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EMMA POTRÁPILA CELÝ REGION
/Znojemsko/ Popadané stro-

my, vyvrácené dopravní značky, 
zpřetrhané elektrické vedení, zlo-
mené telegrafní sloupy, narušené 
střechy. To jsou následky sobot-
ního řádění vichřice s názvem 
Emma, která se přehnala více jak 
stokilometrovou rychlostí také 
nad naším regionem.

„První hlášení o vyvrácených 
stromech hasiči přijali krátce po 
10. hodině a vyjížděli především 
na Brněnsko. V dalších hodinách 
však zasahovali již ve všech okre-
sech kraje. Vyjížděli jsme celkem 
ke 246 událostem během dopo-
lední a odpolední vichřice, které 
proběhly v sobotu do 19 hodin. 
V okrese Blansko to bylo 14 vý-
jezdů, Brno-město 66, Brno-ven-
kov 54, Břeclav 36, Hodonín 26, 
Vyškov 30 a Znojmo 20,“ infor-
moval mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid.

Vichřice trvala patnáct minut. 
Na několika místech byli lidé bez 
elektrické energie. Silnice byly 
zablokovány padlými stromy. 
Dobrovolní hasiči v Miroslavi 
vyjížděli hned dvakrát. Poprvé 
ke spadlému stromu na silnici 
mezi Miroslaví a Hostěradice-
mi. Další výjezd byl zhruba za 
hodinu. Opět to byly popadané 
stromy, tentokrát mezi obcemi 
Dolenice a Břežany.

Emma vyvracela stromy také 
mezi Miroslaví a Kadovem i 
podél silnice mezi Tulešicemi 
a Horními Dubňany. Zde padl 
téměř každý druhý strom. Kata-
strofu způsobil vítr v právě re-
konstruovaném zámeckém parku 
v Miroslavských Knínicích. Spadlo
12 stromů. Jeden z nich serval při 
pádu i okapy na zámku. 

Vyvrátilo se také velké množ-
ství dopravních značek a ukaza-
telů, které vítr pokládal k zemi i 
s betonovým soklem. Objevily se 
i škody na majetku. Šlo především 
o popadané střešní tašky a rozbitá 
okna. Snad nejhůř vypadal dům 
v Jiřicích u Miroslavi, kterému 
vítr odnesl čtvrtinu střechy. U 
Našiměřic vítr převrátil drážní 
budku reléových spínačů.

„Oslavanští hasiči kvůli vich-
řici nevyjeli, také vzhledem k to-
mu, že město leží v údolí, takže 
bylo do jisté míry uchráněno 
poryvů větru, nicméně několik 
drobných záležitostí se odehrálo
i zde. Došlo k výpadku veřejného 

osvětlení na několika místech. 
Problém byl bezprostředně od-
straněn technickými službami.
Po sídlišti se proháněly kon-
tejnery od plastů a skla, které 
nebyly zabržděny, takže jsem 
v sobotu šel všechny vracet zpět 
na své místo a proti větru. Jediné 
zásadní bylo, že na kopci obrátil 
vítr čekárnu autobusové zastávky, 
kterou ještě tentýž den pracovníci 
technických služeb usadili na své 
místo,“ sdělil k sobotní situaci 
Vít Aldorf, starosta Oslavan.

V Moravském Krumlově vítr 
vyvrátil a úplně zničil dřevěná 
vrata v Knížecím domě na ná-
městí TGM. Ředitel Správy ma-
jetku města tuto škodu předběžně 
vyčíslil na 55 tisíc korun. Podél 
silnice z Moravského Krumlova 
do Rokytné bylo zlomeno pět te-
legrafních sloupů a podél silnice 
na EDU osm. Jinak k vážnějším 
škodám nedošlo.

„Vichřice u nás byla milostivá
a nic vážného se nestalo, jen spadl 
topol směrem na Alexovice, který 
bylo stejně v plánu pokácet. Byli 
jsme v úzkém spojení jak s Inte-
grovaným záchranným systémem, 
tak i se sbory dobrovolných hasi-
čů, kteří reagovali na připomínky 
občanů. Odklízeli popadané větve
a kontejnery z komunikací. Na 
pár místech popadala střešní kry-

tina, na Padochovce byla spadená 
větev na telefonním vedení, v Ne-
slovicích to bylo pár menších 
stromů, v Pravlově spadl strom 
na vedení NN, v Ketkovicích 
stromy a na stadionu se uvolnily 
plechy na střeše. Lidé nám na 
radnici volali a my jsme pružně 
reagovali na jejich upozornění. 
Asi hodinu tu nešel v některých 
částech města elektrický proud. 
Důležité je, že se nikomu nic 
nestalo,“ konstatoval Jaroslav 
Pospíchal, místostarosta Ivančic. 

Zákaz vstupu do lesů patrně 
nebude, ale je na místě zvýšená 

opatrnost, hlavně kolem Višňové. 
Znojemsko jako celek bylo třetí 
nejvíce zasažený okres jižní Mo-
ravy. „Při záchranných pracích
v celém kraji zasahovaly všechny 
jednotky profesionálních hasičů, 
do terénu vyjely i všechny akce-
schopné dobrovolné jednotky. V 
řadě míst se hasiči nestačili vracet 
na základny a přejížděli z jedno-
ho místa na druhé. V souvislosti 
s vichřicí byli v kraji zraněni čtyři 
lidé. Nejvážněji byl krátce po 17. 
hodině zraněn 50letý muž v areá-
lu zemědělské univerzity v Brně,“ 
doplnil Jaroslav Haid.       /mask/

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 
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PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
                  Hluboké Mašůvky 251

VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@seznam.cz

s.r.o.
KOBERCE
PVC
MORAVSKÝ KRUMLOV • Zámecká 15

ROZVOZ • POKLÁDKA
KOMPLETNÍ SERVIS

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

(

informace
602 782 272
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Měnili, měnili až vyměnili 
/Ivančice/ Je to jako z pohádky o dědečkovi, co měnil, měnil až vy-

měnil. Povedená dvojice v Ivančicích si tak počínala také, ale ve svůj 
prospěch a jednalo se o peníze. „Dvojice mužů vešla do baru v Ivanči-
cích. Chtěli rovnou směnit dvě pětitisícovky za menší bankovky. Bar-
manka souhlasila s rozměněním jedné, to proběhlo ještě bez problémů. 
Pak muž vytáhl další bankovky a chtěl měnit dál, zdánlivě nesmyslně. 
To už si ale barmanka nestihla plně uhlídat a muži dobrovolně vydala 
o osm tisíc víc s přesvědčením, že pouze rozměnila větší na menší 
a naopak. To, že jí peníze chybí, si uvědomila, až když byli muži 
v nedohlednu,“ popsal strategii podvodníků Aleš Mergental, mluvčí 
Policie ČR Brno- venkov. Policisté začali pátrat po mužích snědé pleti,
kterým za tento podvod hrozí až dva roky vězení.                          /jak/

Pachatelé jsou dopadeni 
/Znojemsko/ Počátkem tohoto roku se odehrála na Znojemsku  série 

loupežných přepadení dvou čerpacích stanic, jedné u Miroslavi, druhé 
u Chvalovic, a spořitelny v Miroslavi. V souvislosti s těmito případy 
se Policii ČR podařilo zadržet dvě podezřelé osoby. Ty již přemýšlejí
o svém dalším životě ve vyšetřovací vazbě. „Po náročném vyšetřování
se nám podařilo zadržet pachatele loupežných přepadení na Zno-
jemsku, ke kterým došlo na konci ledna tohoto roku. Jedná se o dva 
jednadvacetileté mladíky ze Znojemska. Ve všech třech případech 
tito mladíci mezi sebou spolupracovali, jeden z nich vždy řídil osob-
ní vozidlo a zůstával nedaleko místa činu loupeže. Druhý pachatel 
měl zbraň a loupežná přepadení přímo prováděl. Po přepadení ujeli 
z místa vždy společně. Trestnou činností spáchali škodu ve výši 17 
tisíc korun. Pachatelé se dopustili trestného činu loupeže a mohou být 
potrestáni odnětím svobody až na deset let,“ informoval mluvčí policie 
ČR Jan Křepela. To, že dva nezaměstnaní mladíci z jedné vesnice na 
Znojemsku použili vždy stejný scénář - jeden šel loupit, druhý čekal 
v autě, se jim vymstilo. Nešikovnost a smůla se jim lepila na paty. Ze 
tří přepadení se jim podařilo odnést jen sedmnáct tisíc korun a to v jed-
nom případě odešli i s prázdnou. K jejich dopadení přispělo i to, že je 
zachytila průmyslová kamera, a fakt, že k loupežím použili automobil, 
který patřil rodičům jednoho z nich. „Po střelné zbrani stále pátráme,“ 
doplnil k případu policejní mluvčí Křepela.                                /mask/ 

GRANÁT NEVYBUCHL !!!
/Želetice/ Při stavebně výkopových pracích byl na zahrádce v Želeti-

cích nalezen ruční granát z II. světové války. „Naštěstí nedošlo k žádné 
detonaci. Byl zavolám policejní pyrotechnik, který si jej odvezl a po-
licejní specialisté jej odborně zneškodnili,“ informoval mluvčí Policie 
České republiky Jan Křepela.                                                       /mask/

EMMA: TĚŽKÉ ZRANĚNÍ 
/Brno/ Řádění vichřice s krásným jménem Emma nemělo jen ná-

sledky na majetku. V Jihomoravském kraji došlo v této souvislosti
i k vážnému zranění. „Došlo k vážnému zranění padesátiletého muže, 
na kterého spadly větve stromu v areálu Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně - Černých Polích. K tragické události do-
šlo v sobotu kolem páté hodiny odpolední. Muž byl účastníkem kurzu, 
který MZLU v Brně pořádala. Vedení vysoké školy sleduje vývoj zdra-
votního stavu zraněného a doufá v jeho brzké uzdravení,“ informovala 
mluvčí univerzity Kateřina L. Brettschneiderová.                           /jak/ 

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 

foto: mask
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

Město Moravský Krumlov vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní místo ve funkci

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

Předpoklady: • občan ČR, příp. cizí státní občan mající trvalý pobyt v ČR
• věk nad 18 let • způsobilost k právním úkonům • bezúhonnost • ukončené 
nejméně střední vzdělání s maturitou v oboru informatiky nebo v příbuzném 
oboru • praxe ve veřejné správě výhodou • znalosti: a) počítačových 
programů Microsoft Windows 2000 nebo 2003 server, Microsoft Windows 
XP a Microsoft offi ce, provoz sítě LAN, programů LINUX, ORACLE, 
Czechpoint. b) drobných oprav výpočetní techniky.
Další požadavky výhodou: znalosti implementace uživatelských programů: 
spisová služba GINIS, OK dávky a OK služby, evidence VERA, z. č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech ve veřejné správě, řidičský průkaz skupiny „B“. 
Druh práce: Komplexní zabezpečení počítačové sítě města Moravský 
Krumlov. Platové podmínky dle nařízení vlády o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9.
Náležitosti přihlášky, požadované přílohy k přihlášce, další požadavky
na tuto funkci a informace k výběrovému řízení jsou uvedeny na webových 
stránkách www. mkrumlov.cz - volná pracovní místa.  

Přihlášky s požadovanými doklady doručte  nejpozději do 12.00 hod. 
dne 17. 3. 2008 na podatelnu MěÚ Moravský Krumlov.

Doručovací adresa: Městský úřad Moravský Krumlov, Kancelář 
tajemníka, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov.
Obálku označte v levém horním rohu „ Správce PC sítě “.

www.stavebninyhladikova.cz

TONDACH, BRAMAC,
KM beta, KB blok
SÁDROKARTONY
MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ
- polystyren
ŠLECHTĚNÉ OMÍTKY
BETONOVÉ VÝROBKY
- zámková dlažba
- ztracené bednění 
- štípané betonové ploty

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

Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

FINANČNÍ PŮJČKY
do 500 tis. Kč 

p. Sadílková, tel.: 724 781 310

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

Oznámení fi nančního úřadu
Finanční úřad v Moravském Krumlově oznamuje daňové veřejnosti,

že rozšiřuje úřední hodiny pro styk s poplatníky daně z příjmů fyzických 
osob, daně z příjmů právnických osob včetně pokladny a podatelny v období 
od 25. 3. 2008 do 31. 3. 2008 v pracovních dnech od 8.00 hod. do 18.00 hod. 
V sobotu dne 29. 3. 2008 bude provoz fi nančního úřadu včetně pokladny 
zajištěn v době od 8.00 hod. do 12.00 hod.

K řešení případných dotazů, nebo žádostí o informace budou v období
od 3. 3. 2008 do 31. 3. 2008 pro veřejnost k dispozici informační telefonní 
linky na telefonních číslech 515 304 373  a 515 304 376.

Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na Finančním úřadě v Mo-
ravském Krumlově a v obcích na obecních úřadech. K platnému podání 
daňového přiznání je možno využít následující formy: a) doručení osobně 
správci daně /kterýkoliv fi nanční úřad/ b) zaslání poštou /přímo na adresu: 
Finanční úřad v Moravském Krumlově, Zámecká 8, 672 01/ c) elektronické 
podání / bližší informace o možnosti elektronického podání lze získat na in-
ternetových stránkách české daňové správy http:// cds.mfcr.cz, v sekci „Daně 
elektronicky“. Ing. Zdeněk Říha, v. r., ředitel fi nančního úřadu

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ PNEU NA: MOTOCYKLY, 
OSOBNÍ AUTA, DODÁVKY,

NÁKLADNÍ VOZY, TRAKTORY,
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE

A OSTATNÍ DLE DOHODY

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

INŽENÝRA KVALITY
SE ZNALOSTÍ AJ

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.

Bližší informace naleznete 
na internetových stránkách 

www.metaldyne.cz,
nebo na tel.:546 418 107, e-mail:

vera.kratochvilova@metaldyne.cz

vysokozdvižné vozíky
jeřáby - stavební stroje

JOSEF HRŮZA
Medlice 17

tel.: 724 940 711, 606 749 011
hruzamedlice@seznam.cz

www.voziky-jeraby.kvalitne.cz

ŠKOLENÍ - REVIZE
TECHNICKÉ PROHLÍDKY

PRODEJ

Pohádky ovčí babičky a bentonit
O odpisu ložiska bentonitu jsem jednal i na Ministerstvu průmyslu. 

Tento odpis byl zmařen svévolným jednáním starosty Ivančic Vojtěcha 
Adama, který k tomuto nebyl pověřen zastupitelstvem ani radními. 
Jediným telefonátem celé jednání o odpisu ukončil. Veškerá dokumen-
tace na odpis ložiska z hlediska geologického a ekonomického byla do-
jednána s geologem, který si byl situaci prohlédnout a zdokumentovat. 
Poznamenal při obhlídce, že případná těžba je geologický marasmus a 
že fotodokumentaci využije ve svých pracích jako odstrašující případ. 
Vypracování přislíbil provést zdarma. O odpis by ofi ciálně požádal 
Odbor životního prostředí města Ivančic. Tento problém už mohl 
být za námi. Moje odpověď na zmaření tohoto jednání bylo okamži-
té odstoupení ze všech funkcí i z pozice radního ve Městě Ivančice,
a pokud Vančáci ve svém čele chtějí mít takovéto lidi, nehnu pro ně ani
malíčkem. Byl jsem do svého odstoupení radním.   Ing. Martinek Petr

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Ivančice/ Na svém prvním 
zasedání v roce 2008 zastupitelé 
města Ivančice schválili rozpo-
čet pro letošní rok. Rozpočet je 
defi citní s tím, že do něj bylo 
zapracován přebytek 27 milionů 
z loňského roku.

Celková rozpočtová částka 
se vyšplhala na 191 milionů, 
a to jak na straně příjmů, tak i 
výdajů, takže je vyrovnaný. To, 
co veřejnost nejvíce zajímá, jsou 
například investiční akce, na 
které je pamatováno s 30 miliony, 
do školství půjde 11 milionů a do 
sportu 2,5 milionu. U školství a 
sportu jde jen o částky na přímý 
chod odvětví. Na peníze, které 
jsou potřeba na opravy a budo-
vání nemovitostí, je pamatováno 
v investiční části rozpočtu města. 

Z investic by se měla například 
realizovat objízdná komunikace 

na starém sídlišti, oprava místní 
komunikace v Hrubšicích, což je 
točna autobusů směr Templštýn, 
oprava místní komunikace ulice 
Sportovní s parkovištěm, rekon-
strukce ulic Za Mostem a Jana 
Blahoslava. Realizován bude 
chodník od mostu do Letkovic, 
prodloužení vodovodu a kanali-
zace na Padochovce, vyměněny 
budou dětské atrakce na novém i 
starém sídlišti, opravena bude uli-
ce Komenského, rekolaudována 
restaurace v Řeznovicích a opra-
vovat se bude hasičská zbrojnice 
tamtéž. Plánuje se přístavba a 
půdní vestavba hasičské zbrojnice 
v Němčicích. Peníze půjdou také 
do Hrubšic, na střechu mateřské 
školy. V plánu jsou i investiční 
akce, na které ještě není zajištěno 
fi nancování z dotačních titulů a to 
je třeba kanalizace.                /jak/

Mají rekordní rozpočet Ředitelem místostarosta
/Moravský Krumlov/ Po dvou bezvýsledných výběrových řízeních  

na místo ředitele Městského kulturního střediska se vedení této pří-
spěvkové organizace dočasně ujme místostarosta Tomáš Třetina. 

„Po neúspěšném výběrovém řízení na ředitele Městského kulturního 
střediska loni na podzim, které způsobilo řadu emocí a vedlo k od-
chodu kvalifi kovaných lidí z našeho města, si Rada města Moravský 
Krumlov dala čtvrt roku pauzu, než vyhlásila další výběrové řízení na 
stejnou funkci. Výběrová komise byla po minulých zkušenostech se-
stavena velmi pečlivě z lidí, kteří taková zařízení úspěšně řídí v jiných 
městech. Přihlásil se však pouze jediný zájemce. Jelikož výběr jednoho 
ředitele z jedné možnosti není výběrem, bylo toto výběrové řízení ra-
dou zrušeno,“ vysvětlil krumlovský starosta Jaroslav Mokrý.

