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Zničili ohradu pro koně
/Biskoupky/ Prozatím neznámí pachatelé zničili celou ohradu výběhu pro koně v Biskoupkách. „Asi padesát železobetonových sloupků
někdo nasekl tak, že nejsou schopny udržet ohradníkové pásy. Ty
navíc pachatelé roztrhali. S jakým úmyslem někdo zničil celou ohradu
a především kdo, se snaží zjistit ivančičtí policisté,“ sdělil policejní
mluvčí Aleš Mergental. Pachateli, který majiteli ohrady způsobil škodu
za dvanáct tisíc korun, ze zákona hrozí až rok vězení.
/jak/

Chytili mladého sprejera

/Moravský Krumlov/ Policisté v Moravském Krumlově objasnili
případ sprejerství. Podařilo se jim vypátrat devatenáctiletého mladíka,
který od začátku roku nastříkal ve třech případech na ulici Pod Hradbami, Palackého a v místě zvaném Na Střelnici nečitelné nápisy sprejem
a způsobil škodu ve výši devět tisíc korun.
/mask/

KUFŘÍK ZAJISTILI POLICISTÉ
/EDU/ Letošní první duben
nebyl opravdu nudný. Přesvědčili
se o tom i zaměstnanci Jaderné
elektrárny Dukovany. Těm hrozil
výbuch bomby v podobě zapomenutého kufříku ve vstupním vestibulu vrátnice. Nebyl to žádný
aprílový žertík, ale reálné ohrožení, které si vyžádalo adekvátní
reakci ochranky elektrárny.
Podle jihomoravské policejní
mluvčí Jany Šípkové byla záležitost ohlášena v 10:20 hodin
a na místo vyjela speciální zásahová jednotka z Brna a specialisté z Olomouce. Na místě
byl i psovod se psem cvičeným
na výbušniny a speciální technika. Jednalo se o pyrotechnickou
výbavu - kontejner, do kterého
se malé předměty uzavřou a pak
se s nimi vyjede z objektu. Tento
způsob ale nemusel být použit.
Po uzavření vestibulu a vymezení
ochranného pásma byl policisty
kufřík zajištěn a zjištěn jeho
majitel, který ho na vrátnici zapomněl. Poté byl kontaktován, aby
si pro něj přijel.
„Většina návštěvníků Jaderné
elektrárny Dukovany ví, že si
musí hlídat své věci a to nejen z
důvodu krádeže. Když je někde
zapomenou, tak z pohledu fyzické ostrahy je takový předmět
podezřelý, přestože jde o osobní

kufřík, protože nevíme, co v něm
může být. Proto podle předpisů,
které k tomu náleží, se rozbíhá
řada opatření. Okolo oběda došlo
k tomu, že návštěvník zapomněl
kufřík na vrátnici u informací.
Tento byl označen za podezřelý
předmět a byla přivolána zásahová jednotka, která s ním podle
toho nakládala. Ve 12:15 hodin
celá akce skončila a řekl bych,
že největší újmu to způsobilo
těm, co chtěli jít na oběd, protože
nešlo vrátnicí projít. Automobily
mohly použít záložní vjezd, který
je vzdálen zhruba 800 metrů. Lidé
by však museli jít na oběd 1600
metrů a to nebylo přijato, proto
většina lidí navštívila kantýnu.
Ti, co vydrželi do 12:15, se oběda
dočkali,“ vysvětlil Petr Spilka,
tiskový mluvčí EDU.
/jak/

MIZÍ ODPADKOVÉ KOŠE
/Moravský Krumlov/ Chybí odpadkové koše. To je konstatování
zastupitelů plynoucí z debaty nad zprávou o životním prostředí. „Koše
nepřežijí do rána, nevím, kam spěje dnešní mládež. Byl jsem svědkem
toho, že mladí hoši v prostoru před veřejnými záchodky u hradeb odhazují odpadky. V tomto prostoru nameteme denně spousty odpadků.
Odpadkový koš ale situaci nevyřeší. Ten spíše do druhého dne zmizí.
Můžeme ho přivařit, ale dle zkušeností z horního parku nemáme velkou šanci. Tam koš zmizel i s metrákovým stojanem. Pak jsme ho našli
o padesát metrů dále v Borovičkách. Občas ho znovu zvedneme a jednou za měsíc uděláme rojnici, posbíráme odpadkové koše, porovnáme
je a dáme zpět,“ uvedl ze svých zkušeností při jednání zastupitelů
ředitel Technické a zahradní správy Jiří Kubík.
Jak odradit vandaly, se na zasedání vyřešit nepodařilo Jedno
řešení ovšem padlo. „Abychom tu neměli smetiště, asi nám nezbude
nic jiného než cesta represí. Jak bylo řečeno, nepořádek dělají
spíše studenti středních škol než žáčci ze základních. Proto se ptám,
když se o tomto ví, kde je městská policie? Ta se tam musí namátkově
objevovat a nepřístojnosti zákonným způsobem postihovat. Na jedné
straně hradby draze opravujeme a studenti nám z nich dělají smetiště,“
uvedl jeden ze zastupitelů Karel Vašíček.
/mask/
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ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTOPRODEJNY • 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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Omezení dopravy bude také v Tavíkovicích
/Tavíkovice/ Ještě v letošním
roce se začne rekonstruovat most
přes řeku Rokytnou, který je těsně za obcí Tavíkovice.
„Nosná konstrukce je poškozena korozí, což snižuje zatížitelnost a životnost mostu. Jedná se
zejména o krajní nosníky. Spodní
stavba, zejména úložné prahy z
betonu větrají a jsou zamáčené.

Jezu hrozí protržení
/Oslavany/ Nad zastavěným
územím města Oslavany na řece
Oslavě, asi půl kilometru proti
proudu řeky se nachází pevný
jez, který je zván Lipno. Ten je ve
velmi špatném technickém stavu.
Proto vedení města požádalo
odbor životního prostředí Ivančice o vodoprávní dozor nad tímto
vodním jezem. Důvodem je obava o jeho možné protržení.
V březnu proběhlo na místě
samém jednání, na které byly pozvány všechny zúčastněné strany,
a to včetně soukromého majitele
jezu a správce toku. Majitel se ale
důležitého jednání nezúčastnil.
Hlavním cílem vodoprávního
dozoru je zhodnocení současného
stavu jezu a funkčnosti tohoto
vodního díla.
Bylo zjištěno, že v celém jezovém pilíři je prohlubeň s otvorem
a pilíř na novoveské straně je
poškozen rozsáhlou kavernou.
Obdobný, ale horší stav je u pilíře na oslavanské straně, který je
z velké části podemletý a značně
narušený. Také je odplaveno
opevnění koryta toku z kameni-

nového záhozu pod jezem, které
je ve vážném stavu. Betonový
skluz mezi pilíři na odtokové
straně jezu je také poškozen. Jedna
část úplně chybí a zbytek je výrazně narušen. Na oslavanské straně
břehu je rozsáhlá břehová nátrž,
kterou je zasažena i cesta vedoucí
podél pole a lemující řeku.
„Pro město je velmi důležité,
aby jez i nadále plnil svou funkci
a nebyly pokusy o jeho odstranění a to vzhledem k tomu, že
v rozsáhlém nadjezí se nachází
významné mokřady, kde se rozmnožují obojživelníci a vzácné
druhy ptáků. Také ale slouží
jako protipovodňové opatření.
K dozoru musím říci, že odbor
životního prostředí zareagoval
promptně. Vlastník musí vytvořit projekt a z něho vyplývající
stavební zásahy, v rámci kterých by stavba byla uvedena do
původního stavu. Uvidíme, jak
se celá záležitost bude vyvíjet
dál, ale doufám, že oslavanské
Lipno bude dáno do pořádku,“
komentoval záležitost Vít Aldorf,
starosta Oslavan.
/jak/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Vážení, reaguji na informace ve sdělovacích prostředcích, podle
kterých jsem se měl přiklonit na stranu udržení Úrazové nemocnice ve
stávající podobě. Chci zdůraznit, že jsem názor nezměnil, dlouhodobě
hledám řešení, které je dobré pro pacienty, nikoliv pro jednu či druhou
stranu. Z jedné strany upozorňuji na nevhodnost roztříštění unikátního
traumatýmu na různá místa v areálu FN Brno-Bohunice. Na straně
druhé dávám městu Brnu ke zvážení, zda při jeho převzetí Úrazové
nemocnice se nezhorší péče o pacienty. Dlouhodobě si totiž neumím
představit, že by městský rozpočet dokázal financovat tuto nemocnici.
Své stanovisko jsem už dříve sdělil Ministerstvu zdravotnictví ČR,
s primátorem Statutárního města Brna se chci k jednání na toto téma
sejít v nejbližších dnech.
Ing. Stanislav Juránek, hejtman JM kraje

Most od apríla uzavřen

/Ivančice/ Od 1. dubna je v Ivančicích uzávěra mostu přes řeku
Jihlavu na silnici II. třídy, který je důležitou spojovací komunikací.
Od rána tohoto dne to sice vypadalo, že ze strany stavební firmy půjde
spíše o aprílový žertík, protože nic nenasvědčovalo tomu, že k uzávěře dojde. „Ráno, když jsem šla do práce, tak byl běžný stav. Most
otevřený a lávka zavřená, značení žádné. Některé autobusové spoje už
jezdily podle objížděk. Žádný kolaps se nekonal,“ popsala ranní situaci
z 1. dubna místní obyvatelka Radka Čeperová.
Ani po poledni to nevypadalo, že dojde ke změně. Zvrat nastal až kolem
šestnácté hodiny. V tu dobu pracovníci stavební firmy zastavili provoz na
mostě a řidiči museli jezdit po značených objížďkách. Především na straně
k Moravskému Krumlovu se během chvíle utvořila kolona desítek aut.
Řidiči se začali zmateně otáčet a nadávat „proč je ještě nepustili“. To druhý den někteří řidiči osobních vozů uzávěru přehlíželi a přes most jezdili.
Zátarasy totiž byly na každé straně mostu jen do půlky silnice.
Uzávěra a s tím spojené objízdné trasy se dotknou převážně autobusové přepravy. Vzhledem k délce objízdné trasy bylo nutno přistoupit
k úpravě jízdních řádů autobusových linek, které jsou vedeny z Ivančic
ve směru na Moravský Krumlov a Dukovany. „Upozorňujeme cestující, že část spojů je vedena v odlišných časových polohách oproti
stávajícímu stavu. U mnoha spojů vedených z Brna přes Ivančice do
Dukovan, Moravských Budějovic a Dačic a spojů vedených z Brna
přes Ivančice do Moravského Krumlova a dále do obcí okresu Znojmo
je posunut odjezd z Brna na dřívější čas než je stávající stav. V případě
linky IDS JMK č. 431 vedené z Ivančic, nám. do Ivančic, Hrubšic bylo
přistoupeno k dopravnímu řešení, kdy je část spojů vedena jako přímá
z Ivančic, nám. přes Oslavany do Ivančic, Hrubšic (v úseku Ivančice,
nám. - Oslavany, aut.st. vedeny jako spoje linky IDS JMK č. 423)
a většina spojů je vedena jen v úseku Oslavany, aut.st. - Ivančice,
Hrubšice s tím, že v Oslavanech, aut.st. jsou přípoje jiných linek IDS
JMK do a z Ivančic – náměstí,“ informoval Jiří Klement z oddělení
informací a styku s veřejností JMK.
/jak/

foto: jak

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

/Vedrovice/ Nedávná vichřice Emma poškodila i technickou památku a dominantu Vedrovic - větrné kolo. Věž ve tvaru jehlanu s celokovovým větrným kolem stojí na vyvýšeném místě obce již od roku 1912
a sloužilo několika místním občanům k čerpání vody. Svému účelu
přestalo sloužit v padesátých letech minulého století, kdy jej nahradila čerpadla poháněná elektřinou. Dnes je již technickou památkou.
Podobná zařízení jsou v republice jen dvě. Letitá konstrukce i to, že je
kolo i kormidlo blokováno proti pohybu, bylo také možnou příčinou
toho, že v silném větru došlo k poškození. Kolo bylo pomocí jeřábové
techniky sundáno a převezeno k opravě.
/mask/

/Dalešice/ Výletní loď Vysočina znovu vozí turisty po Dalešické přehradě. Druhá plavební sezona byla zahájena v Hartvíkovicích na pláži.
Počasí ale výletníkům nepřálo. Náladu jim nezlepšil ani vodník Čvachtala, který skočil do studené vody. Připravený program vyšel vniveč. Pláž
byla téměř prázdná. Zůstali jen vytrvalci s deštníky, kteří se v chladném
počasí věnovali hlavně bufetu s horkou kávou. Plavby po přehradě
končili v dalešickém pivovaru, který rovněž odstartoval svoji letošní
sezonu. Tam právě pořádali tradiční vepřové hody. A na závěr jedno
překvapení. Vody přehrady možná bude brázdit i druhá loď.
/jak/

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.

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

foto: chav

BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA SERVERU WW.ZRCADLO.INFO

AKČNÍ CENY LETNÍCH PNEU

W H C therm., s.r.o.

DALŠÍ „OBĚT“ EMMY

Občanské sdružení ALMA

PRODEJ PNEU NA: MOTOCYKLY,
OSOBNÍ AUTA, DODÁVKY,
NÁKLADNÍ VOZY, TRAKTORY,
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
A OSTATNÍ DLE DOHODY

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

me to vydržet, dočasné omezení
přináší každá taková akce,“ sdělil
své stanovisko Libor Kosour, starosta Tavíkovic.
S rekonstrukcí bude spojeno
i upravení břehů, ty budou dodlážděny kamennou dlažbou do
betonu, prostor pod mostem bude
zpevněn kamenným pohozem.
Rekonstrukce mostního svršku
bude probíhat „po polovinách“
při částečné uzávěře silničního
provozu. Provoz během stavby
bude vzhledem k délce uzávěry
a díky hustému provozu na silnici
II. třídy, regulován semafory. Dle
rozpočtu stavby by se měla cena
nového mostu pohybovat kolem
23 milionů korun.
/mask/

v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním
neziskovým a příspěvkovým organizacím

Petr Bašta

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Pro nás je to důležitá komunikace
a zlepší se tím spojení, hlavně
pro nákladní auta, která jsou
omezována nosností. Jde ale i o
pracovní příležitosti zaměstnanců a podnikatelů. Podle posudků
odborníků dochází k destrukci
a korozi vnitřních částí, i když
zvenku most vypadá dobře, není
tak starý, dokonce pamatuji jeho
stavbu. Samozřejmě, že s tím
spojená uzávěra bude nepříjemná, ale přežili jsme horší věci.
Dotkne se to především těch, co
pracují na elektrárně. Ti budou
muset objíždět přes Horní Kounice. To ale není zase tak pronikavá
zajížďka. Spíše pro ty, co jezdí do
Šemíkovic, to bude delší. Musí-

Vyplutí zkazilo počasí

PNEUSERVIS

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Také izolace z křehkých oxidovaných asfaltů plošně propouští
vodu, odpadní roury odvodnění
mostu korodují a kolem nich
zatéká voda,“ uvedl důvody
rekonstrukce Jiří Šeiner, mostní
inspektor Správy a údržby silnic
JM kraje, oblasti Znojmo.
„Rekonstrukce mostu nám
především otevře cestu na Třebíč.

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

OSLAVANY

Společnost zabývající se strojírenskou
výrobou převážně pro automobilový
průmysl přijme do pracovního poměru:

• INŽENÝR KVALITY
• TECHNIK KVALITY

(programování a obsluha 3D)

Bližší informace naleznete
na internetových stránkách
www.metaldyne.cz,
nebo na tel.:546 418 107, e-mail:
vera.kratochvilova@metaldyne.cz
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Za černé skládky hrozí milionové pokuty
Za nedovolené skládkování
odpadu hrozí pokuta až 10 milionů korun. Přesto je v okolí
řada lokalit, které jsou zaváženy
převážně komunálním odpadem
a stavební sutí. Jedno z takovýchto míst je u obce Rybníky
„Prostor bývalé těžebny písku
ležící severně od obce Rybníky,
tzv. Písečňák, je pro obec Rybníky velmi bolavou záležitostí.
Na jedné straně je to území, kde
každoročně hnízdí kolonie zákonem chráněné břehule říční, na
druhé straně si toto místo někteří
občané pletou s levnou možností
odložit svůj odpad, především
stavební suť. Bohužel situace je
složitá také tím, že celé území
pískovny je rozděleno devíti
pozemky, které jen z části náleží
obci. Zbylé pozemky se zatím
obci nepodařilo s majiteli směnit
nebo je koupit. Obec má tudíž
omezené možnosti získat dotace
a investovat finanční prostředky
do obnovy celé oblasti. Již v roce
2006 nechala obec vypracovat
projekt na založení lokálního
biocentra na území celé pískovny.
Obec Rybníky přesto neutěšený
stav pískovny pravidelně řeší alespoň úpravou povrchu, i když je
to značně nákladné. V současné
chvíli bych chtěla především apelovat na slušnost všech občanů,
aby do pískovny nevyváželi žád-

né další odpady a nedopouštěli se
tímto přestupku. V obci Rybníky,
ale i v Moravském Krumlově
a přilehlých obcích mají občané
možnost veškerý odpad ukládat
do sběrných nádob, kontejnerů
nebo postupovat tak, jak jim to
ukládá příslušná obecně závazná

vyhláška o nakládání s odpady. Je
tedy zcela zbytečné, aby zatěžovali přírodu takovýmto nepořádkem,“ vysvětlila situaci starostka
Rybníků Hana Kunčáková.
Podobnou lokalitu mají také
v nedalekých Vémyslicích. Tam
byl započat projekt s využitím

bývalé pískovny na skládku.
Záměr byl vyvážet zde odpad
z okolních obcí. K tomuto účelu
byla založena společnost Regent
a.s., jehož akcionáři byly právě
okolní obce. Projekt ale nebyl
uskutečněn a v současné době
skládka není povolena. Přesto se
tam odpad vyváží.
Podstatně lépe na tom jsou
v Miroslavi „V současné době
se dokončuje projektová dokumentace na revitalizaci bývalé
skládky Štěpánov. Lokalita je
projekčně rozdělena do dvou částí. První etapa počítá s terénními
úpravami za pomoci deponované
zeminy, která rekultivační práce
výrazně zlevní. Zeminu jsme
získali z výstavby miroslavského
servisního závodu. Plocha bývalé
pískovny bude vysvahována a
ozeleněna. Ve druhé etapě zde
bude vybudováno sběrné místo,
kde budou kontejnery na stavební
suť od drobných stavebníků a biologický odpad. Celé území bude
oploceno a chráněno kamerovým
systémem,“ sdělil Roman Volf,
místostarosta Miroslavi.
„Naše skládka je povolená krajským úřadem, ale jen na stavební
suť. Skládka je zavřená závorou,
a využívat ji mohou i přespolní,
pokud zaplatí poplatek a vše se
dopředu domluví,“ uvedl starosta
Rešic Bohuslav Šumpela. /mask/

