
Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník VII.  •  Číslo 04                                         22. února 2008

Nezávislý regionální čtrnáctideník

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

�����������

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

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1 
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Splašení koně ničili auta 
/Ivančice/ Vskutku kuriózní případ se stal v Ivančicích, kde si ná-

hodní svědci mohli připadat jak na Divokém západě. Ulicí se tu totiž 
ve čtvrtek 7. února prohnal pár splašených koní i s bryčkou, ovšem bez 
vozky. „Před polednem zastavil pětadvacetiletý vozka se dvěma koňmi 
zapřaženými do bryčky, která mu patřila i s koňmi, před vraty svého 
statku v Letkovicích. Šel jim otevřít vrata a v tom okamžiku se koně 
splašili. Otočili se a začali cválat stejnou cestou, jakou před chvilkou 
přiklusali. Běželi do Alexovic, a bryčka za nimi bez kontroly vlála.
V ulici, kudy se hnali, narážela bryčka do aut zaparkovaných v řadě po-
dél domů. Asi po dvou kilometrech se bryčka převrhla a koně zastavili. 
Za svou zběsilou jízdu stačila bryčka nabourat devět aut. Rozbitá svět-
la, blatníky, blinkry a odřené dveře - dohromady škoda několik desítek 
tisíc korun. Tak skončila jízda splašených koní s bryčkou,“ informoval 
Aleš Mergental, mluvčí policie Brno-venkov. Policie celou záležitost 
šetří jako několikanásobnou dopravní nehodu a to i přes to, že koně 
na zadku nemají státní poznávací značku a tím zřejmě ani zákonné 
pojištění odpovědnosti za škodu. Za havárii ale může s největší prav-
děpodobností pětadvacetiletý vozka, který dostatečně nezajistil koně.
„Policisté v Ivančicích začali šetřit případ stejně, jako by šlo o dopravní 
nehodu, při které by řidič špatně zaparkoval v kopci auto, to se rozjelo 
a nabouralo by do dalších aut,“ vysvětlil Aleš Mergental.              /jak/

Kamerami proti vandalům 
/Oslavany/ V poslední době se v Oslavanech rozmáhá velmi nega-

tivní aspekt vandalství, který způsobuje městu nemalé škody. Přitom 
se daří odhalovat jeho pachatele jen velmi těžko. Jde o sprejerství. 
„Již jsou vytipovány osoby, které tuto činnost provádějí. Paradoxní
a smutné je, že to jsou občané Oslavan. Jejich „podpisy“ se zejména 
podílely na zdevastování naučné stezky Permokarbonem na levobřež-
ní části řeky, ale objevují se i na veřejných budovách a soukromých 
majetcích. Městská policie s Policií ČR se intenzivně snaží o odhalení 
pachatelů této trestné činnosti,“ postěžoval si starosta Vít Aldorf.

Dalším problémem je devastace autobusových zastávek. Jako pří-
klad je možné uvést devastaci skel zastávky na náměstí z minulého 
týdne, která byla nákladem tří tisíc korun opravena, vydržela týden. 
Po týdnu vandal čekárnu znovu rozbil. „Rada města k tomuto zaujala 
své jednoznačné stanovisko a čekárna se již zasklívat nebude, protože 
se jedná o zbytečně vynakládané peníze. Někdo si léčí své mindráky
na veřejném majetku. Na základě těchto událostí město Oslavany 
reálně zvažuje monitorování prostoru náměstí, kde se ve večerních 
hodinách shromažďuje mládež, prostřednictvím kamerového systému. 
Jiná možnost už asi není a jedině tato cesta povede k tomu, že pachatelé 
budou odhalováni,“ navrhl řešení starosta Vít Aldorf.                    /jak/

Největší hangár ve střední Evropě
/Náměšť nad Oslavou/ Na 22. 

vojenské letecké základně v Ná-
měti nad Oslavou byl v těchto 
dnech předán do užívání největší 
hangár ve střední Evropě. 

„V současné době je naše 
základna zajímavá především 
novou výstavbou, která probíhá 
od roku 2000. V loňském roce 
byla ukončena první etapa vý-
stavby, kdy byl postaven největší 
hangár ve střední Evropě. Hangár 
má 160 metrů na délku, 60 metrů 
na šířku a vysoký je 25 metrů. Do 
hangáru se vejde šest vrtulníků, 
čtyři s rozloženými rotory a dva 
se složenými, nebo 12 letounů L 
39 Albatros, nebo 8 Tornád. Han-
gár byl postaven ve spolupráci 
s NATO, kdy 1/3 hradila aliance 
a zbytek ČR. Šlo o 577 milionů,“ 
uvedla Ludmila Formánková, tis-
ková mluvčí 22. letecké základny 
v Náměšti nad Oslavou.

„V této hale se budou opravo-
vat letadla a provádět potřebné 
testovací práce. Takže k tomu je 
uzpůsoben celý komplex. Nejde 
jen o hangár, ale také o připojené 
dílenské a opravárenské prostory, 
sociální zázemí a kanceláře. Plný 
provoz bude zahájen zároveň se 
smíšeným provozem od prvního 
října,“ oznámil praporčík Jaroslav 
Řezanina, který má opravárenský 
komplex na starosti.

V minulosti také v Náměšti 
proběhla úprava dráhy. Byla pro-
dloužena a doplněna o záchytné 
zařízení pro letouny v případě ne-
bezpečí vyjetí z dráhy. Ukončena 
byla výstavba areálu leteckých 

pohonných hmot, která najíždí 
do provozu. Probíhá výstavba 
ústředny spojovací techniky a 
objektu taktické letky, do kterého 
přijdou vrtulníky.

„Od 14. dubna do 2. května 
plánujeme mezinárodní letecké 
cvičení Flying Rhino. V rámci 
tohoto cvičení, kdy tu budou 
zahraniční letouny, chystáme den 
otevřených dveří pro veřejnost, 
který bude 1. května. Návštěvníci 
se mohou těšit na statické ukázky 
letounů a budou létat i letečtí 
modeláři s modely nadzvukových 
letadel. Jako taková třešnička na 
dortu proběhne průlet L13 Blaník, 

který testuje proudové motory.
 Po této akci začnou přípravy 

na stěhování letky bojových 
vrtulníků MI 24. Stěhování se 
zahájí 1. června tak, aby od 1. 
října tohoto roku započal smíšený 
provoz L 39 Albatros s MI 24,“ 
doplnila Ludmila Formánková. 

Bitevní vrtulník je přece jen 
odlišná kategorie oproti cvičným 
proudovým letounům, jimiž nyní   
základna disponuje. Zda se ne-
budou obě letky navzájem ome-
zovat, prozradil velitel základny 
plukovník Libor Štefánik:

„Tuto variantu již řešíme a je 
připraveno několik variant letec-

kého výcviku. Přikláníme se k to-
mu, aby se výcvik organizoval ve 
dvou směnách. Zejména při létání 
za zhoršených povětrnostních 
podmínek by mohl určité obtíže 
činit fakt, že zatímco piloti L-39 
již používají anglosaské míry a 
jednotky, u přístrojů MI-24 jsou 
základní údaje stále zobrazovány 
v metrech. Pro větší bezpečnost 
by tak bylo vhodnější létání 
obou typů rozdělit. Na druhou 
stranu budou moci piloti z obou 
letek spolupracovat na některých
úkolech jako na přímé letecké 
podpoře s využitím předsunutých 
leteckých návodčích.“           /jak/

/Brno/ Organizátoru soutěže
o nejlépe opravenou památku, 
tedy Krajskému úřadu JMK, se 
zřejmě průběh vymkl z otěží. 

Stalo se tak poté, co bylo zjiš-
těno, že počty hlasů zasílaných 
jednotlivým vybraným památkám 
se v některých případech zásadně 
zvedly. Předpoklad je, že počí-
tačový systém napadli hackeři, 
kteří přidali počet hlasů. Možným 
důvodem by mohla být i nezane-
dbatelná fi nanční odměna za první 
místo. Krajský úřad ale tuto mož-
nost ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. 
Peněžní prémii měly získat tři pa-
mátky z 15 nominovaných. 

„Zareagovali jsme na zprávy, 
že pravidla hlasování lze obchá-

zet. Zatímco z pevného počítače 
lze hlasovat jen jednou, přes bez-
drátová připojení lze posílat hlasy 
opakovaně. Této mezery někdo 
využil. Posuzovali jsme nárůsty 
hlasů pro jednotlivé památky. 
Zjistili jsme, že zatímco v prv-
ních dvou týdnech hlasování rostl 
počet hlasů památkám lineárně, 
v uplynulém týdnu některým 
objektům bodů přibylo skokově. 
To se týká například Kapličky 
Panny Marie v Prokopově na 
Znojemsku, která vede, chalupy s 
doškovou střechou v Ruprechto-
vě na Vyškovsku a evangelického 
kostela v Olešnici na Blanensku, 
které mají zhruba stejně. Hlaso-
vání před incidentem ukázalo, že 

lidé mají o soutěž zájem. Počítá-
me, že příští rok bude zase. Lidé 
tak o nejlépe opravenou památku 
kraje roku 2008 budou hlasovat 
nejspíš prostřednictvím mobil-
ních telefonů,“ informoval Petr 
Holeček z tiskového oddělení 
Jihomoravského kraje.

V případě možného zrušení 
soutěže, které někteří navrho-
vali, by byli poškozeni vlastníci 
ostatních památek. „Rada Jiho-
moravského kraje se zabývala 
informacemi zpochybňujícími 
průběh internetového hlasování 
k soutěži „Nejlépe opravená 
kulturní památka JMK v roce 
2007“. Rada JMK nezměnila 
podmínky soutěže. Rozhodla, že 

hlasování, určení vítězů a jejich 
odměnění bude dokončeno podle 
vyhlášených podmínek. Soutěžní 
komise odborně stanoví také 
vlastní pořadí a vybraní majitelé 
mohou od RJMK obdržet ceny v 
obdobné výši jako vítězové vzešlí 
z veřejného hlasování,“ oznámil 
rozhodnutí s vyřešením situace 
Jan Lenocha, člen Rady Jihomo-
ravského kraje.

Takže peněžní prémii dostanou 
první tři památky vybrané elek-
tronickým hlasováním veřejností 
a k tomu ještě odborná komise 
vybere další tři památky. Vítězná 
dvojice získá 150 000 Kč, druhá  
dvojice po 100 tisících a třetí
po 50 tisících Kč.               /jak/

Soutěž je falšována, zrušena ale nebude 

ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTO-
PRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ 
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA • 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ 
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ 
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA - 
ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ 
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE • 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ 
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ 
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ • 
KOŘENÍ • KOSMETIKA  • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY  • KULTURNÍ A 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ 
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ 
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE • 
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ 
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ 
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ, 
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV • 
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ,  ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS 
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT 
• STÁTNÍ SPRÁVA,  STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ 
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE 
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI • 
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY 
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO • 
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ 
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE 

VÍME, CO
HLEDÁTE

katalog
regionálních
fi rem nyní
na našich
webovkách
 
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ

www.zrcadlo.info

foto: mask
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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

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

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

FINANČNÍ PŮJČKY
do 500 tis. Kč 

p. Sadílková, tel.: 724 781 310

Sochy budou mít propagaci 
/Bohutice/ Soubor soch křížové cesty, který se vrátil po letech

v zapomnění zpět do obce svého původního umístění, se nejen dočká 
větší propagace, ale i ochrany. Tu by mělo zajistit zapsání na seznam 
kulturních památek. „Právě se nacházíme ve fázi, kdy hledáme nej-
vhodnější podpůrné programy pro restaurování soch. Zároveň usiluje-
me o prohlášení tohoto souboru soch za kulturní památku. Věci spolu 
tudíž poměrně dost úzce souvisí. Expozice ve II. poschodí bohutického 
zámku je stále pro veřejnost přístupná,“ vysvětlil místostarosta obce 
Martin Žák. Aby vedení obce zajistilo větší zájem ze strany návštěv-
níků, hodlá v nejbližší době vydat novou propagační publikaci. Kromě 
toho, že se návštěvníci mohou podívat na sochy, také mají možnost 
ochutnat víno v nově zrekonstruovaných sklepech.                     /mask/

Den pro Tibet
/Miroslav/ Rada města Miroslavi projednala žádost občanského 

sdružení Lungta Praha o podporu akce „Vlajka pro Tibet“.  Protože 
nám není lhostejné porušování lidských práv ve světě, byla akce sa-
mozřejmě, stejně jako v minulosti, podpořena. V pondělí 10. března, 
kdy si světové společenství připomene 49. výročí povstání Tibeťanů, 
bude v Miroslavi vyvěšena tibetská vlajka. Současně se domníváme, že 
vzhledem k situaci ve světě by vlajek států, ve kterých není dodržování 
lidských práv respektováno, mělo vlát mnohem více. 

Roman Volf, místostarosta města Miroslav

Budují nové komunikace 
/Tulešice/ „Obecní zastupitelstvo se v minulém roce rozhodlo řešit 

situaci se silnicemi. Situace byla pečlivě zvážena. V obci je dokončena 
plynofi kace, dešťová i splašková kanalizace a vodovod. Většina míst-
ních komunikací se po těchto zásazích nachází v ne příliš dobrém stavu 
a je nutná oprava. Proto jsme k opravě a celkové rekonstrukci místních 
komunikací přistoupili. Vypracovali jsme projekt a dle ocenění jde
o 4 miliony. Vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatelskou fi rmu. 
Protože obec nedisponuje takovými prostředky jednorázově, tak jsme 
akci refi nančně rozdělili na dva roky. Samozřejmě také žádáme o do-
tace ze strukturálních fondů EU. Chtěli jsme získat peníze z tzv. dělení 
medvěda, ale to nám nevyšlo, takže teď v únoru podáváme žádost do 
fondů EU. Zde bychom mohli získat až 90 procent nákladů, ale větši-
nou je dotace snížena na reálnějších 60 nebo 50 procent. Náš střízlivý 
odhad je, že se na stavbě budeme podílet 50 procenty,“ vysvětlil staros-
ta obce Jan Rozmahel.

V souvislosti s opravou komunikací se nepočítá s větší uzávěrou
a omezením provozu. V souvislosti s touto stavbou je také souběžně 
vydané stavební povolení na realizaci chodníku o délce asi 80 metrů. 
„Tento chodník je 50 let starý a je potřeba ho zrekonstruovat. Jedná se 
v současnosti sice o nejmenší stavbu, ale co do významu velmi důležitou. 
Cenu stavby zatím neznáme, tu dohodneme s dodavatelem stavby. Bu-
deme požadovat, aby oslovená fi rma využila stávajícího materiálu, aby 
se ušetřily fi nanční prostředky. Proto vybereme dodavatele s ohledem 
na cenu s využitím stávajícího materiálu,“ doplnil Jan Rozmahel.   /mask/

/Miroslav/ V Miroslavi se 
v současné době testuje nový bez-
drátový rozhlas. Ten byl v závěru 
loňského roku uveden do pro-
vozu. Signál pokrývá dosahem 
celou Miroslav, místní část Ka-
šenec, včetně ulice Mičurinovy 
a nádraží ČD. Jedná se o zařízení 
technicky naprosto odlišné od 
dřívějšího rozhlasu, využívající 
k přenosu signálu z ústředny 
k jednotlivým hlásičům novější 
technologii.

„Zajištění bezpečnosti občanů 
je důležité. Po instalaci kamero-
vého systému, který již prokázal 

své opodstatnění, byla v pro-
sinci minulého roku dokončena 
montáž bezdrátového rozhlasu. 
Systém obsahuje 62 kusů tzv. 
hnízd, které zajistí pokrytí sig-
nálem po celém městě. Hlášení 
je možné provádět z hlasatelny 
na městském úřadě pro Miroslav 
i Kašenec, kde je ještě nainstalo-
ván samostatný pult pro aktuální 
hlášení pouze pro Kašenec. Do 
každé domácnosti byl doručen 
informační leták, který občany o 
nové službě informuje. V součas-
né době probíhá zkušební provoz, 
kdy tajemník MěÚ eviduje při-

pomínky občanů, jako hlasitost, 
nedostatečná slyšitelnost atd. 
Zjištěné nedostatky technici re-
alizační fi rmy ihned odstraňují,“ 
uvedl místostarosta Roman Volf.

Vysílání městského rozhlasu se 
ze záznamu budou opakovat vždy 
ve stejnou dobu - 17.30 v zimním 
čase a v 18.30 letního času. Jde o 
informování o prodejních akcích, 
poruchách a ostatním dle aktuální 
potřeby. Hlavní ústředna bez-
drátového rozhlasu je propojena 
s celostátním integrovaným sys-
témem varování a vyrozumívání 
obyvatelstva. To znamená, že 

v případě nutnosti bude hlavní 
ústředna dálkově uvedena do 
činnosti a obyvatelé budou vyro-
zuměni o krizové situaci.

