v něm uhořela většina obyvatel 
města, hledající tam útočiště.

Zbraslavská kronika popisuje 
tento ohavný skutek: „…požár 
kostela v Ivančicích, v němž za-
hynulo tak veliké množství lidí, 
že rozpuštěná tučná mastnota, 

vytékající z lidských mrtol, utvo-
řila do větší vzdálenosti veliký 
proud. Středověk byl krutý, ale 
je novověk jiný? Navíc máme 
zde důkaz, že v té době byl kostel
na „kopečku“.

 K roku 1312 ve stejné kronice 
popisuje kronikář zázrak v ivan-
čickém chrámu. „Člověk malé víry 
v přítomnost Krista Pána ve Svá-
tosti oltářní, díl malé hostie o sv. 
přijímání na Velký pátek, v ústech 
v celou narostlý, uschoval v puk-
lině chrámové zdi. Šel pak znovu 
ke svaté zpovědi a zpovědníku 
úkryt prozradil. Když kněz bral 
hostii, okrvavěly mu po ní prsty
a jakmile ji vynesl na světlo, ka-
pala z ní krev po zemi“.

Po vypálení města byl kostel 
opraven pouze provizorně a tepr-
ve asi po 30 letech se přikročilo 
k opravě důkladné. Stará budova 
neznámé podoby byla buď naráz 
nebo postupně stržena a na jejím 
místě se započalo se stavbou vel-
koryse projektovaného trojlodí 
Asi ještě do poloviny 14. století 
byl postaven presbytář. Bohatě 
jej prosvěcovalo původně 6 až 7 
oken asi sedm metrů vysokých. 
Zajímavým prvkem tehdy nezná-
mé funkce byla nízká krypta situ-

ovaná pod presbytářem, osvětlená 
od východu jedním okénkem. 

Ve svém původním návrhu a 
prvních dvou stavebních etapách 
14. století patřil ivančický kostel 
ke stavbám se standardní archi-
tektonickou výbavou dobrého 
průměru, jaké byly v možnostech 
menších moravských zeměpan-
ských měst té doby.

 Zatímco věž byla během druhé 
a třetí čtvrtiny 14. století vystavě-
na do úrovně horní římsy třetího 
patra, stavba trojlodí postupovala 
pomaleji. Není vyloučeno, že 
nový presbytář z počátku navazo-
val na starší kostel nebo existoval 
po nějakou dobu samostatně.

V té době zahájila další etapu 
stavby stavební huť, která tehdy 
působila při stavbě klášterního 
kostela v Oslavanech, jejímž 
charakteristickým znakem bylo 
používání cihelného zdiva. Této 
huti se podařilo v klidnějších 
dobách před husitskými válkami 
dokončit kostelní věž dostavbou 
čtvrtého zvonového patra a na 
stávající presbytář navázala vý-
stavbou stejně vysokých obvodo-
vých stěn hlavní lodi. Kamenný 
gotický kříž, jenž zakončoval 
jehlan věže, je dodnes umístěn 
na šítu hlavní lodi. Dále zůstává 
otázkou, zda došlo ke stavbě ales-
poň obvodových stěn postranních 
lodí. V sedmdesátých letech XIV. 
století se začalo s klenutím lodí. 
Do husitských válek se však sta-
čilo zaklenout pouze východní 
polovinu trojlodí. Dalších 75 
let byl kostel nezastřešen a prá-

ce byly obnoveny až v letech 
1474 - 1495, kdy město přešlo
z majetku královského do držení 
pánů z Lipé. V uvedených letech 
byly vystavěny obě boční lodi, 
zaklenuta hlavní loď a postaven 
zpěvácký kůr. Křížová klenba 
je asi z roku 1480. Je datována 
svorníky: první svorník nese erb 
Perchtolda IV z Lipé, druhý je 
vzdušník s maskou, třetí nese 
městský znak a čtvrtý nad kůrem 
Elišky z Kravař, manželky Perch-

toldovy. 
V Městské knize psané od r. 

1442 se zachovaly některé infor-
mace o farním chrámu. Kostel 
byl od počátku zasvěcen Matce 
Boží, protože odkazy jsou psány 
„poroučím k milé Matce Boží 
nebo k Božímu domu“.