Vedení města tedy bylo postaveno před problém, jak MěKS ukočí-
rovat. Mezi hlavní úkoly bude patřit zajištění akcí v připraveném kul-
turním kalendáři, zajištění letošní sezony Slovanské epopeje a chodu 
galerie, muzea a knihovny. „Rada města rozhodla, že další výběrové 
řízení vyhlašovat nebude, protože by to bylo nevážné vůči veřejnosti. 
Městské kulturní středisko však nemůže být bez ředitele. Proto byl Ra-
dou města pověřen dočasným řízením místostarosta Mgr. Tomáš Tře-
tina. Mezi jeho hlavní úkoly kromě zajištění činnosti této příspěvkové 
organizace bude patřit její personální stabilizace po zmíněných odcho-
dech a přesunech pracovníků, dílčí reorganizace jednotlivých útvarů 
jako muzeum, galerie, kino a knihovna, přemístění kanceláře MěKS 
na Zámeckou ulici a příprava přebudování šatlavy na novou galerii,“ 
doplnil starosta Jaroslav Mokrý.                                                  /mask/ 

Co dělat při silném větru?
Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte 

nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní ná-
bytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor 
zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré 
předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně. Bezpečný 
úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou.  
Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, 
nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní 
krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa. Neparkujte auta 
pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor 
na vysoké sloupy. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně 
opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a 
hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici. Předem si 
zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neu-
vízli. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim 
nepřibližujte. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Pomá-
hejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem. NEPODCEŇUJTE před-
povídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a mož-
nosti. NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. Uvědomte  si, že
největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
Je-li lidský život, zdraví. popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, 
volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.              Jaroslav Haid, mluvčí HZS 

JARNÍ SLEVY UHLÍ
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE

Nissan Almera 1,4I
r. v. 1998, cena 59.000 Kč
tach. 138 tis. km, červená
4x airbag, ABS, otáčkoměr, centrál, 
tón. skla, pravidelný servis

Mazda MX5 1,8i
r. v. 2000, cena 269.000 Kč
tach. 76 tis. km, černá metal.
kabriolet, dvě místa, perfektní stav, 
ALU kola 16“, 2x airbag

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

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

autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy

výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí

vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU

záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku

příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku

12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.

Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 3 1,6i
r. v. 2004, cena 269.000 Kč
tach. 55 tis. km, modrá metal.
klima, 6x airbag, ABS, ASR, CD, el. 
okna a zrc., imob., centrál, tón. skla

Mazda Premacy 1,8i
r. v. 1999, cena 154.000 Kč
tach. 145 tis. km, vínová metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio, imobil., 
mlhovky, el. okna, centrál dálkový

Mazda 626 2,0 GT
r. v. 1998, cena 89.000 Kč
tach. 175 tis. km, sv. hnědá metal
aut. klima, 4x airbag, ABS, imobil., 
el. okna a zrc., tón. skla, centrál dálk.

Opel Vectra 2,0 TD
r. v. 1997, cena 66.000 Kč
tach. 135 tis. km, černá
klima, 2x airbag, ABS, orig. rádio, 
imob., centrál, alu kola, mlhovky

Mazda Premacy 1,8i AT
r. v. 1999, cena 145.000 Kč
tach. 132 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio, imobil., 
mlhovky, el. okna, centrál dálkový

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 323 BJ 1,5i
r. v. 1999, cena 119.000 Kč
tach. 112 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil.,  centrál.,
imobil., el. okna a zrc., tón. skla 

Mazda CX7 REVOLUTION 4x4
r. v. 2008, cena 689.900 Kč
tach. 1 tis. km, černá (bez DPH)     
nový vůz - ihned k odběru, aut. klima, 
8x airbag, max. el. a bezp. výbava

Mazda MPV 2,0 MZR CD
r. v. 2003, cena 299.000 Kč
tach. 105 tis. km, sv. zelená metal., 
klima, 4x airbag, ABS, ASR, el. zrc. 
a okna, alu kola, orig. rádio

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 99.000 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. 125 tis. km, červená
kabriolet, pevná střecha, centrál, el. 
zrc., nastav. volant, sport. sedadla

Mazda MX3 1,8i
r. v. 1993, cena 54.000 Kč
tach. 190 tis. km, červená
ABS, el. okna, posil., tón. skla, sport.
sedadla, spojler, centrál, manuál

Článek z MF Dnes: 13. 2. 2008

Ústí sužuje zápach z nového lihovaru
Ústím nad Labem se už několik dní šíří nesnesitelný zápach. Na svědomí jej 

má společnost PLP, která v Trmicích u Ústí spustila nový průmyslový lihovar. 
Na zápach připomínající chléb si stěžují desítky obyvatel. A pravděpodobně jej 
budou muset snášet ještě dost dlouho. Šéf PLP Antonín Vávra řekl, že výrobce 
se snaží zdroj zápachu odstranit, ale zlepšení se obyvatelé mohou dočkat během 
tří měsíců. „Zápach není zdraví škodlivý, je však silně obtěžující,“ uvedla Jana 
Moravcová z České inspekce životního prostředí.

Sen, který se (ne)zdál
Věc: Stížnost
Vážení zastupitelé města Miroslavi. I přes protesty stovek obyvatel 

Miroslavi a okolních obcí jste prosadili výstavbu lihovaru v lokalitě ryb-
níka Réna. Vaše ujišťování, že fabrika bude přínosem a nebude škodit, 
bylo mylné. Jak jste již sami poznali, obce Kašenec, Damnice, Dolenice,  
Suchohrdly i Miroslav se staly součástí tohoto molochu. A to ne pracovní 
příležitostí (pracuje tam pouze 15 lidí), nýbrž negativními vlivy provozu. 
Komunikace k lihovaru permanentně přetížené se všemi škodlivými dů-
sledky. Hluk kamiónů, posuvy vlakových souprav, mlýnice drtící obilí, 
dopravní pásy a nespočet ventilátorů je slyšet ve dne i v noci. Utírání pra-
chu se stalo denní záležitostí. Záře hořící fangle spalující přebytky plynu 
z kvasného procesu podtrhuje šílený pohled na soubor vysokých budov 
mlýnice, věží, sil vč. dýmajících komínů spalovny a sušárny výpalků. 
Technologie kvašení, sušení a spalování obilí je proces vydávající nesnesi-
telný zápach. Ten se vpíjí do našich životů. Jsou jím prosáklé peřiny, šaty, 
takže nás i v Brně spolehlivě rozpoznají. Výstavba v obcích ustala a naše 
domky jsou neprodejné.

V tom přesmyčka a já se myšlenkově dostávám do role starosty města 
Miroslavi. A je mnohem hůř. Nejen četnost stížností na život v okolí lihova-
ru, ale rozhodnutí o stavbě chemického kolosu, o kterém jsem již přesvědčen, 
že bylo chybné, mě přivádí k zoufalství. Není totiž síla, která by donutila 
soukromý objekt demontovat zařízení lihovaru, vykopat betonové základy
a vrátit plochu 10 ha do původního stavu. Tato bezmoc mě probouzí...

Je nedělní ráno a při pohledu, kde měl stát lihovar, tedy z okna ložnice 
přes zahradu, vidím zelené pole pšenky, na kterém se pase hejno divokých 
hus. Můj užaslý pohled zkřížilo několik racků, kteří houpavým letem nízko 
nad prostorem mizí v odlesku hladiny rybníka Réna.

A za tento pohled děkuji všem prozíravým lidem našeho regionu.
Milan Zelenák, Suchohrdly u Miroslavi

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

PENZION SENORADY

pořádá dne 24. března od 14.00 do 18.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ukázka svatebních tabulí • ukázka svatebních šatů • svatební menu

s ochutnávkami jídel • svatební cukroví, dorty, ovoce

narozeninové oslavy • fi remní oslavy a školení

        Veškeré informace u pracovníků Penzionu.

                tel.: 606 311 132, 602 965 089

              www.senorady.penzion.com

/Moravský Krumlov/ Letos 
čekají Českou republiku krajské 
volby, kdy půjde nejen o slože-
ní krajských zastupitelstev, ale 
především o posty hejtmanů. 
V minulém čísle Zrcadla jsme 
dali prostor KSČM, za kterou se 
vyjádřil starosta Ivančic Vojtěch 
Adam. Dalším starostou, který 
kandiduje do krajského zastupi-
telstva, je Jaroslav Mokrý, člen 
Občanské demokratické strany. 

„Kdo pravidelně sleduje média 
a průzkumy veřejného mínění, 
nemůže nevidět vliv prvních 
reformních kroků vládní koalice 
na mínění veřejnosti. Sjednocení 
a snížení daní z příjmů, řešení 
výpadků v příjmech státu pomocí 
DPH, snaha o řešení zdravotnic-
tví jako systému, přibližující se 
důchodová reforma. To vše vy-
volává emoce mezi lidmi a obrací 

se proti těm, kteří tohoto Krakena 
vypustili z jeskyně. 

Všechny jmenované kroky jsou 
však nezbytné pro budoucnost, 
protože dosud jsme ji projídali 
našim dětem a vnukům. Tyto re-
formy měly být zahájeny již před 
deseti lety, ale neprošly z obavy, 
aby se veřejnost neobrátila proti 
jejich iniciátorům. Místo toho se 
občanům rozdávalo a rozdávalo, 
nejčastěji na dluh. Je-li dnes 
viníkem konečně zaváděných 
nepopulárních, ale nezbytných 
kroků ODS se svými koaličními 
partnery, obrací se mínění proti 
této koalici a klesají jí preference. 
Reformátor je totiž vždy zatraco-
ván, aby poté, co jeho reformy 
přinesou všem užitek, po něm ani 
pes neštěkl.

Pro dobrý příklad nemusíme 
chodit daleko. Panem Dzurindou 

provedené reformy, které přinesly 
takový efekt, že je ani pan Fico 
nezrušil, vystřelily Slovensko 
mezi ekonomické tygry součas-
nosti,“ uvedl Jaroslav Mokrý, 
starosta Moravského Krumlova. 

S podobným předpokladem a 
spoustou problémů jde ODS do 
volebních klání. Menší koaliční 
partneři nyní narychlo opravují 
svá stanoviska a pro větší vo-
lební úspěch zmírňují ve svých 
prohlášeních jednotlivá opatření 
reforem nebo se případ od přípa-
du spojují bez ohledu na koaliční 
smlouvu. ODS obhajuje 12 postů 
krajských hejtmanů, KDU-ČSL 
jeden post. Pro ODS bude ob-
hajoba nesmírně obtížná, i když 
řada politologů tvrdí opak - dobrá 
práce v krajích prý přinese ovoce 
v podobě hlasů, přičemž vliv cen-
tra bude nízký. Negativní pohled 
části veřejnosti na reformu a její 
málo razantní medializace, ob-
hajoba, vysvětlování a nastínění 
dalšího postupu ze strany ODS 
sehraje svou roli.

Dalším důvodem poklesu 
voličské přízně bude ne vždy 
nejlepší skladba krajských kan-
didátek této strany včetně lídrů. 
Někteří kandidáti totiž v minu-
losti příliš nepřesvědčili a jsou na 
kandidátkách opět, zatímco jiní, i 
velmi kvalitní, podlehli v bratro-
vražedném boji a byli z různých 

důvodů a různými způsoby 
v primárkách na všech stupních 
stranické hierarchie vyřazeni.

„Za této situace mne Místní 
sdružení ODS v Moravském 
Krumlově nominovalo jako kan-
didáta do krajských voleb a prošel 
jsem i oblastními primárkami. Na 
posledním známém návrhu kraj-
ské kandidátky pro letošní volby 
(65 kandidátů + 5 náhradníků) má 
tedy znojemské Oblastní sdružení 
ODS sedm míst: 7. Ing. Fabík, 
starosta obce Únanov, 20. pan 
Blažíček, místostarosta města 
Znojmo, a 22. Ing. Mokrý, staros-
ta města Moravský Krumlov. 

Pro ilustraci uvádím výsledky 
minulých krajských voleb. V roce 
2000 získala ODS v krajském 
zastupitelstvu 16 mandátů a bylo 
to považováno za úspěch. V roce 
2004 získala ODS 19 mandátů i 
navzdory uměle vyvolané falešné 
úplatkářské aféře svého lídra a jen 
0,35 procentního bodu ji dělilo 
od postu hejtmana. V letošních 
volbách by bylo přímo snem rok 
2004 zopakovat. Vzhledem k výše 
nastíněné situaci však předpoklá-
dám výsledek někde mezi 2000
a 2004. Přesto, anebo právě proto 
vyzývám všechny rozumně uva-
žující voliče, aby přišli k volbám a 
dali svůj hlas námi představované 
nezadlužené budoucnosti,“ infor-
moval Jaroslav Mokrý.       /mask/

Krajské volby z jiného pohledu - tentokrát ODS

Za noc až dva roky vězení
Kuriózní případ vyšetřují policisté z okresu Brno-venkov. Za to, že 

syn přespal v domě svých rodičů přes jejich zákaz, mu hrozí dva roky 
vězení. „V pátek dopoledne jsme přijali nezvyklé trestní oznámení. 
Starší muž přišel policistům říct, že ráno našel v kůlně svého domu spát 
svého syna. Na tom by asi nebylo nic divného, ale muž přišel nahlásit, 
že se jeho syn měl dopustit trestného činu porušování domovní svobo-
dy. Synovi je devatenáct let a rodiče se postarali o to, aby mu v jejich 
domě bylo zrušeno trvalé bydliště. Důvodem byly dlouhodobé problé-
my se synem, které dospěly i k tomu, že je před několika lety okradl,“ 
informoval policejní mluvčí Aleš Mergental. O tom, že do domu svých 
rodičů nesmí, věděl devatenáctiletý mladík bezpečně.                    /jak/
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Stovka nových domů
/Oslavany/ Zastupitelé v Oslavanech schválili pro město zcela 

zásadní dokument. Jedná se o zastavovací studii lokality za kostelem 
na ulici Novoveské, která je územním plánem určená pro výstavbu in-
dividuálních rodinných domů. Zastavovací studii předložila soukromá 
fi rma - investor, který již před zhruba půl rokem oslovila vedení města 
se záměrem výstavby rodinných domů v této lokalitě.

Zastupitelé dali záměru zelenou. V rámci celé lokality je řešena 
výstavba 95 rodinných domků. Pozemky se pohybují o výměrách od 
200 do 1000 m². Bude se jednat o čtyři typy domů s rovnou střechou. 
Investor, který bude domy stavět a následně prodávat, se nebude bránit 
ani vnitřním klientským úpravám. Má zájem na tom, aby domy byly 
dobře prodejné, pěkné a zároveň fi nančně dostupné. V celé lokalitě 
budou kromě domů také provedeny inženýrské sítě, tzn. komunikace, 
kanalizace, plynofi kace, vodovod, rozvod kabelové televize, a sítě NN. 
V zadní části v pietním pásmu budou vybudována dětská hřiště a par-
čík, který oddělí celou lokalitu od hřbitova.

„Pro Oslavany je to zásadní záležitost, protože pokud si uvědomíme, 
že tu vyroste téměř sto rodinných domů, které budou obývat průměrně 
čtyři lidé, Oslavany by v dohledné době mohly mít téměř o 400 oby-
vatel více, což samozřejmě bude zásadní i z hlediska školství, které je 
tu v současné době poměrně vytížené. Stav prací je ve fázi přípravy 
projektu pro územní řízení a následně stavební povolení s tím, že by se 
ještě koncem tohoto, nejpozději však počátkem příštího roku výstavba 
započala zasíťováním pozemků,“ uvedl starosta Vít Aldorf.          /jak/

/Brno/ Tým vědeckých pra-
covníků ekonomické fakulty 
Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně připravil 
nezávislou studii o zavedení eura 
a představil ji veřejnosti.

Studie vyvrací mnohé pesi-
mistické odhady a podle jejích 
výsledků by zavedení společné 
měny na českou ekonomiku 
nemělo mít negativní dopady. 
Očekávat lze jen zvýšení infl ace, 
která by v prvních letech mohla 
překračovat průměr členských 
zemí současné eurozóny. V Čes-
ké republice dosud nikdo nezpra-
coval podobnou studii, která by 
zhodnotila dopad společné měny 
na podniky a obyvatele. Česká 
národní banka pouze provedla 
analýzu sladěnosti hospodář-
ských cyklů. Autorský tým podí-
lející se na vzniku studie se proto 

inspiroval především u našich 
východních sousedů, kde před 
rokem vytvořila podobnou ana-
lýzu Slovenská národní banka na 
objednávku slovenské vlády. Ob-
dobné studie vznikly i v Polsku a 
Maďarsku. Od těchto zemí si lze 
vzít užitečné poučení a vyvarovat 
se tak některých chyb. Práce na 
studii trvala od července 2007 do 
poloviny listopadu. Ofi ciálního 
zveřejnění se pak tato zpráva 
dočkala 21. ledna 2008. 

V této souvislosti jsme se 
zeptali doc. Ing. Lubora Laciny, 
Ph.D., vedoucího týmu.

Jaký konkrétní dopad bude 
mít přijetí eura na sociálně slabé 
občany? Přijetí eura by nemělo 
mít žádný přímý negativní dopad. 
Dojde pouze k přepočtu všech 
cen, mezd, důchodů. sociálních 
dávek apod. na eura při předem 
známém přepočítávacím kurzu. 

Např. u důchodů a sociálních dá-
vek bude stát garantovat, že vždy 
dojde k zaokrouhlení výsledné 
částky v eurech ve prospěch ob-
čanů. Problémem může být pouze 
skutečnost, že výrobci a prodejci 
využijí okamžiku přepočtu na 
euro ke zvýšení cen. Tomu by 
ale měla zabránit kontrola státu i 
občanů. Přechod na euro je plně 
srovnatelný s tím co si mnozí
z nás ještě pamatují: rozdělení 
československé federace a zave-
dení české a slovenské koruny. 

Jaký konkrétní dopad bude mít 
přijetí eura na podnikatelskou 
sféru, především malé podniky
a drobné živnostníky? Obecně
spíše větší podniky dokáží profi -
tovat ze zavedení eura. Především 
exportéři již nebudou vystavení 
kursovému riziku. Naopak malé 
podniky a živnostníci působící 
pouze na domácím trhu nebudou 

schopni využít výhod zavedení 
eura, ale přesto budou mít doda-
tečné náklady s výměnou soft-
waru, přechodem na účetnictví 
v eurech, s přeceněním výrobků, 
povinností zobrazovat po určitou 
dobu ceny v eurech i korunách 
apod. Na druhou stranu nepůjde 
opět o nic výjimečného. Již zmi-
ňované zavedení české koruny
v roce 1993 vyvolalo podobné 
požadavky a kdo si na ně dnes 
ještě vůbec vzpomene.