Mezinárodní kampaň Real
Nappy Week po roce opět v ČR
Termín 2. ročníku osvětové
mezinárodní kampaně Real Nappy Week za šetrné pleny k dítěti
i životnímu prostředí, tzv. Týden
opravdových plen (TOP) se už
pomalu blíží. Letošní ročník
bude probíhat od 21. do 27.
dubna. V tomto týdnu proběhne
řada propagačních akcí k tomuto
tématu. Každý kdo je příznivcem
opravdových plen a váží si zdraví
lidského i zdraví planety má možnost se zapojit do této kampaně.
„Již od Vánoc se na nás spolupracovnice z loňského ročníku
obracejí s dotazy, zda bude
kampaň probíhat i v letošním
roce. Vzhledem k šířícím se zkušenostem z rodin, které používají
pratelné pleny narůstá i poptávka

po dalších informacích a aktuální
nabídce produktů - šetrných plen.
Naše spolupracovnice a spolupracovníci z prvního ročníku TOPu
poskytují poradenství a informace
týkající se plenové problematiky
během celého roku a nyní směřují
své síly na zintenzivnění aktivity
právě v rámci TOPu,“ říká koordinátorka akce Hana Janáčková
Kojanová z obecně prospěšné
společnosti Rosa a dodává: „Je
úžasné jak velký zájem kampaň
v loňském roce vyvolala a kolik
mladých maminek a odborníků
se podařilo oslovit. Navíc jejich
celoroční práce v oblasti poradenství a poskytování informací
si určitě zasluhuje minimálně
vyřčení velkého DĚKUJI, a to
především od spokojených dětí
a rodičů, kteří by se mnohdy bez

jejich pomoci nerozhodli, či byli
pod vlivem reklam vedeni k používání dnes již tolik diskutovaných jednorázových plen.“
Rozmanitost partnerů je i
pro letošek velká - pracovnice
mateřských a rodinných center,
zdravotníci, pedagogové zdravotně-sociálních škol a oborů,
ekopedagogové, ekoporadci, knihovnice, duly, dovozci - výrobci
a dealerky šetrných plen a konečně ti nejdůležitější - zkušené
maminky. V loňském ročníku
obdrželi spolupracovníci TOPu
propagační a osvětové materiály
o moderních systémech pratelných plen (letáky, plakáty,
ukázkové sady plen aj.). Ty jsou
nabízeny pro zájemce i letos.
Kde najdete další informace
a kalendář akcí konaných v rámci

TOPu? Zajímají Vás opravdové
pleny šetrné k dítěti, k přírodě
i Vaší peněžence? Chcete se zúčastnit besedy, podívat se a „osahat“ si opravdové pleny, slyšet
zkušenosti rodičů, kteří pratelné
pleny používají? Zhlédnout výstavu plen? Podívejte se na stránku
„ekodítě“ www.rosacb.cz/ekodite
a najděte si akci poblíž Vašeho
bydliště či informace o plenách
sami. Kalendář akcí bude od 25.
března denně aktualizován.
RODINNÉ CENTRUM Měsíční Houpačka pořádá besedu
s dětmi mateřských škol a přednášku pro nastávající rodiče
věnovanou propagaci látkových
plen v rámci celostátní kampaně
TOP - Týden opravdových plen
2008. Sledujte náš program na
měsíc duben.

foto: mask

Moderní pratelné pleny - seznamte se, prosím!

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zpráva o stavu bentonitu aneb
jak dlouho ještě si nechají občané
Ivančic lhát od vedení města

Se souhlasem ing. Martinka uvádím doslovnou citaci z dopisu ze dne
19. května 2003, který má s dalšími písemnostmi od bývalého ministra
průmyslu a obchodu ing. Urbana:
„Závěrem uvádím, vážený pane ministře, že obsah Vámi zaslaného dopisu byl rovněž projednán se starostou města Ivančice MUDr. Vojtěchem
Adamem. Dle jeho sdělení má město zájem na pokračování těžební činnosti.
V současné době jedná s novým zájemcem o těžbu bentonitu, zejména
o podmínkách pro dotěžení ložiska a následnou sanaci a rekultivaci těžbou
dotčených pozemků (viz záznam o telefonickém rozhovoru - příloha č. 3
a písemné stanovisko starosty - příloha č. 4).“
K tomu si dovolím jen krátký komentář. Ani stokrát opakovaná lež se
nestane pravdou, přesto nepochybuji, že se stále najde dost lidí, kteří raději
dál budou věřit lži.
Odkaz na zápis z jednání zastupitelstva v roce 2004 je tedy naprosto
zbytečný, přesto stojí za to si jej v souvislosti s výše uvedeným přečíst.
Zastupitelstvo města tehdy pod hrozbou vyvlastnění dotčených pozemků
schválilo toto usnesení: Zastupitelstvo schvaluje záměr uzavření nájemní
smlouvy k pozemkům pro těžbu bentonitu za předpokladu zajištění budoucích pohledávek města zástavním právem ze strany společnosti Bentex
Bohemia. O tom, že k vyvlastnění pozemků nakonec nedošlo, se z taktických důvodů mlčí. Mnohem závažnější je však skutečnost, že vedení města
v současné době jedná o zajištění budoucích pohledávek finanční částkou,
k čemuž podle tohoto usnesení nemá souhlas zastupitelstva. Zastupitelstvo
města by tedy mělo toto své usnesení revokovat.
Odpis ložiska byl možný v roce 2003 a je samozřejmě reálný i v současnosti. Podle zákona může o odpis ložiska požádat organizace vlastnící
těžební práva nebo orgán státní správy na úseku životního prostředí. Ložisko
je možno odepsat:
a) - jde-li o zásoby části výhradního ložiska, jejichž vydobytí není hospodářsky účelné, b) - jde-li o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem
chráněné zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany
převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob.
Pro oba dva důvody existuje dost argumentů. S podrobnou zprávou
hodláme v nejbližší době seznámit zastupitelstvo a poté i všechny občany
města, takže tady jen několik informací.
Jako příklad k prvnímu bodu lze uvést, že před samotnou těžbou je nutno
odstranit více než tři sta tisíc kubíků zeminy, pod níž se bentonit nachází.
Jenom propočet nákladů na tuto skrývku se pohybuje okolo šedesáti milionů
korun. Protože prakticky stejný objem zeminy bude nutné vrátit zpět, zcela
logicky pak náklady na rekultivaci budou přibližně ve stejné výši. Požadovat
po firmě zajištění ve výši zhruba čtyř milionů se pak jeví celkem úsměvné.
Ochrana životního prostředí je podle zákona na ochranu přírody a krajiny již několik let veřejným zájmem. Tento zákon rovněž ukládá firmě
povinnost zajistit předem průzkum dotčených pozemků a hodnocení vlivu
zamýšleného zásahu na životní prostředí. Že se na Réně vyskytuje hned
několik chráněných druhů rostlin a živočichů, vědí všichni, kdo chtějí
vědět. Průzkum by měl být proveden ještě před uzavřením nájemní smlouvy, aby se předešlo možným nárokům firmy Bentex plynoucím z podpisu
smlouvy. Pokud by přece jenom k podpisu nájemní smlouvy došlo, naše
občanské sdružení je připraveno v rámci správního řízení prokázat, že zájem ochrany přírody v tomto případě je vyšší než zájem těžby.
Existuje i možnost „rychlého a jednoduchého“ odpisu ložiska. Firma
Bentex může za úhradu převést těžební práva zpět na město a o odpis by
pak požádalo město Ivančice.
Na závěr si dovolím ještě jednu poznámku. V minulosti nás pan starosta
několikrát obvinil z pokusu o zablokování obnovy parku na Réně při územním řízení. V současné době je územní rozhodnutí na obnovu parku vydáno
a nabylo právní moci - bez komentáře.
I já věřím, že zdravý rozum v tomto případě zvítězí a osobní ambice
ustoupí opravdovému zájmu města. Tím není těžba bentonitu a devastace
parku v blízké či vzdálené budoucnosti. Je to odpis ložiska a obnova celého
lesoparku v nejbližší možné době.
Petr Husár, předseda Občanského sdružení Marsilka

AUTOCENTRUM KRÁL - M 27 SERVICE s.r.o.

AUTOSERVIS • PNEUSERVIS • DOVOZ AUT ZE ZAHRANIČÍ • NÁHRADNÍ DÍLY
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@piras.cz
servis@piras.cz
www.piras.cz

Mazda 121 DB 1,3i
r.v. 1993, cena 35.000 Kč
tach.: 124 tis. km, červená
rádio, centrál, nehavar., koupeno v CZ, servisní knížka

Mazda 3 1,6i TE sport
r.v. 2003, cena 269.000 Kč
tach.: 55 tis. km, modrá metal
aut. klima, 6x airbag, ABS, ASR,
CD, posil., el. zrc a okna

Mazda 323 1,5i sedan
r.v. 1995, cena 39.000 Kč
tach.: 165 tis. km, červená
1. majitel, nehavar., centrál,
posil., otáčkoměr, manuál

Mazda 323 F 1,5i
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 145 tis. km, zel. metal.
centrál, el. okna a zrc., posil., rádio
+ CD, zadní stěrač

Mazda 323 1,8i
r.v. 1993, cena 45.000 Kč
tach.: 145 tis. km, modrozelená
klima, ABS, centrál, rádio, šíbr,
tón. skla, zadní stěrač

Mazda 323 2,0 DI
r.v. 1998, cena 68.900 Kč
tach.: 195 tis. km, tm. modrá.
klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál, rádio, el. zrc., tón. skla

Mazda 5 1,8i N1
(bez DPH)
r.v. 2007, cena 399.000 Kč
tach.: 7,5 tis. km, červená metal.
klima, 6x airbag, ABS, ASR, el. zrc.
a okna, imobil., orig rádio s CD

Mazda 5 2,0 MZR
r.v. 2006, cena 459.000 Kč
tach.: 25 tis. km, tm. šedá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR,
el. okna a zrc., alu kola, posil

Mazda 626 2,0 GF
r.v. 1998, cena 89.000 Kč
tach.: 175 tis. km, sv. hněd. metal
aut. klima, 4x airbag, ABS, posil.,
pal. PC, mlhovky, el. zrc. a okna

Mazda 626 GF 2,0 DITD
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach.: 139 tis., tm. modrá
klima, 4x airbag, ABS, centrál,
imob., el. výbava, rádio, mlhovky

Mazda 626 2,0i kombi
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach.: 149 tis., červená
dogi klima, 4x airbag, ABS, rádio,
el. výbava, tón. skla

Mazda 6 kombi 1,8i
r.v. 2005, cena 388.000 Kč
tach.: 86 tis. km, tm. šedá metal
klima, 8x airbag, ABS, EDS, el. zrc.
a okna, dálk. centrál, orig. rádio

Mazda 6 2,0 MZR CD
r.v. 2002, cena 255.000 Kč
tach.: 145 tis. km, tm. modrá
digi klima, 8x airbag, ESP, TCS,
ABS, centrál, CD, el. zrc. a okna,

Mazda CX7 DISI REVOLUTION
r.v. 08, cena 699.000 Kč + DPH
tach.: 1 tis. km, černá
aut. klima, 8x airbag, ABS, ASR,
ESP, alu kola, 4x4, max. výbava

Mazda Premacy 2,0 DITD
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
tach.: 115 tis., sv. stříbrná
klima, 4x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc. rádio, imob., centrál

Mazda Premacy 1,8i
r.v. 1999, cena 169.000 Kč
tach.: 148 tis. km, modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, orig. rádio,
imob., alu kola, el. zrc. a okna

Mazda Premacy 1,8i AT
r.v. 1999, cena 139.000 Kč
tach.: 132 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, imob., el. zrc.
a okna, posil., mlhovky, pal. PC

Mazda MPV
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
tach.: 105 tis. km, zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, alu kola,
el. okna, posil., orig. rádio

Mazda MX5 1,8i 16V
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
tach.: 76 tis. km, černá metal.
2x airbag, ABS, shr. střecha, alu
kola, imob., el. okna a zrc., posil.

Mazda Xedos 9 2,5i V6
r.v. 1997, cena 115.000 Kč
tach.: 130 tis. km, tm. modrá
klima, 2x airbag, ABS, alu kola,
el. zrc. a okna, CD, centrál

Opel Vectra 2,0 TD
r.v. 1997, cena 66.000 Kč
tach.: 135 tis. km
klima, 2x airbag, ABS, posil., alu
kola, centrál dálk., mlhovky

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
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY PŘEDSTAVUJEME NEZISKOVÉ ORGANIZACE:
Tržní hospodářství po Julínkovsku

Tak jsem poprvé od zavedení poplatků ve zdravotnictví navštívila
nemocnici. Zaplaťbůh jen jako doprovod, ale to co jsem zhlédla,
mi bohatě stačilo. Čekala jsem s přítelem v čekárně a nestačila jsem
se divit. Přivezli na příjem paní na vozíku, přistavili ji k okénku a už
slyším: Sestra: Paní, zaplatťe 30 korun, jinak Vás tam nepustím. Paní:
Já už jsem platila minule, teďka už nemusím. Sestra: Ne, teď taky
zaplatťe, to se nepočítá. Paní: Ale pan doktor říkal ... Sestra: Ne, ne, tak
to se spletl. Na tohle se to nevztahuje.
A bylo po náladě, paní „vysolila“ 30 korun a byla vpuštěna. Seděla
jsem tam na lavici a strašně se styděla za to, co nám pan ministr Julínek připravil za ponižující vstupní poplatek. Každý slušný člověk,
než aby se dokola hádal, na co má nárok, tak radši zaplatí, aby mu už
dali pokoj. Podle ODS jsme totiž všichni poněkud slaboduší, neboť
netušíme, že zdravotní péče něco stojí. Taky máme zálibu se jen tak
povalovat po nemocnicích a zbytečně vyhledávat rozličná vyšetření
a zákroky. V těchto zálibách nejvíce vynikají novorozenci, důchodci,
těhotné ženy, ti s rakovinou nebo ti nezodpovědní, co se jen tak nechají
srazit automobilem. Občané jsou masírováni, jak to naše zdravotnictví
potřebuje každou korunu od invalidy či vážně nemocného. Člověka
napadá, jak celá ODS ani starostmi nespí, jak získat každou korunu,
aby pomohla našemu zchátralému zdravotnictví.
Ovšem realita je někde jinde. Ministerstvo se zbavuje části nemovitého
majetku, konkrétně zámků. Ty ministerstvo prodává za odhadní cenu,
i když skutečná cena těchto nemovitostí je dle realitních makléřů až desetkrát vyšší. Kolik invalidů, novorozenců a důchodců musí zaplatit 30 korun, aby vykryli mezeru mezi odhadní a tržní cenou těchto nemovitostí?
Na stránkách Novinky.cz pochválil premiér Topolánek ministra
Julínka za brilantní návrh reformy zdravotnictví. Tento brilantní návrh
se také týká připravované privatizace zdravotních pojišťoven a přeměna fakultních nemocnic na akciové společnosti. Směr je nastaven:
z veřejnoprávních institucí učiňme speciálním zákonem akciové korporace - moderní byznys a následně - hop do rukou privátních majitelů.
Zákazník se totiž může svobodně rozhodnout, mít potřebné informace,
možnost volby, nesmí být pod žádným tlakem, je to přece vážený klient. Chtěla bych být u toho, jak se bude pacient rozhodovat, když ho
srazí auto, dostane infarkt, raní ho mrtvice či upadne do bezvědomí.
V takovém případě se musí spolehnout, že dobře a rychle funguje
zdravotnictví - veřejná služba. Nejen tyto případy však neumožňují
být rovnoprávným zákazníkem. Třeba takoví pacienti s rakovinou, ti
musí být léčeni ve specializovaných centrech, kterých je v republice
omezený počet. Každý chce být léčen na tom nejlepším pracovišti.
Tržní prostředí by na tuto poptávku reagovalo tržně, tedy nárůstem cen
služeb onkologických pracovišť, a tím by samozřejmě stoupal počet
těch, co si to nemůžou dovolit. A ten stejný případ by nastal s privátními zdravotními pojišťovnami. Mladí a zdraví si vyberou tu nejlevnější,
aby pak za 20 let zjistili, že na rakovinu se pojištění nevztahuje.
Tohle snad pochopí každý, že takto to není v medicíně možné. Spoléháme přece na to, že z našich daní nám zvolení politici zabezpečí kvalitní veřejnou službu zdravotnictví a ne, že z našich daní a zdravotního
pojištění se budou obohacovat soukromé osoby, které si sami uznají
za vhodné, jak s nimi nakládat. Třeba i tak, že po čase zbankrotují. Jo, o
zdravé se budou pojišťovny rvát a nemocné, ty nechají lacino a hlavně
rychle zemřít. No to je přece tržní hospodářství!
Ing. Naděžda Špiříková, zastupitelka města Oslavany