„Připravuje se také převedení 
hlášení na internetové stránky 
města, kde si je zájemci budou 
moci poslechnout i v jiné době.  
Náklady na vybudování bezdrá-
tového rozhlasu činily 1.1 mil. Kč
a byly vyčleněny z rozpočtu měs-
ta. Starý rozhlas bude během roku 
postupně demontován a použitel-
né díly využijeme při ozvučení 
například stadionu FC Miroslav,“ 
doplnil Roman Volf.          /mask/

Nový bezdrátový rozhlas ve zkušebním provozu

/Moravský Krumlov/ Zápisy 
dětí do prvního ročníku základ-
ních škol v Moravském Krumlo-
vě pro ročník 2008/2009 přineslo 
nemalé problémy, a to jak ředite-
lům těchto škol, tak i zřizovateli, 
jímž je město Moravský Krum-
lov. Volba rodičů - kam s prvňáč-
ky - padla převážně na Základní 
školu Klášterní náměstí.

Hlavním důvodem volby je 
strategická poloha školy v centru, 
nikoli její vnitřní uspořádání nebo 
pedagogický sbor.

„Zápis do prvních ročníků ZŠ 
v roce 2007 proběhl bez excesů, 
takže nebylo třeba nic řešit. Zápis 
v roce 2008 však bez varování 
přinesl vážné problémy. Téměř 
60 prvňáčků na ZŠ Klášterní ná-
městí a cca čtvrtina tohoto počtu 
na ZŠ Ivančická. Usnesení ZM 
ani vyhlášku města o spádových 
obvodech základních škol v Mo-
ravském Krumlově nebylo možné 
použít, protože tomu brání usta-
novení školského zákona. Ten 
umožňuje rodičům volbu školy, 
pokud má zvolená škola dostateč-
nou kapacitu. Rada města jednala 

s rodiči, kteří spádově patří na ZŠ 
Ivančická a dali své dítě zapsat na 
ZŠ Klášterní. Jako jediné důvody 
vesměs uváděli svá pracoviště 
nebo dopravní možnosti ve vnitř-
ním městě, takže mohou své děti 
doprovázet do školy, do základní 
umělecké školy a do kroužků 
v Domě dětí a mládeže a nebo je 
odtud vyzvedávat na konci svých 
směn. Administrativně „přeroz-
dělovat“ děti nikdo nebude, ani to 
není možné. Slučování ročníků do 
menšího počtu tříd také nehrozí, 
ZŠ Ivančická má stále průměrný 
počet žáků ve třídě podle zákona. 
Menší počet žáků ve třídě může 
být naopak kladem. Zejména na 
prvním stupni má individuálnější 
přístup k žákům příznivý vliv na 
výuku. Odpovědnost za plnění 
vlastních usnesení však ze zastu-
pitelstva města nikdo nesejme. 
Bude třeba neprodleně zahájit 
jednání s řediteli obou základních 
škol, aby se letošní situace při 
zápisu do prvních ročníků ZŠ 
neopakovala,“ vysvětlil starosta 
města Jaroslav Mokrý.

Město jako zřizovatel musí 

s ohledem na snižující se počty 
žáků, dané nízkou porodností 
v létech 2000-2001, operativně 
regulovat kapacity základních 
škol v Moravském Krumlově 
tak, aby školský zákon i vyhláška 
města mohly být naplněny.

„Nezastupitelná je i role mateř-

ské školy. Program „Předškolák“, 
který běží na ZŠ Ivančická, je tře-
ba rozšířit na všechna pracoviště 
MŠ. Také nelze nadále připouštět 
situace, kdy personál MŠ lobuje
u svěřených dětí a jejich rodičů
za jednu ZŠ ve městě,“ dodal sta-
rosta Jaroslav Mokrý.        /mask/

Zápis prvňáků v Krumlově přinesl problémy

Letos nové náměstíčko
/Padochov/ Občané Padochova se v letošním roce dočkají nového 

náměstíčka ve středu této městské části Oslavan. Důvodem opravy,
a to i přesto, že ještě není dokončena kanalizace, je zoufalý stav
vozovky, na kterém se otáčejí autobusy. Povrch je zásadním způsobem 
narušen. Asfalt nemá pod sebou žádnou konstrukční vrstvu a je v pod-
statě na zemině. Je připravena projektová dokumentace. Je ale potřeba 
dohodnout majetkové poměry a souhlasy všech majitelů. Práce by se 
pak mohly rozeběhnout v polovině měsíce března.

Při opravě bude odstraněn současný asfaltový povrch a odtěží se 
vrstva zeminy zhruba do hloubky 0,5 metru. Tato část bude nahrazena 
konstrukčními vrstvami ze štěrku a kameniva. Jako fi nální povrch bude 
použita zámková dlažba, která bude ukončena v napojení na státní 
silnicí zapuštěným obrubníkem. Tento povrch bez problémů umož-
ňuje rozebrání a opětovné složení a proto tato varianta byla zvolena. 
V budoucnu totiž dojde k rozebrání části náměstíčka a jeho zpětného 
zapravení v rámci pokládky nové kanalizace a vodovodu. Jediným pro-
blémem bude, že v době provádění prací, které se odhadují na tři týdny, 
nebudou moci autobusy zajíždět na točnu. Po dohodě s IDOSem se bude 
dočasně zajíždět jen do spodní části Padochova.                            /jak/

- i pro důchodce a živnostníky 
- bez poplatků
- rozhodnutí do 5 minut 

VÝPRODEJ
ZAHRADNÍ TECHNIKY 

MODELOVÉHO ROKU 2007

STAVEBNINY 
PLUS

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429 • fax: 546 436 429

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

SLEVA 17% 

Stavebniny TRADE • Dvořákova 639 • Mor. Krumlov • tel.: 515 323 320

POROBETONOVÉ TVÁRNICE IFT
za výhodné ceny

např. 10 cm
za 26,90
včetně DPH

www.stavebninyhladikova.cz

Do konce února
loňské ceny včetně slev
•  třešní krytiny
•  zdící materiály
•  sádrokatonové systémy
•  obklady a dlažby
•  hutní materiál
•  stavební řezivo 
•  dřevěné brikety

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

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

Rozvoz

autem s HR



22.02.2008                                            nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE

Nissan aLMERA 1,4I
r.v. 1998, cena 69.000 Kč
tach. 138 tis. km, červená
4x airbag, ABS, otáčkoměr, centrál, 
tón. skla, pravidelný servis

Mazda MX3 1,8i
r.v. 1993, cena 54.000 Kč
tach. 190 tis. km, červená
centrál, manuál, sport. sedadla, tón. 
skla, el. zrc., příprava na rádio

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

Mazda Premacy 1,8i
r.v. 2000, cena 154.000 Kč
tach. 130 tis. km, sv. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio, imobil., 
mlhovky, el. okna, centrál dálkový

Mazda 5 TE 110 CD
r.v. 2008, cena 599.000 Kč
tach. 1 tis. km, sv.  zelená metal
NOVÝ VŮZ, aut. klima, 8x airbag, 
ESP, EDS, ABS, bohatá el. výbava

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

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 - zamluveno
r.v. 1999, cena 129.000 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 729.900 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 415.000 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 139.000 Kč
tach. 79 tis. km, perfektní stav
klima, 4x airbag, ABS, posil.,  centrál.,
imobil., el. okna a zrc., alu kola 

Mazda MX3 1,6i
r.v. 1993, cena 59.000 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

Bunkry mění majitele,
armáda je nechce 

/Znojemsko/ Vojenská opevnění budovaná mezi dvěma světovými 
válkami dnes slouží jen jako připomínky dob dávno minulých. Velký 
zájem o ně ale není. Možnost bezplatného převodu, nebo i odkoupení 
nabídlo v loňském roce Ministerstvo obrany ČR. 

„Konkrétně v okrese Znojmo je evidováno 500 objektů hraničních 
opevnění ze 30. let 20. století.. Zatím bylo převedeno 18 objektů na 
obce. Například tři lehká opevnění na Olbramovice, tři lehká opevnění 
a jedno těžké opevnění na Dyjákovice, 66 objektů na Správu Národ-
ního parku Podyjí a 8 objektů na Technické muzeum v Brně. Nový 
vlastník není po převodu vázán žádnými omezujícími podmínkami
a může s opevněními nakládat dle svého uvážení. Ministerstvu obrany 
je známo pouze využití bunkrů převedených technickému muzeu. Zde 
budou opevnění nadále využita pro muzejní činnost,“ informoval Jan 
Pejšek z tiskové a informační služby Ministerstva obrany. 

Záměr Ministerstva obrany je bezúplatný převod, v některých pří-
padech i možný odprodej většiny objektů stálého opevnění. Uvedený 
majetek je pro záměry obrany České republiky nepotřebný a Minister-
stvo obrany si ponechá jen některé jednotlivé objekty, zejména větší 
komplexy. Ty budou nadále využívány pro vojenské účely, muzejní 
činnost Ministerstvo obrany v opevněních nevyvíjí. 

„Obecně je u předválečných opevnění problémem fakt, že vzhledem 
k době výstavby a utajení většinou nebyly zapsány v katastrálních 
mapách a zkolaudovány dle stavebního zákona. Zápisy do katastru
a kolaudace postupně probíhají po celé ČR, konkrétně na Znojemsku 
je tento proces již hotový,“ doplnil Jan Pejšek. Z připravovaných pře-
vodů bude v nejbližších měsících realizován na Znojemsku bezúplatný
převod 5 opevnění na vlastníky pozemků pod nimi, tedy fyzické osoby, 
na jejichž pozemku se bunkr nachází.                                          /mask/

Sluneční elektrárna
nahradí uhelnou

/Oslavany/ Zastupitelé v Oslavanech budou na svém mimořádném 
zasedání projednávat možnost výstavby fotovoltaické elektrárny na 
území města. S tímto záměrem přišla německá fi rma Juwi Internatio-
nal, která hodlá elektrárnu umístit na bývalé ploše vodního díla a odka-
liště popílku východně od města v prostorách za bývalou elektrárnou a 
haldou strusky. V současné době jsou vlastníky uvažované plochy Tep-
lárny Brno a Kovošrot Praha, státní podnik v likvidaci, který převzal 
závazky bývalých Jihomoravských energetických závodů, a obě tyto 
fi rmy jsou nakloněny své pozemky za tímto účelem poskytnout.

K záměru bylo vypracováno technické řešení a zakreslení elektrárny 
do reálného prostředí s tím, že realizace celého projektu je předpokládá-
na na 2,5 hektarech plochy s instalovaným výkonem od 800 - 1000 kW.

„Plochy na kterých by se měla elektrárna realizovat, jsou v rámci 
územního plánu zahrnuty pro průmyslovou výrobu. Svým umístěním 
by elektrárna žádným zásadním způsobem neměla být z města vidi-
telná a zároveň přispěje k rekultivaci tohoto území. Konstrukčně se 
bude jednat o tenké fotovoltaické moduly, které jsou v současné době 
používány například ve vesmírných programech na družicích, případ-
ně na vesmírné stanici ISS. Celý objekt elektrárny bude oplocen do 
výšky 2,5 metru tak, aby nebyl přístupný. Občanům by objekt neměl 
vadit, navíc elektrárenství v Oslavanech má již svou tradici,“ sdělil 
Vít Aldorf, starosta Oslavan.

Zastupitelé tak budou schvalovat prvotní podklad, což je souhlas 
pro jednání s fi rmou E-ON na připojení k distribuční síti. Pak nastoupí 
standardní územní a stavební řízení na stavbu samotnou. Projekt by 
žádným způsobem neměl znehodnotit životní prostředí, naopak dojde 
k rozumnému využití odkaliště, ze kterého se dnes jen práší.         /jak/

/Moravský Krumlov – Polánka/
Zajímavá diskuze se rozvinula 
na zastupitelstvu města na téma 
investic, které půjdou do jednot-
livých pracovišť mateřské školy. 
Případně, zda je vhodné vzhledem 
k situaci a vynaložené investici 
znovu otevřít pobočku v Polánce. 

Mateřská škola v Moravském 
Krumlově má hlavní pracoviště, 

ředitelství a kuchyni na ulici Hu-
sově, detašovaná pracoviště jsou 
na ulici Palackého a v Rakšicích.

„Již při schvalování rekon-
strukce pracoviště Mateřské školy 
v Rakšicích se v zastupitelstvu 
města diskutoval požadavek 
na opravu pracoviště Mateřské 
školy na ulici Palackého, kde šlo 
zejména o přistavění jedné třídy a 

výdejny dovážené stravy, celkem 
za cca 2 mil. Kč. Nyní jsou po-
žadavky podstatně vyšší. Dle sta-
vebního průzkumu totiž vyvstala 
nutnost celkové rekonstrukce bu-
dovy, včetně rozvodů všech sítí a 
nutných přístaveb. Předběžný od-
had nákladů je podle projektanta 
3,9 mil. Kč. Přesto zastupitelstvo 
města záměr rekonstrukce schvá-
lilo jako nezbytný pro posílení 
celkové kapacity MŠ v našem 
městě. Vše je samozřejmě otázka 
peněz, které se musí najít ve měs-
tě a z možných dotačních titulů. 
Hovořit proto dnes o termínu 
otevření tohoto pracoviště MŠ je 
předčasné, ale neměl by se prota-
hovat za roky 2009-2010,“ kon-
statuje Jaroslav Mokrý, starosta 
Moravského Krumlova.

Jiná je situace v Polánce. Vůle 
města o znovuotevření tu je, a to i 
přes nemalé náklady na opravu a 
následný provoz. Otázkou zůstá-
vá, zda maminky nebudou spíše 
využívat zařízení ve městě. Tuto 

skutečnost nemůže nikdo zaručit. 
„Situace v Polánce je diame-

trálně odlišná. Záměr otevřít 
znovu tamní MŠ jako detašované 
pracoviště MŠ Moravský Krum-
lov platí. Odhad potřebných pro-
středků na rekonstrukci je cca půl 
milionu korun + stejná částka na 
zařízení. Závisí to však na počtu 
dětí. Pro otevření jedné třídy je 
třeba 12 dětí, které by školku 
trvale navštěvovaly, jinak by 
město muselo doplácet ze svého 
rozpočtu na plat učitelky. A to si 
zatím nemůže dovolit. Situace 
tak zůstává nejasná. Maminky 
nejčastěji pracují mimo Polánku 
a pro některé z nich je přirozené, 
že své děti vozí s sebou do školek 
blíže pracovišť. Podle názoru ve-
dení města je nezbytné úzce spo-
lupracovat s osadním výborem
a těšit se na výstavbu rodinných 
domků, která přinese nové oby-
vatele s dětmi. Horizont tohoto 
řešení je 2 až 3 roky, vysvětlil 
Jaroslav Mokrý.                 /mask/

Školka v Polánce zatím nebude, je málo dětí

Kácí nebezpečné stromy 
/Oslavany/ Masivní prořezávky stromů se odehrávají v okolí řeky 

Oslavy a to od mostu u městského úřadu až po jez Vál. Tyto práce 
provádí Povodí Moravy na základě oznámení, které bylo projednáno 
na odboru životního prostředí. Předmětem prací je odstranit z břeho-
vých porostů přerostlé staré stromy, případně stromy, které zasahují
do toku řeky a také veškeré křoviny, které se nachází v břehových pás-
mech. Původním záměrem správce toku bylo vykácet veškeré stromy, 
ale po dohodě s úřadem bylo domluveno, že budou udělány pouze pro-
řezávky a zdravé stromy zůstanou na svých místech. Komplikovanější 
situace je s alejemi topolů podél řeky od nového mostu až k jezu Vál.

„Jedná se o topoly, které již mají svoji životnost za sebou. To se 
potvrdilo v loňském roce, kdy při bouřce došlo k ulomení jednoho
ze stromů a jeho pádu na silnici těsně před projíždějící automobil. 
Naštěstí se nikomu nic nestalo. Tyto stromy jsou prořezány a po posou-
zení jejich zdravotního stavu podstatná část těchto stromů bude ještě 
letos odstraněna. Tím zmizí i určitá dominanta Oslavan, na kterou jsou 
místní dlouho zvyklí. Ovšem není třeba zoufat, protože podmínkou 
města bylo, že bude provedena nová výsadba, a to dubem nebo bukem,“ 
vysvětlil Vít Aldorf, starosta Oslavan.                                             /jak/

Postaví hnízdo pro čápa
/Miroslav/ Miroslavský rybník je mimořádně významnou lokali-

tou mokřadních živočichů, včetně padesáti druhů ohrožených nebo 
kriticky ohrožených obojživelníků a ptáků. Protože se v této lokalitě 
vyskytuje i čáp, který ale nehnízdí, bylo rozhodnuto vytvořit mu od-
povídající podmínky. Tím bude betonový sloup s nosnou konstrukcí, 
který má nahradit známé nepoužívané tovární komíny.

„Projekt je realizován ve spolupráci s Ekologickým institutem 
VERONICA, Českého svazu ochránců přírody. Betonový sloup je již 
zabudován v areálu blízké čistírny odpadních vod. V současné době 
se připravuje instalace kovové konstrukce, která bude sloužit jako 
základ čapího hnízda. Montáž konstrukce bude provedena v nejbliž-
ších dnech, aby bylo vše připraveno na návrat čápů z teplých krajin,“ 
vysvětlil místostarosta Miroslavi Roman Volf.