V téže době klesá ve městě 
vliv katolické církve a po dalších 
150 let roste vliv činnosti Jednoty 
bratrské. Od poloviny 16. století 
panoval nepřetržitý zápas o obsa-
zení fary mezi městem, vrchností 
a olomouckým biskupem. Došlo 
k situaci, že ke konci 16. století 
konali katolíci služby Boží pouze 
v kapli sv. Jakuba a po r. 1600 
nikde. Je doložen úplný zánik ka-
tolictví mezi ivančickým obyva-
telstvem snad s výjimkou cizinců 
a samozřejmě zánik katolických 
bohoslužeb. Obrat nastal až po 
roce 1626 vlivem katolické vrch-

nosti a s příchodem misionářů.
 Vzhled střechy kostela se změ-

nil v roce 1714, kdy byla na stře-
še postavena barokní sanktusová 
vížka. Zřejmě to bylo na místo 
jiné starší, kterou „27. února 
1714 srazil vítr tak, že se zapíchla 
hrotem do střechy kostela. Listiny 
v ní uschované zvětraly již. Toho 
roku 4. října byla obnovena“.

V roce 1763 vyhořelo město
i s chrámem. Při ohni poškozená 
gotická klenba presbytáře byla 
nahrazena klenbou nižší a celý 
presbytář byl upraven. Také gotic-
ká okna byla přestavěna na okna 
barokní. V levé lodi, kde byla do-
sud oddělená kaple sv. Anny, byl 
vytvořen jediný prostor. Tato sta-
vební úprava dala kostelu vnitřní 
podobu, kterou známe dodnes. 

Velká oprava chrámu po válce 
letech 1947-1949 za faráře P. Jana 
Slabého pozměnila vzhled podle 
návrhu arch. Klaudia Madlmaye-
ra. Byla proražena okna v hlavní 
lodi, nově zastřešen celý chrám, 
zpřístupněna krypta a upraven 
terén kolem chrámu. V poválečné 
době, kdy byl nedostatek kva-
litního materiálu, použily se na 
upevnění prejzů místo příchytek 
měděných, příchytky z pozinko-
vaného plechu. Po cca 60 let došlo 
ke zkorodování těchto úchytek, 
takže krytina se začala uvolňovat 
a déšť vnikal do půdního prostoru. 
Krovy byly napadeny červotočem 
a plísněmi. Proto bylo nutné 
provést celkovou rekonstrukci 
střech, která byla započata v roce 
1998. Také sanktusová vížka byla 
zhotovena nová. Postupně byla 
opravována i fasáda kostela.

Po opravách kostela i věže 
s použitím moderních materiálů
získaly tyto objekty pěkný vzhled. 
Otázky turistů přicházejících do 
Ivančic jsou dokladem, že kotel 
i věž jsou výraznou dominantou 
Ivančic.                        Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Kratochvíl A.: Ivančice, býv. král. 
město na Moravě – 1906 • Kolek-
tiv autorů: Ivančice- dějiny města 
– 2002 • Zbraslavská kronika
• Ivančický zpravodaj, různá čísla 
• Informační tabule v kostele

KADOV
Kadov leží v mělkém údolí Míšovického potoka v závětrné poloze. 

Má vynikající podmínky pro rozvoj zemědělství a sadařství. Jak napsal 
autor Vlastivědy moravské: „poloha je zemědělství velmi příznivá, 
ovoce ze zdejších zahrad požívalo chvalné pověsti daleko široko“. Ve 
středověku zde bylo také rozvinuté pěstování vinné révy.

Kadov náležel k německé jazykové oblasti. Před rokem 1945 zde 
žilo převážně německy mluvící obyvatelstvo. Také jméno obce pochá-
zí zřejmě z německého „der Kot“ = bláto, bahno. Pojmenování snad 
souvisí se středověkou cestou od Znojma k Brnu, která přes Kadov 
procházela. Kadov byl místem, kde cesta překonávala bažinu. Podobně 
nedaleký zaniklý Tupanov (z „Tump“ = louže) byl místem s rybníkem 
či slepými rameny řeky. Tato jména vznikla pravděpodobně v období 
tzv. německé kolonizace v první polovině 13. století.

 Již v 10.-12. století existovala v místě dnešní vesnice ranně středo-
věká slovanská osada, zřejmě však s jiným jménem. Dokladem jsou 
archeologické nálezy z mladohradištního období, objevené v roce 
1959 na zahradě J. Šidla.

Kadov se poprvé písemně připomíná již roku 1235. Markraběcí 
listina z tohoto roku potvrzuje patronát kostela v Kadově řeholnicím
z kláštera v Doubravníku u Tišnova. Z potvrzení vyplývá, že v Kadově 
v té době byl farní kostel. Doubravnický klášter založil mezi léty 1228-
1231 Štěpán z Medlova. Je nejvýš pravděpodobné, že tento Štěpán byl 
vlastníkem Kadova a kadovský patronát daroval svému klášteru.

Štěpán z Medlova náležel k nejpřednějším šlechticům své doby. Byl 
správcem královských hradů na Děvičkách a v Mikulově. Byl zaklada-
telem mocného rodu pánů z Pernštejna. Stejně jako jeho potomci užíval 
erb ze zubří hlavou. Motiv zubří hlavy byl včleněn také do nového zna-
ku Kadova. Pernštejnům zřejmě náležela vesnice více než tři století.