Občanské sdružení SM Domino Branišovice

Občanské sdružení s názvem
SM DOMINO (Sdružení maminek, DOMINO - společenská
hra pro malé i velké) je ve skutečnosti skupina mladých lidí,
kteří pořádají celoročně v obci
Branišovice kulturní a sportovní
akce převážně pro děti všech
věkových skupin. Předsedkyni
Jitce Vaculíkové jsme položili
několik otázek.
Kdy vlastně sdružení vzniklo
a co bylo důvodem vzniku?
Začínali jsme jako pětičlenný tým už před pěti lety, a to
pod záštitou Obecního úřadu
v Branišovicích. Prvotní impuls
nám dal starosta obce p. Zima,
který nás požádal, zda bychom
mu nevypomohli s uspořádáním
dětské mikulášské besídky. Vše
dopadlo nad očekávání dobře,
tak jsme si řekli, proč to nezkusit sami. V prosinci roku 2005
jsme se oficiálně zaregistrovali
u MVČR. Od té doby se naše
činnost stále rozvíjí, máme své
příznivce a podporu obce i obyvatel. Současný počet více či
méně aktivních členů je 21.
V názvu sice máme sdružení
maminek, ale postupem času se
k nám přidali i tatínkové a dá se
říct, že i je naše práce a potažmo
výsledky práce těší.
Co je pro Vás v následujícím
období prioritní? Jaké jsou Vaše
plány do budoucna?
Tak samozřejmě je pro nás
prioritní udržet činnost sdružení
v chodu, získat nové členy a do-

statek financí pro další akce.
Rádi bychom přivítali i spolupráci s dalšími okolními obcemi.
Na co byste potenciální členy
sdružení přilákala?
Víte, v podstatě nemůžeme
potenciálním členům nabídnout
nic víc než práci v mladém
kolektivu a určitý druh zábavy.
Jsme sdružení neziskové. Největší odměnou je pro nás plný sál
spokojených dětí a jejich rodičů.
Bude-li chtít někdo rozšířit naše
řady budeme velmi rádi. Myslíme si, že nejlepší naší reklamou
je akce samotná. Takže: Přijďte
se na nás podívat a dál už je to
jen na vás ...
Spolupracujete i s jinými
neziskovkami podobného nebo
i jiného zaměření?
Spolupracujeme velmi úzce
se zájmovými organizacemi
v naší obci a s již zmíněným OÚ.
Vstříc nám vyšel i ochotnický
spolek STODOLA z Jiříkovic,
který se u nás prezentoval dvěma
divadelními představeními.
Věnujete se dětem a mládeži.
Jaké akce tedy připravujete?
Věnujeme se převážně dětem
všech věkových kategorií, ale
v současné době se pokoušíme
i o akce pro dospěláky. Původně
jsme pořádali jen tři akce za rok
(mikulášská besídka, dětský
maškarní ples a oslava dětského
dne). V loňském roce už to bylo
akcí devět. Přibylo nám rozloučení s prázdninami v podobě
výletu. Navštívili jsme již ZOO

VELIKONOČNÍ VÝLOV
/Moravský Krumlov/ Na
Bílou sobotu se sešli moravskokrumlovští rybáři k výlovu rybníka Vrabčí hájek.
„Dnes děláme výlov rybníku
Vrabčí hájek 1. Chlapi vlezou
do vody, klacky zatlačí ryby do
druhé části rybníka. Pak táhnou
za sebou zátahovou síť a spustí
ji, čímž se vytvoří „pytel, který
se vyjadřuje“ do místa u skokanského můstku. Poté se kesery,
což jsou velké podběráky, ryba
přendává do beden a přemisťuje
na stoly, kterým se říká brakovnice. Zde se třídí podle druhů a
velikosti. Poté začíná distribuce

do celého revíru, což jsou úseky
Rokytná 1 a Rokytná 2, to je od
mostu v Tulešicích po Budkovice. Do rybníků dáváme v Dobřínsku a Trstěnicích.
Hospodaření rybářské organizace probíhá ve dvou periodách.
Jedno je dnešní jarní nasazování,
aby rybáři v průběhu léta měli co
chytat. Poté to je podzimní nasazování na zbytek podzimu. Jedná
se o ryby jako kapr o velikosti 2
- 3 kila, amur o velikosti 0,5 - 1
kilo, tolstolobici, karasi a doplňkové ryby. Po výlovu se rybník
povápní, aby se zničili paraziti
a týden na něj bude působit slu-

foto: mask

níčko, které také způsobí dezinfekci. Poté se bude napouštět a
kolem 15. dubna se doveze nová
násada k podzimnímu výlovu,“
vysvětlil Jan Košíček, hospodář
místní rybářské organizace.
Rybník Vrabčí hájek 1 má celkovou rozlohu 1,4 hektaru. Vylovilo se celkem 60 q ryb, kapr K3
(2-3 kg) 42 q, kapr K2 (1-1,5 kg)
6 q, tosltolobik 11 q, amur 1 q.

Celkem bylo vysazeno 36 q ryb,
což finančně představuje přibližně částku 180.000 Kč. Ostatní
část obsádky byla vypuštěna do
rybochovných zařízení a bude
použita na podzimní zarybňování. Největšími rybami byla
osmikilová štika a kapr s dvanácti
kily. Počasí rybářům přálo, protože nízké teploty jsou při výlovech
výhodou.
/mask/

s Dinoparkem ve Vyškově, obří
akvárium v Hradci Králové a
Safari ve Dvoře Králové nad
Labem. Dále pořádáme lampionový průvod obcí společně se
soutěží o nejlépe vyzdobenou
dýni. Mezi novinky patří divadelní představení, pyžamová
párty pro dospělé a dětská silvestrovská oslava.
Pro činnost organizace jsou
důležité i finance, jak je získáváte a jak vám veřejnost může
pomoci?
Pochopitelně jsou pro nás
finance velmi důležité. Veškeré
naše prostředky pocházejí z dotací a sponzorských darů organizací, podniků, soukromníků
ale i občanů obce. Podle toho
kolik máme peněz se rozhodujeme o množství a druhu akcí.
Za získané finance nakupujeme
občerstvení a sladkosti pro děti
- odměny za soutěže a věcné
dary do tomboly na dětský maškarní ples. Finance potřebujeme
i na provozní náklady spojené
s propagací našich akcí (plakáty,
pozvánky, výzdoba sálu, úhrada
jízdného apod.). Přivítáme každého, kdo nám může jakkoliv
přispět finančně, ale i věcně.
Kde jsme aktivity SM Domino
mohli naposledy vidět a s čím
přijdete v nejbližších dnech?
Vidět nás můžete především
doma tj. v Branišovicích, kde
jsme naposledy pořádali dětskou
diskotéku s oslavou silvestra.

Měli jsme zapůjčené různé diskotékové osvětlení a nechyběl
ani tradiční přípitek šampaňským (samozřejmě nealko) s přáním do nového roku. Následoval
malý ohňostroj. V letošním roce
to byl maškarní ples 15. března
a na 12. dubna chystáme pyžamovou párty pro dospělé.
Kde je možné získat další
informace o vaší činnosti?
Na telefonním čísle 607
547304 nebo u kteréhokoliv
člena sdružení, popř. na OÚ
v Branišovicích. Nemáme bohužel ani webové stránky ani
internetové spojení.
Jsou i jiné aktivity sdružení?
V loňském roce vyrobily členky sdružení ozdobné velikonoční
předměty, které děti v rámci
soutěže prodávaly přítomným
spoluobčanům na maškarním
karnevalu. Výtěžek z prodeje
jsme odeslali na účet Fondu
ohrožených dětí.
Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Zrcadla?
Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali všem, kteří
se nás snaží jakkoliv motivovat,
podporovat a nebojí se přiložit
ruku k dílu. Také děkujeme všem
sponzorům, bez nichž bychom
opravdu neměli moc prostoru
k naší činnosti. V neposlední
řadě děkujeme i našemu DJ Petrovi, který naše akce doprovází
hudební produkcí.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Komisaři se sešli na svém prvním letošním zasedání 5. března. Na počátku jednání byla podepsána novela Dohody o ustavení OBK. Aktualizace dohody spočívala ve zvýšení počtu členů komise na sedm, doplnění
článku o vzdělávání komisařů a změny statutárních zástupců ČEZu.
Dalším bodem programu bylo zhodnocení zprávy o činnosti za minulý
rok a rámcové schválení základních akcí na rok příští, mezi kterými
nebude chybět již tradiční podzimní seminář.
Ing. Vlček seznámil přítomné s přípravou cvičení Blackaut 2008.
O tomto cvičení se dozvíte v samostatném článku v příštím čísle.
Komise dále vyslechla nové informace o projektu Bakalář a připravovaném projektu Bezpečně 16TERAEDU.
V úterý 25. března jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva kraje Vysočina, které mělo zaujmout stanovisko k budoucnosti a dalšímu rozvoji jaderné energetiky v kraji. Signál k této problematice dal podzimní
seminář OBK s názvem V poločase a jak dál. Pro starosty v okolí JE je
velice důležité vědět, co bude po ukončení činnosti největšího podniku,
který přináší regionu zaměstnání a sociální stabilitu. Je velice smutné,
že stát jako garant energetické politiky mlčí. Starostové nejsou ti, kteří
by měli tuto situaci řešit. Jsme rádi, že se podařilo vyprovokovat jistou
aktivitu ze strany kraje, který je k vládě přece jenom blíž. S potěšením
konstatuji, že krajští zastupitelé přijali usnesení o dalším rozvoji jaderné energetiky v kraji hlasy všech přítomných.
Jak jsem se již zmínil, plánujeme další podzimní seminář. Věřím, že
přispěje k jasnému rozhodnutí o dosud chybějící energetické politice
státu.
30.3.2008, Ing.Bořivoj Župa, předseda OBK
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Zeptali jsme se: Mgr. Petra Horáka, zástupce ředitele ZŠ v Oslavanech
Pane magistře, představte nám
prosím vaši školu.
V Oslavanech je plně organizovaná základní škola s 1. a 2.
stupněm, kde je po dvou až třech
třídách v každém ročníku. V tomto školním roce ji navštěvuje 484
žáků z Oslavan, Padochova, Nové
Vsi, Čučic, Ivančic, Biskoupek,
Neslovic a Zbýšova. Výuka
probíhá ve 2 dvouposchoďových
budovách propojených novou
chodbou. Ke školnímu areálu patří parčíky před budovami směrem
k ulici Hlavní. Za budovami je
nové školní hřiště pro atletiku i
míčové hry, dopravní hřiště, skleník s učebnou a nově opravené
ekologické centrum.
Máte nové moderní dopravní
hřiště. Je toho více nového?
V posledních letech probíhá
na naší škole čilý stavební ruch.
K budově 1. stupně byla přistavena část, kde jsou v přízemí
moderní šatny se skříňkami pro
věci žáků a v poschodí moderní
počítačová učebna s napojením
na internet. Před touto budovou byl krásně obnoven parčík
s automatickým zavlažovacím
systémem. Park před budovou 2.
stupně byl ve spolupráci s veřejností osázen mladými katalpami.
Dostavěna byla spojovací chodba
mezi budovami, která nám léta
chyběla. Jak již zaznělo v otázce, máme zbudováno moderní
dopravní a sportovní hřiště. Posledními stavebními úpravami
byla oprava střechy na budově
2. stupně, vytvoření nové učebny
pro výuku vaření a modernizace
pracovny chemie.
Co dalšího letos školu v oblasti
investic čeká?
I v tomto kalendářním roce
budou díky státním dotacím
pokračovat další práce na rekon-

strukci střechy budovy 2. stupně,
které by v budoucnu měly vést
ke zbudování půdní vestavby
s novými odbornými učebnami.
Dopravní hřiště bude rozšířeno
o nové parkovací místo pro osobní
automobil, který bude sloužit
k prezentaci dětských zádržných
systémů v rámci kampaně „Připoutáš mě?“. K prioritám patří
oprava technického zázemí školy
a dílny školníka, usilujeme rovněž
o modernizaci šaten v budově
2. stupně, na tuto náročnou rekonstrukci však zatím chybějí potřebné finance. Zřizovatel školy má záměr vyměnit okna a zateplit školní
budovy, jako nutná se jeví oprava
fasády na budově 2. stupně.
Co vás nejvíce tíží, jak by se
tyto problémy daly vyřešit?
Myslím, že je to velké množství administrativní práce, kterou
musí zvládnout vedení školy
i ekonomka. Málo finančních
prostředků zatím brání realizaci
výše popsaných investičních
záměrů. Je potřeba dokončit obnovu nábytku. Na zakoupení části
nábytku již přispěli výrazným
způsobem sponzoři školy, především místní strojírenské firmy
Metaldyne a ST-OS, se kterými
škola dlouhodobě spolupracuje.
Pane magistře, povězte nám
něco o samotné výuce. Čím je
nadstandardní?
Již od 2. ročníku se žáci mohou
přihlásit do nepovinného předmětu informatika, který pak na
2. stupni vyučujeme formou volitelného předmětu až do 9. třídy.
Ve škole jsou k dispozici 2 počítačové pracovny, které jsou
kromě výuky informatiky plně
vytíženy i při výuce ostatních
předmětů. Při výuce dopravní
výchovy využíváme dopravní
hřiště. Letošní prvňáčci, které

paní učitelky učí podle nového
školního vzdělávacího programu,
budou mít v průběhu základní
školní docházky zařazen samostatný předmět dopravní výchova.
Od 7. ročníku zajišťujeme výuku
druhého cizího jazyka. Škola se
pravidelně zapojuje do různých
ekologických projektů a aktivit.
Dětem s vývojovými poruchami
učení se věnuje školní speciální
pedagog a v dyslektických hodinách realizuje skupinové či
individuální formy náprav těchto
poruch učení. Speciální pedagog
působí ve škole současně jako logoped. Jako nepovinný předmět
má škola ve svém učebním plánu
také zdravotní tělesnou výchovu.
Chtěli bychom, aby se žáci u
nás ve škole cítili jako ve škole,
která jim poskytuje kvalitní základní vzdělávání a dobře je připraví na další etapy jejich života.
Vedení školy i jednotliví učitelé
se snaží vyjít žákům vstříc a řeší
jejich podněty a návrhy. Pravidelně se proto scházejí se zástupci
tříd na jednání žákovského parlamentu školy. V budově 2. stupně
zřídil nedávno místní podnikatel
školní bufet, v budově 1. stupně
hojně žáci využívají nový automat na školní mléko.
Řekněte nám něco o mimoškolních aktivitách dětí.
V Oslavanech mnoho let působí Základní umělecká škola
s oborem hudebním, výtvarným
i tanečním, kde jsou děti vedeny
odbornými pedagogy. Odpoledne
tam chodí spousta našich žáků
rozvíjet své nadání a zájmy. Také
Dům dětí a mládeže a školní
družina nabízí dětem zájmové
kroužky pestrého zaměření. Kromě těchto organizací škola spolupracuje s Junákem, tělovýchovnými jednotami či městskou kni-

Saint-Gobain Vertex: rozptylový komín
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, úřad
obce s rozšířenou působností
Moravský Krumlov, jako věcně
a místně příslušný správní orgán
a jako dotčený orgán dle platné
legislativy vydal na základě žádosti firmy Saint-Gobain Vertex
závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče pro stavební řízení, kterým se stavba rozptylového
komína považuje z hlediska státní
památkové péče za přípustnou.
Na základě tohoto aktu bude
moci být s konečnou platností vyřešen několikaletý problém sice chemicky a hygienicky nezávadných,
ale život obyvatel města a studentů
gymnázia, žijících a studujících
v těsné blízkosti závodu Vertex,
výrazně negativně ovlivňujících
par, které unikají z deseti současných výduchů závodu do ovzduší.
Nebude tak muset být omezován,

případně vymísťován závod, který
je největším zaměstnavatelem
v Moravském Krumlově a výrobou
100 miliónů metrů sklotkanin ročně
je i strategickým podnikem.
Odůvodnění rozhodnutí úřadu
má pět tiskových stran a zohledňuje všechna pro i proti navrhovaného řešení. Úspěšně polemizuje
s negativním doporučením Národního památkového ústavu, které
nezohledňuje všechny okolnosti,
například to, že území závodu
Vertex je schváleno jako funkční
plocha pro výrobu a výrobní zařízení, což váže správní orgány
při rozhodování, a to i v případě
nutných modernizací. Upozorňuje
mimo jiné na fakt, že z hlediska
ochrany přírody se krajinný ráz
neposuzuje v zastavěném území
a v zastavitelných plochách. Dále
konstatuje, že i přes značný zásah
do krajiny z hlediska některých

pohledů nebudou přímo dotčeny
hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech (kaple sv. Floriána, zámek, kostel sv. Bartoloměje a
kostel Všech svatých). Stavba totiž
nebude umístěna v podélné ose
těchto dominant, jako původní cihlový komín, ale podle dokumentace
se bude nacházet na hranici městské
památkové zóny Moravský Krumlov. Nebude také bránit výhledu
na slepencové skály a bude méně
nevhodná než současný telekomunikační příhradový stožár, který
dominantu kaple výrazně porušuje.
Závěrem lze dodat, že stavba
je kompromisem mezi striktním
názorem na památkovou zónu
a ochranu přírody a potřebou
zvýšení kvality životního prostředí
pro obyvatele města, to vše při současném zachování pracovních míst.
Ing. Jaroslav Mokrý,
Ing. Andrea Stejskalová

HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
Ø
Ø
Ø
Ø

Věk 18 - 75 let
Pro zaměstnance, důchodce, matky na MD
OSVČ i začínající, i s 0,- na daňovém přiznání
Od 10 000,- do 500 000,- Kč (př. 200 000,- za 3 600,- Kč/měs., RPSN 13,22%)

HYPOTÉKY
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bez prokazování příjmů peníze v hotovosti
Americká hypotéka
Klasická hypotéka - nákup RD, bytu, výstavba, rekonstrukce
Konsolidace, přeúvěrování
I pro problémové klienty
Po vzájemné dohodě sepsání úvěru u vás.