Jaký bude celkový dopad na 
ekonomiku? JM kraj sousedí s 
Rakouskem, budou z toho spíše 
pozitiva nebo negativa? Studie 
ukázala, že nejde očekávat v 
případě zavedení eura žádná 
významná pozitiva ani negativa. 
Zavedení společné měny euro 
bude završením procesu začleně-
ní české ekonomiky mezi vyspělé 
ekonomiky evropské.            /jak/

/Miroslav/ Od pátku vysta-
vuje v galerii restaurace Slávie 
v Miroslavi Klub Moravských 
Fotografů. Osm autorů tohoto 
sdružení zde veřejnosti předvádí 
své poslední fotografi e.

„Je to taková parciální výstava, 
jedna z mnohých, kterou Klub 
Moravských Fotografů pořádá. 
Jsme rádi, že vystavujeme zase 
mimo velká centra, jako je Brno, 
protože v těch velkých místech 
je překulturováno a lidé mimo 
tyto centra jsou trochu ochuzeni. 
Proto jsme rádi, že je tato výstava 
právě v Miroslavi, příště bude ně-
kde jinde, přijmeme rádi pozvá-
ní,“ vysvětlil Jiří Sláma, předseda 
sdružení a jeden z vystavujících. 

Svůj comeback tu představuje 
Monika Polívková: „Jsem člen-
kou KMF pět let. O fotografi i se 

zajímám od patnácti, ale vstupem 
do klubu jsem se více dozvěděla 
o fotografi i, to znamená, jak fotit 
a kde nedělat chyby. Své výtvory 
přináším na společná sezení, kde 
mě ostatní kamarádi radí, po-
chválí nebo zkritizují. Umělecké 
fotografi i se věnuji od doby, co 
jsem v klubu. Na tuto výstavu 
jsem přivezla krajinky a detaily, 
což mě velmi zajímá, ale věnuji 
se i dokumentační fotografi i.“

Na výstavě je možno shlédnout 
abstrakci, krajiny, ale i umělecké 
akty. Také fotografi e Martina 
Sklenáře, Ivana Hurbánka, Ru-
dolfa Drápala, Radka Hurbánka 
a Jana Čápa jsou opravdu velmi 
rozmanité.

„Já fotografuji od 14 let a 
umělecké fotografi i se věnuji od 
absolvování krajské školy v Brně. 

Jsem nejstarší člen KMF, protože 
mi je 83 let. Dnes vystavuji kraji-
ny, kterým se věnuji dlouhodobě, 
ale věnoval jsem se i reportážní 
fotografi i. Mně vždy zajímaly na 
fotkách lidi, proto ta reportáž,“ 
dodal jeden v vystavujících Mi-
roslav Koch z Dolních Kounic. 

„Provozuji restauraci Slávie,
a protože mám rád toto město, 
vystavil jsem historické fotogra-
fi e Miroslavi. Ale pak mě začali 
oslovovat amatérští fotografové
a malíři s tím, že by měli zájem 
vystavit tu svá díla. Já jsem to při-
vítal, takže je tu vytvořená taková 
menší galerie, kde si návštěvníci 
mohou prohlédnou zajímavé vý-
tvory. Teď jsou to  fotografi e ně-
kterých členů KMF, moc se mi líbí
a je vidět, že jde o zkušené auto-
ry,“ ocenil Jan Schlesinger.   /abé/

Moravští fotografové v Miroslavi

Co přinese našemu regionu zavedení eura?
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GE Money Bank • Obchodní místo Moravský Krumlov
nám. T.G.M. 41 • tel.: 515 266 441-4

Zdraví se nedá koupit,
ale můžete si ho pojistit

Jednatelství – Janíčková Ludmila  Jednatelství – Březina Milan
Brněnská 27, Miroslav   nám. T.G.M. 35
areál bývalých skláren    Moravský Krumlov
tel.: 515 221 539, 603 908 196, 737 674 048 tel.: 515 322 886, 603 886 200

Od 1. 2. 2008 nabízíme pojištění denní podpory
ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

-  Věk 4-60 let
-  Jednotná sazba pro zaměstnance a OSVČ
-  Výplata pojistného plnění za každý den strávený v nemocnici

  Příklad:  dítě 4-17 let  84,- Kč ročně
    muž 35 let  264,- Kč ročně
          žena 25 let  252,- Kč ročně

Jednatelství dále nabízí kompletní služby klientům České pojišťovny:
-  Sjednání všech druhů pojištění : životní, penzijní, majetkové, havarijní, cestovní
-  Tiskopisy a hlášení pojistných událostí
-  Placení pojistného bez poplatku

Přijďte se informovat a my Vám poradíme, jak ochránit Vaše zdraví i peněženku.
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Husqvarna 137 e-series
Lehká pila na domácí pou�ití s ergono-
mickým designem a sní�enými hladina-
mi hluku a vibrací. Systém Air Injection 
a funkce Smart Start. 1,6 kW/2,2 k � 
15�/38 cm � 4,6 kg. Sou�ástí nabídky je 
DVD o práci s �et�zovou pilou zdarma.

B��ná cena 6.990 K�
Ak�ní cena 6.290 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 629 K�*

Husqvarna 455 e-series 
Rancher
Odolná, univerzální motorová pila. Mo-
tor X-TORQ , systém Smart Start, Low-
Vib a napínání �et�zu bez pou�ití ná�adí. 
2,6 kW/3,5 k � 15�/38 cm � 5,9 kg. 
Sou�ástí nabídky je �et�z a li�ta 18�/45 cm 
v hodnot� 1.084 K� zdarma.

B��ná cena 14.990 K�
Ak�ní cena 13.990 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 1.399 K�*

Husqvarna - jaro, léto, 
podzim, zima

Husqvarna CTH150 Twin
Vysoce kapacitní zahradní traktor s inte-
grovaným sb�rným ko�em, hydrostatická 
p�evodovka a mul�ovací záslepka Bio-
Clip. Dvouválcový motor Kawasaki 
15,0 k**, tlakové mazání � �í�ka sekání 
107 cm � hmotnost 220 kg.

B��ná cena 84.900 K�
Ak�ní cena 79.900 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 7.990 K�*

Husqvarna Rider 15V2 AWD
AWD verze nejlépe vybaveného rideru 
pro b��né u�ivatele. Dvouválcový motor 
Kawasaki 15,0 k**, tlakové mazání s fil-
trací � �í�ka sekání 94 (103)�112 cm � 
vý�ka sekání 40�90 mm � hmotnost 
252 kg. Sou�ástí nabídky je ochranná plach-
ta v hodnot� 1.904 K� zdarma.

B��ná cena 154.900 K�
Ak�ní cena 149.900 K�

Cena nezahrnuje �ací ústrojí

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 14.990 K�*

AK�NÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AK�NÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

AK�NÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

Husqvarna R 152SVH
Seka�ka s pojezdem s prom�nlivou ry-
chlostí, velká kapacita sekání. Systém 
TrioClip. Motor Honda � �í�ka sekání 
53 cm � vý�ka sekání 33�108 mm � objem 
ko�e 75 l. Sou�ástí nabídky je zahradní sada 
v hodnot� 1.123 K� zdarma.

B��ná cena 18.490 K�
Ak�ní cena 16.990 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 1.699 K�*

Husqvarna R 147S
Seka�ka s pojezdem, centrální nastavová-
ní vý�ky sekání, systém TrioClip. Pohodl-
ná rukoje� a robustní kola s kuli�ko vými 
lo�isky. Motor B&S � �í�ka sekání 46 cm � 
vý�ka sekání 30�75 mm � objem ko�e 55 l. 
Sou�ástí nabídky je zahradní sada v hodnot�
1.123 K� zdarma.

B��ná cena 11.990 K�
Ak�ní cena 11.490 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTKA: 1.149 K�*

* P�ímá platba: 10%, po�et splátek: 9, RPSN: 0%. 
Prodej na splátky pouze v prodejnách ozna�ených logem Husqvarna Þ nancování. Husqvarna Þ nancování je zaji�t�no 
spole�ností Essox s.r.o. Akce platí do 31.3.2008.
** Stanoveno výrobcem motoru.
Spole�nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk�, a proto si vyhrazuje právo zm�nit design, speciÞ kace a vybavení bez p�edchozího upozorn�ní.

Nav�tivte na�i prodejnu:
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BONUS
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10X10

AK�NÍ CENA

BONUS
FINANCOVÁNÍ

10X10

Jan Holý AGROSERVIS
Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451
mobil: 737 260 791  •  www.holyagro.znojemsko.com

Pane řediteli, co nám řeknete
o vaši škole? 

Jsme středně velká venkovská 
škola se všemi ročníky prvního i dru-
hého stupně. Vzdělání poskytujeme 
220 žákům z Višňového i blízkého 
okolí. Jsme jednou ze čtyř součástí 
příspěvkové organizace, která za-
městnává 33 pracovníků.

Čím vaše škola v posledních 
letech prošla? 

V prosinci minulého roku jsme 
„oslavili“ pětileté výročí vzniku 
organizace. Za tuto dobu se událo 
mnoho změn. Naše škola se stala 
jednou z prvních komunitních škol 
v republice. Jsme školou otevřenou 
nejen pro naše žáky a jejich rodiče, 
ale i pro veřejnost, které nabízíme 
vzdělávací kurzy. Co se naší hlavní 
činnosti týká, vybudovali jsme stabil-
ní kolektiv pedagogických pracovní-
ků, důraz klademe na jejich další 
vzdělávání v oblasti nových trendů 
ve výuce. Již několik let se naši žáci 
umisťují na předních místech okres-
ních kol soutěží a olympiád.

Malé školy bojují o žáky. A co vy?
Naší veškerou snahu je posky-

tovat základní vzdělání na vysoké 
úrovni, to je 100% kvalifikovanost, 
výuka dvou cizích jazyků, velký 
výběr volitelných předmětů, mo-
derní vybavení. I přes to počet žáků 
naší školy stále klesá. 

Jak tento problém budete řešit? 
Pokles počtu žáků, o němž jsem 

se zmínil, je opravdu naším velkým 
problémem. Při důkladné analýze, 
proč tomu tak je, jsme zjistili, že 
nepřicházíme o žáky jejich přestu-
pem na víceletá gymnázia či jiné 
základní školy. Příčina je mnohem 
prostší, ale její vyřešení o to ob-
tížnější. V obvodu školy je nízká 
porodnost a migrace mladých rodin 
blíže k městům je stále častější. 

Co děláte pro děti vaší školy
ve vzdělávání navíc? 

Otázkou je, co si představit 
pod pojmem „navíc“? Výuku se 
snažíme stavět na aktivitě žáků, 
samozřejmostí jsou projektové 
dny, vzdělávací exkurze, moderní 
metody práce. Někteří vyučující 
připravují pro žáky vlastní pracovní 
listy a další učební materiály. Důraz 
klademe na objasnění smysluplnos-
ti učiva, vedeme žáky k získávání 
vědomostí, schopností a dovedností 
potřebných k řešení běžných pro-
blémů života, učíme je vzájemně 
spolupracovat, být tolerantní a 
solidární. Proto jsme se zapojili 
do projektů „Příběhy bezpráví“
a „Panenky pro UNICEF“. Pro 
žáky s poruchami učení či chování 
a pro žáky nadané sestavujeme in-
dividuální vzdělávací plány.

A co po vyučování?
Zastáváme názor, že škola by 

měla být díky svému potenciálu mís-
tem, kde mohou děti trávit čas i po 
vyučování. Proto jim nabízíme vol-
nočasové aktivity vycházející z je-
jich zájmů. Ty realizujeme formou 
zájmových kroužků nebo poskyt-
nutím prostor s dozorem například 
v počítačové učebně, tělocvičně, 
posilovně a hřišti. Neobvyklým, 
ale pro naši školu již tradičním po-
činem je organizace prázdninových 
aktivit, kterých se účastní nejen naši 
žáci, ale i děti, které ve Višňovém 
tráví prázdniny. Škola podporuje 
Rodinné centrum Čtyřlístek, kde 
mohou při různých akcích trávit čas 
rodiny s malými dětmi. 

A co rodiče? 
Rozhodně na ně nezapomínáme. 

Vnímáme je jako partnery ve vý-
chově a vzdělávání, ale bohužel za-
pojení rodičů do dění ve škole stále 
neodpovídá našim představám. Ale 
nevzdáváme se a věříme ve zlep-
šení. Rodiče mohou navštěvovat 
večerní vzdělávací kurzy (některé 
i s dětmi), seznamovat se s vyuču-

jícími při dnech otevřených dveří, 
pomáhají organizovat společenský 
ples. Již před zahájením docházky
zprostředkováváme vzájemné sezná-
mení rodičů dětí 1. třídy. Přístup 
k informacím ze života školy se sna-
žíme usnadnit pravidelnou aktuali-
zací našich internetových stránek. 

Spolupracujete i s jinými školami? 
Ano, v rámci metodického sdru-

žení spolupracujeme s malotřídka-
mi v Trstěnicích a Tavíkovicích. 
Jde především o koordinaci výstu-
pů vzdělávání na 1. stupni s cílem 
usnadnit jejich žákům vstup na dru-
hý stupeň naší školy. V roce 2006 
se nám podařilo navázat partnerství 
s víceletým gymnáziem v polském 
Raciborzu, což umožňuje našim žá-
kům komunikovat písemně i ústně 
v německém i anglickém jazyce.
Po předvánočním pobytu našich 
žáků v Polsku připravujeme návště-
vu polských kamarádů u nás. Měla 
by se uskutečnit v květnu. 

Školy bývaly a jsou určitým ta-
hounem v kultuře pro danou obec. 
Platí to i pro vás? 

Několik tradičních akcí již má-
me za sebou. Byl to adventní jar-
mark, jubilejní 10. vánoční koncert,
společenský ples zahájený před-
tančením vycházejících žáků a vy-
stoupení žáků 1. stupně s názvem 
„Za pohádkou pohádka“. Pozvat 
vás můžeme třeba na velikonoční 
jarmark a na jarní turistický pochod 
„Višňovská patnáctka“. Anebo kaž-
dý páteční podvečer je k dispozici 
naše keramická dílna, přijďte si vy-
robit třeba vlastní hrníček.

Jsou žáci také soutěživí? 
Ano, a v hojné míře. Musím říct, 

že poslední dva roky patří z pohle-
du jejich umístění k nejúspěšnějším 
v historii školy. Jmenovat můžeme 
například postup do krajského kola 
v olympiádách z dějepisu, matema-
tiky a fyziky. S úspěchem obsazu-

jeme i další soutěže vědomostní, 
sportovní i výtvarné. Žáci v nich 
mají příležitost porovnat svoje 
schopnosti s ostatními.

A co zřizovatel, obecní úřad? 
Nemyslíme si, že zřizovatel ško-

ly je jenom zdrojem finančních pro-
středků. Chápeme ho jako partnera 
v naší činnosti. Výsledkem jsou 
velmi korektní vztahy, což není 
vždycky pravidlem. Děkujeme za 
ně. Úřad městyse se snaží vyhovět 
našim požadavkům na modernizaci 
školy, poskytuje nám v místním ki-
nosále zázemí pro kulturní akce…

Kde je možné získat informace
o vaší činnosti?

V současné době si žádná insti-
tuce nemůže dovolit neinformovat
o své činnosti. My tak činíme napří-
klad prostřednictvím internetových 
stránek školy www.zsvisnove.eu, 
nástěnek, letáků, školního časopi-
su, schůzek rodičů a každoročně 
vydávanou příručkou pro rodiče 
a přátele školy. A protože jsme ško-
lou otevřenou, každý se může přijít 
informovat přímo k nám.

Je vaše škola v něčem specifická? 
V prvé řadě si myslím, že by 

každá škola měla být něčím speci-
fická. Jejich podmínky se totiž liší 
a měli bychom umět využít veškerý 
potenciál, který škola má. Co se 
naší školy týká, děti mají možnost 
získat základy dvou cizích jazyků, 
vybírají si z velkého počtu volitel-
ných předmětů, ze školní jídelny 
mohou mimo oběda odebírat i 
zdravou svačinku. Přestože nejsme 
velkou školou, organizujeme pro 
žáky zahraniční výjezdy například 
do Velké Británie nebo Polska. 

Pane řediteli, jak Vy  trávíte vol-
ný čas? Co Vaše záliby? 

Volný čas se snažím trávit pře-
devším se svojí rodinou. Jinak 
jsou mými zálibami jízda na kole, 
četba, práce ve sboru dobrovolných 
hasičů tady ve Višňovém a taky 
kutilství všeho druhu.

Děkuji za rozhovor M. Sklenář

Zeptali jsme se: Jiřího Berana, ředitele 
Základní školy ve Višňovém

NOVĚ OTEVŘENÝ VELKOOBCHOD
se specializací na veškeré druhy masa, mimo 
zvěřiny, si vás dovoluje pozvat k nákupu
do bývalé prodejny Jednoty v Prosiměřicích,

ve směru na Kyjovice.
Otevřeno: po - pá  6.00 - 14.30 hod.

Parkoviště u provozovny.

VELIKONOČNÍ AKČNÍ NABÍDKA:

Uvedené ceny jsou za 1 kg při kartonovém prodeji.
 Podnikatelům v gastronomii nabízíme po dohodě

 možnost pravidelného zásobování prostřednictvím 
našich rozvozních linek. Informace na tel.: 608 814 420. 

Těšíme se na vás !

Nikdy není pozdě
/Moravský Krumlov, Brusel/ Pod záštitou hesla „Nikdy není pozdě 

na vzdělávání“ se konala v Bruselu konference týkající se celoživotní-
ho vzdělávání. ČMKOS vybral na tuto konferenci k reprezentaci naší 
republiky Miladu Pelajovou, učitelku z Moravského Krumlova.

„Pracovní skupina obsahovala vždy jednoho zástupce jednotlivých 
27 států EU. Úkolem této pracovní skupiny je monitorovat a zpraco-
vat hlavní programy v oblasti celoživotního vzdělávání a vzdělávání 
zaměřeného na učňovské vzdělávání. Celá konference byla zahájena 
prezidentem této komise panem Joelem Decaillon, který referoval
o politice EU v oblasti celoživotního vzdělávání. Tento proces vytvá-
ření projektů pro vzdělávání dospělých započal v roce 2002, kdy se 
konalo setkání ministrů školství jednotlivých států EU. V současné 
době se zpracovávají další vize a projekty do roku 2011, které by měly 
navazovat na stávající projekty, jako ERASMUS, SOCRATES apod. Je 
s podivem, že stále 80 milionů lidí v Evropě nemá vzdělání nebo je s 
nízkým vzděláním,“ vysvětlila pedagožka Milada Pelajová.