Roku 1545 Jan z Perštejna prodal Kadov i s farou Zikmundu
Valeckému z Mírova, čímž Kadov připadl k panství v blízké Miroslavi. 
Roku 1570 koupil vesnici Pertold z Lipé. Odtud zůstává Kadov připo-
jen ke krumlovskému panství.

Kostel sv. Filipa a Jakuba stojí na návrší na severním okraji obce. 
Písemně je doložen již roku 1235, nynější stavba je však v jádru pozdně
gotická. Cenné jsou především dochované jehlancové konzoly klenby 
v kněžišti z konce 15. století. Podle místní tradice byl kostel údajně 
roku 1647 vyloupen Švédy.

Hřbitovní brána je zdobena sochami z dílny barokního mistra 
Štěpána Pagana. V nice nad branou je sousoší sv. Trojice, v bocích
na římse stojí vlevo patron vinařů sv. Urban a vpravo ochránce proti 
ohni sv. Florián. Po obou stranách brány jsou výklenkové kaple. V jedné 
se nachází Pieta datovaná rokem 1734, v druhé sochy ochránců proti 
moru světců Rocha, Šebestiána a Rozálie. Na návsi je také socha sv. 
Jana Nepomuckého z roku 1738.

Vinařství bylo v minulosti
v Kadově vysoce rozvinuté. Před 
třicetiletou válkou zde bylo přes 
40 hektarů vinic. Ještě v roce 1673 
se udává 32 hektarů (177 měřic) 
vinic v pěti viničných tratích.

Kadovská skála. Vápencová 
skála a bývalý lom se zaniklou vá-
penkou se nachází asi 1 kilometr 
západně od Kadova. Opuštěný 
lom má již přírodní charakter a 
roste zde řada vzácných rostlin. 
Lokalita byla navrženo k ochraně 
jako přírodní památka.

          Bronislav a Eva Grunovi

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1738 na návsi.

Starobilá pískovcová boží muka
při polní cestě do Lesonic.

Kostel sv. Filipa a Jakuba. Brána se skupinou barokních soch.

Přestavba v roce 1947                                    (foto z archivu J. Juránka)

Před úpravou v roce 1947 Po úpravě v roce 1949

Kostel v 16. století                                                             

Sochu sv. Urbana, patrona vinařů, 
nejdete na bráně u kostela.

(foto z archivu J. Juránka)
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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
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného 
nábytku. Autolux Jozef Horka, 
Krumlovská 30, Ivančice. Tel.: 
737 713 696.
koupím
•• motor diesel, dvouválec, vzdu-
chem chlazený, Slavie 2s90a Tel.: 
608 626 289.
•• motor ze Š 105 nebo 120, schopný 
provozu. Tel.: 605 471 368.
•• prodám
•• 4x pneu Kleber CT 200, 195/70 
R15, letní vzor, s disky, dohoda. Tel.: 
777 874 192.
•• 4 ks disků i s pneu 205/65/15 na 
BMW, cena komplet 1.500 Kč, 2 ks 
světlometů na BMW 525, r.v. 90-94 
za 300 Kč/ks, 2 ks zrcátek černá metal 
za 200 Kč/ks. Tel.: 737 800 602.
•• zimní pneu 145/13 na discích na Ol-
cita za 1.000 Kč. Tel.: 608 762 815.
•• alu kola s letními pneu, vz. 90%, 
165/70/13 na Felicii, Favorit, cena 
4.000 Kč. Tel.: 603 525 644.
•• přední vidlice se super chromem 
na Jawa 250-350 kývačka, panelka, 
horní i spod. část, s komplet. přísl, 
cena cca 900 Kč. Tel.: 602 848 131.
•• ND na Nisan Primera 1,6 benzín r.v. 
91 výfuk - zánovní, přepínače, lampy, 
dveře, řízení, nádrž, kola, alternátor, 
startér spínačku, řídící jednotku aj. věci 
za rozumnou cenu. Tel.: 776 292 596.
•• ND na Š. Favorit, skoro nová letní 
kola i s ráfkem, alternátor, všechny dve-
ře, přepínače, řízení, spínací skř. a další 
za rozumnou cenu.Tel.: 774 812 125.
•• motor Š100, komplet nový po GO, 
cena dohodou. Tel.: 721 201 319.
•• diferenciál s koly, komplet zadní, 
na dom. výrobu traktoru, cena 1.200 
Kč. Tel.: 737 038 813 po 15 hod.
•• malotraktor dom. výroby, zad. 
i před. náhon, motor a převodovka 
1203, hydraulika, kola 16“, celk. 
délka s ramenem na hydraul. 230 cm, 
š: 120 cm. Tel.: 605 471 368.
•• Simson Enduro po cel. GO, nová 
STK, plně funkční, zelený, nutno vidět 
+ přísl., 15.000 Kč. Tel.: 731 109 107.
•• Jawa 23 Mustang, STK do 04/11 
dobrý stav nové pneu + náhr. motor 
a další díly cena 3.000 Kč, sleva mož-
ná. Tel.: 723 581 314.
•• Jawa 350, červená, r.v. 92, typ 632 - 
Twin sport, 8.500 Kč. Tel.: 728 313 344, 
MK Rokytná.
•• Mazda 323 BF 1,3, r.v. 86, najeto 175 
tkm za 14.000 Kč. Tel.: 608 762 815.
•• Mazda 323, r.v. 88. Tel.: 737 427 437.
•• Lada 1200, najeto 95 tkm, nebou-
raná, po GO, 1. majitel, taž. zařízení. 
Tel.: 605 878 623, 732 621 783.
•• Felicii combi, stříbrná metal, 1,6 
benzin, r.v. 96, závěs. zař., cena 45 tis. 
Kč, sleva možná. Tel.: 732 322 593.
•• •• Ford Sierra 2,0i, lehce havaro-
vaná, pojízdná + náhrad. díly, dohoda 
jistá. Tel.: 607 631 311.
•• VW Golf 1,9 TDI, dobrý stav, mod-
rý, r.v. 93, rádio, centrál, el. posilovač, 
hliníková kola, nové pneu, ton. skla, 
vyhřív. sedadla, cena dohodou. Tel.: 
728 845 046.
•• Nissan Almera 1.4, 5 dveří, klima, 
ABS, provoz 98, spolehlivý, metal., 
cena 80.000 Kč. Tel.: 721 267 454.