Adresa : Horní náměstí 10, Znojmo, Obchodní pasáž Duky
Pracovní doba: Po-Pá 8-17 hod.
tel./fax: 515 222 893, mobil: 731 176 010, e-mail: rudolf.herzig@seznam.cz

hovnou. Dalšími partnery školy
jsou Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska a KIS Oslavany.
A co rodiče, mají zájem o dění
ve škole?
Naše škola stojí o dobrou konstruktivní spolupráci s každým
rodičem, i když ne vždy se to
zcela daří, a na této vzájemné
spolupráci je pořád co zlepšovat.
Myslím, že na velmi dobré úrovni
je poskytování poradenských služeb, zejména v oblasti profesního
poradenství pro rodiče vycházejících žáků. Rodiče mají možnost
konzultovat výchovné či vzdělávací problémy svých dětí s třídními
učiteli, výchovným poradcem a se
speciálním pedagogem, který jim
nabízí i poradenskou péči v oblasti
náprav poruch učení či logopedickou péči. O dění ve škole jsou
rodiče pravidelně informováni
prostřednictvím místního časopisu
OKNO, v kabelové televizi a na
webových stránkách školy
Spolupracujete i s jinými školami ve vašem okolí?
Spolupráce s ostatními školami
se zatím omezovala spíše na konzultace a předávání zkušeností při
řešení různých situací a problémů
ze školní praxe. Díky novému
dopravnímu hřišti však tato spolupráce nabírá na intenzitě. Již v loňském roce navštívili žáci téměř z
20 okolních škol toto hřiště a ve
spolupráci s BESIPem a DDM
Oslavany zde realizovali praktickou výuku v rámci dopravní výchovy. V tomto roce bude výuka
na dopravním hřišti pokračovat.
Zapojuje se škola do kulturního života města?
Nedávno pořádala naše škola
již desátý školní ples. Finanční
výtěžek bude věnován na dokončení rekonstrukce učebny chemie.
Na 18. březen připravujeme s KIS

Oslavany hudební vystoupení
žáků, budeme se rovněž podílet
na akcích ke Dni dětí. V květnu
chceme veřejnosti připomenout
dvě školní výročí - 85 let od zahájení výuky v budově 1. stupně.
Tehdy za první republiky to byla
měšťanská škola, kterou již tehdy
navštěvovali žáci z širokého okolí. Budova 2. stupně oslaví také
půlkulaté výročí, učí se v ní již
45 let. Srdečně zveme všechny
čtenáře novin Zrcadlo k návštěvě naší školy. V červnu navštíví
školu delegace z partnerského
města Schkeuditz ze SRN a při
této příležitosti bude slavnostně
předána do užívání zrekonstruovaná učebna chemie. Její nové
vybavení pochází právě jako dar
od našich přátel z tohoto města.
Dnes se do výuky aplikují
nejrůznější vzdělávací programy.
Jak je to ve vaší škole?
Všichni pedagogičtí pracovníci
naší školy se v uplynulém období
podíleli na vytvoření nového školního vzdělávacího programu. Výsledkem je program, který v sobě
spojuje pozitivní zkušenosti z naší
předcházející výchovně vzdělávací práce s novými vyučovacími
postupy a metodami. Učitelé se
pravidelně účastní různých forem dalšího vzdělávání a nové
poznatky pak přenášejí do své pedagogické praxe. Myslím, že naše
škola má skutečně co nabídnout
Máte soutěživé žáky?
Naši žáci soutěží rádi, proto pro
ně připravujeme soutěže přímo ve
škole a pozornost věnujeme právě
školním kolům různých soutěží.
Každým rokem mohou soutěžit
žáci ve šplhu, recitaci, zpěvu,
atletice, oblíbené jsou turnaje
ve florbalu, fotbalu či pódiové
skladby. Vědomostní soutěže jsou
připravovány prakticky ve všech

předmětech, kromě nich pořádají
žáci např. ekologickou konferenci
a zapojují se do různých projektů.
Úspěšní bývají naši žáci v různých celostátních či regionálních
výtvarných soutěžích, v minulých
letech to byla i cenná umístění
v dopravní soutěži. Škola však
organizuje soutěže nejen pro své
žáky. Po úspěšné realizaci oblastního kola dopravní soutěže v loňském školním roce jsme v září
2007 přivítali ve škole účastníky
celostátního kola této soutěže pro
sluchově postižené děti. V květnu
2008 budeme organizátory okrskového, oblastního a krajského
kola dopravní soutěže.
A co město jako zřizovatel,
vychází vám vstříc?
Spolupráce se zřizovatelem
školy je v současné době velmi
dobrá a konstruktivní. Vzájemná
propojenost školy a zřizovatele
je dána aktivním zapojením vedoucích pracovníků školy přímo
v radě a v zastupitelstvu města i
v odborných komisích. Zřizovatel je tak průběžně informován
a má neustálý přehled o dění ve
škole a může tak pružně reagovat
na všechny podněty či připomínky. Platí tedy, že město škole skutečně vychází maximálně vstříc,
na druhou stranu škola ve městě
dobře funguje a snad i významně
přispívá k jeho dobrému jménu.
Kde se dozvíme více o škole?
Máme své internetové stránky
http://zs-oslavany.selfnet.cz a také
pravidelně posíláme příspěvky
do místního měsíčníku OKNO,
na kabelovou televizi a některé
významné události zprostředkováváme i čtenářům Zrcadla. Zdrojem
všech důležitých informací o činnosti školy lze získat ve výročních
zprávách za každý školní rok.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář
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Na zámku rozdávali měšce zlaťáků
/Bohutice/ Aprílové úterý na
zámku v Bohuticích proběhlo
ve zcela vážném duchu. Rozdávaly se tu totiž měšce zlaťáků
a symbolické šeky Nadace ČEZ.
Šeky předala Lucie Speratová,
pověřená řízením Nadace ČEZ,
a zástupce ředitele Jaderné elektrárny Dukovany Jaroslav Vlček.
„Proběhlo jarní rozdělení darů
Nadace ČEZ, tentokrát v Bohuticích. Plníme tak tradici, že
se tak odehrává v obci, kde již

z projektů byla Oranžová hřiště
v regionech, kde působíme, a
v tomto budeme pokračovat.
Podporujeme ale i jiné projekty,
a proto jsme se tu dnes sešli.
Jedná se o regionální projekty pro
letošní rok. V okolí EDU jde o 18
projektů zaměřených především
na školství, volnočasové aktivity,
podporu památek a sociální
sféru,“ sdělila Lucie Speratová,
pověřená řízením Nadace ČEZ.
Největší podporu ve výši 1,5

foto: EDU

něco bylo podpořeno a v tomto
chceme pokračovat i nadále. Je
tu milé prostředí a jsem rád, že
poznám další z obcí z dvacetikilometrového pásma. Dnes byly
rozdělovány celkem 4 miliony,“
informoval Petr Spilka, tiskový
mluvčí EDU.
„V loňském roce jsme oslavili
páté výročí od založení Nadace
ČEZ a za tuto dobu se nám podařilo podpořit velkou spoustu
projektů. Rozdělili jsme celkem
přes 500 milionů korun. Jedním

milionu korun získalo sdružení
Energoregion 2020, které sdružuje 125 obcí v 20 km pásmu EDU.
Finanční prostředky budou využity k vybavení škol pro vybraná
spádová místa. „V každém ze tří
okresů, do kterých spadá oblast
Energoregionu 2020, tedy Brno-venkov, Třebíč a Znojmo, jsme
vybrali dvojici škol, které získají
multimediální vybavení, odpovídající současným požadavkům.
Především se jedná o interaktivní
tabule pro výuku a další vybavení

počítačové učebny,“ představil
projekt předseda Energoregionu
Josef Zahradníček.
„Naše tělovýchovná jednota
působí v Polánce. Máme k dispozici hřiště, tenisový kurt a na
zimní měsíce tělocvičnu. Ta je
vcelku velká a v dobrém stavu,
ale chybí nám tělocvičné nářadí.
Proto jsme požádali nadaci ČEZ
o příspěvek,“ uvedl předseda TJ
Polánka Jan Fiala.
„Požádali jsme o sponzorský
dar, abychom se mohli nadále
věnovat dětem v krásném zákoutí
řeky Rokytné, kde máme táborovou základnu. Máme podsadové
stany a za finance pořídíme 15
nových stanů, takže se bude moci
rekreovat o 30 dětí více,“ přidal
se vůdce skautského střediska
z Ivančic Zdeněk Mucha.
„Jsme příspěvková organizace
a naším zřizovatelem je JM kraj.
Poskytujeme ubytování pro 81
klientů. Budova dříve sloužila
pro mentálně postiženou mládež
a nyní tu bydlí senioři. Budova
byla předělána a nadační příspěvek využijeme na dovybavení, to
znamená na vozíky, zvedací zařízení, speciálně upravený nábytek,
polohovací lůžka. Naši senioři
tuto pomoc určitě ocení,“ prezentoval Domov pro seniory v Plavči
jeho ředitel František Vybíral.
Podpořených projektů bylo
samozřejmě více. Například na
zřízení multifunkčního farního
centra v Olbramovicích pro
volnočasové aktivity mládeže.
Po oficiální části předání šeků
a představení podpořených projektů byla možnost prohlídky
výjimečné expozice bohutické
Křížové cesty, souboru 54 soch
v životní velikosti. Setkání zakončilo ochutnávkou vín v bohutických sklepeních.
/mask/

!
!
!
,
Ž
e
Ě
š
a
T
V
U
!
!
!
O
a
z
S
e
í
š
n
a
e
n
l
á
a
p
z
O
y
n
i
l
z
r
m
o

Podmínky soutěže:
Do slosování budou zařazeny všechny cestovní
smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy
uzavřené v naší kanceláři od 1. dubna do 31.
října 2008. Slosování smluv bude 3. listopadu
2008. Výherce bude o výhře vyrozuměn poštou
a uveřejněn prostřednictvím novin Zrcadlo dne
7. listopadu 2008. Poukázka, kterou od nás
obdrží, bude platná do 31. března 2009. Výherce
ji může uplatnit při výběru pobytu ze zimních
katalogů námi zastupovaných cestovních
kanceláří, nebo ji věnovat svým blízkým jako
dárek. Poukázka není směnná za hotovost.

Jeďte s námi v létě k moři
a vyhrajte poukázku na zimní
dovolenou v hodnotě 9.999,- Kč.
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
tmktravel@seznam.cz

Vyřídíme příspěvky
ZAMĚSTNAVATELŮ

Poskytneme slevy
cestovních kanceláří
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro Vaše blízké
Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

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
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Z regionální kuchyně Na pomoc přírodě v okolí Dalešické přehrady
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.

Listové těsto
Podle pořekadla má být na listové těsto čerstvé máslo a staré koště. Staré
koště proto, aby dobře roztopilo troubu, která má být tak prudká, aby do
ní vložený papír zežloutl. Jiné kuchařky tvrdily, že má být roztopena tak,
aby se pod ní v průběhu pečení už nemuselo přikládat. Ve starých troubách
tudíž musela kuchařka dobře přikládat, neboť na tom kromě vyválení
těsta závisí úspěch. Dnes je to už daleko jednodušší. Při pečení výrobků
z listového těsta musíme zpočátku péct zprudka, aby těsto naběhlo, a poté
pomaleji dopékat. Recepty na toto těsto jsou známy už z roku 1645, ale až
od roku 1831 jsou v té podobě, jak je známe dnes a to včetně různorodých
kombinací příloh, především ovocných a v poslední době i slaných.

Těsto máslový takto se dělati má - Recept z roku 1645

Vzíti mouky a jedno vejce s bílkem, vrazit je do mouky, víc dva žloutky
do toho másla novýho nakrájeti, studený vody mezi to nalíti, růžový vody
přilíti, čistě to vyváleti na stole, potom vzíti dvě libry novýho másla, aby
v něm krupek nebylo, potom pokládati po těstě, překládat, válet a pak pícti.

Listové těsto ze syrového vnitřního sádla

Sádlo před zpracováním odblaníme a pomeleme. 1. těsto - 15 dkg sádla,
5 dkg hladké mouky, 2. těsto - 20 dkg hladké mouky, 2 žloutky, 8 lžic vody,
1 lžíce octa, trochu soli. Sádlo umeleme.
Jana Žáková, Rybníky

Listové těsto - základní

Co budeme potřebovat: 600 g hladké mouky, 500 g másla, 1 žloutek,
špetku soli, 1 lžíci octa, 250 ml vody.
Postup: Studené máslo nastrouháme do 1/3 mouky, prohněteme a dáme
do chladna, máme tzv. tukové těsto. Na vál dáme zbylou mouku, do ní uděláme důlek, do kterého přidáme žloutek, sůl, lžíci octa a přiléváme vodu.
Zpracujeme vláčné těsto, které také dáme do chladna odpočinout. Poté obě
těsta spojíme a společně několikrát rozválíme, to opakujeme 2x a dáme
odpočinout. Pak již tvarujeme na různé pečivo.

Šnečci z listového těsta

Co budeme potřebovat: Balíček listového těsta, 20 dkg moravského
uzeného, 20 dkg sýra, vejce na potření, sůl, koření na posypání.
Postup: Těsto rozválíme na tenký plát, na něj narovnáme plátky moravského uzeného a podle chuti plátky uzeného nebo obyčejného tvrdého
sýra (Eidam). Smotáme jako roládu a snažíme se, aby byla co nejpevněji
srolovaná. Okraj potřeme rozšlehaným vejcem, aby se těsto nerozmotalo.
Roládu nakrájíme na kolečka, pokládáme na plech s pečícím papírem
a horní část šnečka potíráme rozšlehaným vejcem. Pak posypeme kořením.
Nejchutnější je kmín, grilovací koření nebo kari, pokud chceme trošku pikantnější, můžeme použít pepř, pálivou papriku a chilli. Pečeme ve vyhřáté
troubě na 180 stupňů asi 6-8 minut, aby měli šnečci zlatavou barvu.
Doporučení: Podávat jako chuťovku k vínu. Michaela Křížová, Třebíč

Meruňkový závin

Co budeme potřebovat: 400 g listového těsta, 100 g strouhanky, 300 g
meruněk, dva sáčky vanilkového cukru, 1 vejce, cukr moučku na posypání.
Postup: Těsto rozválíme na plát asi 3 mm silný a posypeme ho strouhankou. Meruňky rozpůlíme a zbavíme pecek a promícháme s vanilkovým
cukrem. Rozložíme na střed těsta na strouhanku a pocukrujeme. Okraje
plátu těsta přehneme přes náplň, konce založíme dospod a závin přeneseme
na vymaštěný plech (nebo nově vyložený pečícím papírem), potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme v troubě na 200 C˚ asi 40 minut, vychladlý
závin pocukrujeme.
Doporučení: místo čerstvých meruněk můžeme v zimě použít i důkladně okapané meruňky zavařené.
/mask/

Stejně jako v loňském roce se
i letos na jaře uskuteční akce
„Čištění Dalešické přehrady“, a to
v sobotu 26. dubna. Díky členům
Moravského rybářského svazu,
místní organizace Třebíč, kteří
Dalešickou přehradu znají nejlépe, byly vytipovány nejvhodnější
lokality. Čištění bude probíhat
v úseku Hlny, pod Stropešínským
mostem, dále v místech Jirkas
u Vladislavy, Kozlany, Lavičky
pod Koněšínem a u Hartvíkovické pláže. Partnerem akce je
Skupina ČEZ. Záštitu nad akcí
převzal senátor Vítězslav Jonáš.
Akci podporuje také místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže z Třebíče,
která poskytne loďky.
V roce 2007 bylo nasbíráno,
vytříděno a odvezeno 123 pytlů
komunálního odpadu a 28 pytlů

pet lahví, pneumatiky, sedla z aut,
barely, sklo apod. Čištění probíhalo ze břehu i z vody. Byly odvezeny tři plné kontejnery odpadu.
Akce se zúčastní členové Moravského rybářského svazu, místní organizace Třebíč, skupina dětí
z Koněšína a rádi bychom samozřejmě přivítali i další zájemce.
„Uvítali bychom účast všech,
kteří mají zájem pomoci. Tyto
zájemce prosíme, aby svou účast
nahlásili nejpozději do 21. dubna
na Informační centrum JE Dukovany, tel. 561 10 5519, e-mail:
infocentrum.edu@cez.cz, členové MO Třebíč se mohou hlásit na
tel.: 568 850 456, nebo na e-mail:
ivo.kacetl@seznam.cz,“ uvedla k
akci Kristýna Vohlídková z oddělení komunikace JE Dukovany.
Místo srazu: základna Moravského rybářského svazu ve Stro-

V sobotu 15. března se v prostorách nově zrekonstruované
Orlovny v Rakšicích uskutečnil
„1.ročník Josefského koštu“, který uspořádal „Dobrovolný spolek
Moravskokrumlovských a rakšických vinařů“, pod záštitou
Jednoty Orel Rakšice, za podpory
Města Moravský Krumlov a dalších sponzorů.
Vystavovaná vína byla hodnocena degustační komisí 9. březnaza vedení p. Jaroslava Tichého.
Hodnoceno bylo 294 vzorků
bílých vín odrůd Směs bílá, Veltlínské zelené, Müller Thurgau,
Rulandské bílé, Rulandské šedé,
Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský,
Sauwignon, Chardonay, Tramín
červený, Neuburské, Muškát moravský, Irsay Oliver, Sylvánské
zelené, Veltlínské červené rané,
Siegr, Palava, Hibernal, Děvín,
Festivalnyj, Kerner, Muškát
Otonel, Aurelius a 139 vzorků vín
červených odrůd Svatovavřinecké, Frankovka, André, Zweigeltrebe, Modrý Portugal, Cabernet
Sauwignon, Cabernet Moravia,
Rulandské modré, Dornfelder,
Směs červená, Alibernet, Merlot,
Baluburger, Akolon, Nitra, Rose,
Laurot, Slámové z regionu i
vzdálenějších vinařských oblastí.
Šampionem koštu z bílých vín
se stalo Rulandské bílé, ročník

2006 vystavovatele Ing. Josefa
Klímy z Moravského Krumlova.
Šampionem mezi červenými
odrůdami se stalo Svatovavřinecké slámové, ročník 2006
vystavovatelky Elišky Čeperové
z Olbramovic.
Vyhodnocen byl také šampion
domácí bílé víno Ryzlink vlašský
pozdní sběr 2007 - vystavovatel
Jiří Vít Rakšice a šampion domácí červené víno Laurot 2007
kabinet patřil Františku Doubkovi z Polánky.
Samotný košt proběhl v pohodové a veselé atmosféře, protože
se o víně při víně dobře povídá.
Všichni, kteří došli koštovat, si
pochutnali na dobrém víně v obrovské škále odrůd a chutí, která
se málokdy takto pohromadě
vyskytne. Odpoledne k poslechu
zahrála dechovka z Vedrovic.
Celý košt byl účastníky hodnocen jako velmi zdařilý s doporučením v této tradici pokračovat.
Pořadatelé by příští ročník rádi
uvítali další zájemce o tuto zdařilou akci. Organizační výbor děkuje všem pěstitelů a výrobcům
vína za jejich účast na letošním
1. ročníku výstavy za dodané
vzorky a dále děkuje všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem přičinili
o zdárný průběh celého koštu.
Za organizační výbor Josef Janda

In vino veritas ...

pešíně v 8:00 hodin.
Pracovní pomůcky budou zajištěny, ale vlastní jsou také vítány.
Na závěr bude pro všechny účastníky připraveno občerstvení.
Den před konáním této akce
přiloží ruku k dílu i zaměstnanci
Jaderné elektrárny Dukovany.
Kolem čtyřiceti dobrovolníků se
v rámci celorepublikového pro-

jektu Čas pro dobrou věc bude
podílet na úklidu kolem hráze
v Kramolíně a Popovské zátoky.
Přehrada byla společně s Přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice vybudována v souvislosti
s výstavbou JE Dukovany. Letos
oslaví vodní elektrárna Dalešice
30 let svého provozu.
ZRCADLO - Mediální partner akce

VERTEX KOLEM SVĚTA ...
...tak znělo soutěžní zadání firmy Vertex. Do soutěže se přihlásila
i 8.B ze ZŠ Klášterní v Moravském Krumlově. Za podpory učitelky matematiky p. Dany Hrubé a díky nápadům hlavně tří aktérek, byl výherní
návrh na světě. Zasloužily se o něj Kristýna Řezáčová, která je autorkou vítězné kresby, Barbora Nejedlá a Kateřina Jarolímová s nápadem
na matematickou slovní úlohu. Spojení kresby a matematického zadání
zaujalo i ředitele Vertexu, který jej označil za vítězný a pozval celou
třídu do areálu firmy, kde jim v zasedací místnosti přiblížili výrobu
a technologie závodu. Pak jim byl předán výherní poukaz na 16 tisíc
korun, trička s výherním motivem a vlajka, která je nyní vyvěšena ve
třídě. Za odměnu byli pozváni i do závodní jídelny, kde si mohli vybrat
z několika jídel. Většina z dětí však zvolila svou „klasiku“ - smažený
sýr a hranolky. Za vyhrané peníze pojede celá třída v květnu na výlet
do 3D kina v Praze. Snaha a úsilí se vyplatily.
/L.K./

foto: archiv Vertex

Jak širokou stuhou lze při měsíční produkci Vertexu 250 tisíc metrů
čtverečních ovinout Zemi kolem rovníku? Při poloměru zeměkoule
6378 kilometrů a obvodu cca 40 000 kilometrů by měsíční produkce
sklotkaniny odpovídala stuze široké 6,025 mm.