Na konferenci vystoupili kromě naši jediné reprezentantky další zá-
stupci jednotlivých zemí, například z Finska nebo Rakouska. Všichni 
účastníci konference EU týkající se celoživotního vzdělávání se shodli 
na základních bodech pro další rozvoj vzdělávání: mobilita, prostup-
nost jednotlivých profesí Evropou a k tomu tolik potřebné zlepšování 
jazykového vzdělávání.

„Práce této pracovní skupiny ovšem nekončí. Po zmonitorování 
hledisek jednotlivých států EU budou vytvořeny projekty tak, aby 
vyhovovaly všem zemím EU. Na tuto práci pracovní skupiny v oblasti 
celoživotního vzdělávání naváže listopadová konference ministrů škol-
ství v jednotlivých státech EU,“ dodala Milada Pelajová.           /mask/

v. krkovice bez kosti - 89,- Kč
husokachna barberie - 79,- Kč 
losos steak - 95,- Kč

husí játra - 129,- Kč
krůtí prs. medajlonek - 119,- Kč
kuřecí čtvrtky - 41,- Kč
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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

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

Příroda „za rohem“:
Přírodní park Jevišovka
V minulém čísle jsme se Vám pokoušeli krátce přiblížit krásu přírody 

Přírodního parku Rokytná a nyní bychom Vám rádi představili neméně 
významný a zajímavý skvost regionu, a to Přírodní park Jevišovka. 

Přírodní park Jevišovka byl vyhlášen v roce 1977 jakožto oblast 
klidu a od roku 1992 je přírodním parkem. Rozkládá se na 13 840 
hektarech členitého terénu Jevišovické pahorkatiny. Doménou tohoto 
území je řeka Jevišovka, která tomuto místo dala své jméno.

Významným fenoménem je nejen samotná řeka, ale i její bezpro-
střední okolí, které je často tvořeno suchými výslunnými stráněmi. Jed-
nou velice zajímavou lokalitou s těmito podmínkami je např. přírodní 
památka Rudlické kopce. Na této lokalitě se nachází chráněná stepní 
rostlinná a živočišná společenstva. Můžeme zde spatřit např. třemdavu 
bílou (Dictamnus albus), medovník velkokvětý (Melittis melissophyl-
lum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), plamének přímý (Cle-
matis recta), teplomilné dřeviny: dřín jarní (Cornus mas) nebo jalovec 
obecný (Juniperus communis). Z živočichů se tu vyskytuje například
ťuhýk obecný, skřivan lesní, křepelka obecná nebo užovka hladká.

V samotné řece Jevišovce se vyskytují významné druhy ryb, např. 
ouklejka pruhovaná, mník jednovousý a hořavka duhová. V blízkosti 
řeky můžeme spatřit užovku podplamatou a ledňáčka říčního. Tůně a 
mokřady obývá čolek velký, mlok skvrnitý a všechny druhy zelených 
skokanů. V přírodním parku je již jedna vyhlášená přírodní památka 
(PP Rudlické kopce) a dále je zde navrženo dalších 7 lokalit.

Území bylo osídleno již ve starší době kamenné a tak zde najdeme 
mnohá historicky významná místa. Dobrým příkladem může být loka-
lita u Hlubokých Mašůvek známá nálezem tzv. Hlubokomašůvecké ve-
nuše. Středověké osídlení je doloženo nálezy na území dnešních obcí či 
v lesích skrytými zříceninami hradů „Lapikus“ u Plavče a „Bukovina“ 
u Jiřic. Mezi významné památky dále patří tvrz v Boskovštejně, zámky 
v Jevišovicích, zámek v Plavči s románskou rotundou či zámek v Krav-
sku, který se může chlubit parkem, kde rostou jedny z nejstarších sekvo-
jí  obrovských u nás. Také mnohé obce mají dochovanou vesnickou zá-
stavbu, např. historické jádro Jevišovic je památkovou zónou. Početné 
jsou také církevní památky. Zajímavý je kostel a kalvárie v Hlubokých 
Mašůvkách či původem gotický kostel v Černíně. Tvář krajiny je dále 
dotvářena drobnějšími stavbami, jako jsou dochovalé vodní mlýny, kap-
ličky a Boží muka. Významnou technickou památkou je Jevišovická 
přehrada, která byla postavena v letech 1894-97 a je tak nejstarší mo-
ravskou přehradou a jednou z nejstarších ve střední Evropě.  

Chcete se dozvědět více? Nebo Vás zajímají jiné informace 
z oblastí: ochrany životního prostředí, ekologického zeměděl-
ství a biopotravin, šetrného hospodaření v lesích, alternativ-
ních zdrojů energie, „ekologického“ spotřebitelství, odpadů, 
toxických látek nebo práva v životním prostředí? Tak neváhejte 
a kontaktuje naši ekoporadnu! EKOPORADNA - Živé pomezí 
Krumlovsko-jevišovsko, Palackého 57, Moravský Krumlov,
tel.: 515 220 406, e-mail: ekoporadna@zivepomezi.cz.

/Moravský Krumlov/ I přes 
nejasnou budoucnost Epopeje
v Moravském Krumlově přistoupil
majitel zámku společnost Incheba 

k dílčím úpravám a řešení pohybu 
návštěvníků v prostoru objektu.

Má-li zámek sloužit nějakou 
formou veřejnosti, musí mít par-

koviště. Byl tedy zpracován pro-
jekt na cca 60 parkovacích míst 
na předním nádvoří s kašnou, 
který počítá s dvěma branami, a 
to jednou pro vjezd, druhou pro 
výjezd. Součástí projektu je tedy 
obnovení jedné ze zazděných 
bran, a to té, která je blíže k zá-
mecké věži, protože je před ní 
přípojný prostor na komunikaci. 

„Pro vybudování parkoviště 
potřebovala INCHEBA také 
vnější pozemek, kde dnes par-
kují auta a autobusy návštěvníků 
Epopeje. Město jí tento pozemek 
pronajalo vzápětí po koupi zámku 
na deset let. V současné době je 
dohodnuto zrušení této nájemní 
smlouvy, protože město na tom 
místě hodlá vybudovat záliv pro 
zájezdové autobusy a MHD, 
včetně přístupové cesty k budou-
cí obnovené bráně. Tato drobná 
stavba proběhne v návaznosti na 
rekonstrukci přilehlé krajské sil-
nice, kterou v dohledné době za-
hájí Správa a údržba silnic JMK,“ 
uvedl starosta Jaroslav Mokrý.

Záměrem majitele zámku bylo, 
nebo snad ještě je, vybudovat ko-

lem tohoto ojedinělého souboru 
pláten středisko secesní kultury, 
které by současně sloužilo jako 
kongresové centrum. Možnost 
vrácení Epopeje do Prahy tuto 
myšlenku poněkud narušila, nic-
méně majitel by se zámkem něco 
udělat měl, aby dál nechátral, plat-
né stavební povolení na to má.

„Na základě gentlemanské 
dohody je v zámku vystavována 
Muchova Slovanská epopej,
o jejíž přežití do současné doby 
se město Moravský Krumlov 
zasloužilo měrou vrchovatou. 
Nájem fi rma INCHEBA nepoža-
duje. Samo monumentální dílo 
však autor daroval městu Praha 
a teprve v padesátých létech bylo 
v polozničeném stavu převezeno 
do Moravského Krumlova za 
účelem restaurování a vystavo-
vání, protože se v Praze nenašly 
vhodné prostory. Teprve v roce 
1999 však byla zpracována první 
smlouva o výpůjčce s držitelem 
vlastnických práv k dílu - Galerií 
hlavního města Prahy, která se 
každoročně prodlužuje,“ upřesnil 
Jaroslav Mokrý.                 /mask/

Nová parkovací místa pro návštěvníky Epopeje

/Miroslav/ Na základní škole 
v Miroslavi se pilně připravují 
na Velikonoce. Kreslí vajíčka pro 
tradiční Skořápkovník. 

„Zatím je asi 500 barevných 
vajíček, a stále se dokončují další. 
Zapojují se děti 6. až 9. ročníku 
v pracovních činnostech. Barví 
se pouze typickými velikonoč-
ními barvami, tj. červená, žlutá, 
zelená, modrá, ale bez zdobení. 
Akci zaštiťuje paní učitelka Iveta 
Feňová,“ vysvětlil Robert Salát, 
zástupce ředitele ZŠ Miroslav. 

Miroslavský Skořápkovník již 
sice není rekordní, ale tradice a 
původní nápad přetrvává. Tak-
že Skořápkovník miroslavský 
(Ciciricus Craslicus) opět po 
roce ozdobí miroslavské náměstí 
Svobody. Instalace a zdobení 

proběhne v pondělí 17. března. 
Na břízu budou navěšeny stovky 
výdutků vajíček, které dodaly 
školní jídelny a restaurace. Vajíč-
ka malují i žáci speciální a školy 
a děti z obou mateřských škol. 
Ve stejném duchu bude nazdoben 
také vchod radnice. Girlandu, na 
které je i skořápka pštrosího vej-
ce, připravila Helena Kondlerová. 
Výzdoba bude doplněna maketa-
mi kohouta, slepičky a kuřátek.

Ještě před Velikonocemi si 
veřejnost může zajít na „Jarní 
sobotu“, a to 15. března od 14.00 
hodin v prostorách miroslavské 
základní školy. Pro příchozí bu-
dou připraveny dílničky - pletení 
velkonočních žil, jarní dekorace, 
ochutnávka koláčků a buchtiček. 
Je na co se těšit.                 /mask/

Jaro v Miroslavi se 
ohlásí Skořápkovníkem

POZOR! SLEVY AŽ 12% ZA VČASNÝ NÁKUP KONČÍ 31. BŘEZNA

foto: mask

foto: mask
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Město Miroslav vypisuje výběrové řízení na místo strážníka Městské policie v Miroslavi
Kvalifi kační předpoklady pro výkon práce dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 88/1996 Sb.
Uchazeč musí být: občan České republiky starší 21 let, požadujeme úplné střední (odborné), popř. střední odborné 
vzdělání, tělesnou a duševní způsobilost (bude prověřováno testy fyzické zdatnosti a pohovorem), zdravotní 
způsobilost (výborný zdravotní stav) a částečnou znalost práce na PC. Uchazeč dále musí být držitelem řidičského 
oprávnění skupiny B. Držení zbrojního průkazu skupiny „D“ dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 
(zbrojní průkaz je možno získat dodatečně až v pracovním poměru po absolvování školení).
Podmínka bezúhonnosti podle § 22 zák. č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti podle § 23 téhož zákona. Uchazeč musí 
prokázat, že nebyl nikdy pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledních 5 letech pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti. Prokazuje se výpisem z rejstříku trestů ne starším tří měsíců. Bezúhonnost prokazuje uchazeč 
čestným prohlášením ne starším tří měsíců, ve kterém stvrzuje, že mu nebyla v posledních 5 letech uložena sankce za 
přestupek nebo jiný správní delikt.
Požadované doklady: 1) doklad totožnosti  (platný občanský průkaz) předkládá se až při výběrovém řízení, 2) doklad 
o dosaženém vzdělání (ověřená kopie), 3) výpis z rejstříku trestů, 4) potvrzení o zdravotním stavu (lékařská prohlídka), 
5) čestné prohlášení o bezúhonnosti, 6) potvrzení o délce praxe (průběh zaměstnání), 7) přihláška vlastnoručně 
podepsaná, doplněná stručným životopisem
Podrobnější informace na adrese: Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav, tel. 515 333 201-2,
popřípadě e-mail: urad@mesto-miroslav.cz. Písemné přihlášky osobně nebo poštou na výše uvedenou adresu v zalepené 
obálce opatřené heslem „výběrové řízení na strážníka“ a zpáteční adresou uchazeče. Obálka musí obsahovat všechny 
požadované doklady (kromě OP). Při osobním předání přihlášky odevzdat obálku na sekretariátě starosty města.
Termín přijímání přihlášek do 21. 3. 2008 do 14.00 hodin. Termín výběrového řízení: v průběhu měsíce dubna 
2008, uchazeči  budou včas vyrozuměni. Program výběrového řízení: 1) test fyzické zdatnosti, 2) psychotest,
3) pohovor. Oznámení výběru: do 14 dnů po výběrovém řízení. Nástup do zaměstnání: V nejbližší možné době 
po vyrozumění vybraného uchazeče.                                                            Ing. Augustin Forman, starosta města

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

/Miroslav/ V Miroslavi došlo 
po přípravách i na samotnou 
instalaci čapího hnízda. Ocelová 
nosná konstrukce byla na připra-
vený betonový sloup vyzdvižena 
jeřábem a následně upevněna.

Na horní část byl přidrátován 
základ hnízda z větviček. Této 
činnosti se ujal spoluorganizátor 
miroslavské akce Mojmír Vlašín, 
člen zastupitelstva města Brna
a krajský zastupitel.

„O čápy jsem se zajímal mno-
hem dříve, než jsem se dostal ne
vlastní vinou k politice. Celá kon-
strukce stojí asi 25 tisíc. Pokud si 
obec sežene a postaví sloup, což 

byl případ Miroslavi, je to jen 5 
tisíc. Železnou podložku obvykle 
dělá soukromá fi rma z Veverské 
Bítýšky. Je to moje vlastní kon-
strukce, vylepšená na základě 
letitých zkušeností. S nápadem 
připravovat čápům hnízda jsem 
přišel já, ovšem na základě toho, 
že občané svépomocí často insta-
lovali zařízení, která nepřežila 
jeden rok. Inspiraci jsem čerpal 
z Polska a Slovenska. Obce jsou 

k této aktivitě poměrně vstřícné, 
některé instalace byly prováděny 
na přímou žádost obce, většinou 
starosty, jako třeba v Rakvicích, 
Starovicích, Deblíně, Studnici
a Miroslavi. Někdy i občanů, jako 
Valtice, Kuničky,“ vysvětlil Moj-
mír Vlašín, člen zastupitelstva 
města Brna a předseda komise 
životního prostředí.

Podle slov místostarosty 
Miroslavi Romana Volfa měl 
původně sloup s hnízdem stát 
na hrázi rybníka. S tímto ale ne-
souhlasili ekologové ze sdružení 
Veronica. Ti vyvedli organizátory 
z omylu, protože aby byla co nej-

větší úspěšnost osídlení hnízda, 
je nutné ho instalovat poblíž lid-
ských obydlí, což čáp preferuje. 
Jedno z nejbližších úspěšných 
stanovišť je ve Vlasaticích, na 
nepoužívaném komíně obecního 
úřadu, kdy bylo hnízdo přesunu-
to z používaného komína v roce 
2001 a je dnes obsazeno.

Nejlepší pro umělé podložky 
jsou vyřazené betonové sloupy. 
Nejvhodnější umístění je na obec-

ních pozemcích, anebo na pozem-
cích toho, kdo si čápy na svém 
pozemku opravdu přeje. Je dobré 
vědět, že čápi dělají kolem hnízda 
řádný “svinčík”. Na stavbu není 
třeba mít stavební povolení, ale je 
vhodný písemný souhlas majitele,
ať jde o obec či soukromou osobu.

„Naše instalace prováděné Ve-
ronicou jsou zatím celkem úspěš-
né, došlo k realizaci 30 hnízdních 
podložek v Jihomoravském kraji. 
Faktická úspěšnost však je prově-
řována až samotnými čápy. Na 
nich záleží, zda podložky skuteč-
ně přijmou či nikoliv. Současná 
obsazenost 33 % je poměrně 
slušná. Je však třeba si uvědomit, 
že nabízené hnízdní podložky 
mohou být obsazeny až  po deseti 
letech, což je při konzervativnosti 
čápů stále ještě úspěch,“ doplnil 
Mojmír Vlašín.

Veronica je zařízení Českého 
svazu ochránců přírody. Tato eko-
logická poradna poskytuje zdarma
informace o životním prostředí,
zájemci zde najdou širokou 
nabídku ekologické literatury, 
výrobky z chráněných dílen, BIO 
produkty, podporuje poradnu 
prostřednictvím služby s názvem 
Zelený telefon města Brna.

Na území ČR je čáp bílý jed-
ním z nejpopulárnějších a nejsle-
dovanějších ptáků. Je to dáno tím, 
že je to pták atraktivní, který svou 
velikostí i vzhledem každého 
upoutá, a také tím, že vyhledává 
svá hnízdiště často v bezprostřed-
ní blízkosti člověka a pozorovat 
ho není tak těžké. V poslední 
době však bílí čápové opouští svá 
stará hnízdiště, kde hnízdili od 
pradávna ve velkých koloniích. 
Příčiny jsou prosté. Rušivé zása-
hy do jejich biotopu, nevhodné 
meliorační zásahy a mýcení
břehových porostů.            /mask/

Brněnský zastupitel instaloval hnízdo    

5.300,- Kč
/1+4/

5.300,- Kč
/1+4/

7.500,- Kč7.500,- Kč
/1+6/

SUPER
CENY

elegance
kvalita

stoly & židle

foto: mask
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Knedlíky
O národním fenoménu zvaném knedlík najdeme zmínky již v dobách 

husitských válek. Knedlíky jak je známe dnes, lze rozdělit na houskové a 
bramborové. Bramborové dále na slanou variantu jako šišky nebo koule 
k zelí, masu, omáčkám, nebo plněné například uzeným masem, škvarkami, 
klobásou. Bramborové jsou i sladké variace a to plněné ovocem, zavařeni-
nou, povidlím, marmeládou a jsou zpravidla posypané tvarohem, mákem 
nebo opraženou strouhankou. Pro dnešní díl nám bude stačit základní pří-
prava ke klasice - vepřová se zelím. Jeden recept opět z historie. 

Kterak se žemličkový knedle dělají
Vezmi pěknou žemličku, oloupej kůru z ní a namoč do mlíka. Kdybys 

mlíka neměl, tehdy do vody namoč. Když by vymočena byla, vytlač ji 
dobře, dej ji do hliněný pánve a dej hezky velký kus nového másla, rozetři 
to spolu. Potom vezmi šest vajec, s polovicí žloutkami, a polovicí samých
bílkův, ne všechny na jedenkrát, než pomalu přihazuj. Chceš-li, můžeš 
mezi to zelenou petržel a květ rozkrájet, vosol to vhod, než abys nepře-
solil. Vezmi s vařečkou pěkně nepříliš velký kusy a dávej do vřelý vody, 
přiklop s pokličkou, aby se nevyvařily, pak je z vody vyndej na mísu, polej 
je máslem, a dej na stůl.         Recept zaznamenaný někdy kolem roku 1690

Houskový knedlík - klasika podle maminky 
Co budeme potřebovat: 80 dkg hrubé moky, 1⁄2 litru mléka, 1 vejce 

(můžeme přidat 1 žloudek navíc), lžičku soli, 5 rohlíků, 20g droždí
Postup: Z droždí necháme vzejít kvásek, rohlíky nakrájíme na kostičky, 

přidáme zbylé suroviny a zaděláme tužší, ale vláčné těsto. Pomoučíme je 
a necháme odpočinout. Poté znovu vyválíme a na pomoučeném prkénku 
vytvoříme 2 až 3 šišky silné jako ruka. Jednu po druhé zaváříme v osolené 
vroucí vodě. Šišku otočíme vařečkou po 15 minutách, aby nepřisedla ke 
dnu a vaříme asi dalších 15 minut, jsou-li větší i déle. Je-li knedlík vařený, 
zkoušíme špejlí, kterou zapíchneme do knedlíku (u vařeného knedlíku se 
na špejli nepřichytí těsto, takže špejle je čistá). Vařený knedlík vyjmeme
a krájíme plátky ostrým nožem nebo nití, kterou držíme mezi palci a ukazo-
váčky obou rukou. Skládáme na mísu, můžeme omastit máslem. 