Z ptačích druhů zde také hnízdí husa velká, bukáček malý, bukač 
velký, kalous ušatý, dudek chocholatý, moták pochop a mnoho dalších. 
Dle zpráv ornitologů se na rybník stěhují další druhy ptactva, které se 
zde dříve nevyskytovaly. Navíc celá lokalita prošla nedávno nákladnou 
revitalizací. Bylo odstraněno 50 000 m3 sedimentu, opravena hráz, 
bezpečnostní přeliv a sdružený objekt. Náklady dosáhly 18 milionů 
korun. Celková výměra rybníku je 22,5 ha, z toho činí vodní plocha 
8,5 ha, nově zřízený mokřad 3,5 ha a zbytek tvoří rákosinový porost. 
V loňském roce byla vybudována na rybníku a národní přírodní památ-
ce „Miroslavské kopce“ naučná stezka. Na hrázi jsou návštěvníkům 
k dispozici tři infotabule na téma obojživelníci, ryby, ptáci, k tomu 
kryté odpočívadlo a stojan na kola.

„Za předpokladu, že se čapí rodince u nás zalíbí, získáme na rybník 
nový ptačí druh, lokalita dostane novou dominantu a v Miroslavi, po-
kud děti opravdu nosí čáp, by mělo dojít ke zvýšení počtu obyvatel,“ 
doplnil s úsměvem Roman Volf.                                                  /mask/

Po zimě skoro ani památky, a tak
by jistě stálo zato protáhnout svá 
těla. A jak lépe, než v přírodě. 
Proto si Vám dovolujeme přiblížit 
zajímavosti přírodních krás okolní 
krajiny, kterých není zrovna málo. 
Jedním z takových cenných území 
je např. Přírodní park Rokytná.    

Přírodní park Rokytná byl vy-
hlášen v roce 1978. Nachází se 
v údolí řek Rokytné a Roucho-
vanky na ploše 5320 ha. Území je 
tvořeno plochými nivami, zalesně-
nými úbočími a místy skalnatými 
břehy. Původní lesy, ve kterých 
by byly zastoupeny především 
dub letní, lípa srdčitá a velkolistá, 
habr obecný, javor klen a babyka 
atd., byly z velké části nahrazeny 
smrkovými a borovými monokul-
turami. Přirozená dřevinná skladba 
je dochována např. na svazích nad 
pravým břehem Rokytné, severně 
od obce Újezd. Lokalita se nazývá 
Vranovice a je navržena k přísnější 
ochraně formou přírodní rezervace.  

V nivě řek jsou rozsáhlé sekané 
louky, ale i louky neudržované, 
které postupně zarůstají náletem 
dřevin. Na území přírodního parku 
můžeme vidět zajímavé rostliny 
např. sněženku předjarní, bram-

bořík nachový, dymnivku plnou, 
kyčelnici devítilistou atd. Z živo-
čichů vázaných na vodní prostředí 
zde můžeme pozorovat např. raka 
říčního, ledňáčka říčního nebo 
vydru říční. Na skalnatých svazích 
hnízdí výr velký a lesní porosty 
obývá brhlík lesní a strakapoud 
velký. Vyskytuje se tu také náš 
nejmenší pták – králíček obecný, 
který vyhledává jehličnany.

Mírně zvlněná, členitá a ekolo-
gicky vyvážená krajina přírodního 
parku je doplněna řadou zajíma-
vých děl, ke kterým patří přede-
vším vodní mlýny. Těch tu svého
času bylo  několik desítek a staré 
štoly po těžbě železných rud.

Pokud ještě stále váháte a neví-
te, kam se vypravit, zkuste třeba 
začít značenou naučnou stezkou 
Národní přírodní rezervací Krum-
lovsko-rokytenské slepence. Kde 
se diky kombinaci abiotických 
a biotických podmínek vyvinula 
různorodá společenstva, která 
jsou druhově velmi bohatá, jak 
na fl óru i faunu. Už tedy nezbývá, 
než si přát přízeň počasí a můžete 
vyrazit.

Ekoporadna Živé pomezí
Krumlovsko-Jevišovsko

Příroda „za rohem“:
Přírodní park Rokytná
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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

Stav zvěře po dvou mírných zimách se zlepšujeObčanská bezpečnostní 
komise informuje

Na 3. bloku probíhá dvacetidenní odstávka pro výměnu paliva. Je to první tak 
krátká odstávka a proto bych chtěl k této novince učinit několik poznámek.

Při zahájení provozu byly délky odstávek stanoveny dle požadavků
výrobců zařízení na rozsah a četnost revizí a prohlídek.To bylo před více 
jak dvaceti léty. Od té doby prošla instrumentace elektrárny zásadní obmě-
nou. Jednotlivá zařízení i celé funkční celky byly nahrazeny přístroji o dvě 
až tři generace mladšími, které již nepotřebují tak častou a rozsáhlou kont-
rolu a mnohdy jsou dokonce vybaveny i obvody pro autodiagnostiku.

Pro zařízení, která trvale zůstávají a nemohou se nahradit (např. reak-
tor), byly na základě dlouholetých zkušeností vylepšeny a modifikovány 
pracovní přípravky, které výrazně urychlí práce. Pro ilustraci lze uvést mo-
derní utahovák svorníků (je jich 64 ks) víka reaktoru, který velice výrazně 
zkrátí dobu jejich montáže a demontáže.

Dosud jsme mluvili o technice, ale neméně důležitý pro bezpečné provo-
zování elektrárny je kvalitní personál. A ten se od zahájení provozu důkladně 
a dlouhodobě seznámoval se zařízením. Zainteresovanost pracovníků na 
kvalitní a rychlé práci spolu se zažitou organizací dílčích úkonů a pracovních 
postupů umožnila vytvořil prostor pro časové úspory v průběhu odstávky. 

Nelze se však domnívat, že vedení elektrárny došlo k závěru , že od-
stávku lze zvládnout za dvacet dnů a bylo o věci rozhodnuto. K takovému 
rozhodnutí vede trnitá cesta pečlivého zdůvodnění a zpracovávání har-
monogramů, které teprve po posouzení a schválení Úřadu pro jadernou 
bezpečnost mohou vejít v život. Je pravda, že ekonomika provozu je
důležitá, leč bezpečné provozování elektrárny je v důležitosti posunuto 
daleko výše.                            18.2.2008, předseda OBK ing. Bořivoj Župa     

Šokující nález
V pondělí odpoledne jsem šla se svou roční holčičkou na procházku

do přírody. Maličká už měsíc chodí, takže jak může, šup z kočárku
na nožičky. A po trávě se běhá lépe než ve městě po úzkých chodnících, kde 
kolem jezdí spousty aut. Zamířily jsme nad ivančický hřbitov, polní cestou 
nahoru na místo zvané Alotrium nebo taky Písečňák- větší plácek s ohniš-
těm uprostřed, kde kdysi stávalo jeviště a dřevěné hřiště pro děti. Maličká 
pobíhala kolem mě, se zaujetím sbírala kamínky a trhala stébla trávy. Idylka. 
Najednou jsem kousek od nás za ohništěm uviděla něco výrazně oranžové-
ho. Injekční stříkačka. Ležela tam s ulomeným vrškem, bez jehly. A vedle ní 
dvě další, tentokrát s krátkou jehlou. Stokrát jsem takovou stříkačku viděla 
v televizi v pořadech typu Na vlastní oči, apod. Zatmělo se mi před očima. 
Rychle jsem popadla maličkou do náruče a roztřeseně ji prohlížela ručičky
a kolínka, která se taky párkrát ocitla na zemi. Naštěstí snad žádné škrábnutí, 
nic, co by nasvědčovalo, že se jí snad nějaký ulomený kousek jehly ocitl 
v malé dlaničce. V duchu jsem si strašně nadávala. Už ji nikdy nenechám 
sbírat věci ze země!!!! To, co pro nás jako malé děti kdysi představovalo 
bezpečné hřiště, se nyní proměnilo v místo plné nástrah. A proto prosím pře-
devším maminky a táty dětí ze sídliště pod Jakubem, odkud si sem na jaře
a v létě chodí hrát spoustu dětí- řekněte jim prosím, že injekční stříkačky
na zemi se nesbírají. Možná to někomu zachrání život.                           /hk/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ Stav 
zvěře se na Moravskokrumlov-
sku v posledních několika letech 
zlepšuje. Takový závěr z kontrol 
a hlášení učinil Kamil Raboň 
z referátu životního prostředí při 
MÚ Moravský Krumlov.

V působnosti Moravského 
Krumlova je 26 honiteb, z nichž 
dvě jsou vlastní, pronajaté soukro-
mím uživatelům, a jednou je obora 
Moravský Krumlov jako speciální 
chov. Zbylých 23 honiteb je ve 
vlastnictví honebních společenstev 
a jsou pronajaty uživatelům honi-
teb - mysliveckým sdružením. 

„Hlavním hospodářským cí-
lem je chov zvěře srnčí, zaječí
a bažantí, ojediněle se vyskytují 
i divoká prasata, ale to při jejich 
přechodu. Jsou i honitby Bílá 
voda, Jezeřany-Maršovice, po-
případě Vedrovice, kde se prasata 
drží celoročně. Jedná se o okrajo-
vé části obory v jejím sousedství. 
Například v roce 2004, kdy byl u 
divokých prasat nejvyšší stav, se 
jich střelilo 280. Vývoj se odrazil 

na tuhé zimě 2005, která se hodně 
podepsala na stavech černé zvěře, 
protože byla dlouhá a krutá. První 
vrhy v lednu vymrzly a bachyně 
chodily samy, selata se nelovila 
vůbec a zvěř byla slabá. Tím, že 
došlo k úbytku černé zvěře, došlo 
k zvýšení stavu drobné zvěře, a to 
zajíců, bažantů. K tomu přispěl 
průběh dvou po sobě jdoucích 
mírných zim. Letos se zaječí 
zvěř honcuje v průběhu ledna, 
vrhy nevymrzají, takže to má 
jednodušší škodná zvěř. Ta má 
také více možností, takže není de-
cimována hospodářská zvěř. Lze 
říci, že od roku 2005 se zvedal 
stav zvěře z divoké populace,“ 
informoval Kamil Raboň. 

Na tomto se také podepsal jiný 
způsob hospodaření, kdy již nejde 
o ten velkoplošný. Spousta drob-
ných majitelů si vzalo pozemky 
zpět, a ty někdy i leží ladem, 

„Dnes je to dvojnásobek. Na 
stavu zvěře srnčí se také pode-
pisuje zima, a to jak na kvalitě, 
tak i kvantitě. Průběh zim také 

rozhoduje o škodách touto zvěří 
způsobených, kde 70 procent 
stravy tvoří okusování mladých 
výhonků a sazenic, a to i přes 
to, že myslivci přikrmují. Samo-
zřejmě, že škody takto způsobené 
se finančně vyrovnávají. Také 
díky dvou mírným zimám byla 
potravinová nabídka pestřejší, 
takže škody jsou minimální.
V současnosti lze konstatovat, že 
i díky péči jsou stavy zvěře dob-
ré,“ přidal Kamil Raboň. 

Na celkový stav zvěře má také  
vliv počet dravců. „Samozřejmě, 
že musíme počítat i s dravci. 
Dříve byla rarita střelit mýva-
lovce kuního, ale ročně se tak 
tři kusy objeví. Je to šelma, která 
se tu dříve moc nevyskytovala a 
soustředila se spíše u mokřadů. 
Dnes je už po celé republice. 

Navíc se u nás objevuje vydra 
říční nebo norek americký, což 
byli vzácnosti. Samozřejmě, že 
predátoři škodí na zvěři. Tato si-
tuace se bude muset do budoucna 
řešit, protože je to finančně znát. 
Vydra je ze jmenovaných jediná 
chráněná. Existuje odchyt a dota-
ce na škody. Ptáků dravců je také 
požehnaně, největším problémem 
je moták pochop. Je to dravec, 
jež se specializuje na kuřátka
a malou zaječí zvěř, kterou úspěš-
ně loví. Létá nízko nad porosty 
obilovin, kde tuto zvěř chytá. Na-
příklad jestřáb a káně jsou úzce 
místně spjati s výskytem hlodav-
ců. Legislativa striktně zakazuje 
lov těchto dravců a volně žijících 
ptáků, samozřejmě s výjimkami 
dle zákona. To je dodržováno“, 
dodal  Kamil Raboň.         /mask/

/Region/ Na podzim letošního 
roku půjdeme volit své zástupce 
do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje. To má v současné době 65 
členů, kteří jsou rozděleni do 5 
politických subjektů. Těmi jsou 
KDU-ČSL, ODS, KSČM, ČSSD 
a Zelení pro Moravu. Krajské 
zastupitelstvo pravidelně zasedá 
jednou za dva měsíce v zastu-
pitelském sále JM kraje na Že-
rotínově náměstí v Brně. Stejně 
tak jako do senátních voleb, tak 
i do krajských politické strany a 
zájmová uskupení postupně zve-
řejňují své nominace kandidátů. 
Jednou z prvních je KSČM.

„Co se týká mé nominace na 
postu lídra KSČM jako nezávis-
lého, lze to chápat jako určitý 

zlomový okamžik, kdy poprvé 
v čele kandidátky politické strany 
bude stát nestraník. Druhou věcí 
je, že klub KSČM aktivně pracuje 
v opozici, je respektován a doká-
zal celou řadu věcí během svého 
dosavadního období prosadit tak, 
aby usnesení zastupitelstva bylo 
co nejpřijatelnější pro obyvatele 
kraje. Je také pochopitelné, že 
vždycky je největší vztah k místu, 
ze kterého pocházíme, a to je v mém 
případě především Brno-venkov, 
jeho jihozápadní část a navazující 
část Znojemska. Tyto oblasti já 
považuji za maximálně prioritní. 
Co by bylo v příštím volebním 
období důležité prosadit, tak to je 
zejména komunikační dostupnost 
Ivančicka, Moravskokrumlovska, 

Znojemska a vytvoření patřič-
ných podmínek pro zlepšení 
zaměstnanosti zejména na Zno-
jemsku, a to preferencí tradičních 
zaměstnání v těchto oblastech, 
protože ukazatele zaměstnanosti 
na Znojemsku jsou varující,“ vy-
světlil nominovaný lídr KSČM a 
starosta Ivančic Vojtěch Adam.

Ze známých osobností regionu 
se na kandidátce objeví také sta-
rosta Miroslavi Augustin Forman, 

a to na 14. místě, ale také mladé 
tváře v podobě devětadvaceti-
letého manažera mikroregionu 
Ivančicko Bohumila Smutného. 
Na podzimních volbách je zají-
mavé i to, že ve stejném termínu 
probíhají i volby senátní, které se 
Brna-venkov sice netýkají, ale 
týkají se okresu Znojmo, kde je 
vážnou uchazečkou na místo 
v senátu paní poslankyně Marta 
Bayerová.                              /jak/  

Kandidatura potvrzena 
Potvrzuji, že starosta Horních Dubňan a předseda České 

strany národně socialistické ČSNS 2005 je navržen krajskou
organizací Praha jako kandidát na senátora ve znojemském
volebním obvodě. Není to jediná nominace ve straně. Jsem plně
přesvědčen, že reference z kandidatury na post prezidenta naší 
země jsou plně dostačující ohledně povědomosti ve veřejnosti. 
Se svými zkušenostmi nejen z funkce starosty, ale i z různých 
vysokých postů i v zahraničí dávají kvalitní kredit Jiřímu Stani-
slavovi a veřejnosti jasnou záruku kvalitního výkonu ve funkci 
senátora. Pokud chceme zlepšit současný hrůzný stav českého 
parlamentu, pak to chce radikální změnu a zvolení nových tváří. 
Jiří Stanislav takovou novou tváří určitě je.   Vladimír Frohlich 

Krajské volby na podzim
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Zeptali jsme se: Mgr. Renaty Hubáčové,
ředitelky ZŠ a MŠ v Oleksovicích

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.

Paní ředitelko, co nám povíte 
o vaší škole? 

Jsme malotřídní škola rodinné-
ho typu v současnosti se čtyřmi 
postupnými ročníky, tedy dvěma 
třídami spojenými po dvou roč-
nících do jedné třídy. V našem 
vzdělávacím programu máme 
prvky Montessorri pedagogiky, 
začleňujeme vzdělávací prvky 
z programu Začít spolu. Zaměřu-
jeme se na ekologickou výchovu. 
Učíme nově, prostřednictvím pro-
jektového vyučování, činnostního 
učení. Naše škola je díky podpoře 
Obecního úřadu Oleksovice vy-
bavena moderně.

Co se vám v poslední době 
podařilo? 

Povedlo se nám hodně věcí. 
Celá škola je moderně vybavena 
nábytkem, počítači, pomůckami. 
Pracovali jsme 3 roky v mezi-
národním projektu Comenius 
fi nančně dotovaného Evropskou 
unií. Navštívili nás učitelé a ředi-
telé z Velké Británie, Španělska, 
Francie a Itálie, stejně jako my 
jsme se účastnili návštěv v za-
hraničí. Dovezli jsme si inspiraci 
a náhled na ostatní evropské 
vzdělávací systémy. Již od roku 
2001 intenzivně začleňujeme do 
výuky prvky ekologické výchovy 
a díky naší práci a rozvoji v této 
oblasti jsme v roce 2005 získali 
titul Ekoškola. Snažíme se vtaho-
vat do naší práce rodiče i širokou 
veřejnost, neustále se snažíme 
proměňovat školu v komunitní 
centrum. Vedení obce se snaží za-
chovat školu a dle svých fi nanč-
ních možností ji i modernizovat. 

Malé školy bojují o svou exis-
tenci, jak je tomu u vás?