Ryby, ptáci a kameny
v oslavanském muzeu

/Oslavany/ Díky velkému úsilí a práci členů vlastivědného spolku
Rosicka-Oslavanska získal zámek v Oslavanech pro své návštěvníky
muzejních sbírek nové expozice. Od prvního května budou otevřeny tři
nové expozice, které rozšíří nabídku zdejšího muzea. Jedná se o expozici ryb, které se vyskytují v širším okolí Oslavan, expozici ptáků a kamenictví. Posledně jmenovaná výstava je jednou z nejvýznamnějších
a poskytuje ucelený obrázek o výrobní etapě tohoto oboru v Oslavanech. Kamenictví tu mělo významnou tradici.
jak/

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 Božena Kopečková z Dolních Kounic.
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Chlap

Rozsudky

Temno

Pokyn

Starší
zájmeno

Zástupce
dítě
při křtu
Jedovatá
bylina

•

Filmová Plošná
Souzvuky
postava výměra
tónů
(Hobit) pozemku

Platidlo
Indie

•

Obtočit

Táboření

Nejvyšší
Umělecká
africká
akademie
hora

•

Staré
počítadlo

Potřeba
oráče

Sněžný
muž

Řecký
ostrov

Značka
hodinek
Starší čes.
jméno

Sítnice

Chutné

Dvorec
(anatom.)

Šimrat

Konžský
ostrov

Pomoc
(ang.)

Fantasta

Altajská
jazyková
skupina

Spáry

2. díl
tajenky

•

Americká Adamova
žena
rasistická
skupina Část mše

Lázně
(zastar.)
Podnik v
Napajedlích

Plátek
masa

SPZ aut
Karviné
Další
(esper.)

Součást
oblečení
Slovenská
řeka

Ohrada

Spadnout
(dětsky)

Nahlodání

Cela

Český
malíř

Léčky
Pořádek

Lákadlo
(zastar.)

Organizace
pro osvob.
Palestýny

Zřasení
látky
Irové
(slov.)

Bakterie
Jméno psa
na Starém
bělidle

Prso

Brána
(něm.)
Ruská akademie věd

1. díl
tajenky
1

Lump

Dámská
šatovka

Podloubí

Sídlo v
Kolumbii

Sedací
umyvadlo

Mužské
jméno

kˇod
Vatikánu
MPZ (D)
Kronachu

Ovšem

Místo, kde
horolezec
klade nohu
Plout

Hle

Kusy
ledu

Vojenská
jednotka

Nevidomý

Egypt.
spisovatel

Bicykl

•

Japonský
mys

Polní
práce
Úhoř
(něm.)

Menší
dřevina
Římsky
201

V Bohuticích kdysi žil vodník. Tehdy byl v lese nad
Bohuticemi rybník, dodnes se tomu místu říká „Na
Místo Klub anga- Véhoně“. V něm bydlel od nepaměti vodník. Ani starý
narození žovaných ani mladý, ale myslel si o sobě, že je vychytralý. Děti,
nestraníků které se v létě chodily koupat do rybníka, stahoval
Dia
pod vodu a rybářům moc škodil. Bohutičtí se radili,
jak se dotěrného vodníka zbavit, aby měli klid. Dali
hlavy dohromady a rozhodli se, že si (1. díl tajenky) o kus níže. Jak se usnesli, tak udělali. Pustili se
do práce a začali stavět hráz nového rybníka. Jak to uviděl
vodník z horního rybníka, začal dumat: „Až bude hotov
spodní rybník, nikdo (2. díl tajenky) a možná se tam usadí
i jiný vodník. To se mi nelíbí, tomu musím zabránit.“ …

04.04.2008
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KULTURNÍ PROGRAMY 07. 04. - 20. 04. 2008
Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 11.4. v 15.00 hod. - IV. Skate park cup. Freestylová kola, skateboardy, skate park
stadion FC Slovan Ivančice, 20 Kč/os. Při nepřízni počasí se akce nekoná.
• 11.4. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté. SVČ Ivančice, KM Medúza,
Tesařovo nám. 7, 20 Kč/os., členové klubu 10 Kč.
• 12.4. ve 14.00 hod. - Výlet na kole pod Templák. Zábavná cesta plná
dobrodružství, u SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, 20 Kč/dítě.
• 13.4. v 15.00 hod. - Příprava na sezonu 2008. Tréninkové odpoledne, ukázka
výcviku koní, SVČ Ivančice, statek Padochovka, 10 Kč/os.
• 16.4. v 17.00 hod. - Ubrousková technika. Nádoby, obrázky. SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7. Nutné se přihlásit předem do 14.4.
• 17.4. v 16.00 hod. - Odpoledne s pohádkou. Zábavné odpoledne s Makovou
Panenkou, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, 30 Kč/dítě.
• do 18.4. - Krásná a zranitelná planeta Země. Výtvarná a fotografická soutěž
s tématikou přírody. • 22.4. - 30.4. výstava soutěžních prací v KIC Ivančice,
• 20.4. od 13.00 - 17.00 hod. - Baterkiáda. Sběr použitých monočlánků,
v průběhu odpoledne budou odměněni 3 sběratelé. Ivančice, park Réna.
• 20.4 od 13.00 hod. - Sbírej a tvoř. Sbírejte víčka od PET lahví a společně utvoříme
co nejvíc obrazů. Tvorba obrazů od 14.00 - 17.00 hod., Ivančice, park Réna.
• 20.4. od 13.00 - 17.00 hod. - Den Země. Zábavné odpoledne pro všechny:
naučná stezka, lanové aktivity, jízdy na koních, tvořivá dílna, country skupina
„Pantofláči“, vyhlášení výtvarné soutěže „Krásná a zranitelná planeta Země“,
losování výherců Baterkiády. Ivančice, park Réna, volný vstup.
Připravujeme: • 7.5. - 10.5. - Poznáváme Prahu. Prohlídka histor. i současné
Prahy. 1.000 Kč na osobu. Nutné se přihlásit předem do 30. dubna.
Máme pro Vás připravenou pestrou nabídku letních táborů. Bližší informace 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
• duben - výstava fotografií Významné návštěvy v M. Krumlově. MěÚ
M. Krumlov, chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu
• duben - výstava SOŠO a SOUŘ M. Krumlov. Galerie Knížecí dům
• 7.4. - Koncert duo „Eva a Vašek“, kinosál M. Krumlov, vyprodáno
• 8.4. v 17.30 hod. - přednáška „Patagonií v sedle“. Cestovatele Daniela Hály,
sál DPS M. Krumlov, Jiráskova 634, bezbariérový vchod, vstupné 40 a 30 Kč.
• 9.4. v 18.30 - „Naše kapela“ Josefa Kristiána. Sál MěKS, Břízová ul. 254,
M. Krumlov, vstupné dobrovolné
• 11.4. v 19.00 hod. - „Takový malý žertík“. Divadelní komedie DS Bezgest
M. Krumlov, kinosál, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek v IC
• 15.4. - Festival Americké jaro 2008. Přednáška pro studenty gymnázia na téma:
„Každodenní demokracie v Americe“ a promítání filmu „Americké národní parky“.
• 15.4. v 19.00 hod. - koncert - vystoupí K. B. Pollick (housle) a D. Parker
(violoncello), galerie Knížecí dům M. Krumlov
• 16.4. - Máme rádi písničky - skupina Marbo. Školní pořad pro ZŠ, kinosál
M. Krumlov, začátek 8.30 a 10.00 hod., vstupné 35 Kč
• 17.4. v 9.40 hod. - Mňam - pohádky, divadélko Kuba, školní pořad pro MŠ
a 1.st. ZŠ, kinosál M. Krumlov, vstupné 30 Kč

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 13.4. v 19.00 hod. - festival Americké jaro 2008 - večer jazzových variací
- Dan Tepfer - klavír, sál ZUŠ A. Muchy Ivančice, vstupné 60 Kč
• 13.4. v 16.00 hod. - přednáška „Americké národní parky a společnost
v Americe a u nás“, kino Réna - malý sál, vstupné 30 Kč.
• 24.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert Rendez - Vous s muzikálem. Účinkují:
profesorka Jarmila Krátká a studenti JAMU, klavírní doprovod Dagmar Klementová,
kino Réna Ivančice. Vstupné 80 a 60 Kč. Předprodej v KIC Ivančice
• 17.5. odjezd v 15.00 hod. - natáčení Manéže Bolka Polívky, od Besedního
domu Ivančice Zájezd - Brno - hala Vodova ulice. Účinkuje Bolek Polívka
a jeho hosté. Vstupenka a doprava 410 Kč. Přihlášky do 10. dubna!
Připravujeme: • 31.5. odjezd v 6.30 hod.od Besedního domu Ivančice.
Poznávací zájezd - Hluboká, Červená Lhota, Kratochvíle. Doprava 410 Kč.
• 21.6. odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu Ivančice. Poznávací zájezd
Teplické skály, Hospital Kuks, doprava 410 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 11.4. ve 20.00 hod. - taneční zábava, hrají skupina Darken a Relax.
• 17.4. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 19.4. v 19.00 hod. - Pumpařský bál, hrají Wokno, Woraz, Dým, Pepa „Gulliver“
Novotný, Pumpaři, Pantofláči a Trend. Pořádá TJ Padochov a Pumpaři
• 19.4. ve 20.00 hod. - taneční zábava, hraje hudební skupina ANNA

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 6.4. - První jarní výšlap jihomoravské oblasti - 52. ročník - Zahájení turistické
sezóny 08 v regionu Mor. kras a okolí aneb Lidé v tomto kraji pod čepicí mají! Odjezd
vlakem v 7.08 hod. Ivančice město (jízdenky kupujeme do st. Blansko zastávka),
vedoucí akce A. Moravec počká na vlak. nádraží v Brně na 2. nást. (pozor 4 min.na
přestup) pokud nestihneme, další spoj je v 8.46 hod. Trasu jdeme 12 km z Blanska
ze zámku/Jedle/Č. Hora. Na nádvoří v pivovaru se koná program s občerstvením.
Nezapomeňte čepici a něco pod ní! Zápis do knihy rekordů, soutěž o nejkrásnější
čepici a největší orig. předmět pod ní. Pravděpodob. návrat je v 17.41 hod.
• 8.4. sraz ve 14.00 hod - Exkurze v novém závodě na Padochovce, před
Vchodem. Zájemci nechť se přihlásí vedoucímu akce J. Flíčkovi do 6.4.!
• 12.4. v 8.30 hod. - Veřejný turistický závod v Ivančicích na Malovansku.
Sraz organizátorů je u mostu. Prezentace závodníků do 9.30 hod. Trasy jsou
2 - 6 km a je 8 kategorií. Více informací na www.turisticky-zavod.cz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

na šk. rok 2008/09 ul. Školní 139, M. Krumlov, tel.: 515 322 283
HUDEBNÍ OBOR - sborovna
24.4. a 25.4.2008 od 13.00 - 16.00 hod. a dále: květen, červen
VÝTVARNÝ OBOR - učebna č.17
24.4. a 25.4.2008 od 13.00 - 16.00 hod. a dále: květen, červen
TANEČNÍ OBOR - sál
22.4. a 24.4.2008 od 13.00 - 16.00 hod. a dále: květen, červen

Spolek pro obnovu tradic pořádá dne 3. května 2008 v 18.00 hodin

FLORIÁNSKÁ ZÁBAVA

se vsetínskou cimbálovou muzikou a ochutnávkou vín Ing. Plačka
z Moravských Bránic. V restauraci hotelu Epopej, vstupné dobrovolné.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 22.4. - Den Země. Akce školní družiny. Upřesnění na letácích.
• 25.4. v 13.00 hod. - Olympiáda družin. Sportovní klání přihlášených družin.
Slavnostní zahájení na hřišti ZŠ.
Připravujeme: Příměstský tábor 25.8.-29.8.08, cena 200 Kč/týden. Podrobné
informace na www.ddm-oslavany.cz

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 11.4. od 15.00 hod. - Výroba keramických hodin i s hodinovým strojem.
S sebou si vezměte hadřík, pracovní oděv. Vlastní nápad vítán! Cena 150 Kč.
• 18.4. - Den Země. Na nám. T.G.M. v M. Krumlově budou připraveny
interaktivní ekologické hry a soutěže pro děti. Současně zde proběhne vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže „Modrá planeta“ pořádané ve spolupráci s MěÚ
• 19.4. od 13.00 hod. - Soutěž v yoyování. V MěKS. Vstupné dobrovolné,
startovné je 100 Kč. Kategorie: začátečníci, středně pokročilí (jakýkoliv styl),
pokročilí (jakýkoliv styl), spin top (káča), Moebuis Contest.
• DDM otvírá nové kurzy pro dospělé: Hubneme do plavek každé pondělí
a čtvrtek od 17.00 hod. v sále DDM Mor. Krumlov. Kurz a cvičební hodiny
vede Yvona Žáková. Délka kurzu je 12 hodin a cena 1.500 Kč. • Počítačový
kurz pro dospělé každé úterý od 17.00 - 19.00. Délka kurzu je 20 hodin a cena
1.200 Kč. Word, Excel, základy internetu apod.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 5.4. ve 13.00 -Dance show (taneční přehlídka) v KD. Pořádá DDM Miroslav
ve spolupráci s taneční skupinou Symbiotic, MKIC a OPS Marek.
• 19.4. v 9.00 hod. - Aircombat - „Letecká bitva o Miroslavské letiště“, závod
modelů letadel na letišti Aeroklubu Miroslav + výstava automobilů.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• 10.4. od 16.00 hod. (délka kurzu 3-4 hod.) - Kurz pletení z pedigu. Pedig se
stává stále oblíbenějším materiálem pro tvoření, lze z něj uplést téměř cokoliv.
I Vy si můžete z kurzu, jenž je vhodný i pro začátečníky a starší děti (cca od 6 let),
odnést vlastnoručně upletený tácek, ošatku či květináč. Veškerý materiál máme
k dispozici. S sebou si přineste starší ručník (na kolena - pracuje se s mokrým
materiálem), popř. štípací kleště (není nutné). Vede: Alena Pečerová. Poplatek:
200-250 Kč dle velikosti výrobku Počet míst je omezen, proto je nutné se
nahlásit předem nejpozději do 7.4. na tel. č.: 602 782 280.
• 17.4. od 9.30 do 12.00 - Vycházka „Šaty bohyně Lady“. Sraz na vlakové
zastávce Ivančice-Město v 9.30 hod. Malý výlet spojený s předjarní čistkou
říčních břehů. Konkrétní lokalita bude upřesněna na místě. S sebou vlastní igelitové pytle a pracovní rukavice. Věk 10 plus, jinak s doprovodem. Dobrovolný
příspěvek na chod Měsíční Houpačky: 10 Kč.
• 19.4 - od 10.00 do 17.30 - Oslava Ženy. Sobotní seminář pro ženy. Orient.
břišní tanec, zpěv, jemné masáže s použitím přírodních vonných olejů, hlas
šamanského bubnu; tanec s živými bubny! S sebou: pohodlné oblečení (volné
sukně nebo kalhoty, krátké tričko, šátek na zpevnění boků, teplé ponožky), podložku k meditaci, prostěradlo a mističku na olej, příp. bubny či chrastítka, lehké
jídlo na oběd a svačinku, v centru je voda i možnost uvařit si čaj a kávu. Vede:
Kateřina Pokorná (lektorka tance a babymasáží, muzikoterapeut). Poplatek:
500,- Kč (členové 450,- Kč)
Pravidelný program: • Herna pro děti s rodiči: po 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
(poslední pondělí v měsíci), 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
• 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.
• 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
• 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
• každou středu od 18.00 do 20.00 hod. - Oslava ženy. Orientální břišní tanec,
africký tanec, bubny, meditace, zpěv a vzájemné sdílení.
• každé úterý od 15.30 do 16.30 hod. - Výtvarné hříčky pro děti od 2 let.
Pro rodiče s dětmi; rozvoj motoriky, fantazie i výtvarného cítění dětí,
• 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.
• každý čtvrtek od 15.00 do 15.45 hod. - Doučování pro I. stupeň ZŠ.
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. Vede Mgr. Hana Křivánková

VYCHÁZKA ZA JARNÍ KVĚTENOU
A PTACTVEM MIROSLAVSKA
se koná v sobotu 12. dubna.
Sraz ve 13.00 hodin v Miroslavi u radnice.
S sebou doporučujeme obuv do terénu a oblečení přiměřené počasí.
Předpokládaná délka vycházky asi 5 km. Srdečně zvou RNDr. Erik
Schwarzbach, MVDr. Julius Klejdus a Mgr. Bronislav Gruna
Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích Vás zve na výstavu

POZOR, VYLETÍ PTÁČEK!