Byty - nemovitosti
prodám
•• RK ACITY Vám nabízí: hrubou 
stavbu RD 6+1 Vedrovice, poz. 800 
m2, stavební pozemek Rybníky u 
Mor. Krumlova 635 m2, stavební 
pozemek Ivančice 3100 m2, Info na 
tel.: 605 749 319 nebo www.acity.cz
• 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 BASTA nabízí: RD Rybníky - 
rekonstr. před dokončením, obyvatel. 
za 1.45 mil. Kč, RD Jamolice -  4+1 k 
rekonstr., 2 garáže za 350 tis. Kč, RD - 
Hrotovice 4+1 k rekonstr, dvůr a zahr. 
s vjezdem za 950 tis. Kč, Neslovice 
5+1 vilka k rekonstr. za 3 mil. Kč. 
Pronájem bytů v Brně od 1+kk po 
4+1 od 5.500 Kč. Pozemky na chaty
u Daleš. přehrady. Tel.: 777 200 557.
•• 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 2+1 v Rybníkách, koupelna, 
WC. Dům je z větší části po 
rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
Větší dvůr a zahrada u domu. Tel.: 
774 412 675.
•• 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.
•• 10 arů vinohradu, KÚ Miroslav 
vč. malotraktoru TUK 10, dohoda. 
Tel.: 515 333 867.
koupím
•• byt 2+1 v Moravském Krumlově. 
Platba v hotovosti. Tel.: 777 582 899.
•• byt nebo menší domek v MK. Tel.: 
739 100 792
•• vyměním panelový byt 2+1
v OV, 2.patro, výtah za 3+1 v MK, 
doplatek. Tel.: 728 088 301.
•• RD k bydlení nebo levnější k opra-
vám, příp. staveb. pozemek, cenu 
respektuji, bez RK. Tel.: 728 140 655, 
denava@seznam.cz
•• RD min. 3+1 se zahradou v Ivančicích 
v dobrém tech. stavu (ne v záplavové 
zóně), nebo je možná výměna za byt 
v OV 3+1 taktéž v Ivančicích (nové 
sídliště). Byt je po kompl. rekonstrukci 
+ lodžie, sklep. V klidné lokalitě. 
Spěchá. Tel.: 724 307 177.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 370.
•• 1+1 nebo garsonku v M. Krumlově. 
Tel.: 776 202 051, 606 538 559.
nabízím pronájem
•• Pronajmu prostory v Moravském 
Krumlově, ul Palackého (vedle 
zámku), vhodné pro podnikání, 
8,0x7,40 m + WC. Tel.: 606 704 379.
•• 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
•• manželský pár, nekuřáci, hledá 
pronájem/podnájem 2+1 a větší 
v D. Kounicích a okolí. SMS na 
tel.: 728 060 520, zavoláme zpět.
•• hledáme pronájem nebo podnájem 
bytu nebo části domu 2+1 a větší. 
Okolí M. Krumlova směr Ivančice. 
SMS na tel.: 731 258 218, odpovíme 
zpět nebo přijedeme.
•• jakýkoli byt k pronájmu v MK, 
spěchá. Tel.: 721 724 447.
•• hledám pronájem bytu 3+1 nebo 2+1 
v MK od 1.3.2008. Tel.: 732 203 820.