Dětí máme za celou existenci 
této školy nejméně, takže bo-

jujeme s fi nancemi stejně jako 
všechny školy stejného typu. 
Rovnice počet žáků-fi nance se 
v přídělu peněz nemění. Zánik 
nehrozí, díky rozumnému přístu-
pu starosty obce a celého zastu-
pitelstva, kteří jsou si vědomi, že 
zrušení školy by postupně mohlo 
vést k zániku samotné obce. Plá-
ny jsou stejné: vytvářet ze školy 
místo, kam se děti nebojí chodit 
a těší se, co nového jim bude 
nabídnuto. Děti, které se těší na 
své učitele, spolužáky, bezpečné 
prostředí, ve kterém je jim dobře. 
Malý počet žáků je nevýhodou 
v přídělu peněz, ale obrovskou 
výhodou při vzdělávání. Učitelé 
mají na děti čas, o všech ví hodně 
věcí, přistupují k dětem podle 
jejich individuality. Berou je jako 
svou rodinu. Filozofi í školy je, 
aby byla místem, kde se všichni 
cítí dobře a těší se tam.

Co byste ráda změnila? 
Všechny školy bojují s nedo-

statkem peněz. Peníze navíc by 
umožňovaly ohodnotit aktivní za-
městnance, kteří neustále pro děti 
a rodiče něco připravují a vymýš-
lejí. Dovolily by škole rozšiřovat 
další aktivity. Vybavení, výlety, 
exkurze, prostě přibližovat dětem 
život prostřednictvím vlastního 
činnostního učení tak, jak to před-
pokládá nový vzdělávací program.
Naše ministerstvo by chtělo hod-
ně muziky za málo peněz. Mys-
lím, že mnoho věcí je děláno od 
stolu a kompetentní osoby si ne-
jsou zcela vědomy reálné situace. 
Šetří se na nepravých místech. 

Co děti po škole nejvíce baví? 
Zájmová činnost je u nás ve-

dena celotýdenně od sportovního 
kroužku přes výtvarný, počítačo-
vý až ke kroužku Malých Debru-

járů. Pro děti s poruchami máme 
dyslektický kroužek. Celoročně 
připravujeme pro děti, jejich 
rodiče a také širokou veřejnost 
množství mimoškolních aktivit 
od podzimního dne dýní, svátku 
sv. Martina, Vánoční besídky, 
zimní hry v přírodě, karnevalu, 
vítání jara, dne pro rodinu, vý-
tvarné dílny, dne cyklistů atd. 

Co vzdělávací program, prak-
tikujete nové metody? 

Ano. Všechny školy v naší 
republice vyučují dle svých 
vlastních vzdělávacích programů. 
Od září roku 2007. Takže i my 
takto pracujeme. Náš program 
se jmenuje „Škola hrou“. Hrou se 
škola může stát díky vstřícnému 
prostředí, ve kterém se děti učí a 
vstřícnému prostředí, ze kterého 
děti přicházejí do školy. 

Čím obohacujete výuku? 
Protože se neustále snažíme 

vytvářet pozitivní sociální klima, 
které je založeno na vzájemném 
respektu všech zúčastněných,
a to učitelů i dětí, zaměřujeme se 
na sociálně osobnostní výchovu, 
která prolíná všemi vzdělávacími 
předměty. Projektové vyučová-
ní je prostředkem k budování 
dobrých vztahů v heterogenních 
skupinách, ve kterých pracujeme. 
V tom je velká výhoda malotřídní 
školy, která to umožňuje. 

Jaký je vztah škola - rodiče? 
Na rodiče nezapomínáme. Ro-

dičů si vážíme. Obzvláště každé 
snahy pomoci škole, respektive 
pomoci učitelům ve výchově a 
vzdělávání. Je důležité si uvědo-
mit, že zdárná výchova a vzdělá-
vání se uskuteční pouze v případě, 
když všichni zainteresovaní  dítě - 
rodiče - učitelé si pomáhají a jdou 
si vstříc. Všichni jsou spokojení. 

Rodiče se dozvídají o škole pro-
střednictvím školního bulletinu, 
webových stránek i prostřednic-
tvím osobního kontaktu. 

Spolupracujete i s jinými ško-
lami v regionu? 

Spolupracujeme s naší spá-
dovou školou, spolupracujeme 
s malotřídními školami v okolí, 
pro které jsme začali s nabídkou 
seminářů a společných inspirativ-
ních schůzek. 

A co širší veřejnost? 
Každý měsíc škola pořádá akce 

pro širokou veřejnost. V nejbližší 
době nás čeká Vítání občánků 
a Slavnosti jara. Poté výstava 
výtvarných prací na místní faře. 
Pravidelně se účastníme přehlíd-
ky divadelních souborů. 

Dnešní děti rády sedí počítačů. 
Mají u vás sportovní vyžití? 

Zúčastňujeme se každoročně
sportovních soutěží jako je např. 
MC Donald´s Cup, sportovních 
dnů s našimi spřátelenými ško-
lami, organizujeme cyklistickou 
soutěž, orientační závody, letní 
olympiádu.

Je možné získat informace
o vaší činnosti?

Samozřejmě. Prostřednictvím 
osobní návštěvy, což považuji 
za nejlepší, dále prostřednictvím 
webových stránek, tištěných 
informačních letáků, prezentač-
ního CD. 

Dnes se hodně skloňuje ekolo-
gie, jak je tomu na Vaší škole? 

Jako jedna z mála škol v našem 
regionu se dlouhodobě zaměřuje-
me na rozvoj ekologického cítění 
u dětí, rozvoj znalostí o šetrném 
vztahu k přírodě a jeho důsledků 
na náš budoucí život a věřte, že
i tak malé děti to již brzy dokáží.

Děkuji za rozhovor. M. 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

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Vážení čtenáři.

Možná očekáváte ostrou polemiku s obsahem některých článků 
uvedených v posledním čísle Zrcadla. Musím Vás zklamat. Ani já, ani 
nikdo z ostatních členů bývalé nebo současné rady města na ně nebude 
pravděpodobně nijak obšírněji reagovat. Nemá to totiž žádný smysl. 
Důvody a motivy  jejich autorů jsou známé a  nebudu je blíže specifi -
kovat, ač bych jistě mohl.

Trestní oznámení ať si pan Zavřel (jak uvedl Blesk 17.12.2007) 
podává na koho je mu libo. Kompetentní orgán jistě posoudí, zda byl 
porušen zákon či nikoli, nebo zda někdo překročil pravomoci, které mu 
určuje zákon o obcích. Jen k tomu řeknu, že zcela hypotetické závěry 
autorky článku, týkající se historie prodeje či nájmu zbytečku bývalého
vojenského areálu v Neslovicích, jsou vzhledem k možným ziskům
a ztrátám skutečně pozoruhodné a jsou její čistou spekulací. Jedinou,
a v tomto případě opět hypotetickou fi nanční ztrátu, kterou by tvořil 
rozdíl mezi nabízenými kupními cenami (jeden a čtvrt milionu) město 
utrpělo výhradně tím, že pan Zavřel areál za 4,5 milionu nekoupil, ač  
všechny právní aspekty dobrovolně akceptoval, do výběrového řízení se 
přihlásil a v soutěži s nabídkou nejvyšší ceny zvítězil. Problém bude asi 
v tom, že areál ve skutečnosti pravděpodobně nikdy koupit nechtěl.

Na závěr jen drobnost: jako autorka článku je uvedena za Stavebniny 
Plus Krejčí V (tedy Vendulka), ale hned v jeho první větě je: „ Několi-
krát jsem zaslechl……Že by paní Vendulka Krejčí byla muž?

A ještě několik slov
k parku na Réně

Vážený pane Husáre z Řeznovic. Problém  Bentonitu je na stole 
od začátku devadesátých let minulého století, kdy se rozhodlo o jeho 
těžbě, tedy už 16 let. Nikterak nesouvisí s rekonstrukcí parku a dnes  
je zcela nesmyslné přemýšlet o tom, co a jak se tenkrát stalo. My jsme 
tento problém zdědili po 10 letech jeho existence. Zastupitelstvo v roce 
2003 rozhodlo o tom, že z  řady důvodů bude nejlepší lokalitu dotěžit 
a zrekultivovat za předem přesně defi novaných podmínek a požadavků 
města k uzavření nájemní smlouvy na těžební prostor. To proto, aby 
k ničemu podobnému jako v roce 1993 nemohlo dojít. A v tomto duchu 
se od roku 2003 jedná. Přesto, že bylo městu předloženo několik ná-
vrhů smlouvy, žádný z nich nemohlo zastupitelstvo s klidným svědo-
mím akceptovat. A neodpustím si poznámku. Vaše domněnky ohledně 
odpisu ložiska vyhrazeného nerostu ze surovinových zásob ČR jsou 
opravdu z kategorie Pohádek ovčí babičky.

A ještě něco nakonec -  telefonát na radnici, a jakou shodou okolností 
právě od pana Zavřela (náhoda ?), který se rovněž přihlásil k OS Mar-
silka a velmi jasně sdělil, o co jde. Jednoznačně o zablokování rekon-
strukce parku ve fázi jednání o územním rozhodnutí. Tedy obstrukce
za každou cenu... Názor ať si udělá každý sám.  MUDr. Vojtěch Adam
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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
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

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

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

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

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

splátka od 2.123 Kč/měs.

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

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

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

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

splátka od 14.504 Kč/měs.

Pronájem obchodních 
prostor Oslavany
o celkové výměře 

80 m2, soc. zařízení 
a možnost využití i 

malého dvorku,
2 místnosti. 

Cena: 6.000 Kč/měs. 

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

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

 

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

na tel. 608 904 100. 

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

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

v lokalitě nejlépe 
Ivančice

a okolí, není ale 
podmínkou. 

5.300,- Kč5.300,- Kč
/set 4+1/

akce na únor

Nika portal 260
+ nástavný dřez
ZDARMA

9.810,- Kč9.810,- Kč
/260 cm/

Srub. chata Budkovice u  Ivančic, 
CP 35 m2, 2. NP, 2 místnosti, 
nutná rekonstrukce, topení na 
TP, el. není. Vhodné pro rybáře, 
nachází se nad řekou Rokytnou. 
Cena: 100 tis. Kč 
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Luštěniny - nejen jídlo chudých 
Luštěniny jsou zralá, z lusků vyluštěná semena rostlin jako hrách, čočka 

a fazole. Jsou známy již od předhistorických dob. Vynikají vysokým obsa-
hem bílkovin, proto je vhodné doplňovat tento pokrm zdrojem živočišných 
bílkovin jako je maso, sýr, vejce a mléko. Luštěniny jsou chudé na tuky
a obsahují značné množství uhlovodanů a vitaminů skupiny B. Mají po-
měrně dost minerálních látek, a to asi o polovinu vápníku méně než mléko, 
dosti fosforu a tolik železa jako žloutek. Chybí jim vitamin A a C. Proto je 
dobré doplňovat luštěniny máslem, smetanou i zeleninou. Semena luštěnin 
mají tuhý, nestravitelný obal. Proto je vždy předem namáčíme, aby povrch 
změkl. Vaříme je v nesolené vodě a sůl přidáme až nakonec. Luštěniny 
před úpravou vždy přebereme, vypereme je a namočíme v čisté pitné vodě, 
kterou již potom nesléváme. Hrách a fazole máčíme aspoň 8 hodin, u čočky 
stačí 3 hodiny. Při vaření musí být luštěniny ve vodě potopeny. Nemícháme 
je, stačí vždy jen „natřepat“ nádobou. Vaříme je do měkka podle stáří, hrách 
1 až 2 hodiny, fazole až 3 hodiny. U čočky stačí nejvýše hodina. Vodu, ve 
které luštěniny máčíme a vaříme, nesolíme ani neměkčíme jedlou sodou, 
abychom nepoškodili vitamin B. O luštěninách jako stravě se dochovalo i 
několik starodávných receptů na jejich přípravu. Jeden nyní uvádíme:

Dřený hrách obyčejem
Protáhni hustě hrách skrze durchšlák, vezmi cukru a nahněď ten hrách 

dobře s cukrem, vezmi vína a umej ruce čistě, vzdělaj tam víno, a zadělaj 
na maličké kuličky, jako hrachová zrna. Pakli máš formu, tedy přesuoj
je formou a klaď do horkého sádla, a nepřesmažůj, vezmi cukru a obalůž
je v něm, i vespiž jej na čistou mísu, ať jest teplý, a pospi jej dobře cukrem, 
a daj ihned na stůl.                                                          Recept z roku 1591 

Fazole se špekem
Co budeme potřebovat: Bílé fazole (asi tak jedna hrst na jednoho člově-

ka), trochu špeku na navonění, cibule tak čtvrtku jak fazolí, dobrého uzeného 
masa (domácí je nejlepší) asi tak co půlka fazolí, troška sádla (tak na lžičku).

Postup: Fazole na noc namočíme, pak slijeme, dodáme vodu a sůl a 
vaříme do změknutí. Ze špeku skrojímě kůži, špek bez kůže jemně nakrá-
jíme, jemně nakrájený špek a kůži vyškvaříme s pomocí trošičky sádla 
(aby nám to na začátku neprskalo). Až je špek sklovatý a začne pouštět 
sádlo, přidáme jemně nakrájenou cibuli, společně smažíme a škvaříme do 
světlezlatava. Pak přidáme na malé kostičky nakrájené uzené a všechno 
společně promícháváme a dosmažujeme až je cibule zlatá a špekové škva-
rečky křupkavé. Teď všechno smícháme - oškvařenou směs s uvařenými 
fazolemi, a lehce podle chuti dosolíme. Jíme to studené i teplé, jak je libo,
s chlebem nebo bez něj, jako salát nebo jako hlavní jídlo. Trochu nadýmá, 
ale hodně chutná.                            Recept dodala Lenka Ficová z Rybníků 

Vepřové kotlety na hrášku
Co budeme potřebovat: 4 vepřové kotlety, 30g sádla, 200g sterilované-

ho hrášku ve sladkokyselém nálevu, cibuli, 1 šálek smetany, 1 lžíci hladké 
mouky, mletý pepř, sůl, kopr. 

Postup: Kotlety po obvodu třikrát nakrojíme, naklepeme, osolíme, ope-
příme a opečeme po obou stranách na rozehřátém sádle. Vyjmeme je, na 
sádle osmažíme do růžova jemně nakrájenou cibuli, zalijeme trochou vody, 
přidáme kotlety a dusíme pod pokličkou. Když jsou kotlety téměř měkké, 
přidáme propláchnutý hrášek a dusíme dále, až je maso měkké. Ke konci 
dušení podlejeme smetanou rozkvedlanou s moukou a po chvilce přidáme 
jemně nasekaný kopr. 

Hrách s kroupy
Co budeme potřebovat: 500g hrachu, 200g krup, 500g kysaného zelí,

1 velkou cibuli, 100g škvarků se sádlem. 
Postup: Hrách a kroupy vaříme doměkka každé zvlášť. Na mísu klade-

me vždy vrstvu hrachu, krup, zelí atd. Navrchu má být opět hrách. Omastí-
me sádlem se škvarky, na kterém jsme osmahli nakrájenou cibuli. 

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.

Letos v lednu jsme coby ob-
čanské sdružení oslavili svoje 
první narozeniny. A máme velkou 
radost, že se konečně pohnuly 
ledy a my vás můžeme pozvat na 
slavnostní otevření našich prostor 
dne 3. března ve 14.00 hodin. 

V současné době intenzivně 
zvelebujeme a zušlechťujeme ono 
vysněné zázemí za obrovského na-
sazení a nezištné svépomoci všech 
členů a jejich rodinných příslušní-
ků. Za to jim patří velký dík!

Svou činnost chceme zaměřit 
na rozvoj harmonického partner-
ství, vědomou a aktivní přípravu 
na mateřství a rodičovství, ob-
novu tradic a lidových zvyků, 
na podporu ekologického smýš-
lení a chování a na poradenství 
v souvisejících oblastech. Čas 
přinese další možnosti. Jsme také 
otevřeni spolupráci s místními 
organizacemi.

Tímto současně všechny infor-
mujeme, že taneční setkání pro 
děti a maminky s dětmi, které jsme 
dosud provozovali v prostorách 
tělocvičny ZŠ pro neslyšící, se už 
do konce února nebudou konat. 
V březnu se spolu potkáme nejen 
při tanci již v novém zázemí.

Touto cestou zároveň nadále 

hledáme sponzory a donátory 
především z řad místních podni-
katelů, kteří sympatizují s naší 
filozofií, chtěli by a mohli naši 
činnost finančně podpořit. Každý 
sebemenší sponzorský dar posílí 
naše první krůčky. Za každou, 
byť drobnou finanční podporu 
velmi děkujeme! Případné dárce 
prosíme, aby se nám ozvali na 
níže uvedené kontakty (telefo-
nicky či mailem), kde můžeme 
dohodnout detaily.

Naše logo - kruh v kruhu - není 
jen měsíční houpačkou, symbo-
lizuje také rodinu jako kruh lidí 
sobě nejbližších v kruhu obce či 
společnosti. Rodiny s dětmi jsou 
to nejcennější, co společnost má.

Náš pravidelný a mimo-
řádný program můžete sledo-
vat i na našem webu: http://
mesicnihoupacka.sweb.cz

Přijďte se zhoupnout. Těšíme 
se na případné setkání s Vámi. 