Výstava, která je pořádaná ve spolupráci s Muzeem Těšínska
v Českém Těšíně, zachycuje vývoj fotografování od nejstarších
dob po současnost. Výstava se koná v Památníku Alfonse Muchy
v Ivančicích (Palackého nám. 9) a potrvá do 25. května 2008.
Otevřeno: pondělí, středa od 9 - 12 a 13 - 17 hodin, úterý, čtvrtek,
pátek od 9 - 12 a 13 - 16 hodin, sobota, neděle od 13 - 17 hodin.
Velikonoční pondělí 24.3. - zavřeno, čtvrtek 1. 5. a 8. 5. - od 13 - 17 hodin.
Místní organizace KDU-ČSL Mor. Krumlov a Orel jednota Rakšice
zvou na přednášku Mgr. Marka Orko Váchy, biologa a katolického
kněze, autora několika publikací

O VÝVOJI ŽIVOTA NA ZEMI,
O ČLOVĚKU A BOHU

Přednáška se koná v malém sále Orlovny v Rakšicích
v pátek dne 11. dubna v 19.00 hodin
Srdečně jsou zváni všichni, kteří se zabývají
otázkou vztahu přírodních věd a víry.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618
• so 5.4. ve 20.00
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
• ne 6.4. v 18.00
Milostný příběh USA
• st 9.4.ve 20.00
VRATNÉ LAHVE
Česká komedie
• so 12.4. ve 20.00
JÁ LEGENDA
• ne 13.4. v 18.00
Sci-fi horor USA
• st 16.4. ve 20.00
OBČAN HAVEL
Český filmový časosběrný dok.
• so 19.4. ve 20.00
LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný akční film USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

• ne 6.4. v 18.00
ve 20.00
• st 9.4.ve 20.00

• ne 13.4. ve 20.00
• st 16.4. ve 20.00
• ne 20.4. v 18.00
ve 20.00

O ŽIVOT
Komedie ČR
3:10 VLAK DO YUMY
Western USA
LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný akční film USA
POKÁNÍ
Drama USA
LETs DANCE 2
Taneční film USA

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

• so 5.4. v 18.00

• ne 6.4. v 18.00
• so 12.4. v 18.00
• ne 13.4. v 18.00
• so 19.4. v 18.00
• ne 20.4. v 18.00

NA VLASTÍ NEBEZPEČÍ
Film ČR
CRASH ROAD
Komedie ČR
VÁCLAV
Komedie ČR
ŘÍŠE HRAČEK
Rodinný film USA
LOVCI POKLADŮ: KNIHA
TAJEMSTVÍ
Dobrodružný akční film USA
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Animovaný film Něm./Šp./VB

9. dubna 2008 se koná na ZUŠ M. Krumlov, Školní 139

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

dopoledne pro MŠ a ZŠ od 9.00 - 11.30 hodin,
odpoledne pro rodiče a děti od 13.00 -16.00 hodin.
Kontakt: 515 322 283.

SM Domino Branišovice pořádá
v sobotu 12. dubna 2008 od 20.00 hodin v sále KD

PYŽAMOVOU PÁRTY PRO DOSPĚLÉ

Překvapení večera: strip show se šlehačkou!
Bohatá tombola: sele, soudek černého piva, karton šampaňského aj.
K tanci i poslechu hraje DUO Artex.
TJ Sokol Padochov a skupina Pumpaři pořádají
v sobotu 19. dubna 2008

PUMPAŘSKÝ BÁL

Hrají skupiny Wokno, Woraz, Dým, Pepa „Gulliver“ Novotný, Pumpaři,
Trend a Papučáři. Začátek v 19.00 hodin. Vstup do sálu bez kanad!

„Kača na špagátě“, Ochotnický divadelní spolek z Nových Bránic,
sehraje 19. dubna 2008 v místní sokolovně veselohru

TITANIK

od Františka Ringo Čecha. Přijďte se s námi pobavit.
ZŠ a MŠ Olbramovice pořádá
24. dubna 2008 od 8.30 - 15.00 hodin v budově ZŠ Olbramovice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v rámci kterého proběhnou akce:
projekt „U nás v Evropě“ a sbírka „Brýle pro Afriku“.
Jste všichni srdečně zváni.

VEČER PŘI DECHOVCE

25. dubna 2008 v 19.30 hodin v KD v Petrovicích
Taneční zábava pro příznivce dechové hudby, účast přislíbilo šest
hudebních orchestrů. Jako pořadatel akce vystoupí Petrovanka,
dále Dubňanka, Polanka, Venkovanka, Amatéři.
Mezičas vyplní kapela Dreams.
Speciální muzikantský guláš a jiné občerstvení zajištěno.
Vstupné 80 Kč. Za pořadatele srdečně zve Josef Reiter.

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.

KOLOVLAKY

ČD v letní sezóně 2008 od 26.4. do 28.9. poskytují zajímavou službu
pro cyklisty. O sobotách a nedělích bude možno přepravovat přímými
vlaky jízdní kola: z Brna hl. n. do Oslavan v 7.46 hod. a 9.46 hod.
a zpět z Oslavan do Brna hl. n. v 14.57 hod., 16.57 hod. a 18.57 hod.
Kapacita vlaků se bude přizpůsobovat podle zájmu, zejména, když
budou koloakce v Oslavanech.
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

TRSTĚNICE

Trstěnice leží v pahorkatině na svahu nad Trstěnickým potokem.
Lehké a úrodné půdy a prosluněné svahy přály odedávna rozvoji
vinařství a sadařství. Díky příznivé poloze bylo území obce hojně osídleno různými kulturami od prvních zemědělců v mladší době kamenné
až po současnost. Pravěké osídlení dokládají četné archeologické nálezy z různých míst katastru. Mezi nimi vyniká skříňkový hrob únětické
kultury z doby bronzové nalezený v roce 1923 v polní trati „Za kostelem“. V hrobové komoře obložené velkými kamennými deskami bylo
objeveno přes 20 bronzových předmětů a 10 hliněných nádob.
První dochované písemné zmínky o Trstěnicích jsou z poloviny 13.
století. K roku 1247 se připomíná Ručka a 1255 Řízek z Trstěnic, první
známí vlastníci obce. Roku 1253 byl v Trstěnicích slavnostně vysvěcen
kostel sv. Gottharda, který se stal farním chrámem pro věřící z Trstěnic,
Morašic, Džbánic a také později zaniklých vsí Střelic a Jiřic.

Ve 14. století byly Trstěnice rozděleny mezi různé vlastníky. Menší
díl vesnice náležel již roku 1348 Bohunkovi z Višňového. Větší díl patřil v roce 1370 Bohunkovi z Trstěnic, který sídlil na zdejší tvrzi. V roce
1400 se dostalo dědictví po Bohunkovi z Trstěnic do vlastnictví rodu
Rohožků, kteří se později také po Trstěnicích psali. Roku 1496 získal
statek Ondřej ze Zástřizl. K roku 1535 je vlastníkem Petr Voneš. Později získal Trstěnice Jan z Rožmitálu, který je v roce 1588 prodal Janu
Zahrádeckému ze Zahrádek. Tím byly Trstěnice připojeny k panství
Višňové, jehož součástí zůstaly až do zrušení vrchnostenské správy.
Výraznou stopu v dějinách Trstěnic zanechali novokřtěnci (habáni).
Členové této náboženské komunity přišli do Trstěnic před rokem 1560.
Pod ochranou vrchnosti zde vybudovali společný dům (Haushaben),
pivovar a mlýn. Tyto objekty se dochovaly v přestavěné podobě dodnes, čímž jsou Trstěnice výjimečné. Novokřtěnci byli vynikající řemeslníci, skromní a pracovití. Trstěnice se staly střediskem oblasti zvané
„Horní dvory“, kam náležely menší komunity v Tavíkovicích, Višňové,
Čermákovicích a ve Skalici. Trstěnická komunita novokřtěnců ve své
době daleko přesahovala počet domácího obyvatelstva. Na počátku
třicetileté války byli pro své vyznání násilně vyhnáni. Další podrobnosti
k novokřtěncům v Trstěnicích najdete v knize Jiřího Pajera.
Kostel Povýšení sv. Kříže stojí na návrší, které bylo pravděpodobně
opevněno příkopem. Byl postaven v polovině 13. století a do roku
1807 je zasvěcen sv. Gotthardu. Za oltářem jsou nástěnné fresky z roku
1798 od Jana Josefa Winterhaldera. Zajímavostí kostela je boční kaple
s křížovou klenbou, jejíž funkce je předmětem odborných diskusí (Benešovská 1986). Tento boční prostor vznikl současně se stavbou celého
kostela pravděpodobně jako soukromá kaple vladyků z Trstěnic.
Dolní mlýn stojí osamoceně na jihozápadním okraji obce. Od poloviny 16. století patřil novokřtěncům. V interiéru mlýna dosud zachovány trámy s letopočtem 1612. Mlýn je cennou památkou, neboť jiné
habánské stavby tohoto typu se u nás nezachovaly.
Tvrz je v Trstěnicích písemně doložena v 14.-16. století. Otázka
polohy tvrziště není dosud spolehlivě vyřešena. Zaniklá tvrz by mohla
být na pahorku zvaném „Na sušárně“ nedaleko Dolního mlýna, i když
jméno kopce ukazuje spíše na hospodářský objekt jiného účelu. Ještě
ve 20. letech sem stavebníci jezdili pro kámen ze základů. Půdorys
okrouhlé stavby je patrný dodnes.
Zaniklé obce. V okolí Trstěnic je neobvyklé množství zaniklých vesnic. Přímo v katastru Trstěnic bývaly ve středověku osady Dobrá Voda,
Krámek, Lišanovice a Střelice. V blízkém okolí zanikly Horní a Dolní
Jiřice u Višňového, Koválov u Čermákovic, Kravky a Berg u Skalice.
Také nedaleké Džbánice byly po třicetileté válce nějaký čas zcela pusté.
Zaniklé osady jsou památkou na kruté válečné události, mohly však zanikat také z důvodů hospodářských. Jména vsí Koválov a Berg ukazují
na dolování rud. S úpadkem těžby snad zanikly také tyto hornické osady.
Použitá literatura: Šípek Zdeněk: Malé dějiny Trstěnic. 2001. - Benešovská
Klára: Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů. Archaeologia Historica 11/1986, str. 305-311. - Pajer Jiří:
Studie o novokřtěncích. Strážnice 2006.

Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova.

Trstěnický kostel sv. Gottharda je
výraznou dominantou obce

Střepy kvalitní habánské keramiky
„fajáns“ nalezené u domů č.p. 59 a 60

04.04.2008

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Zemský sněm v Ivančicích v roce 1608
Na přelomu 16. a 17. století
vládl v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku, Lužici, Rakousku
a Uhersku císař Rudolf II. Habsburský. Na počátku 17. století byl
již stárnoucí a melancholický, své
země čím dál víc řídil centralisticky a zemím okrajoval práva
a náboženské svobody. Neustálé
války s Turky a s tím spojené
válečné daně mu také na popularitě nepřidaly. V té době ztrácel
císař i příznivce mezi katolickou
šlechtou. Karel z Lichtenštejna,
zřejmě nejvlivnější z nich, se
stal nakonec hlavním mluvčím
opozice. Protikladem císaře byl
ambiciózní bratr císaře, arcikníže
Matyáš Habsburský.
Právě tento Matyáš vycítil příležitost a vstoupil do boje o bratrovy trůny.V červnu 1606 se mu
podařilo uzavřít mír se Štěpánem
Bočkajem, jehož hajduci pustošili i východní Moravu. Potvrdil
Bočkajovi vládu v Sedmihradsku
a mimo jiné potvrdil i náboženskou svobodu. Stavovské opozice
spatřovaly v tomto míru vzor
pro vyrovnání s panovníkem i
pro jiné země. Matyáš pokračoval
v mírové ofenzívě a 11. listopadu
1606 ukončil čtrnáctiletou válku
s Turky. Tím si uvolnil ruce pro
řešení vnitřních sporů a získal
sympatie stavů. Aby oba míry

je namířena proti němu. V sporu
viděli představitelé zemských stavů příležitost k prosazení svých
zájmů a oslabení moci císaře. Na
straně císaře zůstala česká města,
zatímco šlechta stála na straně
Matyáše. Církevní hierarchie se
držela stranou a její představitel
kardinál Dittrichštejn se snažil
zprostředkovat jednání mezi císařem a moravskými stavy.
Po prvním moravském zemském sněmu v Olomouci v lednu
1608 nabraly události rychlý spád
a přes trvající jednání bylo nakonec dosaženo dohody o svolání
obecného sněmu. V tomto duchu
bylo císaři odesláno memorandum.
V Brně v březnu roku 1608
se pokusila nespokojená šlechta
vedená katolíkem Karlem z Lichtenštejna o uspořádání zemského
sněmu a svržení zemského
hejtmana Ladislava Berky z Dubé i se zemskou vládou. Napětí se
začalo zvyšovat i tím, že z Čech
byly na Moravu vyslány císařské
vojenské jednotky pod vedením
generála Tillyho. Protože se
vzbouřená moravská šlechta necítila bezpečná v královském městě
Brně, přestěhovala se do Slavkova, kde se dohodla na uspořádání
mimořádného zemského sněmu
v Ivančicích. Bez ohledu na výsledky jednání budoucího sjezdu

Stará radnice po válce - foto z archivu Vl. Voborného

vstoupily v plnou platnost, musely být ratifikovány císařem.
Protože bylo možno očekávat
odpor císaře, uzavřel Matyáš
s Uhry a Rakušany spolek na
jejich ochranu. Prostředníkem ve
sporu Matyáše s Rudolfem II. se
stal vynikající politik a diplomat
Karel starší ze Žerotína. V prosinci 1607 uspořádal na zámku
v Rosicích tajnou schůzku, které
se zúčastnili zástupci Moravanů,
Uhrů a Rakušanů. Byl dohodnut
plán akcí, které se odvíjely na jaře
roku 1608.
V roce 1608 přinesl vyvrcholení vnitřní krize habsburského
státu. Pod vlivem radikálních
katolíků odmítal císař Rudolf II.
přiznání náboženských svobod
pro nekatolíky. Po jednání ve
Vídni bylo sice dosaženo dohody,
ale císař několikrát měnil stanovisko, až jeho odpůrci Matyášovi došla trpělivost a otevřeně
proti císaři vystoupil svoláním
uherského sněmu v Bratislavě
(tehdy Prešpurk), na který pozval
i rakouské stavy. Tam byl 1. února
1608 uzavřen stavovský spolek
(tzv. konfederace), který zmocnil Matyáše, aby hájil uzavřené
smlouvy proti každému, kdo by
chtěl zabránit jejich realizaci.
Císař Rudolf nebyl sice jmenován, ale bylo jasné, že tato akce

měl Matyáš cca 38 000 vojáků,
kteří byli připraveni na moravských hranicích.
O dalším osudu stavovské konfederace a jejím spolku s Matyášem se mělo tedy rozhodnout na
sněmu v Ivančicích. V tomto středisku Jednoty bratrské si vzdělání
osvojili hlavní představitelé proticísařského tábora Karel starší ze
Žerotína a Karel z Lichtenštejna.
Již od konce března se do Ivančic
začali sjíždět představitelé moravské šlechty. Po dlouhém jednání
přijali pozvání i představitelé kléru s vyjímkou kardinála Františka
Ditrichteštejna. Na nátlak císaře
se do Ivančic nedostavili zástupci
královských měst. Matyáš přesto,
že účast přislíbil, se nedostavil
a stejně jako císař vyslal na sněm
své zástupce. Závažný byl fakt,
že do Ivančic nepřijeli ani představitelé českých, slezských a
lužických stavů. V Ivančicích
se poprvé objevily náznaky
neochoty Čechů ke spojenectví
s arciknížetem Matyášem a ke
spolupráci na jednotném opozičním programu.
Sněm byl zahájen v pondělí
14. dubna. Asi 200 delegátů se
sešlo v prostorném mázhauzu
ivančického radničního domu
(dnes Památník Alfonse Muchy).
Účastníci sněmu sesadili nepří-