Stavba - zahrada
daruji
•• zeminu na zásyp. Tel.: 721 208 884
koupím
•• točivou svářečku Triodyn a vad-
ný kotel na dřevoplyn Atmos. Tel.: 
606 605 738.
•• kotel Viadrus na TP, levně. Tel.: 
604 163 273.
•• levně použité zachovalé PVC,
16 m2. Tel.: 732 615 485.
•• stojanovou vrtačku, pohon 220V
s možností upínání. Tel.: 737 773 443.
•• křidlici bobrovku v dobrém stavu, 
nabídněte. Tel.: 608 371 140.
prodám
•• křídla z eurooken, skla diterm
za cenu materiálu. Tel.: 604 303 267.

•• 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.
•• náhradní nože k rotavátoru TK14, 
garáž. vrata s ramenem, hydraul. 
čerpadla a teleskop. pístnici na sklopku, 
šípák 15, pláště na gaza, plyn. kotel na 
RD, sedlářský šicí stroj na kůži, várnice 
12 lt., roury 15 cm. Tel.: 720 444 245.
•• vnitřní dveře, 2/3 proskl., 80 cm, 2xL 
a 1xP, dále plné vnitřní 70 L, všechny 
dveře vč. nerez. klik. Tel.: 732 123 663.
•• solární ohřev bazénu Mountfield 3,6 
m2, nový, zabalený s přísl. PC 5.500 Kč,  
3.000 Kč. Tel.: 602 519 717, Ivančice.
•• pokojové rostliny jucca, v. 120 cm 
za 400 Kč, ficus benjamin v: 200 cm 
za 500 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• stavební boudu 4x5, vh. i jako 
stánek, aku kamna 4 kW, parabola 
na satelit, pr. 1 m s digit. konektorem, 
ceny dohodou. Tel.: 728 563 251.
•• nová plastová okna, za výrobní 
cenu, záruka 5 let, špatně zaměř. 
zakázka. Tel.: 777 070 749.

Vybavení domácnosti
prodám
•• baterii Kalcium Iuasa CA 572-17
v záruce. Tel.: 777 874 192.
•• za odvoz starší ložnici. Tel.: 
728 664 079.
•• stolek do obýv. pokoje, bílý 
kosočtverec s kachlíky za 500 Kč. 
Tel.: 737 800 602. 
•• dětskou válendu za 300 Kč. Tel.: 
604 303 267.
•• sedačku, hnědá, pravá kůže za 
1.000 Kč, ratan. lavičku jedno místo 
a stoleček, hnědá, pěkná za 400 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• větší kuch. stůl hnědý, pěkný za 
300 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• větší tm. hnědou rohovou masiv. 
kuch. lavici, stůl a 2 židle za 900 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• tm. modrou roh. sedací soupravu + 
křeslo, konfer. stolek černý, 6 černých 
prosklených skříněk, vše velmi 
zachovalé, možno i jednotl., cena dle 
dohody - levně. Tel.: 606 426 497.
•• koupelnovou skříňku, bílý plast 
s osvětlením, 3 zrcadlové dvířka, 2 
zásuvky, 60x53x15 za 300 Kč. Tel.: 
721 208 884.
•• dětský pokoj, combi plus, buk, 
vyvýšené lůžko, žebřík, rošt, šatní 
skříňka, jako nový, cena 4.900 Kč. 
Ivančice. Tel.: 606 769 591.
•• ratanový kulatý stolek, pr. 60 cm, 
výška 55 cm za 400 Kč, stojan na 
5 květináčů kov/dřevo za 250 Kč. 
Tel.: 721 208 884.
•• obývací stěnu 3,7x2,0x0,4 v za-
chovalém stavu, nepoškozená. 
Barva šedočerná, imitace mramoru. 
PC 29 tis. Kč, nyní 6.800 Kč.Tel.: 
774 955 253.