RODINNÉ CENTRUM
Měsíční Houpačka, o. s.,

Široká 16, Ivančice, 664 91,
mobil: 603 426 286, e-mail:

mesicnihoupacka@seznam.cz
http://mesicnihoupacka.sweb.cz

bankovní účet u ČSOB: 
214164190/0300

Měsíční Houpačka má
nové prostory

/Oslavany/ Ve dnech 24. až 25. 
dubna se na oslavanském zámku 
uskuteční ojedinělá akce, která 
má souvislost s osvobozením 
města. Již v minulosti se řešily 
oslavy osvobození města ve 
spolupráci s vojenským spolkem 
Kentaur, jehož členové v dobo-
vých uniformách a se zbraněmi 
stáli čestnou stráž a stříleli salvy 
u pomníku padlým. Ani letos ne-
budou chybět. Jejich aktivity  se 
přesunou na nádvoří zámku a to 
proto, že spolek Kentaur dohodl 
ve spolupráci s dalšími vojenský-
mi spolky spanilou jízdu historic-

kých vojenských vozidel, které se 
přesunou do Oslavan z Ořechova. 
Aby nezůstalo jen u této jízdy, 
bude na zámku zinscenována 
smyšlená ukázka nemající his-
torickou oporu, kdy německá 
posádka, která obývá oslavanský 
zámek, se bude ze zámku spěšně 
evakuovat. Ovšem zámek nestih-
ne vyklidit a bude překvapena 
Rudou armádou přímo na nádvo-
ří. Dojde k boji, němečtí vojáci 
budou zajati a zámek osvobozen. 
Po ukázce proběhne přehlídka 
techniky obou armád a kontakt 
s návštěvníky.                        /jak/

Rudá armáda na zámku

Jediný ne, jedinečný určitě!
Tak už to začalo. Plesová sezóna v plném proudu. Šaty, šperky, účesy.

Mnohdy možná i troška škrobeného chování. Vždyť je to „ples“.
Rockový ples občanského sdružení Společně z Miroslavi. Šaty, šper-

ky, účesy - jen v nepatrné míře. Rock si to nežádá. A místo škrobeného 
chování spíš trocha nervozity. Nervozity muzikantů, zda vyjdou všechny 
akordy a nezapomenou se slova. Nervozity návštěvníků, jestli opravdu 
tihle muzikanti zvládnou odehrát celý ples, jak se na jejich muziku bude 
tancovat. A proč tyto obavy? Z jediného důvodu. Muziku tentokrát neza-
jišťuje žádná profesionální skupina, ale jak již několikaletá tradice velí, 
mládež základní a střední školou povinná, rockové skupiny působící při 
DDM v Miroslavi.

Ale nervozita byla záhy pryč. Tak, jak rychle se šířily decibely hudby 
mladých rockerů, stejně rychle se do všech koutů prodralo nadšení, radost 
a touha zmítat se na parketě v duchu rytmické hudby.

Hrálo se dlouho. Přestávky byly tak krátké, že si tanečníci nestačili ani 
vydechnout. Vždyť, jak dlouho trvá, než kytara přejde z jedněch rukou 
do druhých. A oboje jsou navíc poháněny touhou ukázat svoje rockerské 
schopnosti.

Tančilo se s nadšením. A podle pravidla „kdo právě nehraje, ten tančí,“ 
se dost často ztrácely rozdíly mezi hudebníkem, odpočívajícím hudební-
kem a běžným návštěvníkem. Jen škoda, že právě těch na plese nebylo 
mnoho. Mladí rockeři a jejich perfektní výkony odehrané živě bez elek-
tronických spoluhráčů, by si plný sál zasloužili. 

Pochvalu za úžasný výkon si zaslouží všichni členové skupin JOY-
STER, PÁR TEČEK… , NO PROBLEM, SHARK  a v neposlední řadě 
Mgr. M. Růžička, díky němuž se neustále zvyšuje procento miroslavských 
mladých muzikantů. K dobré náladě určitě přispěla i bohatá tombola
věnovaná sponzory. Právě díky nim se navýšil finanční zisk z plesu, který 
občanské sdružení Společně věnuje miroslavským dětem.         Bi. Lenka

Miroslavský klíček 2008
V pondělí 11. února se v miroslavském kulturním domě uskutečnil 

13. ročník pěvecké soutěže žáků základní školy Miroslavský klíček.
Do finále postoupilo 21 soutěžících z 1.-9. ročníku. V kategorii mlad-
ších žáků se na 1. místě umístila Michaela Stuchlíková z 5.třídy s písní
Červená řeka, 2. místo obsadila Klára Stixová z 1.třídy, 3.místo Tereza 
Skalníková ze 3.třídy. Ve starší kategorii získala 1.cenu Klára Bognerová 
z 9.tř. s písní My immortal, která rovněž získala i cenu diváků, 2.místo 
Tereza Veselá z 9.tř., 3.místo Leona Krupicová z 9.tř. Cena dětské poroty 
byla udělena Anetě Švédové ze 6.tř.                             L. Schlesingerová

V sobotu 26. ledna se konal 
již tradiční Lidový ples, který 
pořádala místní organizace KDU-
-ČSL. Konal se, jak se už stalo 
tradicí, v nově zrekonstruované 
Orlovně v Rakšicích, která na-
bízí krásné zázemí pro pořádání 
nejen kulturních a společenských  
akcí.  Tento ples bývá už tradičně 
velmi hojně navštěvován a proto 
nikoho nepřekvapilo, že byl 
zcela vyprodán. K velmi dobré 
náladě přispěla jak hudební 
skupina „Fantazie“, která tento 
ples doprovází každoročně, tak 
i cimbálová muzika „Moravská 
Nová Ves“. Na plese jsme uvítali 
i vzácné hosty, a to především 
starostu města Ing. Jaroslava 
Mokrého, dále pak krajské zastu-
pitele za KDU-ČSL Jana Husáka 

a Františka Houště a také hosty 
z vedení KDU-ČSL znojemského 
okresu. Přestávky obohatili svým 
hudebním a tanečním vystou-
pením žáci ZUŠ a DDM v Mo-
ravském Krumlově, za což jim 
patří velký dík. Největší úspěch 
pak mělo vystoupení tanečního 
páru sourozenců Zajícových ze 
Znojma s ukázkami standardních 
a latinskoamerických tanců. 

Na závěr ještě dovolte, aby-
chom poděkovali všem partnerům 
a sponzorům Lidového plesu, 
kteří přispěli do bohaté tomboly, 
a dále všem, kteří se na přípravě a 
realizaci plesu podíleli. Nezbývá 
než si přát, aby i další Lidový ples 
v roce 2009 byl stejně tak úspěš-
ný a líbil se nejméně tak, jako ten 
právě skončený.                    /org/

Tradiční Lidový ples v MK

Lar, Proa,
Zul, Lna,

Oyar, Kalu,
Ann, Apsu

Stavba
přes řeku

Nasycen Kavkazský
nástroj

Turecký
sopečný
masiv

• Obdiv
(knižně)

Název
hlásky

Pohled
(bás.)

Lyžařská
větrovka •

Odveta Ohlas Lyže

Nigerij-
ská řeka

Tvůj
(něm.)
Cenný
papír

Osobní
identifikač.

číslo
Část týdne

Reklamní
snímek

SPZ aut
Karviné

Rezig.
souhlas • Šereda

Protiklad

Potupa

Zvrat

Blok
států

Souhlas Herna • Pouze
(nářeč.)

Solidní
člověk

Část
boty

Zkratka
jízdních

kol
Český
herec
Část
těla

1. díl
tajenky

Tihle
Řev

(slov.)
Na toto
místo

Menší
dřevina

Část
úst

Lesklý
nátěr

Na tom
místě

Třpyt
Babylon.

bůh
zrození

Náhlá
změna
Řadová
číslovka

Edward
Mys USA

Člen
afrického

kmene

Druh
gibbona

Pokřk
při koridě
SPZ aut

Olomouce

2. díl
tajenky

Konečník Biblický
zpěv

Ruská
řeka

Pohoří
v Rusku

Schopné
orby

Část
hlavy

Podnik
zahranič.
obchodu

Liberecké
výstavní

trhy (zkr.)
Patrik (dom.)

Rada
(něm.)
Povel
kočího

Rýnský
člun

Zčásti
Iniciály
básníka
Ovidia

Počítač.
operační
systém

Mezinár.
kód

Svazijska

Patřící
Irmě
Totéž

Severo-
západ

Skříně

• Jak
(knižně)

Rybářská
síť

Panna
Maria

Banda
Strunný
hudební
nástroj

Děd
Bezcenné

dílo
Feuda

Obilí seté
na podzim
SPZ Schle-

den (D)

Asijské
plavidlo
Otvor
ve zdi

Tečka v
telegramu

Silnice
(angl.)

Dovnitř
(slov.)

Krasobrus.
skok

Německý
urč. člen

SPZ aut
Prahy

Kříž na ivančické věži
Za dávných časů býval hřbitov kolem kostela ve středu 

Ivančic. Vypravuje se po městě příhoda, která se stala jedné 
noci věžníkovi. Z jednoho hrobu vycházel prý mrtvý, jenž 
vždy košili ze sebe odhodil a chodil (1. díl tajenky), v němž 
bydlel varhaník. Věžník Lojín však jednou rychle sešel ke 
hrobu a košili vzal s sebou nahoru do věže. Umrlec se vrátil 
a nenaleznuv své košile, zvolal na věžníka: „Dej mi mou 
košili!“ A věžník mu z věže odpověděl: „Pojď si pro ni!“
I stalo se, jak Lojín řekl, a umrlec stoupal po schodech vzhů-
ru. Když už byl nahoře, dostal zvoník strach a udeřil na velký 
zvon. V tom okamžiku tělo mrtvého (2. díl tajenky). Od té 
doby visí na tom místě ve věži na památku kříž.

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 Marie Havlíčková z Ivančic.
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KULTURNÍ PROGRAMY  25. 02. - 09. 03. 2008

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 28.2. v 19.00 hod. - Ani Krampol není dokonalý, kino Réna Ivančice, 
zábavný pořad J. Krampola, vstupné 150 Kč, předprodej v KIC
• 5.3. - 30.3. - prodejní výstava Obrazy Jiřího Karáska, Chodba Památníku 
A. Muchy. Vstup zdarma
• 6.3. v 8.30 a 10.00 hod. - Velikonoční pohádka. Kino Réna Ivančice, Pohádka pro 
MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje Divadýlko MRAK, vstupné 30 Kč.
• 6.3. v 19.00 hod. - Na tý louce zelený. Kino Réna Ivančice, nejúspěšnější 
lidová opereta. Účinkují: J. Zíma, V. Kalivodová, L. Nováková, O. Král,
K. Hábl, M. Grisa, J. Zimml a další. Vstupné 170 Kč. Předprodej v KIC.
• 7.3. - 25.5. - výstava Pozor, vyletí ptáček, Galerie Památníku A. Muchy. 
Výstava zachycuje vývoj fotografování od nejstarších dob po současnost.
Ve spolupráci s Muzeem Těšínska v Českém Těšíně.
Připravujeme: zájezd Praha, divadlo Ta Fantastika - Dáma s kaméliemi. Nový 
český muzikál Michala Pavlíčka v hlavní roli s L. Bílou nebo B. Basikovou.

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
• 29.2. v 16.00 hod.- Odpoledne plné her soutěží a zábavy pro děti. Volné 
navázání na turnaj v pexesu. Budou připraveny různé soutěže pro děti.
V místnosti č.3 v Dělnickém domě. Pořádá KIS Oslavany
• 8.3 - 9.3. - Velikonoční výstava. Jarní květiny a velikonoční aranžmá
ve vestibulech kina Oslavany. Posezení při čaji či kávě s malým občerstvením. 
Pořádá KIS a Spolek Lidový dům Oslavany
• 8.3. ve 14.00 hod. - Oslavy Mezinárodního dne žen. Tradiční oslavy MDŽ
s kulturním programem v Dělnickém domě Oslavany. Pořádá KSČM Oslavany.

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

• 12.3. - Vítání jara - lidová tradice házení Morany do řeky - akce ŠD
• 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 14.00 hod. - Předjaří na Rokytné. Sraz zájemců u mostu
na Malovansku. Chůze asi 8 km, vhodné pro rodiče s dětmi. Vede p. J. Flíček.
• 5.3. - exkurze v Brně - Návštěva Starobrněnské baziliky (muzeum J.G. 
Mendela a přístupné části klášterního areálu). Sraz zájemců je v 15.00 hod.
na Mendlově náměstí před bazilikou.Vede pí.Saňková

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 1.3. - Happy aerobic - VII. ročník soutěže v junior-aerobiku v KD
• 3.3.- 9.3. - VIII. ročník filmového festivalu „Stíny světa“ v sále na Radnici 
a v DDM, pořádá O.s. MIROSA a Dům dětí a mládeže
• 5. 3. v 15.00 hod. - MDŽ, v restauraci Slávie - pořádá SMS Miroslav
• 8.3. ve 20.00 hod. - Ples sdružení rodičů ZŠ Miroslav, pořádá SR a ZŠ Miroslav

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 8.3. - Junior aerobic 2008, v hale SOU M. Krumlov, Klášterní nám. Junior 
aerobic 2008. Otevřená soutěž v rekreačním aerobiku pro jednotlivce.
• Připravujeme: Letní tábory - více informací na www.zrcadlo.info

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
• 24.2. v 15.00 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.
• 1.3. od 9.00 do 10.00 hod. - Cvičení s pohádkou. Aerobní cvičení na motivy 
pohádkových písniček, pro děti ve věku 3 - 10 let. SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7, s sebou cvičební úbor, boty na cvičení, pití, 20 Kč/dítě.
• 6.3. v 15.00 hod. - Šijeme panenky pro UNICEF. Podpořme dobrou věc, 
ušitím a prodejem panenky zachráníte život dítěte v rozvojových zemích. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7, 30 Kč/os.
• 8.3. od 9.30 do 11.00 hod. - Aerobic maratón. Určeno dívkám ve věku 11 - 18 
let. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, s sebou cvičební úbor, boty na cvičení 
(pitný režim zajištěn), 30 Kč/dívka. Nutné se přihlásit předem do 7.3.
• 8.3. - Lyžování v Alpách. Lackenhof am Ötscher, odjezdy: Zbýšov (MěÚ) 
4.30 hod., Oslavany (aut.nádr.) 4.45 hod., Ivančice (aut. Nádr.) 5.00 hod., do 7 let - 
500 Kč, do 15 let - 900 Kč, do 19 let - 1.100 Kč, dospělí - 1.300 Kč, senioři - 1.100 
Kč. (doprava, skipas, pedagogický dozor). Nutné se přihlásit předem do 5.3.
8.3. v 10.00 hod. - Turnaj Magic The Gathering, SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7,
55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let. Ceny: 1⁄2 a 1  booster na hráče
• 16.3. v 15.00 hod. - MISS Ivančice. Kategorie 2 - 5 let, 6 - 9 let, 10 - 14 let, 
Ivančice, Besední dům, 100 Kč/startovné, diváci 30 Kč/dospělí, 10 Kč/děti. 
Nutné se přihlásit předem do 5.3.
Máme pro Vás připravenou pestrou nabídku letních táborů. Bližší infor-
mace v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 nebo www.svcivancice.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• 27.2. v 18.00 hod - přednáška „Nové poznatky ze života lovců mamutů“. 
Přednáší RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, PhD.Muzeum Knížecí dům
M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
• Březen - Výstava fotografií - významné návštěvy v Mor. Krumlově. MěÚ
M. Krumlov - chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• Březen - „100 let muzea M. Krumlov“, výstava potrvá do 28. 3., galerie Kníže-
cí dům, otevřeno: po - pá: 8.30-12.30 a 13.00-15.30 hod., ne 14.00 - 16.00 hod
• 3.3. ve 14.00 hod. - Literární kavárna, městská knihovna, vstupné 35 Kč, p. Eva
Kopčilová nás seznámí se životem a dílem Magdaleny Dobromily Rettigové
• 4.3. v 18.00 hod. - Fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána, sál MěKS 
• 6.3. v 19.00 hod. - „Rozmarný duch“, anglická komedie, kinosál M. 
Krumlov, účinkuje DS Háta Praha, vstupné 250 Kč.
• 7.3. v 8.15 a 9.40 hod. -Velikonoční pohádka. Divadýlko Mrak, školní pořad 
pro MŠ a 1. st. ZŠ, kinosál M. Krumlov, vstupné 35 Kč.
• 10.3. v 17.00 hod. - Přednáška „Tajemství pravěkého podzemí Krum-
lovského lesa“. Přednáší Doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. Muzeum Knížecí dům 
M. Krumlov, vstupné 40 Kč.
Připravujeme: 26.4. zájezd do města Boskovice, židovské město - synagoga, 
zámek, hrad, Závazné přihlášky na MěKS do 28.3., cena za dopravu 200 Kč.
• 2.5.ve 20.00 hod. zájezd na koncert, kde vystoupí Pražský výběr II, 
Fórum Třebíč, kapela působí ve složení: M. Kocáb, K. Kryšpín, Z. Kinská, G. 
Proudfoot, R. Scheufler, cena vstupenky 200 Kč, doprava individuální, závazné 
přihlášky na Městské kulturní středisko do 28.3. • 21.4. v 19.00 hod. - zájezd na 
představení, kde vystoupí slovenský taneční soubor Merlin - Irská taneční 
show, divadlo Pasáž, Třebíč, cena vstupenky 220 Kč, doprava individuální, 
závazné přihlášky přijímá MěKS do 10.3.• 17.3. od 14 do 18 hod. - Velikonoční 
vajíčko, sál MěKS M. Krumlov, různé techniky zdobení vajíček předvedou paní 
Němcová, Hradcová a Zvěřinová. Kdo má zájem veřejnosti předvést tento den 
jednoduchou techniku zdobení vajíček, hlaste se na MěKS, tel.: 515 322 225. 
• 7.4. v 18.00 hod. - koncert duo Eva a Vašek, vstupné 150 Kč, kinosál M. 
Krumlov, předprodej vstupenek v Informačním centru, tel.: 515 321 064. • 31.5. 
v 19.00 hod. - zájezd Naši Furianti, Národní divadlo Praha, cena: vstupenka 
350/250 Kč, doprava 400 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS do 22. února 
2008, tel.: 515 322 225.
Městská knihovna M. Krumlov: • 1.3. - 31.3. - Prodejní výstava knih 
s 20%  slevou z nakladatelství Librex - knihy budou vystaveny ve studovně 
a jsou určené především dětem a mládeži 
• 1.3. - 31.3. - Magnesia Litera - čtenářská soutěž o nejlepší české knihy roku 2007
• 1.3. - 31.3. - Luštění obří tajenky po Internetu, počítačové skrývačky 
v dětském oddělení se sladkou odměnou. 
V průběhu měsíce března prodej opotřebovaných časopisů a Harlequinů.