Stará radnice před II. svět. válkou - foto z knihy Ivančice, dějiny města

tomného zemského hejtmana
Ladislava Berku z Dubé a zvolili
do čela města výbor (zemskou
vládu). „Předsedou“ se stal Karel
z Lichtenštejna. Ve vládě byli
zastoupení příslušníci panského
a rytířského stavu. Takto obsazený výbor měl tehdejší Moravu
spravovat společně se zemskými
soudci a zemskými úředníky.
Dále byl zvolen druhý výbor, který měl na starosti jednání s jinými
zeměmi a veškerou zahraniční
politiku Moravy. Předsedou se
stal Karel st. ze Žerotína.
Druhý den předstoupili před
účastníky sněmu zástupci císaře.
Císař v předneseném poselství
sliboval vyřešit problémy jednáním s Matyášem a za to požadoval, aby bylo jednání ivančického
sněmu rozpuštěno. Stavové
postupovali sice zdvořile, ale
odpověď císařským předali až po
skončení sněmu.
Zástupcům císaře se nepodařilo zabránit potvrzení smlouvy
o konfederaci Rakouska, Uher a
Moravy a potvrzená konfederanční smlouva byla slavnostně předána zástupcům Matyáše. Bylo
velkou škodou, že se z různých
důvodů nepřipojily ke konfederanci Čechy, Slezsko a Lužice. Po
tři roky žila Morava v soustátí jen
s Uhry a Rakušany.
Ještě téhož roku se stal Karel st.
ze Žerotína zemským hejtmanem
(1608-1614) a pod jeho vedením
dosáhla Morava rozsáhlé zemské
autonomie. Zlepšila se správa
zemských financí, země se lépe
bránila daňovým požadavkům panovníka, zlepšila se obrana země,
byla tolerována různá náboženství, po tři roky (1608-1611) byla
úplně zrušena pravomoc České
kanceláře na Moravu a po jejím
obnovení byla silně omezena
a podrobena kontrole moravských
zemských orgánů. Velmi výrazně
polevil centralizmus nejen český,
ale i panovnický. Moravská autonomie došla tak daleko, že v Brně
a Olomouci razila vlastní měnu.
Celá rozsáhlá autonomie Moravy,

jejíž základy byly položeny právě
v Ivančicích, vzala za své po bitvě na Bílé hoře.
Vraťme se do roku 1608. Konfederanční smlouva byla zjevně
zaměřena proti císaři. Chyběl však
důležitý krok a sice přesvědčit české stavy, aby se přidaly na stranu
Matyáše. Proto 21. dubna (ještě
z Ivančic) adresovali Moravané
list Petru Vokovi z Rožmberka.
Vylíčili v něm své důvody ke svolání sjezdu a průběh jednání včetně
uzavřené konfederanční smlouvy.
Rožmberk výzvy Moravanů ignoroval a zachoval neutralitu. Tím se
stalo, že v dalším vývoji muselo
být politické řešení nahrazeno vojenským. Moravané se připojili
k Matyášovým vojskům táhnoucím na Prahu a přispěli k vyřešení
situace ve prospěch Matyáše.
Po dlouhých jednáních byl 25.
června 1608 v libeňském zámku
podepsán dokument, stvrzující
kompromisní řešení bratrské rozepře mezi Habsburky. Matyášovi
připadla správa Uher, Rakouska
a Moravy a byl uznán za příštího
krále v Čechách. Rudolfovi byly
ponechány formální vladařské
tituly a přímá vláda nad českým
královstvím, Slezskem a Lužicemi. Počátkem roku 1609 čekal
Rudolfa další prohraný zápas. Český sněm, který byl po čas sporů na
jeho straně, požadoval po císaři náboženskou svobodu, kterou slíbil.
Po tvrdém nátlaku tak Rudolf II.
učinil a vydal Majestát, který byl
nejsvobodnějším náboženským
zákonem v tehdejší Evropě.
Ivančice se tak staly v dubnu
1608 po dobu týdne místem,
kde se rozhodovalo o evropské
politice. Škoda, že pozdější vývoj
dospěl až k Bílé hoře. I tam se
projevila nejednotnost českých
a moravských zájmů, které znamenaly zánik státnosti na 300 let.
Napsal Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Hora-Hořejš P.: Toulky českou
minulostí, svazek 3 • Kolektiv
autorů: Ivančice, dějiny města
• Ivančický zpravodaj č. 4/2004

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

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

koupím
•• Š Favorit nebo Forman s LPG.
Tel.: 721 081 244.
•• přívěs za os. auto s koly 13“. Tel.:
605 471 368.
prodám
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi
- nové, nepoužité. PC 1.200 Kč/sada,
nyní 800 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra - 2 ks, uzamyk. vč. klíče, např.
pro Š Octavia. Další držná tyč pro
vozy se širší střechou. Nepoužívané,
jako nové. PC 1.800 Kč, nyní 1.200
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• intervalový spínač stěračů pro
Š 105, 125, orig. balení s návodem,
50 Kč. Tel.: 774 509 694 SMS.
•• na Peugeota 205 přední kapotu,
páté dveře, čelní sklo, blinkry, př.
a zad. světla, nové tyčky na řazení,
novou žhav. svíčku. Tel.: 603 534 814.
•• 2 ks letních pneu Michelin 175/60
R14, vzorek 5-6 mm, 250 Kč/ks. Tel.:
777 209 235.
•• 4 ks zimních pneu Pirelli 175/65
R14, vzorek 4-5 mm, 500 Kč všechny.
Tel.: 777 209 235.
•• plechové disky 14 , rozteč 4x100,
letní obuté zn. Semperit, vz. 7mm.
2 ks, cena 1.500 Kč. Sleva možná.
Tel.: 775 058 735.
•• disky na Mitsubishi Colt/Lancer
5Jx13, 4 ks za 1.000 Kč. Tel.:
608 916 468, po 16 hod.
•• 4 ks letní pneu obuté na disku pro
Škoda Felicie /najeto cca 1000 km/,
cena dohodou. Tel: 607 203 095.
•• Ladu 1200, najeto 95 tkm,
garážovaná, nebouraná, 1. majitel,
tažné zař., Tel.: 605 878 623.
•• Š 120, r.v. 83, najeto 69 tkm, tažné
zař., nová STK, dobré pneu, cena
5.000 Kč. Tel.: 777 899 856.
•• Š Forman, r.v. 92, tažné zařízení,
nová spojka, dobrý stav, zelený. Tel.:
604 857 206.
•• Š Felicie 1,3, r.v. 96, centrál,
airbag, dobrý stav, cena 35.000 Kč.
Tel.: 721 322 726.
•• Š 105, nová STK 3/10, po výměně
olejů a filtrů, bez koroze, po důchodci,
v zimě nejetá, 6.500 Kč nebo dohoda.
Tel.: 604 124 568.
•• Mazda 323 1,3 benzin, 3 dv.,
pěkná, zachovalá, r.v. 94, najeto 140
tkm, cena 20.000 Kč, sada letních
a zimních pneu. Tel.: 777 298 941.
•• Opel Vectra, 1,8i, provoz 95, 170
tkm, STK 2/10, v el., stav dobrý,
nutno vidět, 23.000 Kč, sleva možná.
Tel.: 607 919 508.
•• Citroen Xara 1.4 i, r.v. 99, 55 Kw, 52
tkm, stříbrná metal., perfektní stav, jako
nová, garáž., STK 3/10, 1.maj., centrál
na DO, př.el. okna, vyhř. el. zrc.,
ABS, rádio + Tape Philips, 2x airbag,
stav. volant, signal. bezpeč. pásů,
nastav. sed. řidiče, zad. spoiler, nový
tl. výfuku, spotř.7 lt. Cena dohodou,
nutno vidět. Tel.: 604 441 723.
•• traktor 4011, dohoda, večer. Tel.:
568 642 022.
•• malý motocykl Babeta, výborný stav,
dohoda. Vedrovice. Tel.: 515 336 881.
•• Jawa 21 Pionýr, na součástky, bez
dokladu, kompletní, 1.000 Kč. Tel.:
607 969 133.
•• ČZ 175/477, v provozu, doklady,
ručení, SPZ, dohoda, Tel.: 602 550 471.
•• Simson S51/1E1, enduro, po
STK, r.v. 90, 12V, perfektní stav,
cena dohodou. Tel.: 602 550 471.

Byty - nemovitosti

prodám
•• RK ACITY nabízí: RD 2+1
Ivančice, dvorek, k rekonstr. 875 tis.
Kč, hrubou stavbu RD 6+1 Vedrovice,
poz. 800 m2, nová výstavba RD na klíč
Ivančice, 4+1 a 4+1+garáž+ pozemek,
ceny od 2,5 mil. Kč, informace na tel.:
605 749 319 nebo www.acity.cz

•• RK BASTA nabízí: MK - chatka se
zahradou 100 tis. Kč, Ivančice - zahr.
u lesa, možnost výstavby chaty 20
tis. Kč, Dalešická přehr. - pozemky
pro výstavbu chat od 200 Kč/m2, RD
Rybníky - ihned obyvat. 1,45 mil.
Kč, RD Hrotovice - velký k rekonst.
se zahr., vjezd, stodola, vedl. budova
850 tis. Kč, Neslovice - vila k rekonstr.
3 mil. Kč. Nabízíme pronájem bytů
v Brně 1+kk až 4+1. Tel.: 777 200 557.

•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 5 mil. Kč.
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• velký RD v Šumicích 4+1, velké
hospod. budovy a stodola, vh. k bydlení
a hospodaření. Tel.: 773 940 740.
•• RD v Olbramovicích 3+1 s WC
a koupelnou, zahrada u domu, ihned
k nastěhování. Tel.: 732 843 003.
•• RD u Pohořelic 3+1, velká zahrada,
stodola, garáž. Tel.: 777 582 899.
•• vyměním měst. byt 2+1 Brno Židenice
za 3+1 v MK. Tel.: 736 782 434.
koupím
•• ornou půdu v okolí MK nebo do 10
km. Tel.: 723 945 153.
•• garáž v Oslavanech na Havířské.
Tel.: 728 264 272.
•• domek k rekonstrukci nebo
pozemek ke stavbě domu v Ivančicích. Tel: 775 949 223.
•• menší RD. Tel.: 732 648 944.
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• 1+1 nebo garsonku v MK. Tel.:
776 202 051.
•• byt v Horních Kounicích. Tel.:
776 202 051.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK, platba
v hotovosti. Tel.: 777 582 899.

Stavba - zahrada

koupím
•• seno, nejlépe balíkované, nabídněte. Tel.: 728 179 905.
•• železný vál. Tel.: 777 070 749.
prodám
•• rouru ke kouřovodu z černého
plechu - 1 ks, síla 2 mm, délka 1 metr,
pr. 20 cm, nová, nevybalená, PC 700
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komínový systém Schiedel - 1 ks.
Průměr kouřovodu 20 cm, nová,
nepoškozená. PC 1.200 Kč, nyní 800
Kč. Tel.: 602 782 272.
••• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 500 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• přípojková pojistková skříňka vč.
tří nožových pojistek 40A, přípojný
kabel a tenkostěnná ochranná trubka.
Cena za vše: 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• traverzu 16 cm, 2 ks/4,5 m. Tel.:
737 962 814.
•• zahradní benzin. čerpadlo. Tel.:
606 461 488.
•• dubové fošínky, cca 1 m3. Tel.:
723 266 393.
•• traverzy, pr. 14 cm , 3 ks po 4 m.,
á 370 Kč/m. Tel: 602 540 206.
•• nevyužitou cirkulárku, kombin.
stůl + podavač, pr. 60 cm, krytovaná,
na kolech, výborný stav, 9.000 Kč.
Tel.: 721 761 942.
•• kovové přenosné schodiště se
zábradlím, zinkované, rošt. nášlapy,
v: na 1. patro, vh. na stavbu, 12.800
Kč. Tel.: 721 761 942.
•• mladé ibišky zahradní, různé
barvy, bodláky na obarvení do such.
vazeb. Tel.: 721 761 942.
•• vnitřní dveře ze 2/3 prosklené, 2x
L80, plné vnitř. dveře L70, všechny
vč. nerez. klik. Tel.: 732 123 663.
•• vrata 2x2 m, plyn. kotel 20
kW, kamenin. odpad. roury 15 cm,
mlýnské kamenné kolo, převodovku
a volant na starou feldu, čerpadlo na
Zetor, pláště na gaz, 15 traktor. plášť,
štípací kužel. Tel.: 721 370 223.

•• modřínové dveře levé 90x200
cm. Cena 400 Kč Ivančice. Tel.:
546 434 319

Vybavení domácnosti

prodám
•• konferenční stolek tm. barvy,
oválný tvar. Tel.: 722 594 962.
•• velice zachovalý starší obývací
pokoj + kuch. linku za odvoz. Tel.:
737 887 378.
•• dvojlůžkový gauč, rozkládací. Tel.:
568 642 022 večer.
•• pohovka, dvojlůžko, béžový
mikroplyš, nový potah, 1.000 Kč.
Tel.: 515 323 059.
•• bílou komodu, cena 1.000 Kč. Tel.:
724 321 199.
•• 3 ks plynových konvekčních
kamen Beta, fi. Karma, 1.500 Kč/ks.
Tel.: 603 782 828.
•• moderní rozkládací sedací
soupravu, rohovou + křeslo, potah
mikroplyš. Tel.: 777 672 001.
•• prádelník z r. 1930 za 1.500 Kč.
Tel.: 604 303 267.
•• kotel na tuhá paliva zn. Dakon
24 (24 kW) v dobrém stavu, málo
používaný. Končím s TP a přecházím
na plyn. PC 19.000 Kč, nyní 6.000
Kč. Tel.: 604 909 581.
•• kompletní vršek zahradního krbu,
je celokovový velmi pěkná práce,
cena 1.000 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• obývací stěnu 3,7x2x0,4 v zachov.
stavu, nepoškozená. Barva šedo-černá,
imitace mramoru. PC 29 tis. Kč, nyní
6.800 Kč. Dohoda možná. Doprava
v okolí zdarma. Tel.: 774 955 253.
•• válendu, cena 200 Kč a peřové
deky 100 Kč, Ivančice, Tel.:
546 434 319.

Elektro a elektronika

prodám
•• funkční pračku se ždímačkou
Romo Fulnek. Tel.: 777 231 100.
•• sporák Rekreant a el. sporák. Dohoda. Tel.: 568 642 022 večer.
•• PC Celeron 300, Win 98, 15“ monitor, klávesnice, myš, repro, tiskárna,
volant, pedály, internet modem. Cena
3.000 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• DVD přehrávač Sony za 800 Kč.
Tel.: 728 264 272.
•• přenosnou klimatizaci i s vytápěním. Tel.: 728 264 272.
•• profesionální podstolovou myčku
nádobí a skla vh. do restaurace je celonerezová momentálně nepoužívaná,
cena10.000 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• přenosnou klimatizaci i s vytápěním. Tel.: 728 264 272.
•• kombo laney tf 200, tříkanál 65W,
nové, 9.000 Kč, combo torque 50W
za 5.000 Kč. Tel.: 604 519 067.
•• elektrický ohřívač vody Tatramat
EO 5N, nový a nepoužitý, nevhodný
dar. Výrazná sleva. Tel. 724 246 387.

Vše pro děti

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, vel: 56-98,
různé. Tel.: 605 108 554.
•• dětské horské kolo RedFox na
5-10 let, červenomodré s výstražnou
vlajkou v dobrém stavu, 1.400 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• lyže 80 cm s vázáním, hůlky, boty
vel: 21,5 za 700 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• dvě stejná jízdní kola po dvojčatech
BMX16 na 4-6 let, cena 800 Kč/ks.
Tel.: 605 182 970.
•• golfový kočárek v záruce, PC 1.790
Kč, nyní 1.000 Kč, málo používaný.
Tel.: 605 533 920.
•• oblečení na mimi od 3 měs., neutrál
barvy. 15 Kč/ks, dobrý stav, oblečení
na kluka od vel: 92, od 20 Kč/ks. Tel.:
605 748 211.

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

•• kočárek po 1 dítěti, hluboký +
sport., tříkolka, zn. V.I.P. Baby (výr.
Piccolo-Chicco), nastav. opěrka zad
a nohou, nánožník, 5ti bodové pásy,
prostorný nákup. košík, perfektní
stav. Foto zašlu na email. Cena 2 500
Kč. Tel.: 605 412 234.
•• horské jízdní kolo dětské, vel. 24,
6 - 9 let, červená barva, zn. Madison,
18 převodů, pěkné, zachovalé. Cena
1.000 Kč. Tel.: 775 058 735.
•• hluboký kočár pro dvojčata, 3.000
Kč, sleva možná, zavinovačky 2 ks,
cena 500 Kč, peřinky šité na zakázku,
cena 1.000 Kč. Tel.: 608 041 134.
•• malé děts. kolo s postran. kolečky
od 2 let, 400 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• oblečení na holčičku od 1 roku,
různé, asi 60 ks/500 Kč, jednotlivě 10
Kč/ks, Ivančice. Tel.: 732 123 663.
•• golfky, šedooranžový, polohovací
záda, košík, 5bodové pásy, 4 měs.starý,
1.200 Kč. Tel.: 777 167 619.
•• sportovní kočárek Bybydesign, modrozel., nánožník, pláštěnka, slunečník,
velký koš, poloh. záda i nohy, boční
opěrky hlavy, mdlo, 5tibodové pásy,
7 měs. starý. Tel.: 777 167 619.

Zvířata

koupím
•• hledám k pokrytí psa k fence pudl
toy apricot. Tel.: 721 934 399.
prodám
•• štěňata kavalír king čarls španěl
bez PP, trikolor. očov., odčerv. Tel.:
732 765 649.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• prase, doma vykrmené, možno
i půlky. Tel.: 724 956 454.
•• rotvajlera, hodný k dětem, dohoda.
Tel.: 737 962 814.
•• jehňata na chov a jateční. Cena
podle velikosti. Bílou kozičku na
chov. Tel.: 722 577 089.
•• štěňata s PP po lov. rod. M:V1,
CAC; ZN(84), BZ I.c ,LZ I.c, hl. 4
O: V, ČR j. šamp., 2x CAJC, CAC,
R-CAC, NV; BZ II.c; ZN(84); KZH
II.c hl.4. Tel.: 732 582 140.
•• fenky čivavy krátkosrsté bez PP,
odběr 1/2 dubna. Tel.: 728 029 879.
•• štěňátka mopse, bez PP, cena 6.500
Kč. Tel.: 732 568 218.
•• štěňátka jezevčíka dlouhosrstého
trpasličího, barva červená, stáří měsíc, odběr koncem dubna. K odběru je
fenka bez PP, po výborných rodičích
matka s PP a štěňě - pes s PP. Pošlu
fotky emailem. Tel.: 724 192 361.
•• kozu, tříletou, černosrstou, cena
1.000 Kč. Tel.: 515 336 903.
•• Služby

•• 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
•• Dovoz písku, štěrku 2 m3 (3,5 t.)
Avie, levně. Přeprava zboží Ford
Tranzit (1,5 t.). Přeprava koní,
půjčení nového přepravníku na dva
koně. Tel.: 775 955 258.
•• SATELITNÍ KOMPLETY od
4.990 Kč pro české programy bez
měsíčních poplatků, montáž, servis.
Informace na tel: 602 433 182, TIVIS
s.r.o. Jana Schwarze 5, Ivančice

•• Ing. Pexa Pavel. Geodetické
zaměření rodinných domů, staveb,
pozemků. Tel.: 777 582 899.
•• Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123,
Tel.: 603 212 763.
•• Předokenní rolety z PVC a hliníku, 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.