Elektro a elektronika
prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, nový a nepoužitý, nevhodný 
dar. Výrazná sleva. Tel. 724 246 387.
•• pračku Elektrolux, stáří 2 roky, boční 
plnění, 850 ot., málo používaná, doho-
da. Kombin. sporák Mora, typ 2120 za 
500 Kč, vířivá pračka Mora za 600 Kč. 
Tel.: 776 095 024.
•• chladničku Whirpool s malým 
mrazákem, 135 cm výška, 3 r. stará, 
A+ za 4.500 Kč. Tel.: 604 462 577.
•• inkoustovou tiskárnu HP 656C, min. 
použ., za 800 Kč. Tel.: 736 220 967.
•• zachovalý funkční el. sporák Mora 
za 800 Kč a válendu s ÚP za 500 Kč. 
Tel.: 723 444 261.
•• epilační strojek Braun typ  2170, 
koupený prosinec 07, nevh. dárek. 
Cena 700 Kč. Tel: 604 177 991.
•• kvalitní digitální ladičku na kytaru 
zn. Guitar bass tuner Seiko ST727. 
Cena 500 Kč.  Tel.: 603 914 392.

•• elektrický psací stroj za 400 Kč. 
Tel.: 721 208 884.
•• vysavač AEG s regulací za 400 Kč, 
větší plyn. bombu za 500 Kč. Tel.: 
721 208 884.

Vše pro děti
prodám
•• 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.
•• dívčí brusle zn. Botas Nancy, vel: 
30, cena 400 Kč, nové, 2x použité. 
Tel.: 775 058 735.
•• sportovní béžovočerný dětský 
kočárek zn. Quinny (tříkolka), prak-
tický, v dobrém stavu, cena 2.000 Kč. 
Ivančice. Tel.: 724 726 498.
•• dětské koleč. brusle, plastové, vel: 
3 za 80 Kč, anatom. vytvar. vaničku, 
PC 999 Kč nyní 300 Kč, odsavačku 
mléka, nová nepouž. PC 700 Kč, nyní 
100 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• chlapecké oblečení na 10-11 let, 
levně. Tel.: 604 560233.
•• nenáročné mamince oblečení na 
holčičku 1-5 let, svetry, trička atd, 
celkem 55 ks za 1.000 Kč i jednotl., 
Ivančice. Tel.: 732 123 663.
•• oblečení na 3-5 let holčičku, rifle, 
trika, bundy atd. Tel.: 773 520 977.
•• autosedačku od 0-18 kg, 
černostříbrná barva, cena 700 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• dětské kolo s přídavnými kolečky. 
Tel.: 605 145 789.
•• sportovní kočárek, tříkolku, pěkný, 
béžová barva, sport team, koupený v 
Rakousku za 1.800 Kč + nové náhrad. 
kola, oblečení na kluka z Rakouska, 
20-100 Kč/ks. Tel.: 737 800 602.
•• kočárek po 1 dítěti, tříkolka 
se samostat. hlubokou a sport. 
korbičkou, nánožník, pláštěnka, velký 
nákup. košík, praktický do auta. V 
perfektním stavu. PC 6 999 Kč nyní 
2.600 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• kopačky zn. Umbro, barva stříbrno-
červená, vel: 34, zachovalé, PC 1.499 
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 733 502 417.
•• kočár zelenomodrý, dobrý stav
za 800 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• dívčí brusle zn. Botas Nancy, vel: 
30, cena 400 Kč, nové, 2x použité. 
Tel.:  775 058 735.
•• oblečení na holčičku, pěkné, vel.: 
56-98, různé. Tel.: 605 108 554.

Zvířata
daruji
•• malého zakrslého králíčka. Tel.: 
604 177 991.
prodám
•• vyměním nebo prodám krůtu 
domácí, divoce zbarvená - kohout
a perličku. Tel.: 515 336 988.
•• nabízím ke krytí pejska jorkšír-
ského teriéra s PP, dohoda, MK. 
Tel.: 607 667 338.
•• mops, malý, krásný mazlík, ne do 
chovu, levně. Tel.: 774 504 232.
•• nabízím ke krytí 2 pejsky mopse 
a fr. buldočka, dobře kryjí, celoročně. 
Tel.: 603 168 609.
•• štěňata mopse, černá a zlatá, odběr 
1/2 února. Tel.: 722 577 089.
•• kavkazský ovčák, štěňata pejsci, 
mohutný, výborný hlídač, bez PP, 
cena 2.000 Kč. Tel.: 774 504 232.
•• šarpejku, štěně, fenka bez PP, 
chytrá, zdravá, vh. do bytu i na dvo-
rek. Tel.: 774 504 232.
•• štěňata gordon setrů, ihned k odbě-
ru. Tel.: 774 048 047.
•• štěňata labradorů bez PP, smetano-
vá, 3 měs. stará, 3x očkov., odčerv., 
trpasličí pudl bez PP, vynikající společ. 
pro děti, stáří 3,5 měs, 3x očkov., od-
červ za 2.500 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• králíky a vajíčka, v Miroslavi dove-
zu. Tel.: 723 128 206.
•• prase 1/2, 45 Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• chovné králíky kalifornské, samice 
i samce, 130 Kč/ks, Hostěradice. Tel.: 
728 653 577.
koupím
•• 2 slepičky perličky v okolí MK. 
Tel.: 608 718 900.