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 Vás co nejsrdečněji zve na:

COUNTRY VEČER
se skupinou VLAKVOUS

29. února 2008, začátek v 19.00 hodin
Vstup zdarma. Rezervace stolů v recepci hotelu.

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

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!

TJ Sokol Kubšice pořádá 

MASOPUSTNÍ ZÁBAVU
23. února 2008 ve 20.00 hodin v kulturním domě.

Bohatá tombola.

I. ročník

MEMORIÁL TOMÁŠE HÁJKA
v hospodském mariáši pod záštitou starosty města
 Restaurace U Blondýny 15. března 2008

Sraz účastníků ve 12.30 hodin, zahájení ve 13.00 hodin.
Přihlášky osobně v restauraci do 11. března 2008 společně se 

zaplacením startovného 150 Kč. Občerstvení: hovězí guláš, knedlík.
Hodnotné ceny zajistili sponzoři: Autosklo Lassy, Josef Apeltauer, 
Pivivar Hostan, Cykloservis Pavel Novotný, Květoslav Sobol, 
František Sklenář - stavitel, Průmyslové zboží Šedrla, A+V 
autobazar Rosice, Vinařství Adámkovi, H.O.S., RP Pelikán Karel, 
D-Fortel, Delikomat, ZDS Psota, Delta M.K. Autocentrum. Mediálně 
podpořilo: O.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO

Orel jednota Rakšice oznamuje všem zájemcům, že každé úterý 
počínaje 26. únorem 2008, vždy od 16.00 hodin

bude v Orlovně v Rakšicích připraveno 

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
OD 3 DO 8 LET 

Pod vedením Hanky Vančurové.
Vstupné 20 Kč za jedno dítě.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov 
pořádá zájezd na koncert

 PRAŽSKÝ VÝBĚR II
2. května ve 20.00 hodin ve Fóru Třebíč

Kapela působí ve složení: M. Kocáb, K. Kryšpín, Z. Kinská, 
G. Proudfoot, R. Scheufler

Cena vstupenky 200 Kč, doprava individuální.
Závazné přihlášky na Městské kulturní středisko do 28.3. 2008

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov 
pořádá zájezd na představení

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
 kde vystoupí slovenský taneční soubor Merlin 

21. dubna 2008 v 19.00 hodin, divadlo Pasáž, Třebíč
Cena vstupenky 220 Kč, doprava individuální
Závazné přihlášky přijímá MěKS do 10.3.2008

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

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 23.2. ve 20.00 P. S. MILUJI TĚ!
• ne 24.2. v 18.00 Milostný příběh Irsko  
• st 27.2. v 18.00 ŘÍŠE HRAČEK
  Pohádka USA
• so 1.3. ve 20.00 VETŘELCI VS.  PREDÁTOR 2  
• ne 2.3. v 18.00 Akční sci-fi USA
• st 5.3. v 18.00 PAN VČELKA
  Animovaná rodinná komedie USA
• so 8.3. ve 20.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
• ne 9.3. v 18.00 Úsměvná komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 24.2. v 18.00 VÁCLAV
              ve 20.00 Drama ČR
• st 27.2. ve 20.00 TĚSNĚ VEDLE
  Komedie USA
• ne 2.3. ve 20.00 KOUZELNÁ ROMANCE
  Romantický film USA
• st 5.3. ve 20.00 VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2
  Akční sci-fi USA
• ne 9.3.v 17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
  Pohádka USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 1.3. v 18.00 TĚSNĚ VEDLE
  Komedie USA
• ne 2.3.v 18.00 VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
  Akční sci-fi USA
• so 8.3.v 18.00 AMERICKÝ GANGSTER
  Thriller USA
• ne 9.3. v 18.00 SUPERBAD
  Komedie USA

Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově pořádá 

JUNIOR AEROBIC 2008 
8. března 2008 v hale SOU M. Krumlov, Klášterní náměstí

Otevřená soutěž v rekreačním aerobiku pro jednotlivce. 
Soutěží se v několika kategoriích: I. 6 - 8 let: startovné 35 Kč, 
II. 9 - 11 let: startovné 45 Kč, III. 12 - 14 let: startovné 55 Kč, 

IV. 15 - 17 let: startovné 55 Kč, V. nad 17 let: startovné 80 Kč. 
Prezence pro všechny kategorie je od 8.30 do 9.30. slavnostní 

zahájení je v 9.00 hod. 
Občerstvení zajištěno. Přihlášky odevzdávejte osobně nebo 

poštou na DDM Mor. Krumlov, Nám. T. G. Masaryka 35, e-mail: 
ddmmk@mboxzn.cz, nejpozději do 5. března 2008. 

Informace na tel. 515 321 201, 604 234 246 - Ing. Žáková

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.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním

 neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS

V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich

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

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

ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník                                            22.02.200810

Dnešní expedice míří do ka-
tastru Mohelna. V mělkém údolí 
Skřípinského potoka při silnici do 
Náměště započala v roce 2007 vý-
stavba malé údolní nádrže. Během 
stavby byly odkryty pozůstatky 
lidské činnost z pravěku, středově-
ku i novověku. Následující řádky 
mají za cíl seznámit vás s výsledky 
archeologického výzkumu.

Záchranného archeologického 
výzkumu se ujali odborní pracov-
níci Muzea Vysočiny v Jihlavě 
Mgr. Milan Vokáč a Bc. Marek 
Krutiš. Terénní výzkumy probí-
haly od února do září 2007 v sou-
ladu s postupem stavebních prací. 
Po ukončení prací archeologové 
zpracovali zprávu pro investora, 
ze které jsme pro vás vybrali nej-
důležitější informace. 

Budoucí nádrž, pojmenovaná 
podle místní trati „Kočičák“, se 
nachází asi kilometr severně od 
Mohelna. Zabírá podstatnou část 
mělkého údolí Skřípinského poto-
ka napravo od silnice do Náměště. 

V průběhu výkopových prací 
byly zjištěny doklady pobytu člo-
věka v těchto místech v různých 
časových obdobích pravěku až 
pokročilé doby dějinné. Byly zjiš-
těny ojedinělé nálezy z mladého 
paleolitu, kultury zvoncovitých 
pohárů, mladší doby laténské, 
bohaté nálezy ze sídliště z mladší 
doby římské a doby středohra-
dištní, ojedinělé nálezy z vrchol-
ného středověku a z novověku. 
Byla prozkoumána také cihelna 
z 18.-19. století.

V jihozápadní části plochy vod-
ní nádrže mezi silnicí Mohelno 
- Březník a levým břehem Skři-
pinského potoka byla odkryta 
skupina zahloubených objektů
a zbytky kulturních vrstev, kte-
ré dokládají existenci lidského 
sídliště. Objekty pochází z doby 
římské, kdy zde byla germánská 
osada. Jeden objekt dokládá, že 
si tuto příznivou polohu později 
vybrali také Slované.

» GERMÁNSKÁ OSADA
Ze všech zjištěných objektů byl 

plošně nejrozsáhlejší silně protáh-
lý příkopovitý tvar datovaný do 
mladší doby římské, orientovaný 
ve směru S - J se zkoumanou 
délkou přes 13 metrů. Prohlubeň 
byla interpretována jako erozní 
rýha, postupně zaplňovaná spla-
chy a odpady z přilehlého sídliš-
tě. Spodní vrstva výplně obsahuje 
nálezy z pozdní doby kamenné, 
pocházející z nedalekého sídliště 
kultury zvoncovitých pohárů v trati
Žebrák. Zbytek výplně se do příko-
pu dostal v době římské, částečně 
jako odpad z germánské osady.

Tmavě zbarvená výplň obsa-
hovala hojné zvířecí kosti a kusy 
vypálené hliněné omítky (tzv. 
„mazanice“), která nám nepřímo 
ale spolehlivě dokládá existenci 
dřevohlinitých nadzemních sta-
veb. Zcela běžně se ve výplni 
objevovaly zlomky nádob běžné 
sídlištní keramiky. V ojedinělých 
a menších zlomcích se podařilo 
zachytit i římsko-provinciální 
keramiku dokládající obchodní 
i vojenské kontakty s územím 
římské říše jižně od Dunaje (např. 
keramika typu „terra sigillata“
a zlomky tzv. „mortaria“)

Poměrně často se vyskytovaly 
kovové předměty a zlomky vy-
robené ze železa, bronzu a snad i
z různých slitin. Pro území Třebíč-
ska je naprosto unikátní objev bi-

metalické ostruhy. Ta se skládala
z bronzového pásku, na nějž byl 
nýty na konci ramen uchycen 
masivnější železný pásek s trnem
a háčkem. Ostruha jednoznačně 
dokládá výstroj jezdce a tím 
pádem i existenci této vyšší spo-
lečenské vrstvy mezi zdejším 
germánským obyvatelstvem. Cen-
né informace přinesl nález menší 
bronzové římské mince. Náleží do 
období vlády císaře Valense, který 
vládl východní polovině římské 
říše v letech 364 - 378 n.l. 

Podle archeologických nálezů 
domácí i provinciální keramiky, 
ale zejména podle bronzové 
římské mince císaře Valense je 
možné předpokládat, že sídliště 
vzniklo okolo poloviny 3. století n.l. 
a germánští obyvatelé jej opustili 
v průběhu 2. poloviny 4. století 
(nejdříve v letech 364 - 378).

» SLOVANSKÁ OSADA
Osadu Slovanů dokládá jedi-

ný objekt - nepravidelně oválná 
jáma v délce 405 cm a maximální 
hloubkou 80 cm. Zásyp tvořila 
černá jílovitá hlína s početnými 
kousky mazanice a zlomky kera-
miky. Méně bylo zvířecích kostí 
(hovězí dobytek, prase domácí),
uhlíků a ostrohranných kamenů.
Mimo zlomky slovanských nádob 
se v objektu našly dva keramické 
přesleny, které dokládají místní 
textilní výrobu.

Podle typických tvarů hrn-
covitých nádob, jejich okrajů a 

podle použité keramické hmoty 
s absencí grafi tu je možné dato-
vat celý objekt do střední doby 
hradištní (800 - 950 let n.l.), kdy 
se ve středním Podunají vytváří 
Velkomoravská říše. Vzhledem 
k méně kvalitnímu vypracování 
hmoty, povrchu a také výzdoby
keramických nádob se soubor
z Mohelna ostře odlišuje od kva-
litní „hradské“ keramiky blučin-
ského typu známé z nedalekého 
Kramolínského hradiska a z vel-
komoravských center jižní Mora-
vy. Slovanská osada v Mohelně 
tedy poskytla typický středohra-
dištní materiál dokládající menší 
zemědělské sídliště v širším záze-
mí Kramolínského hradiska.

» CIHELNA
V severní části staveniště na 

příkrém sprašovém svahu vlevo
od Skřipinského potoka byl zachy-
cen pozůstatek do svahu zapuš-
těné cihlářské pece, ze tří stran 
obložené řadou silně přepálených 
cihel. Spraš v okolí pece byla
propálena do hloubky až 40 cm 
do červené barvy. Uvnitř pece se v 
červenošedé suti nacházely hojné 
zlomky nekvalitních a defektních 
výrobků. Šlo o zlomky standardně 
velkých cihel, cihlových dlaždic, 
střešních korýtek (tzv. prejzů)
a střešních tašek (bobrovek). Zcela 

ojedinělé střepy nádob získané 
uvnitř pece a v jejím nejbližším 
okolí patří do 18. - 19. století. Podle
magnetického měření a analýzy
historických map fungovala cih-
lářská pec jen krátkou dobu od 
přelomu 18. - 19. století maxi-
málně do let 1850 - 1875. Vzhle-
dem k existenci druhé cihelny
v západním okolí Mohelna mohlo 
jít v případě naší pece o cihelnu 
panskou, nelze však vyloučit ani 
statut cihelny obecní.

Co prozrazují nálezy o vývoji 
osídlení zkoumaného místa?

Nejstarší zjištěné nálezy jsou 
tři patinované úštěpy vyrobené 
z rohovce typu Krumlovský les 
datovatelné do starší fáze mla-
dého paleolitu (40 000 - 25 000 let

př. n.l.). Tehdy se ve zdejší kra-
jině pohybovali lovci a sběrači. 
Později byla lokalita pokryta 
mocnou vrstvou spraší. Další 
nálezy patří až do pozdní doby 
kamenné, kdy se od jihozápadu 
na Moravu dostávají lukostřelci 
kultury zvoncovitých pohárů (asi 
2500 let př. n.l.). Jednu z osad 
založili i v těsném sousedství 
zkoumané plochy a po opuštění 
sídliště byla část keramických
střepů a štípaných kamenných 
artefaktů splavena níže po svahu 
a usazena v erozních rýhách. Poté 
zde delší dobu nebylo stabilní 
osídlení. Někdy v mladší době 
římské, asi v polovině 3. století, 
vzniká větší sídelní areál obýva-
ný germánským obyvatelstvem, 

které náleželo s největší pravdě-
podobností do svévského kmene 
Markomanů či Kvádů. 

Toto sídliště poskytlo řadu nále-
zů dokládajících kontakt místních 
osadníků s pozdně provinciálním 
římským prostředím na středním 
Dunaji. Zajímavostí je, že domy 
musely být umístěny mezi několi-
ka erozními rýhami, které mohly 
sloužit i jako případné opevnění
a zcela jistě sloužily k ukládání 
odpadu - nebylo třeba hloubit 
žádné odpadní jámy.

Germánská osada zaniká v pos-
lední třetině 4. století, patrně 
na počátku zmatků vyvolaných 
posuny germánských a asijských 
kmenů (doba stěhování národů).

Po několika stech letech se na 
místě usadily v 9. století slovanští 
obyvatelé patřící do rámce Velko-
moravské říše. Po zániku slovan-
ské osady se již žádní obyvatelé 
na tomto místě natrvalo neusadili 
a nejpozději od 14. století byla 
plocha využívána k zemědělským 
účelům jako plužina.

Pouze krátkodobě, asi na pře-
lomu 18.-19. století, na severním 
okraji lokality vznikla cihelna.
Ta zanikla nejpozději ve 2. polo-
vině 19. století.

Autoři výzkumu se nespokojili 
jen s odevzdáním závěrečné zprá-
vy. Nad rámec svých povinností 
připravili uprostřed zimy pro 
veřejnost přednášku a výstavu 
zajímavých nálezů. Tato vcelku 
mimořádná akce proběhla v pá-
tek 25. ledna 2008 v mohelenské 
škole. Dodejme, že zájem byl 
obrovský. Více než sto převážně 
místních občanů se stěží vešlo do 
prostorné školní třídy. Doufejme, 
že se podobná vstřícnost archeo-
logů k veřejnosti stane tradicí.

Autory převážné části odbor-
ného textu a všech obrázků jsou 
zpracovatelé archeologického 
výzkumu. Úvodní a závěrečnou 
část článku připojili Bronislav
a Eva Grunovi, kteří také děkují 
Mgr. Milanu Vokáčovi za ochotné 
poskytnutí informací.

DŽBÁNICE
Tato malá vesnice leží poměrně vysoko na kopci. V minulosti 

neměla ideální podmínky pro zemědělství, základ obživy obyvatel. 
Kamenitá půda a strmé svahy přejí spíše rozvoji vinařství a pastvy než 
pěstování polních plodin. Přesto si zde naši slovanští předci založili 
osadu již v období Velké Moravy (9.-10. století). Archeologické nále-
zy z této doby byly objeveny v trati „Zahrady pod Hájem“. Osada asi 
brzy zanikla, neboť nálezy z dalších století chybí. Džbánice se poprvé 
připomíná v roce 1253, kdy byly nově vysvěcenému kostelu v Trstěni-
cích dány desátky ze Džbánic. Byly tedy tenkrát Džbánice stejně jako 
v současnosti přifařeny do Trstěnic.