•• Zařiďte si půjčku po telefonu. 5 - 50
tis. Kč Vám dovezeme až do domu,
nejvýhodnější půjčka v regionu! Tel.:
605 720 362.
•• Máte problém v registrech?
Nechtějí Vám nikde půjčit? Nové
úvěry. Tel.: 728 004 912.

Různé

koupím
•• domácí uzený špek nebo maso.
Tel.: 777 070 749.
•• malou vzduchovou pistoli. Tel.:
728 319 263.
•• Odkoupíme věci s vinnou
tématikou k využití dekorace např.
sudy atd. Kontakt: Provozní manager
p. Janda, tel.: 604 439 695.
prodám
•• starý šlapací šicí stroj Minerva,
dohoda. Tel.: 722 594 962.
•• šedé šaty s laclem nad kolena,
nošeny 2 měs. v těhotenství, vel:XL.
Tel.: 605 108 554.
•• trakaře 2 ks (vh.jako dekorace),
polní vál, brány 4 ks, dámské kolo, el.
drtič na ovoce - jádroviny, proutěná
košťata d:2 m. Tel.: 515 336 601.
•• fotoaparát Olympus, 2 roky starý,
1x použitý, s krabicí a pouzdrem, jako
nový, 400 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• novou nepoužitou králíkárnu,
nohy a sedlová střecha se šindelí,
jednokotcová 60x90 cm, 800 Kč. Tel.:
728 319 263.
•• cestovní kufry na kolečkách
a s rukojetí, v: 71 a 81 cm, dohoda.
Tel.: 776 115 241.
•• meruňkovici za 250 Kč/lt. Tel.:
733 552 437.
•• klec na exotické ptactvo
110x90x40, rok používaná, za 500
Kč. Tel.: 777 298 941.
•• ovčí vlnu v 10 kg cívkách za 100
Kč/kg. Tel.: 604 303 267.
•• levně akvária, želvária, topítka,
filtry, polyst. boxy, kyslík. bombu,
sudy 120 lt., mrazák Samsung 220 lt.
(4 roky starý). Tel.: 737 785 830.
•• knihu agapornisové, kompletní
průvodce chovem, popis mutací atd.
Za 390 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• silniční kolo Amulet tour, dobrý
stav za 1.900 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• rybářské pruty teleskop., d. 4 m, zn.
Sona, 2 ks. 500 Kč. Tel.: 775 058 735.
•• odsavačku zn. Medela, používaná
2 měs, PC 1.800 Kč, nyní 900 Kč.
Tel.: 608 041 134.
daruji
•• malé bloky obsahující soupis
pomocných názvů a výrazů k luštění
křížovek a rébusů. Jedná se asi o 50
bloků. Zapisováno podle abecedy.
Tel.: 724 123 808.

Seznámení

•• 188/20/85 štíhlý, upřímný Pavel,
hledá touto cestou štíhlou a sympatickou
slečnu, kterou už taky nebaví být sama.
Ivančice. Tel.: 721 141 194.
•• hledám muže kolem 65 let bez
závazků k vážnému seznámení. Tel.:
720 449 784.
•• hledám štíhlou symp. ženu do 45 let
s dom. zázemím pro všechno co k
životu patří. Jsem VŠ 50/185/82, Ferda
mravenec. SMS na tel.: 603 702 160.
•• hledám mladší holku 16-25 na výlety a k občasným schůzkám. Zatím
nezávazně, společná dovolená. Jsem
zajištěný muž štíhlé postavy, 42 let.
Tel.: 739 100 792.
•• touto cestou hledám hodnou
a upřímnou přítelkyni kolem 33 let,
jsem svobodný 36 let. Najde se ještě
taková? Tel.: 737 568 040.
•• rád bych poznal citlivou a hodnou
ženu do 45 let, dítě vítáno, nabízím
vlastní zázemí (dům, zahrada). 46/175/
75, zklamání bolí. Tel.: 515 320 539.

Zaměstnání

•• přijmeme řidiče sk. E pro rozvoz
zboží po ČR. Tel.: 724 976 894.
•• renomovaný umělecký fotograf
a fotografka hledají ženy a dívky
pro fotomodeling. V případě zájmu
možná širší spolupráce. Jen SMS
na tel.: 602 782 240.

•• přijmeme do zednické party
schopného pracovníka, zapravujeme
okna po montážích. Tel.: 777 070 749.
•• hledáme realitní makléře, referenty
a spolupracovníky do kanceláří. Měs.
příjem 35 tis. Kč + služ. auto. Tel.:
724 321 199.
•• začínající rocková kapela hledá
zpěváka z okolí Rouchovan. Zkušebnu
máme. Tel.: 731 453 276.
•• mám zájem o práci na doma. Tel.:
728 742 256.
•• obchodní firma hledá nový tým
spolupracovníků do kanceláří, 22 tis.
Kč/měs. Tel.: 724 321 199.
•• hledám obráběče kovů, svářeče
CO2, ŽL výhodou. Tel.: 728 155 211.
•• Pekárna Moravský Krumlov
přijme řidiče sk. B, C pro rozvoz
pečiva. Práce 8 hod./denně, i bez
profes. průkazu. Tel.: 724 529 727.
•• Asistent/ka obchodu a nákupu.
Klíčové prac. úkoly: příprava a zprac.
podkladů pro obchod. manažery,
systemat. práce s materiál. zásobov.,
nákupní činnost. Požadavky: min.
SŠ s maturitou, dobrá uživ. znalost
MS Office a nějakého infor. systému,
vysoké prac. nasazení, týmový duch,
znalost AJ podmínkou. Prac. zkušenosti
v oblasti sklad. hospodářství nebo
zásob. výhodou. Nabízíme: motivující
finan. ohodnocení podle splnění cílů,
zázemí české, dynam. spol., zaměst.
výhody. Struktur. životopis zasílejte
na TC MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672
01 Moravský Krumlov nebo e-mail:
tcmach@tcmach.cz
•• TC MACH, s.r.o. hledá dravého
obchod. manažera pro prodej komplex.
vytápěcích systému na základě vlastních
tepel. čerpadel vysoké kvality. Klíčové
prac. úkoly: aktivní získání zákazníků
ve svěřeném regionu - obchod. - tech.
zpracov. nabídek, dotažení obchod.
případu do smluv. vztahu, účast na
veletrzích, tech. poradenství zákazníkovi.
Požadavky: SŠ nebo VŠ tech. směru,
min. 2 roky obchod. praxe (prodej tech.
produktů výhodou), obchod. duch,
kreativita, výborné komun. schopnosti,
příjemné a sebejisté vystupování,
řidičský průkaz B, částečná znalost AJ
nebo NJ výhodou. Nabízíme: motivující
fin. ohodnocení (základ + provize) bez
horního limitu, samostatná, čas. flex.
práce v regionu (auto+notebook+tel.),
práce z domova, zázemí české, dynam.
a expan. spol., odborný růst, vzdělávání,
zaměstnan. výhody. Struktur. životopis
zasílejte na TC MACH, s.r.o. U Mostu
590, 672 01 Moravský Krumlov nebo
e-mail:tcmach@tcmach.cz
•• výrobce parafín. svíček přijme do
prac. poměru: dělníky pro obsluhu stroje
na výrobu svíček: vh. pro muže, vyučení
nejlépe v oboru mechanik seřizovač,
mechanik strojů, automechanik apod.,
vedení skupiny 2-3 osob, třísměnný
provoz. Více informací na tel.: 546
431 621 kl. 29 nebo osobně na adrese
Zakřany 61 (areál firmy WOČ).
•• Hotel Vinum Coeli Dolní Kounice
přijme pro doplnění týmu do prac.
poměru: Kuchaře, číšníky, admini. sílu.
Nabízíme: možnost ubytování, strava
zdarma, možnost profes. růstu. Práce
v reprezentativním prostředí, mladý
kolektiv. Požadujeme: profesionální
přístup, loajalitu, chuť na sobě pracovat.
Kontakt: Provozní manager p. Janda,
tel.: 604 439 695. Životopisy zasílejte
na email: info@vinumcoeli.cz
•• zavedená firma z M. Krumlova
přijme topenáře a instalatéra.
Nabízíme
odpovídající
platové
podmínky a požadujeme spolehlivost.
Bližší informace na tel: 606 704 379.
•• rocková kapela Allegro přijme
varhaníka nebo varhanici, i začínající
s tvůrčím duchem a zodpovědným
přístupem. Tel.: 606 580 774.
•• hudební skupina Víkend hledá
bubeníka. Tel.: 604 519 067.

Výzva

•• prosím paní Libu z Vémyslic, aby se
mi ozvala, byl jsem dlouho nemocen.
Honza. Jen SMS. Tel.: 739 742 910.
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KANONÁDA NA STŘELNICI
FC Moravský Krumlov - Mokrá 8:0 (4:0)

Branky: Vybíral 2, Žák 2, Caha 2, L. Zelníček, Anders
První jarní utkání Krajského přeboru v kopané na domácím trávníku bylo pro Krumlovské tak trochu přípravou na příští neděli. Soupeř
z Mokré toho moc nepředvedl. Za první půli jen 3x vystřelil na branku,
a to ještě z úctyhodné vzdálenosti. Brankostroj se rozjel už v 6. minutě z kopačky Vybírala. Další góly v první půli postupně přidal opět
Vybíral, Anders po centru Vlašína a Caha. Několik dalších šancí zůstalo
nevyužito a jedna střela skončila na tyči. Do druhé půle šli domácí
hráči s chutí si zahrát a zastřílet. Hosté naopak se snahou dát alespoň
čestný úspěch. Krumlovští ve druhém poločase 3x střídali a hře to
prospělo. Žák byl na hřišti snad pět minut a dal svůj první gól. O další
góly se podělili Zelníček, znovu Žák a z trestného kopu Caha. Hostům
se nepodařilo vstřelit čestný úspěch i přesto, že se zlepšili a přitvrdili.
V příštím kole se Na Střelnici představí lídr tabulky - celek Dědic. Dá se
tedy očekávat velmi dobrý fotbal v nadprůměrné divácké kulise.

ABRAHÁM S PEŠKEM
DRAMATICKY BODOVALI
Letošní ročník MS silničních
motocyklů byl zahájen Velkou
cenou Qataru začátkem března.
Poprvé to byl noční závod, který
se jel za umělého osvětlení.
Z pohledu českých fandů bude
pro letošní rok určitě nejvíce zajímavá třída do 250 ccm. V této
kubatuře bude druhým rokem
startovat brněnský jezdec Karel
Abrahám, /Cardion AB Moto
Racing/ společně s Lukášem
Peškem /AutoKelly - ČP/, který si
zde bude odbývat premiéru. Oba
piloti sedlají stroje Aprilia. V kvalifikaci si nejlépe vedli Španělé
Debon, Barbera a Bautista, které
v první řadě doplnil Fin Kallio.
Abrahám vybojoval 11. pozici,
Pešek vyjížděl do závodu jako
šestnáctý. Na čele závodu se usadil Bautista, když za předčasný
start byl penalizován Luthi. Pešek
s Abrahámem se hned v úvodu
závodu probojovali na sedmé a
osmé místo. Ještě v úvodní třetíně
závodu předjel Abrahám Peška.
Lukášovi se stalo osudným 13.
kolo závodu, kdy havaroval.
Vítězství po odvážném předjížděcím manévru vybojoval Ital
Pasini před Barberou a Kalliem.
Fantastického výsledku dosáhl
Abrahám, jenž závod dokončil
na sedmém místě.
Ve třídě MotoGP byl v kvalifikaci nejlepší Lorenzo ze Španělska před Toselandem /GBR/. Tře-

tí na startu stál Edwards /USA/.
Všichni jeli na strojích Yamaha.
Až za nimi stál obhájce titulu
Australan Stoner /Ducati/. Rossi
/Yamaha/ startoval ze sedmé
pozice, když předním ještě stáli
na Hondách jedoucí DePuniet
s Haydenem. Start závodu nejlépe
vyšel Pedrosovi, který se usadil
na vedoucí pozici, kde ho o pár
okruhů později vystřídal Rossi.
Ještě před polovinou závodu vzal
pevně taktovku do svých rukou
Stoner, jenž své vedení udržel až
do cíle. Na druhém místě skončil
Lorenzo, který jel v této třídě svůj
první závod. Třetí dojel Pedrosa
před dalším nováčkem Doviziosem /It. Honda/ a Rossim.
V nejslabší kategorii do 125
ccm zvítězil Gadea /Šp. - Aprilia/
před krajanem Olivem /Derbi/.
Třetí pozici získal Bradl /D Aprilia/. Obhájce titulu Maďar
Talmacsi odstoupil ze závodu
pro poruchu motocyklu.
Druhý závod seriálu se odehrál
30. března na okruhu Jerez ve
Španělsku. Ve třídě do 250 ccm
získal pole position Bautista před
Kalliem a Debonem. Karel Abrahám havaroval v páteční kvalifikaci a následkem byl zlomený
malíček levé ruky i nohy.
Pešek byl v pátek sedmý. V sobotu Abrahám i přes zranění vybojoval 15. místo na startu hned
za Peškem, který svůj páteční

výkon již nedokázal vylepšit. Po
startu se na čele závodu držel Kalilo, přes kterého se dostal Bautista se Simoncellim. Abrahám
se po úvodních kolech závodu
dostal na 10. místo. Pešek se
pohyboval okolo 15. pozice. Při
jednom z předjížděních manévrů
došlo ke kontaktu se soupeřem
a Karel se ocitl mimo trať. Na
dráhu se vrátil na posledním
místě s velkou ztrátou. Na špici
se odehrával souboj o vítězství
mezi Bautistou a Simoncellim,
kteří poodjeli zbytku pole. Pešek
se probojovával směrem k první desítce. V závěrečném kole
sejmul na druhé pozici jedoucí
Simoncelli Bautistu a otevřel tak
cestu k vítězství Kalliovi před Pasinim a Takahashim. Pešek dojel
desátý při svém druhém startu
v této třídě. Abrahám dokončil
na 13. místě. V průběžném pořadí
je na prvním místě Pasini /45 b/
druhý Kalilo /41 b/ a třetí Barbera
/31 b/. Abrahám je desátý /12 b/
a Pešek třináctý /6 b/.
Kvalifikaci MotoGP ovládl
Lorenzo. Druhý byl další Španěl
Pedrosa před Edwardsem. Rossi
byl pátý a Stoner sedmý.Na čele
závodu se usadil Pedrosa, který
zvítězil způsobem start-cíl. Druhé místo zpočátku držel Lorenzo
před Haydenem. Dopředu se
postupně dostával Rossi, jenž byl
v cíli druhý před týmovým kolegou Lorenzem. /Ctibor ADAM/

1A TRADE

PLASTOVÁ OKNA

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

VZORKOVÁ KANCELÁŘ

ZAVÁDĚCÍ
SLEVY AŽ

40%

Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522 • mobil: 775 551 040, 775 551 073 • e-mail: 1a.trade@email.cz
AC Moravský Krumlov pořádá

KRUMLOVSKÝ KROS – 19. ROČNÍK

a z pověření atletických svazů jihomoravského, olomouckého, moravskoslezského a zlínského kraje

MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA
v přespolním běhu

MORAVSKÝ KRUMLOV • sobota 19. dubna 2008
Fotbalové hřiště – Moravský Krumlov, areál Střelnice.
Předprogram - Krumlovský kros: 9.30 - zahájení • 9.40 - přípravka • 9.50 - nejmladší žákyně • 10.00
- nejmladší žáci • 10.10 - mladší žákyně • 10.20 - Mladší žáci • 10.30 - Vyhlášení výsledků
Hlavní program – Mistrovství Moravy a Slezska: 11.00 - Starší žákyně • 11.30 - Starší žáci
12.00 - Dorky, juniorky a ženy • 12.30 - Dorostenci • 13.00 - Junioři, muži • 13.30 - Vyhlášení výsledků

SK Wellness Jana o.s. s finanční podporou Kraje Vysočina pořádá krajskou otevřenou soutěž jednotlivců
v aerobiku a týmů bez omezení žánru

JOLLY FIT

26. dubna 2008 od 8.30 do 17.00 hodin • Spartak Třebíč, ul. Manž. Curierových, Třebíč
Jednotlivci: 4 - 6 let, 7 - 10 let, 11 - 14 let, 15 - 18 let: cvičí podle lektora. Týmy: 1. kategorie: MŠ - 2. roč. ZŠ,
2. kategorie: 3 - 5 tř. ZŠ, 3. kategorie: 6 - 8 roč. ZŠ, 4. kategorie: Smíšená (při velkém věkovém rozsahu a
9. roč. ZŠ - SŠ), 5. kategorie: Profi. Max. 3 členové v týmu. Vlastní podepsané nahrávky na CD, max.délka
skladby 5 min. Startovné 70, 90, 90, 90 Kč jednotlivci podle věkových kategorií, 250 Kč každá skladba.
Termín pro přihlášky do 19.4.2008, e-mail:janafit@volny.cz, tel.: 604 206 135.
Podrobné informace na www.wellnesstrebic.cz

OSLAVANSKÁ 50
MEMORIÁL TONDY ŠALÁTA

26. dubna 2008 DDM, Hybešova ulice, Oslavany
29. ročník pěší a cyklistické akce. Vyjížďka krásnými údolími řek Oslavy a Chvojnice.
Po značené trase projedeme Ketkovice, kolem Sudické hájenky a přes Kralice n/O. k muzeu
Bible kralické a údolím říčky Chvojnice k chatě U kata na malé občerstvení. Dále přes
Senoradský a Ketkovský mlýn zpět do Oslavan. Start u DDM od 7.00 - 9.00 hod. Cyklistická
trasa je vhodná pro horská a krosová kola, délka 30 a 50 km. Pro pěší trasy 20, 30 a 50 km.
Kontakt: Aleš Kocáb, tel.: 775 917 612, aleskocab@volny.cz

NEDĚLE 6. DUBNA 2008 V 15.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - SOKOL DĚDICE
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