Služby
•• Předokenní rolety z PVC a hliní-
ku, látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří. Žaluzie vertikální a 
horizontální, sítě proti hmyzu i sítě 
atyp., lamelové dveře a laminát. 
podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 211. Tel./fax: 568 865 321, 
602 719 156.
•• Naučím/doučím anglický jazyk 
všech úrovní. Potřebujete připravit 
na přijímací zkoušky na SŠ/VOŠ/VŠ? 
Na maturitu, státnice, mezinárodní 
certifikáty z angličtiny? Potřebujete 
konverzaci, širší slovní zásobu, či 
procvičit gramatiku? Nebo vylepšit 
známku z AJ na vysvědčení? 
Jsem diplomovaná lektorka AJ 
a vše dokážeme. Veškeré materiály 
dodávám zdarma. Kontaktujte mě 
pro více informací na tel: 605 530 633.  
Oslavany, Ivančice a okolí.  

•• WÜSTENROT stavební spořitelna 
a.s. Kancelář - JUDr. Toman Jiří, 
Široká 1, Ivančice. Rozšířená nabíd-
ka: majetkové poradenství, zajištění 
financování oprav bytových domů,
zakládání Společenství vlastníků 
byt. jednotek - Stanovy. Středa  14.00-
17.00 hod., čtvrtek 9.00-16.00 hod. + 
dle dohody. Tel.: 723 530 725.

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

•• Včelařům nabízím nová včelstva 
- oddělky k doplnění zimních ztrát. 
Oddělky pochází z profesionálního 
chovu, mají nové oplozené matky 
a veterinární atest.  Zdarma zašlu 
podrobnosti. Mgr. Bronislav Gruna,
Petrovice 46, 672 01 Moravský 
Krumlov, tel. 515 320 787, e-mail: 
b.gruna@seznam.cz

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

Různé
koupím
•• kovářský svěrák, kovadlinu a vý-
heň. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• fotoaparát Olympus C-745 digitál-
ní zrcadlovka, zoom 10x, 2 roky starý 
s přísluš. za 1/2 PC. Nepoškozený, 
plně funkční, vh. pro začínající profi 
fotografy. Tel. 602 782 240.
•• elektrický psací stroj + manuál 
v češtině, cena 1.800 Kč. Tel.: 
724 690 907.
•• klec pro morče, 33x63x33 za 250 
Kč, klec pro ptáčka, malou kulatou
za 80 Kč, obdélníkovou za 50 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• skoro nenošené, modní tm. modré 
rifle, bokovky, vzadu velké kapsy na 
knoflíky, PC 1.150 Kč, nyní 999 Kč, 
vel: 25 (76 cm). Tel.: 777 856 232.
•• snowboard 160 cm, boty č: 10, 
cena 3.000 Kč. Tel.: 608 414 764.
•• bundu na motorku zn. Padana, jako 
nová, cena 2.000 Kč. Tel.: 739 617 601.
•• směs pro velké papoušky, 18 Kč/
kg. Tel.: 604 303 267.
•• štípačku dřeva. Tel.: 728 921 466.
•• fitness posilovací lavici max. 130 
kg zatížení, PC 2.400, nyní 1.500 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• dámské kolo Lady, dobrý stav, cena 
1.000 Kč. Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• levně 2 dechové hudební nástroje, 
křídlovky, vh. i pro sběratele. Tel.: 
603 914 392.
•• nepoužitý, jen přezkoušený, 
nahrávač tel. hovorů VTR 350 pod 
názvem Špion, pevné linky. Sleva 50%. 
Tel.: 603 914 392.
•• hrkač velikonoční, březová košťata 
10 ks, drtič na jádroviny, dámské kolo, 
bible stará 150 let, papírová stokoruna 
z konce války, vál kovový, brány polní. 
Tel.: 515 336 601.
•• krmnou řepu, pytel 35 Kč. Tel.: 
737 930 895.
•• světlý pérák, 200 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• loupané vlašské ořechy, 100 Kč/
kg. Tel.: 728 457 571.

•• sháním a mám na výměnu hrací 
kartičky s kulatými obrázky od T 
Mobilu mých 5. Ozvěte se, Ivančice 
a Suchohrdly u Mir, přijedu. Tel.: 
605 300 866.
•• dámské kolo za 300 Kč, skládací 
kolo za 300 Kč a horské kolo za 
1.500 Kč. Tel.: 608 546 627.
•• smaltovaný volně stojící kotel 
s vlastní výpustí a ohništěm, vh. 
na ohřev vody, cca 70 lt., nový 
nepoužitý, PC 6.500 Kč, nyní 4.000 
Kč. Tel.: 737 038 813 po 15 hod.