Doporučení : Droždí můžeme nahradit práškem do pečiva. Tuto variantu 
zvládám i já jakožto chlap. Zkusil jsem knedlíky zavářet i jako alá hrnky 
a povedlo se. Vymastil jsem porcelánové hrnky (2dcl) a kousek pod okraj 
naplnil těstem. Tyto jsem naskládal do velkého hrnce, zalil vodou a vařil. 
Když těsto trochu naběhlo a utvořilo nad hrnkem malé „bochánky“, zkoušel 
jsem špejlí. Vyklopit šly perfektně a oproti šišce měly stejnoměrný tvar. 

Bramborové knedlíky
Co budeme potřebovat: 1 kg vařených brambor, 30 dkg hrubé mouky,

3 dkg krupice, 1 vejce, lžička soli. Na bramborové knedlíky dáváme mouku
a krupici na poměr 1/3 váhy brambor. Někdo má rád hladší knedlíky s mou-
kou, někdo kypřejší s krupicí, upravíme si podle svého. Můžeme dát 2/3 
brambor a 1/3 krupce nebo i polovinu krupice a polovinu brambor. 

Postup: Studené brambory od minulého dne ustrouháme nebo umeleme 
na vál, přidáme mouku s krupicí a sůl. Do důlku rozbijeme vejce a těsto 
zpracujeme nejprve nožem, pak rukama. Protože bramborové těsto stáním 
řidne, děláme hned bud malé kulaté knedlíky, nebo podlouhlé šišky. Zaváří-
me je v prudce vroucí osolené vody. Po zavaření je ode dna nadzdvihneme, 
aby nepřisedly. Vaříme je podle velikosti 15 až 20 minut. Uvařené vybíráme 
děrovanou lopatkou a necháme nad hrncem minutku okapat. Kulaté knedlí-
ky roztrhneme vidličkou, šišky pokrájíme nožem nebo nití, kterou držíme 
mezi palci a ukazováčky obou rukou. Do knedlíků můžeme před zavářením 
přidat i osmažené kostičky housky, asi ze dvou až tří rohlíků. Knedlíky 
mastíme sádlem, škvarky, rozpálenou slaninou a podáváme je se zelím jako 
samostatné jídlo. Hodí se také k vepřové pečeni, k uzenému masu, ke guláši 
i ke skopovému. Z téhož těsta děláme vařené záviny plněné masem nebo 
strouhanou houskou, knedlíky plněné masem, taštičky, šišky atd.     /mask/

Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, 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.

Šance pro zrakově postižené 
Vzdělávací cyklus přednášek je připraven pro zájemce z Břeclavska, 

Vyškovska a Znojemska, kde brněnské Tyfl oCentrum realizuje projekt 
„Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany 
Jihomoravského kraje“. Tento projekt je spolufi nancován Evropskou 
unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem Jihomoravského kraje. 

Nabídka vzdělávacích kurzů je otevřena všem zájemcům z řad zra-
kově postižených, kteří jsou v produktivním věku a mají trvalý pobyt 
na území JM kraje. Účast na vzdělávacích kurzech je bezplatná.

Vzdělávací cyklus proběhne ve dvou pětidenních pobytech v ter-
mínech 31. března až 4. dubna a 14. až 18. dubna. Je třeba se na ně 
přihlásit nejpozději do 14. března 2008. Počet míst je omezen. Cyklus 
nabídne řadu praktických informací o tom, jak lépe komunikovat, jak 
zapůsobit na zaměstnavatele a jak úspěšně projít všemi úskalími vý-
běrového řízení. V rámci kurzů se účastníci seznámí se svými silnými 
stránkami, naučí se specifi kovat své dovednosti a vlastnosti, zjistí, ja-
kým způsobem zaměstnavatel přemýšlí ve výběrovém řízení, a navíc si 
vybrousí i dosavadní způsoby psaného a mluveného projevu.

Absolventi tohoto vzdělávacího cyklu budou moci následně využít 
služeb podpory pracovního uplatnění, které jim nabídnou poradenství, 
diagnostiku, pracovní asistenci při hledání místa i pomoc při výběru 
vhodných pomůcek a při zácviku s nimi.

Zájemci o kurzy se mohou hlásit na adrese regionálního pracoviš-
tě společnosti Tyfl oCentrum Brno, o. p. s. v Moravském Krumlově
na ulici Růžová 39, telefonicky na tel. čísle 774 715 109 nebo prostřed-
nictvím elektronické pošty m.krumlov@tyfl ocentrum-bm.cz .

/Moravský Krumlov/ Velmi 
emotivní zážitek mohli prožít ti, 
jež se minulý čtvrtek zúčastnili 
vernisáže výstavy výtvarných pra-
cí dětí s těžkým multihandicapem 
s názvem Dotek motýlí, spojené
s benefi čním představením. 

„Děti malovaly a modelovaly 

motýlky, dělaly srdíčka. Jsou 
opravdu pěkné. Zabralo to čtvrt 
roku práce, která ve fi nále dopřá-
la pocit uspokojení. Na vernisáži 
také vystoupil soubor Klubáček, 
což je integrační projekt. Je to 
sbor, ve kterém vystupují společ-
ně zdravé děti s dětmi handicapo-

vanými. Program také obohatily 
děti ze dvou čtvrtých tříd. Jsou to 
naši zdraví kamarádi, se kterými 
sdílíme společnou chodbu. Ti nám
zazpívaly a zatančily. Přišla také 
naše kamarádka Mirka Pilařová, 
která ačkoli je nevidomá, doká-
zala na fl étnu nacvičit klasickou 
skladbu s doprovodem kytary. 
Ceníme si také návštěvy paní 
Marie Cackové, radní JM kraje 
s jejím veverčákem z programu 
rodinných pasů, což bylo velmi 
povzbudivé. Také jsme dostali 
spoustu dárků. Ať už z JM kraje, 
nebo od hotelu Epopej,“ uvedla 
organizátorka Lenka Ficová, spe-
ciální pedagožka ze ZŠ Ivančická 
v Moravském Krumlově.

„Přišla jsem se s celou rodi-
nou podívat na dnešní společné 
vystoupení dětí, které se mi moc 
líbilo. Děti jsou pěkně sehrané, 
opravdu pěkný zážitek. Byla jsem 
i na předchozích vystoupeních a 
půjdu znovu, jsem z toho nadše-
ná,“ uvedla jedna z návštěvnic 
Zdenka Makovičková.

Byly předány i tři řády ka-
marád. První dostalo občanské 
sdružení SPOT za dlouhodobou a 
pravidelnou fi nanční podporu tří-
dy handicapovaných dětí. Druhý 
řád dostal hotel Epopej, za nově 

vzniklé kamarádství.
„Zaměstnanci hotelu udělali 

krásné přijetí, v ničem neviděli 
problém a překážku. Už teď je 
domluvena další výstava. Třetí 
řád kamarád byl nejvíce od srdce 
a dostala ho Magda Vránková, jež 
se zasloužila o vznik speciální 
třídy, kterou podporuje a snaží 
se ji vybavit. Je to dobrá víla 
celé třídy. Řád kamarád je obraz 
- kresba žáků naší třídy, fi xovaný 
na plátno a k tomu je malá kera-
mická brož ve tvaru maskota naší 
třídy - motýlka Andělky,“ dodala 
Lenka Ficová.

„Kontaktovala mě prostřednic-
tvím rodinných pasů organizátor-
ka Lenka Ficová, a protože obě 
oblasti, kterým se věnujeme, mají 
určitou souvislost, pustili jsme se 
do spolupráce. Mě oblast, ve kte-
ré paní učitelka působí, zajímá a 
obdivuji její vytrvalost a odhodlá-
ní k práci se specifi ckými dětmi. 
Takže jsme přijeli s dárky a zá-
roveň prezentovali rodinné pasy. 
Nesmírně si vážím lidí, jako je 
Lenka Ficová, a takto celou akci 
také chápu. Je tu vidět nesmírný 
náboj a energie, vystoupení bylo 
nádherné,“ doplnila radní JM kra-
je pro sociální a rodinnou politiku 
Marie Cacková.                 /mask/

Výstava a benefi ce postižených dětí

Byl mariáš i striptýz
/Bohutice/ Šustění karet a hláš-

ky se ozývaly od stolů v přepl-
něné hospodě v Bohuticích. K 
jedenácti stolům se sešlo čtyřia-
čtyřicet karetních hráčů.

„Koná se již devátý ročník Bo-
hutického mariáše. Je to soutěž
o putovní pohár a věcné ceny. Po-
kud pohár někdo vyhraje třikrát 
za sebou nebo celkově pětkrát, ho 
dostane navždy. Turnaj se hraje
čtyřkolově a jedno kolo trvá 50 
minut. Po této době se spočí-
tají peníze jednotlivých hráčů,
zapíší se a odevzdají rozhodčímu. 
Poté dojde k dalšímu rozlosování 
ke stolům a hraje se další kolo. 
Po čtyřech kolech se výsledky 
sečtou a vítězem je ten s nej-
větším počtem bodů ze všech 
kol. Letos je první cenou, stejně 
jako minule, televizor, ale hraje 
se i o spoustu další zajímavých 
a hodnotných cen. Po vyhlášení 
vítězů je volná zábava, kdy nám 
bude hrát skupina DUO SAMBA, 
a jako překvapení je připraven 
dámský striptýz,“ prozradil o 
průběhu spoluorganizátor soutěže 
a starosta obce Pavel Štefka. 

Hraje se padesátníkový mariáš, 
ale padesátníky slouží jako že-
tony přepočítané na body, takže 

nejde o žádný hazard. Po zrušení 
desetníků se přistoupilo k tomuto 
kroku. Jestli se v budoucnu bude 
hrát o euro, není ještě jisté. Co je 
jisté, že klání získává stále větší 
ohlas. Hráči přijeli z Tavíkovic, 
Řeznovic, Moravského Krumlova 
a nejvzdálenější z Brna. 

„Mariáš hraji pět let a líbí se 
mi, protože je hodně o přemýš-
lení a počítání, a to mě baví. Na 
tomto turnaji jsem potřetí. Teď po 
druhém kole jsem na tom špatně, 
protože jsem hodně prohrála. 
Konkurence je velká a soupeři 
zkušení, ale snad to dohoním,“ 
vysvětlila místní blonďatá pře-
bornice Michaela Žáková,

„Na turnaji jsem počtvrté a 
vloni jsem vyhrál, takže obhajuji 
titul. První kolo bylo špatné, ale 
druhé to skóre vylepšilo, takže 
je to nadějné,“ konstatoval v 
poločase Milan Prustoměrský 
z Moravského Krumlova.

Nakonec se z vítězství radoval 
Roman Vespalec z Moravského 
Krumlova. Na druhém místě 
skončili Jiří Urban z Bohutic a 
Karel Holátko z Moravského 
Krumlova se shodným počtem 
bodů. Třetí místo obsadil Václav 
Štefka opět z Krumlova.    /mask/
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Jednoho podvečera se panský slouha vracel cestou 
z Jezeřan přes oboru do Krumlova. Když šel kolem Flo-
riánku po úzké pěšině lemované z obou stran roklemi 
zarostlými stromy, ucítil zápach síry. Opatrně šel dál
a najednou viděl u obrovského kamene dva čerty. Lekl se 
a zůstal stát jako přikovaný. Když se vzpamatoval, rychle 
se schoval do křoví. Odtud viděl, že mezi čerty na vel-
kém kameni stojí truhla a oba se ji snaží získat pro sebe. 
Hádali se a navzájem se od ní odstrkovali. Slouha to už 
nevydržel a na čerty zařval: (1. díl tajenky). Čerti se ho 
lekli, zvedl se dým a v tu ránu oba i s truhlou odletěli. 
Po jednom z nich zůstalo jen (2. díl tajenky). Od té 
doby se mu říká Čertovo kopyto.

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 Jana Boucníková z Miroslavi.

foto: mask
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KULTURNÍ PROGRAMY  10. 03. - 23. 03. 2008

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
• 17.3. - 19.3. - Jarní výstava. Výstava prací dětí z rukodělných kroužků, malý sál 
DDM, každý den od 9.00 - 16.00 hod., polední přestávka od 12.00 - 13.00 hod.
• 20.3. - Velikonoce v DDM, cesta za velikonočním pokladem. Sraz v DDM 
od 8.00 - 9.00 hod., návrat do DDM mezi 13.00 - 14.00 hod. S sebou svačinu 
a párek na opékání, vh. oblečení a obuv. Poplatek 30 Kč.
• 21.3. v 9.00 hod. - Malování na sklo, sraz v DDM, předpokládaný konec ve 
12.00 hod., poplatek 30 Kč.
• Připravujeme: 28.6.-11.7. - Letní dětský tábor v Pozďatíně. Pořádá
TJ Oslavany a T.S Štěpánek. Podrobnější info na www.zrcadlo.info

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.
• 14.3. od 15.00 hod. - Velikonoční dekorace. Chcete se naučit nové a netradiční 
techniky zdobení velikonočních vajíček a inspirovat se, co dál s nimi? DDM M. 
Krumlov. Nezapomeňte si s sebou vzít 5 - 10 vyfouknutých vajíček. Cena 45 Kč.  
• 19.3. v 18.30 hod. - Noc na Domečku.  Tentokrát na téma Shrek. S sebou 
pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. V ceně je večeře, snídaně a pitný 
režim. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se nahlásit předem do 17.3.08.
• Připravujeme: Letní tábory - více informací na www.zrcadlo.info

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 8.3. ve 20.00 hod. - Ples sdružení rodičů ZŠ Miroslav, pořádá SR a ZŠ Miroslav
• 29.3. - Vítání jara s otvíráním studánek na chatě u koupaliště, pořádá DDM

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• 10.3. od 14.30 do 16.30 hod. - Umělecko-řemeslná dílna: Čtvercová 
kaligrafie-tvorba vlastního pečetidla. Účastníci budou seznámeni s anglickou 
čtvercovou kaligrafií a provedeni nácvikem základních tahů štětcem. Poté si 
vytvoří grafický návrh svého osobního znaku, přenesou na tiskařské medium a 
vyřežou. S výsledným pečetidlem lze nadělat spoustu parády, já ho používám 
na obálky, dopisy a třeba i faktury:). Východní kaligrafičtí mistři tak značí svá 
díla místo podpisu či autogramu. Vede: Martina Turečková (umělecká kovářka, 
bioložka, instruktorka PŠL a České Cesty), věk 15 plus, poplatek: 120,- Kč 
(členové 100,-), materiál: 20,- Kč.
• 14. 3. od 16.00 do 18.00 hod. „Aromaterapie pro těhotenství a porod“ - 
přednáška s praktickou ukázkou. Pro nastávající maminky; úvod do aromaterapie, 
indikace a kontraindikace olejů, ukázka masáže. S sebou: podložku, prostěradlo, 
polštářek, mističku na olej. Vede: Kateřina Pokorná (certifikát Asociace českých 
aromaterapeutů). Poplatek: 60,- Kč / členové 45,- Kč. 
• 17.3. od 14.30 do 16.30 hod. - Muzicírování na Jakubu. Sraz před 
hřbitovní bránou  ve 14.30 hod. Malý výlet spojený s minikoncertem skladeb 
v interiéru kaple sv. Jakuba nad Ivančicemi. Vstupenkou je vámi připravená 
alespoň jedna nová skladba na nástroj, který více či méně ovládáte, ideálně 
na který se učíte hrát. Tyto procházky v průběhu roku mají za cíl motivovat 
účastníky k vlastnímu zdokonalování a pilování hry na nástroj, který si vybrali. 
Ty nejmenší vezměte raději do šátku nebo se nabližte s kočárkem v autě na 
hřeben po zpevněné hospodářské cestě začínající za benzinkou. S sebou vlastní 
hudební nástroj. Vede: Martina Turečková, věk 10 plus, jinak s doprovodem, 
dobrovolný příspěvek na chod Měsíční Houpačky: 20,- Kč.
• 20.3. od 9.30 do 11.30 hod. - Umělecko-řemeslná dílna: Velikonoční mini-
košíčky z pedigu. Přijďte si uplést milý dárek či dekoraci z pedigu. Větší děti 
můžou plést s Vámi, ty menší se mohou zabavit v naší herně. S sebou si přineste 
starší ručník (na kolena - pracuje se s mokrým materiálem), popř. štípací kleště 
(není nutné). Vede: Alena Pečerová. Poplatek: 60,- Kč / členové 45,- Kč + materiál
Pravidelný program: • Herna pro děti s rodiči: po 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00  
(poslední pondělí v měsíci), út  9.00 - 12.00 (jen březen), 14.00 - 17.00, st 9.00 
- 11.30, čt 14.00 - 17.00.
• každou středu od 16.30 do 17.30 hod. - Muzikohrátky. Muzikoterapie pro 
rodiče s dětmi - zpívání, práce s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje, 
relaxace. Poplatek: 35 Kč rodič s dítětem / 25 Kč členský rodič s dítětem.
• každé sudé úterý od 18.00 do 19.30 hod. - Muzikoznění. Muzikoterapie pro 
dospělé - zpívání, práce s rytmem a pohybem, hra na etnické nástroje, relaxace. 
Poplatek: 50 Kč / členové 40 Kč. S sebou vždy: pohodlné oblečení, podložku, 
případné hudební nástroje (chřestítka, bubínky, zvonečky, ozvučná dřívka,...) 
• každé úterý od 10.00 do 11.30 hod. - Oslava Ženy pro maminky s dětmi. 
Orientální břišní tanec jako oslava vlastního ženství, fyzická a psychická 
regenerace pro ženy po porodu, vhodné i pro nastávající maminky, prvky 
muzikoterapie, relaxační techniky vzájemné sdílení jako posílení role ženy 
- matky. Poplatek: 50 Kč / členové 40 Kč.
• každou středu od 15.00 do 16.00 hod. - Kvítek. Kroužek pro děvčátka ve 
věku 4 - 10 let, hravé tančení s prvky břišního tance, muzikoterapie - hry se 
zpěvem, rytmem a pohybem, relaxační techniky hravou formou, rozvoj pohybové 
koordinace, muzikálnosti a tvořivosti. Poplatek: 35 Kč / členové 30 Kč.
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod. - Oslava ženy. Kdysi dávno si ženy 
vážily samy sebe pro svou moudrost, sílu, půvab a schopnost darovat život. 
Přijďte znovu probudit a oslavit svoje zapomenuté ženství orientálním břišním 
tancem, africkým tancem, bubny, meditací, společným zpěvem a vzájemným 
sdílením. Poplatek: 70 Kč / členové 60 Kč. S sebou vždy: pohodlné oblečení na 
tanec (tričko, sukni nebo volné kalhoty, popř. penízkový šátek, teplé ponožky!), 
podložku, pití, dětem malou hračku.
• každé úterý od 15.30 do 16.30 hod. - Výtvarné hříčky pro děti od 2 let. Pro ro-
diče s dětmi; rozvoj motoriky, fantazie i výtvarného cítění dětí, seznámení s růz-
nými druhy materiálů, objevování světa barev. Poplatek 35 Kč / členové 30 Kč.
• každou středu od 10.00 do 10.30 hod. - Společné předčítání s pohádkovou 
vílou. Pro rodiče s dětmi; předčítání oblíbených pohádek a příběhů hravou 
formou pro posílení dětské fantazie a schopnosti naslouchat. Poplatek: 15 Kč / 
členové 10 Kč. Vedou pohádková víla a aktivní maminky s dětmi.
• každý čtvrtek od 15.00 do 15.45 hod. - Doučování pro I. stupeň ZŠ. Máte 
potíže se čtením, psaním, nerozumíte matematickým příkladům nebo anglické 
gramatice? Doučování z češtiny, matematiky a angličtiny, možno navštěvovat 
jednorázově i dlouhodobě. Na hodinu je třeba domluvit se alespoň den dopředu 
na tel. čísle 776 30 52 50. Poplatek: 40 Kč / členové 35 Kč, 175 Kč za 5 lekcí
/ členové 160 Kč za 5 lekcí. Vede Mgr. Hana Křivánková
• Poradny: „Co se skrývá v našich dětech“ - vždy poslední pondělí v měsíci 
od 14.00 do 17.00 hod., vede RNDr. Alena Bratková, homeopatka a lektorka 
astrologické školy Afrodité zaměřené na pedagogiku a zdravotnictví • Laktační 
-  pomoc při potížích s kojením; vede vyškolená laktační poradkyně Lucie  
Třísková na tel. 737 461 761 (od 12.00 do 14.00 hodin.).