Džbánice byly původně rozděleny na několik dílů, které náležely 
různým majitelům.  Větší díl získal před rokem 1361 Budislav z Naši-
měřic. Vlastnil zde vinohrady, horenské právo, 3 lány, dvorec, ovocnou 
zahradu, les a vinný desátek. Toto zboží prodal roku 1377 augusti-
niánům z kláštera sv. Kříže v Litomyšli. Řeholníci toho roku získali 
od olomouckého biskupa také desátek ze vsi. Roku 1381 augustiniáni
toto zboží prodali Bohuňkovi z Trstěnic a Filipovi ze Svojanova, vlast-
níkům sousedních Trstěnic. Trstěnické vrchnosti patřily Džbánice až
do konce 16. století, kdy byly i s Trstěnicemi připojeny k panství Višňové.

Část vesnice bývala v rukou místní nepříliš zámožné šlechty. Roku 
1350 se připomíná Dětřich ze Džbánic a 1411-15 Zdeněk ze Džbánic. 
Snad se tato drobná držba udržela, neboť ještě v roce 1535 zde byli dva 
svobodné dvory ve vlastnictví dvořáků Jana Plichty a Jana ze Džbánic.

Tak jako v jiných vinorodých krajích, bývaly ve zdejších vinicích zva-
ných „Džbanická hora“ pestré vlastnické poměry. Kromě světských maji-
telů zde své vinice měli dominikáni od sv. Kříže ve Znojmě, premonstráti
z Hradiště u Olomouce, krumlovští augustiniáni i hornokouničtí johanité.

Džbánice velmi utrpěly během třicetileté války. Několik desetiletí
po ukončení tohoto konfl iktu byla vesnice dokonce zcela pustá. Obnova 
probíhala obtížně a ještě v r. 1749 nebyla polovina usedlostí osazena.

Památky a pamětihodnosti Džbánic
Kaple svatého Gottharda stojí uprostřed vesnice od roku 1846. 

Svatý Gotthard byl až do roku 1807 patronem trstěnického kostela. 
Po přesvěcení kostela na Povýšení sv. Kříže postavili farníci tomuto 
světci džbanickou kapli.

Tvrz. Zdejší šlechtické sídlo se připomíná pouze jedenkrát v roce 
1629 při prodeji Džbánic. Dobu vzniku ani přesnou polohu zatím 
neznáme. Zbytky tvrze bude nutné hledat v zástavbě pozdějšího hos-
podářského dvora.

Úkryt rodiny generála Svobody. V této malé vesnici našly za protek-
torátu úkryt manželka a dcera generála Ludvíka Svobody. Skrývaly se 
dva roky ve sklepě domu rodiny Černých (č.p. 60). 

Vinařství. Pěstování vinné révy bylo zřejmě ve středověku rozhodu-
jícím zdrojem obživy zdejších obyvatel. Džbánice měly vlastní horen-
ské právo. Před třicetiletou válkou dosahovala výměra zdejších vinic 
60 hektarů. Po této válce vinohrady spolu s vesnicí zcela zpustly.

Pastviny. Na pahorcích jižně a východně od Džbánic bývaly rozsáh-
lé pastviny. Půda je tu mělká a kamenitá, proto se zde kromě vinařství 
rozvíjela pastva ovcí. Režijní dvůr s ovčírnou je zde doložen k roku 
1629. Dnes jsou bývalé pastviny převážně zarostlé akátinami nebo 
rozorané. Na zbytcích pastvin na pahorcích rostou některé vzácné
a chráněné rostliny (koniklec obecný, křivatec český, smil písečný aj.). 

Hromadný hrob z doby kamenné. V roce 1937 byl u Džbánic nale-
zen hrob kultury s moravskou malovanou keramikou. V hrobové jámě
o průměru asi 1,5 metru bylo uloženo 12 lidských  koster, což je v této kul-
tuře počet zcela výjimečný. Hrobová výbava obsahovala několik celých
i rozbitých hliněných nádob a lebku psa.         Bronislav a Eva Grunovi

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Kaple sv. Gottharda Socha sv. Gottharda v kapli

Slovanská nádoba zdobená vlnicí Velkomoravské přesleny

Celkový pohled na staveniště s odkrytým půdorysem zaniklé cihelny

Výzkum zahloubeného objektu Obvodové zdivo cihlářské pece

Ukázka germánské keramiky Ostruha germánského jezdce
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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
koupím
•• motor diesel, dvouválec chlazený 
vzduchem, Slavie 2s90a. Tel.: 608 
626 289.
•• motor ze Š 105 nebo 120, schopný 
provozu. Tel.: 605 471 368. 
•• pneu 6 - 16. Tel.: 515 322 293,
po - pá 6 - 14,30 hod.
•• Favorit Forman do 5.000 Kč. Tel.: 
608 509 176.
•• 2 rychlostní Babetu v dobrém sta-
vu. Tel.: 728 921 466.
•• prodám
•• Ford Sierra 2,0i, lehce havarovaná, 
pojízdná + náhrad. díly, dohoda jistá. 
Tel.: 607 631 311.
•• Š 105L, oranžová, STK 12/08, 
spolehlivá, stav odpovídá stáří, cena 
4.000 Kč. Tel.: 602 513 281.
•• Š Favorit, r.v. 94, najeto 85 tkm, taž-
né zař., červený. Tel.: 604 620 155.
•• Š Felicie, r.v. 95, rádio, dobrý stav,  
35.000. Tel.: 737 833 473, 605 562 485.
•• Š 105, r.v 85, najeto 57 tkm, cena 
7.000 Kč, rychlé jednání sleva. Tel.: 
732 562 498.
•• Felicii 136LXi, MPi, r.v. 97, najeto 
140 tkm, obsah 1,3, 50 kW, dobrý 
stav, servis. knížka, stříbrná metal., 
sada zimních kol s disky, letní nové, 
před. tlumiče sachs nové, brzdové 
kotouče a destičky, spodek a prahy 
stříkány, drobné kosmet. vady, rádio, 
potahy, závěs. zařízení, cenu nabídně-
te, jen SMS. Tel.: 736 643 288.
•• Mitshubishi Colt 1,3, r.v. 91, 145 
tkm, platná STK. Cena dohodou. Tel.: 
732 182 954.
•• Š. Favorit, r.v. 94, vybavení, taž. 
zařízení, centrál, stř.okno, alarm, 
aut. rozsvícení světel, litá kola, STK
do 05/09, červená metal., 20.000 Kč. 
Tel.: 728 316 236 večer.
•• WV golf 3, 1,9 D, modrý, dobré 
jízdní vlastnosti, ABS, nové pneu, rádio, 
centrál, dohoda. Tel.: 723 544 015.
•• Opel Kadet1.3, r.v. 87, v dobrém 
tech. stavu. Litá kola. STK do 2010. 
Cena 12.000 Kč. Tel.: 604 149 187.
•• na Jawa 250 nový válec i s pístem 
a klikovku, vše super stav, dohoda. 
Tel.: 604 191 420.
•• ND na BMW 525 od r.v. 90, 2x 
zrcátka, 2x světlomety, 2x blinkry, 
víčko k nádrži, pojistky aj, cena
za vše 500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• autobaterii Bosch Silver 55 Ah, 
PC 2.500 Kč, nyní 1.500 Kč, nepouži-
tá, záruka. Tel.: 775 120 782.
•• výfukové potrubí na Peugeot 205, 
1 část pod hlavou, za 500 Kč. Tel.: 
721 681 677.
•• 4 ks disků na Š Fabii 14“ i s pneu, 
letní 165/70/14, 50% vzorek, komplet 
za 3.000 Kč, možno i samostatně dis-
ky 500 Kč/ks. Tel.: 724 058 864.
•• 2 ks letních pneu Michelin 175/60 
R14, vz. 5-6 mm, cena 500 Kč/ks. 
Tel.: 777 209 235 Ivančice.
•• kolo s diskem na Š 1203, vzorek 
90%, cena 300 Kč. Tel.: 606 392 215.
•• ráfky na Felicii, 2 ks/500 Kč. Tel.: 
776 095 024.
•• přívěs kamping, zamykatelný, 
málo jetý, d:125 cm, š:97 cm, v: 55 
cm, STK do 2009, cena 8.000 Kč. 
Tel.: 777 051 215.
•• uzamykatelné příčné nástavce na 
stř. nosič pro Š. Felicie combi za 700 
Kč. Tel.: 606 418 690.
•• sedadlo na Simson za 800 Kč. Tel.: 
606 392 215.

Byty - nemovitosti
prodám
•• RK ACITY nabízí: hrubou stavbu 
RD 6+1 Vedrovice, poz. 800 m2, hrubou 
stavbu RD 3+kk+garáž Ivančice, 
pozemek 550  m2, RD 4+1 Oslavany, 
pozemek 800 m2, stavební pozemek 
Nová Ves 1.100 m2, všechny IS. 
Tel.: 605 749 319 nebo www.acity.cz

•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost chovat koně, ihned 
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• RD 2+1 v Rybníkách, koupelna, 
WC, dům je z větší části po 
rekonstrukci, ihned k nastěhování., 
větší dvůr a zahrada u domu. Tel.: 
774 412 675.
•• RD 3+1 v Olbramovicích, ÚT 
plyn, koupelna s WC, dvůr a zahrada
u domu. Tel.: 732 843 003.
•• garáž s el. rozvody v M. Krumlově 
u Lacrumu. Tel.: 602 129 214.
•• zahradu v lokal. Hostěradice, 7 arů,
cena 70 Kč/m. Tel.: 604 303 267.
koupím
•• byt 1+1 Oslavany, Ivančice. Tel.: 
728 154 593.
•• byt 1+1 v MK. Tel.: 604 682 408, 
18 - 20 hod.
•• byt nebo menší domek v MK nebo 
blízkém okolí. Tel.: 773 940 740.
•• byt 2+1 v Ivančicích. Tel.: 776 121 892.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• garsonku nebo 1+1 v MK. Tel.: 
776 202 051, 606 538 539.
•• garáž v Oslavanech na Havířské. 
Tel.: 728 264 272.
nabízím pronájem
•• Pronajmu prostory v Moravském 
Krumlově, ul Palackého (vedle 
zámku), vhodné pro podnikání, 
8,0x7,40 m + WC. Tel.: 606 704 379.
•• garáž na Malovansku bez elektřiny. 
Ivančice. Tel.: 732 123 663.

Stavba - zahrada
daruji
•• zeminu na zásyp. Tel.: 721 208 884.
koupím
•• 3q ječmene. Tel.: 723 048 329.
•• dílenský svěrák např. york 125 
- 150 mm, nejlépe i s ponkem. Tel.:  
605 755 560.
prodám
•• stavební vrátek za 1.500 Kč. Tel.: 
737 712 926.
•• krakorcovou (spodní) desku ke 
komínu Schiedel, prům. kouřovodu 
20 cm. Tel.: 602 782 272
•• stykač na spínání nočního proudu, 
nevyužitý. Tel.: 724 246 387.
•• 3 okna 150x100, dřevěná, vakuově 
zasklená, mžížka zlatá, 3 roky stará. 
Tel.: 723 166 130.
•• svářecí usměrňovač ZU 311. Tel.: 
736 152 596.
•• 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.
•• sazenice velkoplod. jahod Karmen 
4 Kč/ks nad 100 ks/3.50 Kč, sazenice 
velkoplod. malin odrůdy Rubín 1ks/
12Kč nad 10ks/10Kč.Tel.: 546 451 132, 
605 455 152.
•• protipožární vchodové dveře s 
kukátkem 80L šedobílé,cena 500 Kč a 
interiérové bílé dveře se zámkem 80L 
plné nebo s větracími průduchy. Cena 
200 Kč. Tel.: 604 384 293.
•• pluh obracák, rotační plečka, 
závaží, závěs, zavlaž. čerpadlo, 
pojezd. kola, i jednotl. na Tera, Vari. 
Tel.: 605 030 934.
•• řepu, 1q/60 Kč. Tel.: 606 418 690.
•• 7 ks betonových samonosných 
schodnic, d: 120 cm, š: 30 cm, použi-
té. Tel.: 723 224 165.
•• vnitřní dveře, 2/3 prosklené, š:80, 
2x L, 1xP, dále plné vnitř. 70L, všech-
ny dveře vč. nerez klik, Ivančice. Tel.: 
732 123 663.
•• stavební maringotku d:7,5 m, cena 
dohodou. Tel.: 776 169 146.
•• skořepinu - garáž, v dobrém stavu, 
nabídněte. Tel.: 723 224 165.
•• vnitřní dveře 2/3 proskl. 80L 4x, 1x P, 
cena 200 Kč/ks. Tel.: 606 392 215.
•• křídla z dřev. euro oken, zasklené 
dytermem, pouze za cenu materiálu. 
Tel.: 604 303 267.

Vybavení domácnosti
prodám
•• kuchyňský stůl 100x90, hnědý, 
dvě široké nohy, pěkný za 300 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• starou ratanovou hnědou lavičku, 
jednomístnou s malinkým stolečkem 
za 400 Kč, skleněný konferenční 
stolek, zlatá chrom. konstrukce za 
250 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dva starož. noční stolky, cena 250 
Kč/ks. Tel.: 737 800 602.
•• podstolovou profi myčku nádobí, 
málo používaná za 15.000 Kč, vhodná
do restaurace, zn. Comenda If320. 
Tel.: 721 681 677.
•• sestavu ložnicové skříně, 
235x228x60 cm. Světlé dřevo. 
Cena dohodou. 2 ks plážové plátěné 
lehátko, vh. na chatu a zahradu. Cena 
500 Kč/ks. Tel.: 724 687 954.
•• dřevěný lustr a stojací lampu, sada. 
Tel.: 606 601 271.
•• 2 lustry, levně. Tel.: 606 392 215.
•• stolek na kolečkách pod TV 65x65, 
cena 200 Kč. Tel.: 606 392 215.
•• válendu s ÚP za 500 Kč, péřové 
přikrývky 100 Kč/ks. Tel.: 605 921 636.

Elektro a elektronika
koupím
•• barevnou funkční TV, úklopř. min. 
55 cm, do 1.500 Kč. Tel.: 724 792 370.
prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, nový a nepoužitý, nevhodný 
dar. Výrazná sleva. Tel. 724 246 387.
 za 500 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• elektrický sporák, levně, dohoda. 
Tel.: 568 642 022.
•• MT Siemens S75, paměť 160 MB, 
65000 barev, 1,3 mp foťák, bluetooh, in-
fra, baterka 10 dní, handsfree, MP3 pře-
hr., cena 1.500 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• funkční pračku Romo nini, cena 
500 Kč. Tel.: 607 289 813.
•• mrazák Calex 120 l. v dobrém sta-
vu cena 1.000 Kč. Tel.: 724 858 409.
•• pračka Tatramat, naprosto funkční, 
s vrchním plněním, za symbol. cenu. 
Tel.: 606 418 690.
•• elektrickou kytaru, zesilovač 
200W, repro 2/12, celkem 300W, 
multiefekt digitech, vše v záruce, cena 
dohodou, spěchá. Tel.: 736 643 288.
•• automatickou pračku Elektrolux, 
850 ot./min., boční plnění, málo po-
užitá, stáří 2 roky, dohoda. Do 20 km 
dovezu. Tel.: 776 095 024.
•• vířivou pračku Romo za 500 Kč, hi-fi 
věž Thomson, měnič na 5 CD na dálk. 
ovládání, záruka 2 royk, cena 2.000 Kč, 
nevh. dar. Tel.: 776 095 024.
•• chladničku Whirpool s malým 
mrazákem, v: 135 cm, 3 roky stará, 
A+, za  4.500 Kč. Tel.: 604 462 577.

Vše pro děti
koupím
•• Kdo daruje nebo levně prodá panenku 
Barbie nebo podobnou, s větším počtem 
oblečků. Jen zachovalou. Děkuji za 
nabídky. Telefon: 724 764 938.
•• Kdo daruje nebo levně prodá šaty 
pro malou princeznu (3-5let). I vícero 
kusů, šité doma...Tel.: 724 764 938.
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.
•• nenáročné mamince oblečení pro 
ročního chlapečka, asi 27 Kč za 200 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• dětského houpacího koníčka, 
černobílý, PC 999 Kč, nyní 400 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• dětské kolo s přídavnými kolečky, 
za 600 Kč. Tel.: 736 656 919.
•• červenošedý kočárek trojkomb. 
s taškou po 1. dítěti v perfektním 
stavu PC 9.000, nyní 2.500 Kč. Tel.:  
721 728 988.