Seznámení
•• hledám milenku kolem 50 let
k diskrétním schůzkám. SMS na tel.: 
723 250 184.
••38letý svobodný abstinent, nekuřák, 
dom. kutil hledá hodnou, obyčejnou 
ženu. Nezklamu. Tel.: 776 569 039.
•• 52letý hledá ženu 54-62 ml. vzhledu k 
diskrét. schůzkám dopoledne, jen vážné 
nabídky na sms. Tel.: 604 813 645.
•• obyčejní manželé 49 let, hledají po-
dobný pár do 52 let k seznámení z MK 
a blízkého okolí. Volat 17-20 hod na tel.: 
737 928 091.
•• hledám člověka z Ivančic a blíz-
kého okolí, který má hlubší zájem o 
botaniku. Tel.: 606 303 323.
•• já, v lásce zklamán, hledám tou-
to cestou ženu do 40 let, dítě není 
překážka. Jsem 39/177, jen vážně, 
samota je strašná. Ozvi se jenž... Tel.: 
776 633 111.
•• žena hledá muže od 63-68 let. Pro 
společný život. Požaduji upřímnost, 
spolehlivost. Abstinent vítán. Tel.: 
724 949 238.

Zaměstnání
•• Zahraniční obchod. společnost 
hledá ženy všech věkových kategorií. 
Nenáročná práce, skvělý výdělek. 
Tel.: 724 473 905.
•• sháním soukromé doučování 
matematiky a fyziky na přijímací 
zkoušky na VŠ - VUT. Tel.: 
604 182 233, 776 004 851.
•• přijmeme řidiče sk. C pro rozvoz 
zboží po ČR. Tel.: 724 976 894.
•• přijmu řidiče na rozvoz tiskovin, 
ŘP sk. B, bydliště v MK a okolí. Jen 
brigádně. Tel.: 775 977 798, odpol.
•• žena hledá práci, MK a okolí, 
Ivančice. Úklid, roznos, práce v ku-
chyni, cokoli. Tel.: 721 704 072.

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

•• hledám šikovné pracovníky na 
zednické zapravování oken - špalety, 
parapety. Tel.: 777 070 749.
•• hledám kadeřnici nebo kosmetičku, 
která by byla ochotna napsat příslib 
zaměstnání pro vykonání kurzu 
(není podmínkou mě zaměstnat). Za 
nabídky děkuji. Tel.: 602 893 859.
•• hledám práci, řidič sk. A,B,C, E,T. 
Tel.: 606 928 212.
•• Hotel Vinum Coeli v D. Kounicích 
příjme pro doplnění teamu: servírky, 
číšníky, recepční, kuchaře, kuchařky, 
pokojské, pracovníky úklidu. Kontakt: 
www.vinumcoeli.cz, email: info@
vinumcoeli.cz
 •• přijmeme pracovníky/ce do nově 
vznikajícího týmu. Rovněž hledáme 
realiz. makléře. Vysoké finan. 
ohodnocení. Tel.: 724 321 199.
•• pohlídám vám dítě na páteční 
večery, dle domluvy i v týdnu. Okolí 
Oslavan. Tel.: 724 607 822.
•• krejčovství MM přijme krejčovou 
se živnostenským listem, V Uličce 2, 
Ivančice. Tel.: 731 179 959.
•• hledáme ml.  důchodkyni na výpomoc 
do cukrářské výrobny. Dobelice a blízké 
okolí. Tel.: 515 323 279.

Poděkování
•• Touto cestou děkuji strážníkovi 
Městské policie Zbýšov Jaroslavu 
Kočímu za dobrý a rychlý zásah. 
František Bedi z Padochova.

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

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22
• Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav:
František Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, 
Palackého 27 • Oslavany: Trafi ka Urbanová na Hlavní a Hlavní 
AN • Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb
• Dolní Kounice: Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2
• Mohelno: Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL 
pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, 
Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo náměstí 38
• Knihkupectví Trojan, Karlovo náměstí 47/36 • 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 - Obchodní dům • Moravský Krumlov - 
Tabák • Polánka • Rakšice • Rešice • Řeznovice • Skalice • Tavíkovice
• Trstěnice • Tulešice • Vedrovice • Vémyslice • Višňové • Žerotice.

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

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

ZIMNÍ SLEVY

40%

VÝPRODEJ
BRÝLOVÝCH

OBRUB

OČNÍ OPTIKA ŠÁRKA KOCANDOVÁ
Palackého nám. 43

664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116   

www.optikakocandova.cz

akce trvá do konce února 2008
VÝPRODEJ