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
• 16.3. v 15.00 hod. - MISS Ivančice. Kategorie 2 - 5 let, 6 - 9 let, 10 - 14 let, 
Ivančice, Besední dům. Vstupné: 30 Kč/dospělí, 10 Kč/děti.
• 20.3. od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod. - Velikonoční dílny. 
Dekorace z papíru, korálků, drátu, kraslic. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 
poplatek dle náročnosti výrobku.
• 20.3. v 9.00 hod. - Turnaj v basketbalu. Tým tvoří 5 hráčů, kategorie 1.- 
5. třída, Ivančice, sokolovna na Rybářské ulici, 40 Kč/osoba. Tým nahlaste 
předem nejpozději do 17.3.
• 21.3. v 9.00 hod. - Plavání v Aquaparku Vyškov. Pro děti, mládež, dospělé 
i rodiče s dětmi, sraz u Besedního domu, Ivančice. 180 Kč/děti do 6 let, 230 
Kč/děti do 18 let, 250 Kč/dospělí. Nutné se přihlásit do 14.3.
• 21.3. v 7.50 hod. - Lezení na umělé stěně v Kuřimi. Sraz na hl. vlakovém 
nádraží Ivančice, 200 Kč/děti, 250 Kč/dospělí. Nutné se přihlásit do 20.3.
• 21.3. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer na vaše 
přání. SVČ Ivančice, KM Medúza, 20 Kč/osoba, členové klubu 10 Kč.
• 22.3. v 15.00 hod. - Putování velikonočního zajíčka. Zábavná cesta plná 
velikonočních úkolů. Na konci Vás čeká odměna od zajíčka a kuřátka. Ivančice, 
Palackého nám., u kostela, 20 Kč/dítě.
• 22.3. ve 20.00 hod. - Diskotéka pro ty, kterým už není ..náct. Ivančice, 
Besední dům, 50 Kč/osoba, hraje DJ HANS.
• 28.3. v 17.00 hod. - Noc v SVČ. Noční hry a soutěže na motivy H.CH. 
Andersena, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 90 Kč (večeře a snídaně 
zajištěna). Nutné se přihlásit předem do 25.3.
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

• 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.
• 11.3. - Den otevřených dveří, městská knihovna Moravský Krumlov
• 12.3. v 18.30 hod. - koncert, vystoupí „Naše kapela“ Josefa Kristiána, sál MěKS
• 13.3. - beseda se spisovatelem a ilustrátorem Adolfem Dudkem, dopolední 
besedy pro I. stupeň ZŠ, sál MěKS M. Krumlov
• 16.3. - taneční vystoupení „Lord of the Dance“, hala Rondo Brno, obsazeno
• 17.3. od 14.00 hod - Velikonoční vajíčko, sál MěKS M. Krumlov, různé 
techniky zdobení vajíček předvedou paní Němcová, Hradcová a Zvěřinová.
• 18.3. v 17.30 hod. - přednáška - „Patagonií v sedle“ cestovatele Daniela Hály, 
pro veřejnost - sál DPS, Jiráskova 634, bezbariérový vchod, vstupné 40 a 30 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.• 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.
Městská knihovna Moravský Krumlov: • do 31.3. - Prodejní výstava knih 
s 20%  slevou z nakladatelství Librex - knihy budou vystaveny ve studovně 
a jsou určené především dětem a mládeži. • do 31.3. - Magnesia Litera - 
čtenářská soutěž o nejlepší české knihy roku 2007. • do 31.3. - Luštění obří 
tajenky - počítačové skrývačky v dětském oddělení se sladkou odměnou.  
V průběhu měsíce března prodej opotřebovaných časopisů a Harlequinů.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 11.3. v 19.00 hod. - Ani Krampol není dokonalý. Kino Réna Ivančice. 
Zábavný pořad Jiřího Krampola, vstupné 150 Kč.
• 27.3. v 18.00 hod. - Napříč Tuniskem. Kino Réna Ivančice. Přednáška paní 
Ludmily Klímové s promítáním, vstupné 30 Kč.
Připravujeme: 26.4. odjezd v 7.30 hod. - poznávací zájezd Flora Olomouc, 
od Besedního domu. Arboretum Bílá Lhota, jeskyně Mladeč, arboretum 
Bystrovany, Flora Olomouc - jarní etapa doprava 290 Kč. • 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
• 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.
• 14.3. ve 20.00 hod. - Rockový ples, hraje hudební skupina Bez kofeinu
a Darken. Taneční vystoupení Aerobiku TJ Oslavany, břišní tance. Připravena 
tombola. Vstupné 70 Kč. Pořádá KIS Oslavany
• 18.3. v 16.00 hod. - Vystoupení žáků ZŠ Oslavany. Vystoupení žáků pro 
širokou veřejnost. Ve velkém sále Dělnického domu.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 15.3. v 9.00 hod. - Turistická vycházka - ze Silůvek po modré do Ivančic, 
chůze cca 10 km, odjezd vlakem ČD z Ivančic - hl. nádraží. Jízdenky kupujeme 
do Silůvek. Vedoucí akce Jiří Eibel.
• 16.3. v 7.00 hod. - Vycházka podél Svratky z Doubravníku do Borače. 
Odjezd z Ivančic vlakem, dále z Brna spěšným vlakem v 8.19 hod. Jízdenky se 
kupují z Ivančic do Doubravníku a zpět. Návrat odpoledne.Vede J. Flíček.
• 24.3. v 13.00 hod. - Velikonoční pondělí, vlakem  do Mor. Bránic, pěšky vycházka 
do Ivančic kolem kopce Kalce, na Martálku a na Stříbský mlýn, kde procházku 
zakončíme v Galerii a kavárně manželů Zahradníkových. Vede J. Flíček.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 8.3. ve 20.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
• ne 9.3. v 18.00 Úsměvná komedie ČR
• st 12.3. ve 20.00 VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY
  Thriller USA
• so 15.3. ve 20.00 HITMAN
• ne 16.3. v 18.00 Akční thriller Francie/USA
• st 19.3. ve 20.00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
  Thriller ČR
• so 22.3. v 18.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
• ne 23.3. v 18.00 Animovaná rodinná komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
•ne 9.3. v 17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
  Animovaná rodinná komedie USA
• st 12.3. v 17.00 ŘÍŠE HRAČEK
             ve 20.00 Komedie USA
• ne 16.3. v 18.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
             ve 20.00 Úsměvná komedie ČR
• st 19.3. v 17.00 ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
             ve 20.00 Komedie Francie/ Španělsko
• ne 23.3. v 17.00 PAN VČELKA 
  Animovaný film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 8.3. v 18.00 AMERICKÝ GANGSTER
  Thriller USA
• ne. 9.3. v 18.00 SUPERBAD
  Komedie USA 
• so 15.3. v 18.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
  Úsměvná komedie ČR
• ne 16.3. v 18.00 PAN VČELKA
  Animovaný film USA
• so 22.3. v 18.00 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
  Drama USA
• ne 23.3. v 18.00 KOUZELNÁ ROMANCE
  Animovaná rodinná komedie USA

Milí divadelní příznivci, dovolujeme si Vás pozvat na premiéru
nové divadelní hry 

„TAKOVÝ MALÝ ŽERTÍK“,
28. března v kinosále v M. Krumlově od 19.00 hodin

Jedná se o současnou francouzskou komedii o partnerských vztazích, 
které projdou zkouškou ve chvíli, kdy si jedna z hrdinek vymyslí 

nevinný žertík…
Můžete se těšit na herce DS BEZGEST: Naďu Dvořákovou, Jitku 

Švédovou, Marka Ostrovského, Jiřího Nejedlého a Bořivoje Švédu.
Další představení proběhnou 1. a 11. dubna 2008 od 19 hodin. 
Lístky si můžete již zakoupit v obvyklém předprodeji v Informačním 

centru v M. Krumlově, či rezervovat na tel.: 515 321 064.

Hotel Epopej Vás zve na

VELIKONOČNÍ OCHUTNÁVKU VÍN
21. března od 18.00 hodin v restauraci hotelu Epopej.

Přijďte ochutnat kvalitní vína p. Ing. Jana Plačka
z Moravských Bránic. Hraje Duo Dennis. Vstup zdarma.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá 
28. března 2008 

NOC S ANDERSENEM
Přihlášky na www.zs-dolnidubnany.cz

Dobrovolný spolek vinařů M. Krumlov - Rakšice Vás srdečně zve na 

1. ROČNÍK JOSEFSKÉHO KOŠTU
spojený s ochutnávkou vystavovaných vín, který se bude konat 

15. března 2008 v 10.00 hodin 
v prostorách nově zrekonstruované budovy Orlovny v Rakšicích.

Za přípravnou skupinu: Jiří Vít, ing. Klíma Josef

Občanské  sdružení Kaňka pořádá 
8. března 2008 

MAŠKARNÍ KARNEVAL 
V sále Agry v Olbramovicích, začátek je ve 14.00 hodin. 

Tombola, bohatý program plný her a  soutěží,
vystoupení kouzelníka, ukázka Diabola, občerstvení.

 Srdečně se na Vás těší všichni členové OS Kaňka - Olbramovice.

Miroslavské sdružení aktivních - Mirosa a DDM Miroslav pořádají 
8. a 9. března v sále na Radnici již 8. ročník festivalu 

„STÍNY SVĚTA
ANEB DNY PRO LIDSKÁ PRÁVA

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
V sobotu i neděli začíná program ve 14.00 hodin,

předpokládané ukončení je pro oba dny ve 21.00 hodin.
Shlédnete filmy z filmových festivalů „Ekofilm“ a „Jeden svět“,

výstavu amatérských fotografií „Stíny světa“, vyslechnete autorské 
čtení literární soutěže „Stíny světa“ a ochutnáte výrobky zdravé výživy.
Podrobný program je uveřejněn na adrese: www.sweb.cz/os.mirosa 

Kontaktní osoba: Mgr. Kamil Kopeček, tel.: 736 698 915
e-mail: stinysveta@seznam.cz

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.



expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Gizela v Havránku
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Při názvu obce Dukovany si 
každý okamžitě připomene jader-
nou elektrárnu. Málokdo ale ví, 
že již před 100 lety vyráběl velko-
statek Dukovany elektrický proud 
v dřívějším Havránkově mlýnu 
na řece Jihlavě. Elektrárnu, která 
je dosud v provozu, můžete vidět 
při krásné jarní procházce. Vý-
chozím bodem je most přes řeku 
Jihlavu. Jděte po proudu kolem 
jezu. V krátké vzdálenosti je již 
vidět vodní elektrárna... 

Roku 1878 koupil velkostatek 
Dukovany Rudolf hrabě Stadion
-Tham-Warthausen, který jej da-
roval ve stejném roce své dceři 
Gizele, provdané Coudenhovové.

Majitelé velkostatku zřídili ve 
mlýně v roce 1906 elektrárnu na 
vodní pohon a dali ji jméno Gi-
zela. S povolením c.k. okresního 
hejtmanství v Mor. Krumlově ze 
dne 16. června 1906 byla vodní 
kola vyměněna za vodní turbínu, 
kterou dodala spolu se zařízením 
elektrárny fi rma Kolben. Kolau-
dace byla provedena 21. srpna 
1907. Ve vzdálenosti 400 metrů 
byl na řece Jihlavě zřízen jez za-
jišťující potřebný spád vody.

 Od svého počátku dodávala 
elektrárna proud obci Dukovany, 
později projevily zájem o připo-
jení obce Rouchovany a Šemíko-
vice. Za tím účelem se vytvořilo 
„Společné družstvo Rouchovany 
- Šemíkovice a okolí pro vedení 
a zužitkování elektrické síly se 
sídlem v Rouchovanech“. Druž-
stvo si kladlo za povinnost pořídit 
a udržovat vedení z Dukovan, aby 
„se rolníkům, živnostníkům apod. 
usnadnilo pomocí této osvětlování, 
topení, přenosu síly, elektrochemie, 
pohonu hospodářských motorů a 
jiné přípustné účely, k nímž proudu 
elektrického použiti lze“.

 Dodávku a odběr mezi velko-
statkem a družstvem Rouchovany 
- Šemíkovice řešila smlouva ze 
7. června 1913. Velkostatek se 
zavázal postavit do 1. 10. 1913 
ve vodní elektrárně další moto-
rické zařízení, které by zaručilo 
nerušenou dodávku elekt. energie 
o napětí asi 5500 V, udržovat 
hlavní i náhradní strojní zařízení 
v dobrém stavu, dodávat druž-
stvu v Rouchovanech po dobu 
25 roků pravidelně nejméně pro 
Rouchovany 25 kWh, Heřmanice 
15 kWh, Lipňany 20 kWh, a pro 
Šemíkovice 15 kWh. V rámci 
družstva Rouchovany se připojila 
ještě obec Horní Dubňany a jako 
samostatné družstvo Lhánice.

 Roku 1918 koupil velkostatek 
Karel Littman. Stávající výkon 
elektrárny však nestačil zajistit 
nerušenou dodávku energie 
připojeným obcím a družstvu. 
Největší problémy nastaly v létě 
při výmlatu obilí. Družstvo pro-
jednalo stížnosti svých členů na 
nestálé napětí a malou intenzitu 
proudu, při které motory nemohly 
vůbec pracovat, neboť místo na-
pětí 220V bylo v Rouchovanech 
jen 150V, ale i 110V, v Šemíkovi-
cích místo 380V bývalo často jen 
170V nebo dokonce 150V.

Beznadějnost situace nutila 
obce sdružené v družstvu Rou-
chovany, samostatné družstvo 
Lhánice i obec Dukovany, aby 
usilovaly o připojení na sítě 
Rosických elektráren (elektrárna 
v Oslavanech). Rosické elekt-
rárny vítaly iniciativu družstva, 
neboť zastávaly názor, že pro 
elektrizaci krumlovského okresu 

musí být v prvé řadě vyřešena 
otázka spojení s dukovanskou 
elektrárnou. Na sítě uvedených 
obcí zamýšlely Rosické elektrár-
ny připojit krátkými odbočkami 
obce Jamolice, Tulešice, Rešice
a Mohelno a přes Skryje a Slavě-
tice i Hrotovice. 

Při jednání zástupců velko-
statku s elektrárenským odborem 
zemského výboru v listopadu 
1919, předložily Rosické elekt-
rárny velkostatku návrh na pře-
vzetí zásobení obcí připojených 
na dukovanskou elektrárnu a zá-
roveň odběr proudu z dukovanské
elektrárny do sítí Rosických 
elektráren. Tím by se dukovanská 
elektrárna zbavila povinnosti vůči 
družstvu neboť na bezvadnou do-
dávku nestačila. 

 Jednání Rosických elektráren, 
které se v roce 1921 změnily 
na Západomoravské elektrárny 
(ZME) s dukovanskou elekt-
rárnou nevedlo k cíli. Proto se 
ZME 15. dubna 1924 obrátily 
na Ministerstvo veřejných prací 
v Praze s žádostí, aby minister-
stvo svolalo poradu zástupců 
velkostatku, družstva a ZME. 
Jednání se sice uskutečnilo, ale 
došlo jen k dílčí dohodě. Velko-
statek souhlasil s připojením obcí 
sdružených v družstvu Roucho-
vany do sítě ZME s podmínkou, 
že jedna z těchto obcí - Horní 
Dubňany - zůstane připojena na 
elektrárnu velkostatku. Tato pod-
mínka byla splněna a roku 1925 
byly zbývající obce družstva 
zásobeny proudem ZME. Spor 
velkostatku s elektrárenským 
družstvem ve Lhánicích skončil 
o rok později také ve prospěch 
Lhánic. Z Dukovanské elektrár-
ny byly zásobeny pouze obce 
Dukovany a Horní Dubňany.