•• kočár golfové hole, nové, nepoužité, 
zn. Chicco Ponee XS, polohovací, 
př.kolečka otoč. s možn. zablokování, 
nánožník, pláštěnka, odnimatelné madlo 
a stříška, výšk. nastav.rukojeť, 5ti bod. 
bezpeč. vypínání, vypolstrov, sv. béžová 
barva, záruka 2 r. PC 3.400 Kč, nyní 
2.700 Kč. Tel.: 723 036 494.
•• 2 kočárky pro panenky, skoro nové, 
málo používané, barva tm. modrá + 
potisk, za 500 Kč, dvě autosedačky 
za 300 Kč/ks, 2 školní aktovky, 
zachovalé, motiv krteček, princezna, 
za 100 Kč/ks. Vše i jednotlivě, tel.: 
604 369 598, Oslavany.
•• dětské lyže Blizzard s vázáním, d:170 
cm. Cena 400 Kč. Tel.: 603 598 895.
•• dětskou železnou postýlku bez 
matrace za 500 Kč.Tel.: 724 767 863.
•• dívčí brusle zn. Botas Nancy, vel. 
30, cena 400 Kč, nové 2x použité. 
Tel.: 775 058 735.
•• pěkné oblečení na holčičku, vel:
56-98. Tel.: 605 108 554.
•• nenáročné mamince oblečení na 
holčičku 1-5 let, trička, svetry, šaty, 
celkem 55 ks za 1.000 Kč, i jednotlivě, 
Ivančice. Tel.: 732 123 663.
•• dětskou jídelní židličku z IKEI, 
cena 200 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• sandálky kotníčkové celokožené se 
zár. do 3/2009, vel. 15 (23) - červené. 
Cena: 150 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• dětské botasky na suchý zip, vel.: 
21 a 23 po 1. dítěti, jako nové, cena 50 
Kč/pár, Ivančice. Tel.: 732 123 663.
•• dětské a dámské kolo pěkné. Tel.: 
605 776 380.
•• kočárek po 1 dítěti zn. V.I.P. Baby 
od 0-18 kg - hluboká a sport. nástavba, 
tříkolka, velký nákupní košík, cena 
2.500 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• kvalitní dětské kožené kotníčkové 
sandálky vel. 15 ve velmi dobrém 
stavu. Záruka do 13.3.09. Cena 150 
Kč. Dětskou jídelní židličku vč. 
stolečku, plastovou, z Ikea, cena 200 
Kč. Tel.: 605 412 234, Oslavany.

Zvířata
daruji
•• do dobrých rukou fenku NO 5 let
starou, je hodná k dětem, hravá,
dobrý hlídač, nevh. k drůbeži. Tel.: 
724 730 305.
•• štěňata kříženců NO a dobrmana, 
narozená 11.12.07. Tel.: 724 730 305.
prodám
•• prase 180 a 220 kg. Tel.: 723 572 645.
•• doma vykrmené prase, možno i 
1/2. Tel.: 724 956 454.
•• štěňata dlouhosrstých jezevčíků 
bez PP, očkov., odčerv., odběr konec 
března. Tel.: 737 926 061.
•• prase, 1/2 za 45 Kč/kg. Tel.: 737 
778 268.
•• 2 měsíční štěně NO, černý pej-
sek, se znaky, očkovaný, bez PP. 
Tel.: 546 437 365.
koupím
•• starší teplokrevnou klisnu na re-
kreační ježdění, hodná pod sedlem, 
spolehlivá, nejlépe zapsanou v PK. 
Tel.: 721 747 883

Služby
•• Oddlužení! Vyřešíme Vaše zadlu-
žení a exekuce bez zástavy nemo-
vitosti. Nezajímá nás výše příjmu 
ani záznam v registru. Půjčíme na 
cokoliv. Konzultace zdarma - dis-
krétnost, možnost spolupráce. Tel.: 
728 506 862.

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

•• Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123, tel.:
603 212 763.
•• Napeču cukroví, jakékoliv množ-
ství, 1 kg/250 Kč. Tel.: 606 152 103.

•• 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.
•• Finanční a daňové poradenství: 
Na Brněnce 18, Ivančice. Úvěry 
a hypotéky bez poplatku, nízké 
splátky od 500 Kč. Neprověřujeme 
dluhy v bankovním registru a st. 
institucích. Vyřízení do 7 prac. dnů. 
Vhodné i pro důchodce, ID, MD, 
OSVČ. Tel.: 774 458 811.

Různé
•• Nabízím místa v autě na pravidelné 
jízdy z Oslavan do Brna a zpět. Bližší 
info na tel.: 737 416 169.
koupím
•• kovářský svěrák, kovadlinu a vý-
heň. Tel.: 608 626 289.
•• starší monitor, levně. Tel.: 777 209 235.
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.
•• velikonoční trakač, polní brány 4 
ks, vál kovový polní 3 m., dámské 
kolo, březová košťata, drtič na ovoce, 
jádroviny. Tel.: 515 336 601.
•• PB lahve, 2 kg/4 ks, 10 kg/ks, 
prázdné. Tel.: 774 865 805.
•• vyměním 4011 za TK14, dohoda. 
Tel.: 568 642 022.
•• jednolůžkový pletací stroj Dopleta 
Elitex, dohoda. Tel.: 723 179 816.
•• levně akvária, želvária, topítka, 
filtry, polyst. boxy, kysl. bombu, sudy 
120 l, mrazák Samsung 220 l (4 r.sta-
rý). Tel.: 737 785 830.
•• elektrický ohradník na psa. Tel.: 
728 921 466.
•• odsavačku mat. mléka za 200 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• klec pro morče 63x33x33 za 300 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• elektrický psací stroj Brother, málo 
používaný, za 1.500. Tel.: 739 428 549.
•• knihu Agapornisové, kompletní prů-
vodce, problematika chovu, popis druhů 
a mutací, 390 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• trezor 100x66x63 zn.: Wien  M. 
Adlersflugel. Tel.: 606 249 847.
•• mandl 323, cena 10.000 Kč. Tel.: 
737 427 437.
•• akvárium pro želvu, 50x25x30cm. 
Cena 500 Kč. Čistička do akvária 
zdarma. Tel.: 603 598 895.
•• pohlednice a kapesní kalendáříky 
- pozůstalost. Cena dohodou. Tel.:
732 444 158.
•• různé druhy dám. obuvi, vel. 41, té-
měř nenošené, levně. Tel.: 724 687 954.
•• plynový sporák za 600 Kč, pán-
ský oblek, pas 80 cm za 200 Kč, 
zimní prošív. kalhoty za 100 Kč. 
Tel.: 515 320 657.
•• 21 dílnou sadu nerez nádobí zn. 
International, nová, zabalená za 25% 
PC. Tel.: 605 030 934.
•• nabízím pro vaši reklamu štít RD v 
Oslavanech. Tel.: 739 042 856.
•• videokazety, filmy, pohádky za 

20 Kč/ks. Tel.: 724 825 887.
•• horské kolo Peripoli, vybavení 
Suntour, 24 rychlostí, cena 1.500 Kč. 
Tel.: 608 546 627.
•• silniční kolo Amulet tour, nový lak, 
vidlice, zap. střed atd. za 1.900 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• zlatý Svatební dukát a Miminko 
2008, i jednotlivě. Hezký dárek. Tel.: 
603 841 167.
•• 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 500 Kč. Tel.: 
724 825 887.

Seznámení
•• najde se spolehlivá, čestná, 
pohledná žena 44 - 50 pro muže, 
kterému kromě jí nic nechybí? 
Nekuřačka. Tel.: 725 614 321.
•• žena 56 let hledá muže s domkem 
na vesnici. Tel.: 721 173 781.
•• mladý muž 45 let hledá ženu od 
35-40 let k vážnému seznámení z 
MK a okolí. Dítě není překážkou. 
Láska a porozumění. Miloš Prokop, 
Petrovice 115.
•• hledám kamarádku k posezení 
u kafíčka z MK. Je mi 45 let. Tel.: 
604 960 847.

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

•• hledám kadeřnici s ŽL do 
zaběhlého kadeřnictví - holičství. 
Tel.: 605 188 660.
•• přijmu do prodejny květinářství v Brně 
šikovnou floristku. Tel.: 733 502 861.
•• hledáme zpěváka do skupiny 
Rocksor. Tel.: 774 903 393.
•• obchod. fi. hledá nový tým 
spolupracovníků do kanceláří. Měs.od 
22.tis. Kč. Tel.: 724 321 199.
•• hledám práci: úklid, vybalování 
zboží, výpomoc v kuchyni atd. Okolí 
MK a Ivančice. Tel.: 721 704 072.
•• f. Hutira - PSV Ivančice, s.r.o. 
přijme do trvalého pracovního 
poměru: svářeč ocel. potrubí s 
úřední zkouškou pro svařování 
plamenem, příp. elektrodou, montér 
plynárenských zařízení (příbuzný 
obor topenář, instalatér). Podrobnější 
informace na tel.: 777 710 958  p. 
Kolář nebo 546 451 978.
•• amatérský fotograf hledá dívky 
k fotografování v ateliéru i venku, 
dlouhodobá spolupráce možná. Tel.: 
732 180 721.

•• zahraniční obchodní společnost 
hledá ženy všech věkových kate-
gorií. Nenáročná práce, skvělý 
výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• hledáme brigádně spolehlivou 
uklízečku z Ivančic. Tel.: 728 264 272.
•• vypomohu jako pečovatelka, 
pohlídám vaše děti i o víkendu, třeba 
u nás doma. Tel.: 774 841 238.
•• hledám práci na doma: nade-
pisování obálek, skládání letáků do 
obálek, atd. Tel.: 721 144 051.
•• firma IKVA Ivančice, přijme 
ihned do trvlého pracovního poměru 
zámečníky, bližší informace na tel. 
tel.: 608 500 656.
•• přijmu stolaře pro zakázkovou 
výrobu. Praxe výhodou. Tel.: 604 
104 235
•• hledám obráběče kovů, svářeče 
CO2, ŽL výhodou. Tel.: 728 155 211.

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

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 

KATALOG FIREM A ORGANIZACÍ
naleznate na našich webových stránkách:

www.zrcadlo.info
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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%

Po výborném vítězném tažení 
s  Czech Bucceneers na konci 
roku na turnaji v Dráždanech se 
již podruhé zúčastnil mladý ho-
kejista z Ivančic Radek Koblížek 
s výběrem Easterbunnies prestiž-
ního turnaje TOURNOI INTER-
NATIONALE DE LÉVIS 2008 
v kanadském Quebecu, tentokrát 
však v roli kapitána mužstva. 
Tento post si vysloužil kvalitními 
výkony po celou sezónu a na pří-
pravných soustředěních v Praze.

Tým odletěl 31. 1. v 6. hodin 
ráno z Prahy do Montrealu přes 
Frankfurt nad Mohanem, poté 
ještě cestoval autobusem 260 km 
do Quebecu. Po celodenní ná-
ročné cestě a nutné aklimatizaci 
sehráli 4. února Easterbunnies 1. 
přátelský zápas s týmem Québec 
Frontenac. Naši hokejisté byli od-
počatí a uvolnění a průběh zapasu 
tomu taky nasvědčoval. S výhrou 

9:3 jsme byli spokojeni,soupeř nás 
po zápase pozval na malé pohoš-
tění sladkostmi a patřičně se na to 
oblékl, do kravat a košil, což pro 
nás bylo velmi nezvyklé a milé.

Do turnaje tým vstoupil druhý 
den s mužstvem Chaudiere Etch. 
Eclaireurs.Hned po úvodním 
hvizdu vtrhl na led uragán v po-
době soupeře, byli velmi rychlí
a ihned po úvodním hvizdu to 
bylo 0:1. Pak jsme však dobrou 
hrou otočili na 2:1, ale zároveň 
jsme chybovali a střely z dálky 
a individuální přístup na soupe-
ře neplatily. Po 2. nevydařené 
třetině jsme prohrávali 2:3 a už 
se zdálo, že bude pohroma. Ve 
3. třetině jsme ale více kombino-
vali a to na soupeře platilo. Dva 
rychlé góly soupeře zarazily a 6 
minut před koncem jsme pojistili 
na konečných 5:3

 Ve středu 6.2. nás čekal zná-
mý tým Chaudiére Husky, loni 
jsme je 2x porazili a měli nám co 

oplácet, ale žádné překvapení se 
nekonalo a ten zápas jsme vyhráli 
6:0. Byli jsme lepším týmem a 
výsledek tomu nasvědčuje.

Ve středu měli hokejisté volný
den a vyplnili ho návštěvou obrov-
ského hokejového shopu a Mega 
Parku - obchodní dům s kluzištěm, 
atrakcemi a horskou dráhou.

Další den jsme hráli s Ducs del-
ta de Laval. Dověděli jsme se, že 
na minulém zápase se na nás byla 
podívat místní holčička bojující
s rakovinou. Náš tým pro ni před 
zápasem uspořádal fi nanční sbír-
ku. Sto dolarů dalo vedení Easter-
bunnies a dalších 100 dolarů byl 
výtěžek od rodičů. Celkem se od 
všech zúčastněných vybralo 1900 
dolarů a tím jsme přispěli k tomu, 
aby holčicka mohla navštívit 
Disneyland. Za tento počin jsme 
sklidili velký obdiv návštěvníků 
i vedení turnaje.

Ten zápas s Ducs delta de 
Laval byl dost těžký, přestože 
soupeř byl podle předchozích zá-
pasů slabý, ani jsme se nenadáli 
a po 1. třetině jsme prohrávali
0:2. Pak jsme důraznější a agre-
sivní hrou vstřelili ve 2. třetině 3 
góly a v kabině jsme si řekli, že 
to prostě nemůžeme pustit. Jenže 
soupeř nás ve 3. třetině zaskočil 
výborným tempem a srovnal na 
3:3, už se zdálo, že se bude pro-
dlužovat, ale přihrávku Radka 
Koblížka zpoza brány proměnil 
Bureš a bylo rozhodnuto.

Ani 3. výhra nám však neza-
ručila přímou účast v semifi nále, 
v základní skupině jsme skončili 
na 3. místě (rozhodlo lepší skóre 
soupeřů) z 12 mužstev a museli 
jsme dále bojovat v sobotu 9.2. 
ve čtvrtfi nálové partii s týmem 
Sieurs (Terrebonne). A 7:1 jsme 
vyhráli. Ten zápas ale vůbec ne-
byl lehký, měli tam hráče, který 
dal v jednom z minulých zápasů 4 

góly a 5 asistencí, toho jsme však 
eliminovali a vybojovali si účast 
mezi 4 nejlepší mužstva.

Neděle 10. února byl perný 
den. Dopolední semifi nále jsme 
sehráli s mužstvem Caribous 
(Charlesbourg). Soupeř byl 
nezvykle houževnatý, zazdil se 
a nám se po velkém tlaku poda-
řilo skórovat až ve 2. třetině, po 
krásné nahrávce Martince dával 
Radek Koblížek bez čekání do 
odkryté brány, v této třetině jsme 
dali gól ještě 1x, ve třetí branky 
nepadly. Zápas byl otevřený až 
do poslední vteřiny, protože nás 
Kanaďané občas pozlobili, ale 
gólman Martinek byl naší oporou 
a jistotou v kleci. Vyhráli jsme
2:0 a jsme ve fi nále!!!

 Duel o vítěze turnaje jsme 
sehráli ještě tentýž den odpoledne 
s Alliés (Montmagny/L´Islet). Po 
ospalé hře v 1. a 2. třetině jsme pro-
hrávali 0:2 a zdálo se už, že je roz-
hodnuto. Avšak v kabině zavelel 
a tým jako správný kapitán vy-
burcoval k nevídanému výkonu 
Radek Koblížek, když ve 3. tře-
tině po úporném tlaku a nezměr-
ném úsilí celého mužstva vstřelil 
2 branky a proměnil zápas v in-
farktové drama. V této chvíli jsme 
byli lepším mužstvem a bojovali 
jako lvi. Avšak 6 minut před kon-
cem zápasu najednou začali ka-
nadští rozhodčí nepochopitelně 
vylučovat naše hráče a téměř 4 
minutovou přesilovku 5 na 3 jsme 
neměli šanci proti tak silnému 
soupeři ubránit a prohrávali jsme 
2 : 3. Rozhodčí ještě v čase 1.42 
min. před koncem kompenzovali 
svoje předchozí počiny vylou-
čením hráče Alliés na 5 minut
za hrubý faul na našeho beka Ada-
ma Hájka, avšak v našich silách 
již nebylo srovnat vývoj zápa-
su.V powerplay před soupeřovou 
bránou jsme nedokázali skórovat 
a prohráli o gól ve fi nále.

I přes tuto těsnou a jedinou 
prohru je 2. místo v tak silně 
obsazeném turnaji daleko za 
oceánem nevídaným úspěchem 
mladých českých hokejistů a 
v přímé konfrontaci s mladými 
kanaďany jsme obstáli více než 
na výbornou. Dalším velkým 
překvapením bylo vyhlášení Ada-
ma Hájka nejlepším obráncem 
turnaje a Radek Koblížek získal 
v kanadském bodování celého 
turnaje úžasné 3. místo. 

Chtěli bychom tímto poděko-
vat městu Ivančice a Igoru Ne-
špůrkovi a jeho fi rmě METAL-
TRANS za výraznou fi nanční 
podporu mladého hokejisty Rad-
ka Koblížka. Bez ní by se jen 
velmi těžko zúčastnil a podílel 
se s týmem EASTERBUNIES 
na výrazném úspěchu a výborné 
reprezentaci České republiky i 
města Ivančic v kolébce hokeje.

Více info o průběhu turnaje na 
http://radek.txt.cz

Radek Koblížek dovezl
stříbro z Quebecu