K ujednání mezi velkostatkem 
Dukovany a ZME došlo až po 
změně majitele velkostatku. Ně-

kdy v roce 1935/36 získali velko-
statek Dukovany manželé Klára 
Wilhelm Vodvarzka-Kubinský, 
(r. 1941 Wodvarzka změnil své 
jméno na německé Melzer). 
Vodvarzka se snažil uvést do po-
řádku provoz elektrárny. Ve snaze 
začlenit dukovanskou elektrárnu 
do soustavné elektrizace zahájily 
ZME jednání s novým majite-
lem. Dne 8. října 1936 jednal 
ing. Demela (ZME) se statkářem 
Vodvarzkou a jeho odborným 
poradcem, ředitelem Středočes-
kého elektrárenského svazu ing. 
Klímou. Ing. Demela informoval 
nového majitele, že mezi tím i 
obec Horní Dubňany uzavřela 
s ZME ujednání o elektrifi kaci 
obce ze sítí ZME. Zůstaly tedy 
jen Dukovany. ZME nabídly vel-
kostatku, že odkoupí obě sítě jak 
v Dukovanech, tak i v Horních 
Dubňanech. 

K dalšímu jednání došlo 8. 
ledna 1937. Jednání se zúčastnil 
za ZME ředitel Weiner a podal 
kompromisní návrh. ZME by 
odkoupily sítě Horních Dubňan a 
Dukovan. Aby provoz elektrárny 

nebyl úplně zastaven, zavázaly 
by se ZME na určitý počet let 
odebírat z vodní elektrárny pře-
bytečnou energii do svých sítí. 

Na základě těchto návrhů bylo 
vypracováno ujednání sestávající 
ze dvou částí. V první části ve 
formě dopisu ze dne 26. března 
1937 byly stanoveny zásady pro 
převzetí rozvodných zařízení 
Západomoravskými elektrárnami 
a ve druhé části ve formě „při-
hlášky“ byly dohodnuty zásady 
pro odběr veškeré přebytečné 
elektřiny z vodní elektrárny na 
Havránku do sítí ZME. Ujednání 
bylo podepsáno 14. dubna 1937
a ukončilo tak téměř 20 let dlouhé 
vyjednávání.

Velkostatek tak na jedné straně 
proud kupoval, na druhé straně 
prodával ZME proud vyráběný 
jen ve vodní elektrárně. Diesse-
lův motor byl odstaven a ZME 
zaplombován.

Současně s tímto ujednáním 
přešla do majetku ZME sekun-
dární rozvodná síť v Dukovanech
a s veřejným osvětlením v Hor-
ních Dubňanech, přípojkami a 
elektroměry, pokud byly majet-
kem velkostatku, dále transfor-
mační stanice s transformátorem 
a veškerým příslušenstvím v obou

obcích a stávající 6.000voltové 
vedení z Dukovan do Horních 
Dubňan. Za toto zařízení zaplatily 
ZME velkostatku 95.000 Kč. 

Dodávaná i odebraná elektřina 
byla měřena ve spínací stanici 
v Dukovanech. Vyúčtování se 
provádělo tak, že proud odebraný 
ze sítí ZME se odečetl od proudu 
dodávaného velkostatkem. Rov-
něž byly stanoveny cenové pod-

mínky na rozdílné dodávky.
Uzavření smluv se ZME vedlo 

majitele elektrárny k opatřením, 
která by zajistila lepší využití 
vodní síly. Protože stará Franci-
sova turbina nevyhovovala mo-
derním požadavkům, rozhodl se 
majitel postavit novou vrtulovou 
turbinu s regulačním oběžným 
kolem s horizontální hřídelí, 
konstruovanou na spád 4,5 metru, 
množství vody 3 m3/sec, 146 ks 
výkonu a 500 obrátek/min.

Nová turbina byla umístěna do 
staré betonové kašny. Vodorovná 
hřídel turbiny byla spojena pomo-
cí spojky přímo s hřídelí nového 
generátoru vyrobeného fi rmou 
Brown-Boveri Praha. Regulaci 
turbiny zajišťoval automatický 
olejový regulátor otáček. Voda 
z turbiny byla odváděna sací 
rourou do odpadního kanálu vy-
ústěného do řeky Jihlavy. Ostatní 
části vodního díla se nezměnily. 
Nová turbina byla dána do provo-
zu 14. prosince 1937. Těsně před 
tím stanovily ZME podmínky pro 
souběžný chod vodní elektrárny 
se sítí ZME, včetně bezpečnost-
ních a signalizačních opatření, 
způsob evidence apod.

Údaje o výrobě elektřiny 
v dukovanské elektrárně nejsou 
k dispozici. Můžeme však porov-
nat, kolik elektrárna velkostatku 
odebírala od ZME a naopak kolik 
dodávala do sítí ZME.

Znárodněním podle dekretu 
prezidenta republiky 12/45 se 
elektrárna dostala do majetku Stát-
ních lesů a statků a později byla 
ve vlastnictví jiných podniků. 

Ale to je již novodobá historie. 
Spíše vede k zamýšlení, kolik po-
dobných elektráren, využívajících 
vodní sílu s minimálními náklady, 
bylo zbytečně zrušeno, aby se poz-
ději, s vynaložením velkých inves-
tic, znovu postavilo.      Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Zřídkaveselý F.: Počátky elek-
trifi kace Moravy 1878-1919 
- Brno 1978 • Zřídkaveselý F.: 
K historii elektrifi kace Dukovan 
a okolí - VVM 2/85

RYBNÍKY
Obec Rybníky leží na vyvýšené terase nad řekou Rokytnou. Díky 

příznivé poloze, úrodné půdě a blízkosti řeky bylo okolí Rybníků od 
pravěku mimořádně hustě osídleno různými kulturami. Jméno vesnice 
bylo zřejmě odvozeno od rybníků, které byly založeny v bažinatém 
údolí řeky. Ve starší době byla osada zvána převážně Rybnik.

Rybníky jsou v písemných pramenech poprvé zmíněny v roce 1238 
jako majetek špitálu sv. Františka v Praze a rytířského řádu křížovníků 
z červenou hvězdou. Křížovníci zřejmě tento majetek dlouho neudr-
želi, neboť již ve 14. století Rybníky náležely pánům z Lipé, kteří je 
propůjčovali svým manům. Tito příslušníci nižší šlechty byli za propůj-
čené statky povinni službou především vojenskou. Jména rybnických 
manů známe z let 1388-1480. Od konce 15. století až do zrušení vrch-
nostenské správy náležely Rybníky přímo ke krumlovskému panství.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje. Rybníky byly ve středověku přifařeny 
do nedaleké osady Tupanov. Vlastní kostel si obec postavila až v roce 
1877 ze zdiva částečně zbořeného tupanovského chrámu. Z Tupanova 
také pochází část mobiliáře kostela.

Drápalův mlýn. Jednopatrová budova s mansardovou střechou byla 
postavena v roce 1804. Dnes slouží jako vinný sklep. U mlýna byl uni-
kátní dřevěný splav zbořený roku 1961. 

Socha sv. Jana Nepomuckého. Barokní pískovcová socha, zhotove-
ná Štěpánem Paganem v roce 1736, stojí u silnice naproti mlýnu. 

Zaniklá ves Tupanov. Jedinou památkou na středověkou vesnici je 
kostel a hřbitov v polích asi kilometr východně od Rybníků. Nejstarší 
podoba jména „Tumpnaw“ ukazuje na původ z němčiny. „Tump“
v německém nářečí znamená „louže“. Tvůrci pojmenování se zřejmě 
inspirovali bažinami, které zde bývaly. Vyvýšená poloha nad bažina-
tým údolím Rokytné byla intenzívně osídlena v pravěku i středověku. 
Slované se zde usadili již v 6. století, jak dokládají nálezy keramiky tzv. 
pražského typu. Velké množství slovanské keramiky na polích kolem 
hřbitova svědčí o intenzívním osídlení od 10. století do zániku osady ve 
vrcholném středověku. Tupanov se v písemných pramenech připomíná 
v rozmezí let 1237-1503. Přesnou dobu zániku zatím neznáme. Jako 
pustý je Tupanov zmíněn až roku 1625. Cennou informaci nám sděluje 
nápis na zvonu z tupanovského kostela: „Tento zwon udielal Duchek 
konwarz z Trebicze do Rybniku leta Bozieho 1503“. Vesnice byla 
v tomto roce jistě pustá, jinak by byl zvon ulit pro tupanovské. K roku 
1503 se také připomíná poslední držitel vsi Matěj Vacek z Bezděkova 
na Tupanově, který byl manem pánů z Lipé. Na počátku 16. století byl 
zdejší kostel obnovován, neboť z této doby pochází nástěnné malby, 
roku 1503 byl pořízen nový zvon a kostel byl znovu vysvěcen. Obnovu 
kostela již zřejmě prováděli farníci z Rybníků.

Kostel sv. Markéty v Tupanově. Původně farní kostel zaniklé osady 
Tupanov  je pozdně románský a pochází pravděpodobně z první polo-
viny 13. století. Nynější stavba představuje pouhé torzo. Původní kos-
tel byl unikátní stavbou s neobvyklým umístěním věže nad kněžištěm 
mezi chrámovou lodí a půlkruhovou apsidou. V roce 1877 byla větší 
část zchátralého kostela zbořena. Z mohutné stavby zbyla jen dolní 
polovina hranolové věže a podkovovitá apsida. 

Nástěnné malby. Při rekonstrukci kostela v roce 1954 byly objeve-
ny a zrestaurovány pozdně gotické nástěnné malby. Dochovaly se jen 
fragmenty výzdoby s fi gurami světců a ornamenty vinné révy. Malby 
vznikly na počátku 16. století.

Obraz Korunování P. Marie. Oltářní obraz malovaný na dřevě, dnes 
ve sbírkách Moravské galerie, patří k nejcennějším pozdně gotickým 
malbám u nás. Vznikl v poslední čtvrtině 15. století. Před radikální 
přestavbou kostela v polovině 19. století byl součástí jednoho z oltářů.

Bronislav a Eva Grunovi

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Kostel sv. Cyrila a Metoděje z r. 1877 Sv. Jan Nepomucký asi z roku 1736

Pohled na závod Gizela. Pohlednice z roku 1915

Torzo tupanovského kostela Boží muka u silnice Pohled na mlýn přes náhon.

rok
1937
1938
1941
1944

od ZME
(kWh)
8 412
4 945
1 300
7 410

do sítí ZME
(kWh)
7 912

395 920
503 600
350 360

Odběr a dodávky elektřiny Západomoravské elektrárny
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Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 % 
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. 
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou 
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
Auto - moto
koupím
•• zadní nápravu z jednomístné multiká-
ry s funk. uzávěrkou. Tel.: 605 471 368.
•• nové plechové disky na Fabii. Alu 
disky na Favorita. Tel.: 736 765 532.
•• 13“ alu disky na Š Favorit, rozteč 
4x98. Tel.: 736 765 532.
•• Š Forman, Favorit se závěs. zaříze-
ním, ne bílý. Tel.: 776 071 337.
•• pneu, rozměr 6,00 - 16. Volat po 22 
hod. Tel.: 515 323 098 
•• prodám
•• Ford Sierra 2,0i, lehce havarovaná, 
pojízdná + náhrad. díly, dohoda jistá. 
Tel.: 607 631 311.
•• Fiat 126P na ND, zahrádka, 4 dis-
ky, motor po GO 2004, skříňka řízení. 
Tel.: 775 212 049.
•• Fiat Cinqcento, r. v. 96, 135 tkm, 
dobrý stav, po malé opravě, spěchá, 
dohoda. Tel.: 732 329 690.
•• Š Felicii, r. v. 94, centrál, závěsné 
zař., 115 tkm, havar. levý zad. blatník, 
STK 11/08, pojízdná, cena 12.000 Kč. 
Tel.: 737 403 914.
•• Š Felicie 1,6i, r. v. 96, bílá, centrál, 
různé ND, cena 40.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 608 851 134.
•• Š 120, nová STK, tažné zař., cena 
5.000 Kč, VW Golf 1,8 benzín, r. v. 
87, STK 1/09, nutná oprava spojky, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 777 899 856.
•• Š 105, r. v. 85, 57 tkm, dohoda. Tel.: 
732 562 498.
•• Š 120L, STK 12/09, dohoda. Tel.: 
720 449 783.
•• Renault R19, dobrý stav, dohoda. 
Tel.: 606 571 048.
•• Seat Cordoba 1,4 MPI tuning, r.v. 
96, vínová metal., 120 tkm, 2 sady alu 
kol letní 15“ a zimní 13“, garážovaný, 
bez koroze, 1. majitel, ton. skla + 
atest, STK 09. Tel.: 736 765 532.
•• skůtr - moped Shineray XY 50QT 
3, obsah 49,5 ml., žlutostříbrný, úplně 
nový, v původním balení, cena 15.000 
Kč. Veškeré info na tel.: 737 125 813.
•• 2 ks letních pneu Michelin 175/60 
R14, vzor 5-6 mm, cena 500 Kč/ks. 
Tel.: 777 209 235.
•• jednorychlostní babetu nebo 
vyměním za pánské kolo. Tel.: 728 
276 783
•• pláště Gaz 16“, 15 šípák, na Zetor 
čerpadlo, motorkáři - bovden na lanka, 
brzda, spojka, plyn. Tel.: 720 444 245.
•• na Ladu Samaru přední a zadní svět-
la, rozdělovač, disky. Tel.: 737 608 952.

Byty - nemovitosti
prodám
•• RK ACITY Vám 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, st.  
pozemek Ivančice 3000 m2, všechny 
IS, info na tel.: 605 749 319 nebo 
www.acity.cz
•• RD u Pohořelic 3+1, velká zahrada, 
stodola, garáž. Tel.: 777 582 899.
•• RK BASTA nabízí: RD Rybníky - 
rekonstr. před dokončením, obyvatel. 
za 1.45 mil. Kč, Ivančice - zahrada 
s možností výst. chaty - levně, RD - 
Hrotovice 4+1 k rekonstr, dvůr a zahr. 
s vjezdem za 850 tis. Kč, Neslovice 
5+1 vilka k rekonstr. za 3 mil. Kč. 
Pronájem bytů v Brně od 1+kk po 
4+1 od 5.500 Kč. Pozemky na chaty u 
Daleš. přehrady. Tel.: 777 200 557.
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost chovat koně, ihned 
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• v obci Šumice prodám starší RD 
4+1, dvůr, hosp. budovy, zahrada,
za odhadní cenu. Tel.: 605 922 909.
•• menší RD v MK, vhodné k re-
konstrukci, veškeré sítě v domě. Tel.: 
774 412 675.

•• byty 2+1, 3+KK a garáž v Osla-
vanech, bez RK, dohoda o ceně 
možná. Tel.: 731 386 474.
•• byt 3+1 v obci  Dukovany, nová 
koupelna, WC, sklepní prostory, 
připojena kabelovka, internet. Tel.: 
602 706 521, nejlépe večer.
•• vyměním panelový byt 2+1 v OV,
2. patro, výtah za 3+1 v MK, 
doplatek. Tel.: 728 088 301.
•• vyměním garáž v Oslavanech za 
garáž v Ivančicích. Tel.: 724 537 104.
koupím
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• 1+1 nebo garsonku v M. Krumlově. 
Tel.: 776 202 051, 606 538 559.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK, platba v 
hotovosti. Tel.: 777 582 899.
•• RD v Miroslavi do 1 mil. Kč. Tel.: 
777 582 899.
•• garáž v Oslavanech na Havířské. 
Tel.: 728 264 272.
•• garáž u Drůbežárských záv. v MK, 
nebo k pronájmu. Tel.: 732 732 680.
nabízím pronájem
•• Pronajmu prostory v Moravském 
Krumlově, ul Palackého (vedle 
zámku), vhodné pro podnikání, 
8,0x7,40 m + WC. Tel.: 606 704 379.

•• Městys Olbramovice nabízí k pro-
nájmu nebytové prostory v Domě 
služeb v Olbramovicích. Telefon: 
515 336 103, 515 336 114, 515 337 165.

•• garáž na Malovansku bez elektřiny, 
Ivančice. Tel.: 732 123 663. 
hledám pronájem
•• bytu nebo domku v Oslavanech. 
Tel.: 721 316 287.
•• bytu 2+1, 3+1 v MK, spěchá. Tel.: 
721 724 447

Stavba - zahrada
daruji
•• zeminu na zásyp. Tel.: 721 208 884.
koupím
•• skořepinu - garáž v dobrém stavu, 
nabídněte. Tel.: 723 224 165.
•• železný vál. Tel.: 777 070 749.
•• kdo daruje nebo levně prodá palub-
kové dveře? Tel.: 721 208 884.
prodám
•• 7 ks beton. samonosných schodnic 
120x30, použité, lázeňská kamna
do koupelny K70. Tel.: 723 224 165.
•• 6 ks betonových stropních skořepin 
3,7x10, dohoda. Tel.: 603 510 363.
•• vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, 2x 
L80, 1x 80P, dále plné vnitřní L70. 
Všechny dveře vč. nerez klik. Tel.: 
732 123 663.
•• 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.
•• zářivková světla úsporná, dvoutru-
bicová d: 120 cm, zahradní plastové 
jezírko s fontánkou, dětské kolo a  kolo-
běžku, autíčko Tatra. Tel.: 605 776 380.
•• pluh dvouradlicový, brány, vál, 
radlice, nádrž na vodu za traktor po-
jízdnou cca 3 m3. Tel.: 737 609 474.
•• plynový kotel KP 25 ZE. Tel.: 
606 571 048.
•• trojradliční pluh za traktor. Tel.: 
604 876 408.
•• kameninové odpadní roury 15 cm 
průměr, plyn. teplovodní kotel na RD, 
štípací kužel, hydraul. čerpadlo, CO 
drát 1 mm. Tel.: 720 444 245.
•• plynový kotel  Destila 19 kW, 
litina, nepoužitý, r.v. 98 za 6.000 Kč. 
Tel.: 724 936 359 po 18 hod.
•• pokojovou rostlinu Yucca, v: 120 
cm za 200 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• topný panel 120x60, úplně nový. 
Tel.: 732 732 680.

Vybavení domácnosti
prodám
•• velký kovový stůl se skleněnou 
deskou + 6 židlí bílé barvy, velká a 
neobvyklá souprava, cena dohodou, 
Ivančice. Tel.: 775 085 065.

•• nechám nízkou obývací stěnu 
a lustr za odvoz, hnědá, výrobce 
Jablonné. Tel.: 724 321 199, MK.
•• moderní rozkl. sed. soupravu, 
rohová + křeslo, potah mikroplyš. 
Tel.: 777 672 001.
•• nechám nízkou obývací stěnu a lustr 
za odvoz, MK. Tel.: 724 321 199.
•• plynové vafky 2 ks, karma F25, 
výkon 2,5 kW, jak nové, levně. Tel.: 
602 337 122.
•• obývací stěnu 3,7x 2x 0,4 v 
zachovalém stavu, nepoškozená. Barva 
šedočerná, imitace mramoru. PC 29 
tis.,nyní 6.800 Kč. Tel.: 774 95 52 53.
•• válendu, 300 Kč. Tel.: 546 434 319 
Ivančice.
•• dřevěnou dělící stěnu, ohýbaná, 
světlá, 250 Kč. Tel.: 736 225 053 MK.
•• za odvoz křeslo v docela dobrém 
stavu, Ivančice. Tel.: 732 284 863.
•• koupelnovou skříňku, bílý plast, 
s osvětlením, 3 zrcadlové dvířka, 2 
zásuvky, 60x53x15 cm za 200 Kč. 
Tel.: 721 208 884.
•• peřináč světlý za 100 Kč, stůl 60x145 
dýha dub za 200 Kč. Tel.: 721 208 884.

Elektro a elektronika
koupím
•• originál PC hru The Sims 2. Tel.: 
732 863 087.
prodám
•• elektrický ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, nový a nepoužitý, nevhodný 
dar. Výrazná sleva. Tel. 724 246 387.
•• průtokový plynový ohřívač Mora 
top, cena 500 Kč. Tel.: 602 337 122.
•• starší monitor 17“, funkční za 200 
Kč. Tel.: 732 141 240.
•• BTV LG, stříbrný, velkoprojekč-
ní, úhl. 99, vestavný subwoffer a 
množství funkcí. PC 25.000 Kč, nyní 
15.000 Kč. Tel.: 775 120 782. 
•• operační jednotku k EC, typ ZVA 
180204 10T. Tel.: 737 635 457.
•• lednici 150 lt., mrazák 110 lt. 
Tel.: 723 308 259.
•• PC Celeron 300, 15“ monitor, 
klávesnice, myš, repro, tiskárna, 
volant + pedály, internet modem, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• combo laney tf 200, trikanal, 65 
W, nové 9.000 Kč, combo torque 50 
W za 5.000 Kč. Tel.: 604 519 067.
•• mrazák LEC 220 lt., 6 zásuvek, stá-
ří 8 let za 2.000 Kč. Tel.: 606 817 172.
•• pračku Romo mini, funkční, v dob-
rém stavu, 500 Kč. Tel.: 607 289 813.
•• kombin. lednici Indesit v provozu 
za 900 Kč. Tel.: 736 225 053 MK.
•• barevnou tiskárnu HP deskjet 
656C v zachovalém stavu, velmi lev-
ný tisk. Tel.: 603 841 167.
•• PC Windows 98, CD rom 56 
xmax, kapacita 1,96 GB, TV karta + 
ink. tiskárna, po GO, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 608 456 273.
•• DVD přehrávač Sony za 800 Kč. 
Tel.: 728 264 272.
•• přenosnou klimatizaci i s vytápě-
ním. Tel.: 728 264 272.
•• MT Nokia 3120, málo používaný, 
jako nový, bez vady + nabíječka za 
700 Kč. Tel.: 724 690 907.

Vše pro děti
koupím
•• vyměním golfové hole se stříškou, 
nánožníkem, polohovací za klasické 
golf. hole. Ivančice. Tel.: 777 209 174.
prodám
•• chlapecké botasky Adidas vel 37 1/2, 
černé, kožené. Úplně nové, nenošené, 
ještě s visačkami, pěkné, nevhodný 
dar. Cena 700 Kč. Foto e-mailem. 
Tel.: 723 033 622, po-pá 8 - 16 hod.
•• oblečení na holčičku od 0-12 měs, 
cca 60 ks za 1.300 Kč, různé. Tel.: 
723 332 973.
•• nenáročné mamince oblečení na 
holčičku od 1 roku, trička, svetry atd., 
celkem cca 55 ks/550 Kč, i jednotlivě, 
Ivančice. Tel.: 732 123 663.

•• oblečení na ven, směs od 80-122 
vel.,  cena 10-20 Kč/ks, Ivančice. 
Tel.: 773 520 977.
•• kočárek kombinovaný/hluboký/
sporťák, Chicco, barva rezavá. Sporťák 
je polohov., korba pro novorozence, 
nánožník, madlo na autosedačku, cena 
2.500 Kč. Ivančice. Tel.: 736 146 474.
•• dětské horské kolo na 5-8 let, červené 
za 1.000 Kč. Tel.: 606 326 621.
•• dětské botasky na suchý zip, vel: 
21, bílé se sv. modrou, po 1. dítěti, jako 
nové za 50 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• dětskou autosedačku 0-18 kg, jako 
nová, cena 500 Kč. Tel.: 720 527 703.
•• pěkné oblečení na chlapečka vel.: 
56-70, 30 ks za 1.000 Kč, možno i 
jednotlivě. Tel.: 606 365 816.
•• dětské lyže 80 cm s vázáním + 
hůlky a boty vel: 21,5 za 700 Kč. Tel.: 
737 713 696.
•• dětské horské kolo RedFox pro dítě 
5-10 let, červeno-modré s výstražnou 
vlajkou v dobrém stavu za 1.400 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• oblečení jaro-léto na holčičku od 
116-122, i boty, levně, cena 20-50 
Kč/ks. Tel.: 777 209 174.
•• dětské odráželo, auto za 200 Kč. 
Kotníčkové kožené sandálky vel:15, 
záruka do 3/09 za 150 Kč. Holínky vel: 
15.5 za 50 Kč. Kočár po 1 dítěti, od 0 
- 18 kg, tříkolka, perfektní stav, nutno 
vidět, cena 2.500 Kč. V případě zájmu 
zašlu foto na email. Tel.: 605 412 234.
•• nový golf. kočárek, šedooranžové 
barvy, stříška, poloh. záda, pětibod. 
pásy, nákupní košík. Skladný jednou 
rukou, 1.300 Kč. Tkojkolku s vodící
tyčí, poloh. sedátko, kov. konstrukce. 
Málo použ., 400 Kč. Tel.: 777 167 619.
•• chlapecké oblečení vel: 140 - 164 
vh. i pro dvojčata, 10-20 Kč/ks, celý 
pytel za 150 Kč, boty a batohy, velmi 
levně. Tel.: 608 456 273.
•• kočárek, dobrý stav za 400 Kč. 
Tel.: 721 208 884.
•• kombinovaný kočárek Inglesina 
Magnum, podvozek Allum, natáčecí 
kola, hmotnost 11 kg, otočení 
vaničky proti směru jízdy. Moderní, 
modrobéžové barvy, po 1 dítěti. PC 
11.990 Kč, nyní 4.000 Kč. Fotku 
zašlu na email. Tel.: 737 975 277.

Zvířata
daruji
•• do dobrých rukou štěňata pouliční 
směs, jen pejsci. Tel.: 721 764 529.
•• do dobrých rukou hodného 4letého 
pejska westíka bez PP. Rodinné důvo-
dy. Tel.: 775 642 005.
prodám
•• Kuřice Isa Brown (červené), 
stáří 18 týdnů, cena 120 Kč/ks. 
Ing. Štefulík , Ivančice , Horní 
Hlinky 53 , tel.: 604 891 035. 

•• prase 1/2 za 43 Kč/kg, králíky ja-
teční za 80 Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• středoasiat, štěňata bez PP, po velmi 
mohutných rodičích s PP, odběr ihned, 
cena 3.500 Kč. Tel.: 602 577 863.
•• štěňata - matka kříženka bern. 
salaš. psa a středoasiata a otec čistý 
bern. salaš. pes. Vh. k dětem a na 
zahradu, očkov., odčerv., k odběru 
ihned. 2 pejsci a 1 fenka. Cena 1.500 
Kč.Tel.: 777 877 631.
•• loňské pávice a 1 páva (příbuzní). 
Cena 1.000 Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
•• osmiměsíčního samečka lamy 
krotké, světlý jako kapučíno, 
nenáročný na chov, celoročně venku. 
Vh. na ochočení, vypásání, chov, cena 
7.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• štěňata jezevčíka trpasličího 
dlouhosrstého s PP a bez PP. Odběr 
duben 08, tel.: 724 192 361.
•• nabízím ke krytí dva pejsky mopse, 
nepříbuzné a fr. buldočka, dobře kryjí. 
Tel.: 603 168 609.
•• selata, dohoda. Tel.: 732 944 401.
•• rotvajlera, stáří 16 měs., zákl. 
výcvik, velmi hodný k dětem, očk. 
pr., dohoda. Tel.: 737 962 814.

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

•• SATELITNÍ KOMPLETY, pro-
dej, montáž, servis satelitních kom-
pletů na české programy i pro více 
TV v ceně od 5.500 Kč. Informace 
na tel.: 602 949 223, TIVIS, Jana 
Schwarze 5, Ivančice.
•• Ing. Pexa Pavel. Geodetické 
zaměření rodinných domů, staveb, 
pozemků. Tel.: 777 582 899.
•• Nabízím zřízení kreditní karty  
ZDARMA u velké bankovní spo-
lečnosti. 55 dní až 100.000 Kč bez 
poplatků a úroků. Tel.: 733 512 640.

•• Pedikúra Višňové (v domě s pečo-
vatelskou službou). Cena základního 
ošetření 110 Kč. Objednávky na tel.: 
724 152 001 po 19 hodině.

•• Předokenní rolety z PVC a hliní-
ku, látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří. Žaluzie vertikální a 
horizontální, sítě proti hmyzu i sítě 
atyp., lamelové dveře a laminát. 
podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 211. Tel./fax: 568 865 321, 
602 719 156.

•• 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.

•• 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

•• Finanční a úvěrové 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
daruji
•• rozkreslené vzory pro křížkové 
vyšívání. Tel.: 724 825 887.
koupím
•• z domácí zabijačky uzený špek 
nebo maso. Tel.: 777 070 749.
•• kdo daruje nebo levně prodá starší 
ruční medomed. Tel.: 774 552 676.
•• hledám staré petrolejky, nabídněte. 
Tel.: 721 761 942.
•• levně použité PVC, asi 16 m2. Tel.: 
732 615 485.
•• sporák na tuhá paliva Favorit, výrob-
ce Mora Mar. Údolí. Tel.: 515 322 314.
•• vzduchovku. Tel.: 728 319 263.
•• 5 kg závaží na činky o prům. 30 
mm, 4 ks. Tel.: 721 081 244.
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.
•• fotoaparát Olympus i s pouzdrem, 
krabicí, jednou použitý, jako nový. 
Tel.: 728 319 263.
•• velikonoční trakař, polní kovový 
vál 3 m., 4 ks polní brány, dámské 
kolo, březová košťata, el. drtič na 
ovoce - jádroviny. Tel.: 515 336 601.
•• knihu o psech za 200 Kč a 3 
knihy o jezevčících. Ivančice. Tel.: 
773 520 977.
•• novou králíkárnu, jednokotcovou 
60x90 cm se sedlovou střechou ze 
šindelí, moc pěkná, vh.i pro morčata, 
cena 1.800 Kč. Tel.: 728 319 263.

•• montérky vel: 48 + prac. kotní-
kové boty Ardon vel: 42, vše za 500 
Kč. Tel.: 604 303 267.
•• oválný bazén nadzemní, 
5,7x3,5x0,9, pevná folie v dobrém 
stavu. Prohlídka možná. Tel.: 515 
322 541.
•• brambory na krmení 50 Kg/50 
Kč. Tel.: 607 152 966.
•• značkové těhotenské kalhoty vel.L, 
jako nové, 400 Kč. Tel.: 737 327 451.
•• dřevěné, velmi pěkné troky a rýnu 
na prase. Tel.: 775 633 756.
•• 2 ks inkoustových náplní do tiskár-
ny HP- č. cartridge 339 black a 2 ks 
cartridge 344 - barevná. Cena za ks 
250 Kč. Ivančice, tel.: 604 785 344.
•• koberce klasik i zátěžové, 80 Kč/
m. Tel.: 604 303 267.
•• psací stroj za 200 Kč, vysavač za 
200 Kč, větší plyn. bombu za 300 Kč, 
starý plechový sporák na TP za 300 
Kč, bojler el. na 80 lt. za 300 Kč. Tel.: 
721 208 884.

Seznámení
•• žena hledá muže 63 let pro společ-
ný život. Tel.: 723 071 074.
•• štíhlou ženu do 45 let s vlastním 
zázemím (dům, zahrada). Jsem VŠ 
49/184/83, dom. kutil, hledající do-
mácí zázemí. Začít žít znovu vážně a 
upřímně. SMS na tel.: 733 204 557.
•• hledám opravdovou kamarádku. 
Taky si nemáš s kým popovídat o 
radostech a starostech? Mně je 23 let. 
Piš na tel.: 605 707 055.
•• rozvedený muž 45/175, vyučený, 
hledá milou ženu ve věku 35-42 let, 
nejlépe s malým dítětem. Nabízím 
lásku a bydlení u mne, celé Znojem-
sko. Tel.: 515 320 539 po 17 hod.
•• dámy - rozvedený, nezadaný 
padesátník, nekuřák hledá partnerku 
od 45 roků, vdovu, rozvedenou, s již 
samostatnými dětmi, též nekuřačku. 
Ve dvou nám bude líp, bydlení mám, 
tak už chybíš jen ty. Kdo hledá, ten 
najde a já věřím, že se tak stane. Tel.: 
721 370 223.
•• hledám štíhlou, sympatickou ženu 
do 45 let s domácím zázemím pro 
všechno, co k životu patří. Jsem VŠ 
50/185/82, Ferda mravenec. SMS na 
tel.: 603 702 160.

Zaměstnání
•• kdo nabídne jakoukoli práci domů. 
Tel.: 721 144 051.
•• žena v CID hledá práci i domů, 
nabídněte. Tel.: 737 010 367.
•• domácí práce, katalog zdarma, 
adresa SMS na tel.: 776 115 282.
•• rocková kapela s kompletním 
vybavením hledá hráče na klávesové 
nástroje. Tel.: 606 580 773.
•• skupina Víkend hledá bubeníka. 
Tel.: 604 519 067.
•• Hotel Epopej vyhlašuje výběrové 
řízení na post servírka - číšník. 
Pracovní doba krátký/dlouhý týden. 
Žádosti o místo zasílejte na e-mail: 
hotelepopej@seznam.cz nebo se infor-
mujte tel.: 515 321 317.

•• 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.

•• zahraniční obchodní společnost 
hledá ženy všech věkových kate-
gorií. Nenáročná práce, skvělý 
výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• renomovaný umělecký fotograf 
a fotografka hledají ženy a dívky 
pro fotomodeling. V případě zájmu 
možná širší spolupráce. Jen SMS na 
tel.: 602 782 240.
•• nabízím práci. Kancelář Na Brněnce 
18, Ivančice, tel.: 774 458 811.
•• hudební soubor Allegro, hrající 
taneční muziku, hledá hráče na 
klávesové nástroje. Tel.: 773 164 589.

Výzva
•• prosím paní Libu z Olbramovic, aby 
se mi ozvala, byl jsem dlouho nemocen. 
Honza. Jen SMS. Tel.: 739 742 910.

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

SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22
• Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Miroslav:
František Šmid - stánek u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová, 
Palackého 27 • Oslavany: Trafika Urbanová na Hlavní a Hlavní 
AN • Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb
• Dolní Kounice: Knihy-květiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2
• Mohelno: Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL 
pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví Comenius, 
Kovářská 17 • 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.

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, 
Pivovar 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, 
vždy od 16.00 hodin je 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.

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

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

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.

TJ Sokol Padochov pořádá 
29. března 2008 v 15.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na programu budou různé hry, tanec a soutěže. Pro děti bude 

připravena bohatá tombola. Vstupné dospělí 20 Kč. Zveme všechny!

Hotel Epopej Vás zve na

SLET ČARODĚJNIC
s country skupinou VLAKVOUS

30. dubna 2008 od 19.00 hodin v sále hotelu Epopej
Vstupné 50 Kč. Masky mají vstup zdarma.

ZŠ Dolní Dubňany nabízí několik volných míst 

TÁBOR PRO MAŽORETKY
1. - 7. srpna 2008 v kempu Baško Polje v Chorvatsku

 Bližší informace na www.zs-dolnidubnany.cz 
nebo na tel.: 534 001 921. Vhodné pro začátečnice i pro pokročilé 

nebo jako rekreace pro rodiny s dětmi. Letní tábor pod Templštýnem

112 ANEB SPECIALISTA V AKCI
3. 8. - 16. 8. 2008 - Cena 3.770 Kč. 

Chatky, 5x denně strava, kurty, bazény, sportovní hřiště,
táborové hry. Záloha 1.800 Kč do konce března

Přihlášky a informace: Vladimíra Rozmahelová, tel.: 605 252 489
e-mail:vladimirarozmahelova@seznam.cz

V sobotu 15. 3. 2008 proběhne v kině Réna v Ivančicích již tradiční 

JARNÍ VČELAŘSKÝ SEMINÁŘ
na téma „Aktuální situace v českém včelařství“

9:00 Současné problémy evropských profesionálních včelařů
 Ing. František Texl, víceprezident  EPBA
10:00 Možnosti podpory interregionální spolupráce ve včelařství 
 Peter Bronček, jednatel PSNV-SK
 Ing. Petr Texl, předseda PSNV-CZ
11:00 Možné příčiny invaze kleštíka včelího v roce 2007
 Ing. Antonín Přidal, Ph.D, šéfredaktor Moderního včelaře, 
 odborný asistent MZLU
13:00 Chov čmeláků a samotářských včel,
 likvidace moru včelího plodu ve Střelicích
 Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc.,
 Masarykova univerzita Brno
14:00 Vývoj populace kleštíka včelího a včelařův boj s ním 
 Ing. Květoslav Čermák, CSc., VÚVč, pokusný včelín Zubří 
15:00 Tvorba oddělků a zákonitosti růstu nového včelstva 
 Mgr. Bronislav Gruna, člen Rady PSNV-CZ
15:30 Virózy včel
 Ing. Antonín Přidal, Ph.D; Ing. Květoslav Čermák, CSc.

Srdečně zvou Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
a Základní organizace Českého svazu včelařů Ivančice.

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

Místní organizace KDU-ČSL Moravský Krumlov pořádá
o Velikonoční neděli 23. března 2008 v 17.00 hodin v Orlovně 

v Rakšicích (sál nad restaurací)

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
A OCHUTNÁVKOU VÍN.
K tanci a poslechu hraje Milan Vaňura.

Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

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.


