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I přes kritiku veřejnosti
územní plán schválen
/Ivančice/ V pondělí 19. května se v kině Réna uskutečnilo zasedání
Zastupitelstva města Ivančice. Program jednání byl jednoduchý, ale o to
zásadnější. Zastupitelé schvalovali územní plán města. Ještě před
zasedáním proběhla letáková akce, která vyzývala k vyjádření názoru
na zasedání. Na veřejné jednání přišlo daleko více občanů (cca 130), než
je obvyklé na jiných zasedáních, kterých se pravidelně zúčastňuje pouze
hrstka lidí. Občanům nešlo o dokument jako takový, ale především
o jedno jeho dílčí řešení. Tímto rozporuplným tématem je dopravní
varianta obchvatu města. Drtivá většina přítomných (zřejmě z Alexovic
a Letkovic) nesouhlasila s navrženou trasou a svůj názor přišla hlasitě
sdělit zastupitelům. Diskuze byla opravdu výbušná a ani jedna ze stran
nehodlala ustoupit od svých argumentů, které si obhajovala. Pro velký
počet diskutujících byl dle jednacího řádu stanoven čas jen na tři minuty a tři vystoupení. Po téměř dvouhodinové přestřelce se přistoupilo
k hlasování o přijetí územního plánu. Ten byl schválen.
/jak/

Koně vytahoval jeřáb

/Litobratřice/ Neobvyklý případ se stal v Litobratřicích ve statku,
který provozuje jezdecký oddíl. Když byl ze stáje vyváděn plemenný hřebec, propadl se do odpadního septiku. Povolila pod ním
totiž betonová deska poklopu, překrývající plnou jímku. Na místo
byli povoláni hasiči a veterinář, který lehce zraněného koně uklidnil injekcí. Poté přišel na řadu jeřáb hasičů, jehož pomocí byl kůň
z odčerpané jímky vytažen. Případ je o to zajímavější, že v minulosti
přes jímku přejížděly bez komplikací i traktory.
/jak/

/Moravský Krumlov/ S nevolí
sledují občané regionu Moravskokrumlovska snahy rušit některé
vlakové spoje na trati do Znojma.
Odůvodněním těchto nepopulárních opatření je nedostatečné
využívání dopravních spojení.
„Na trati do Moravského Krumlova jsou rychlostní omezení v podobě tunelů a mostu. Proto se
nedivme konkurenci individuální
dopravy. To má vliv na rušení spojů. Znojmo se otevírá do Rakouska, a trasa Znojmo - Šatov - Retz
- Vídeň se má elektrifikovat. Ale
spojení z Krumlova do Znojma
je špatné. Řešení je ve zlepšení
obslužnosti IDS. Do Krumlova
asi nikdo nepostaví čtyřproudou
silnici, když tu není opodstatněné využití. Proto se musí zlepšit
zmiňované železniční spojení
a v Krumlově vybudovat plnohodnotný dopravní terminál.
Výhledově se bude elektrifikovat
všude, kde je elektřina, vy ji tady
máte dost. Ani motorová varianta není špatná, ale nepojme
tolik lidí. Železnici vidím jako
páteřní dopravu regionu,“ sdělil

k problematice někdejší ministr
dopravy a současný poslanec
Milan Šimonovský, kterého do
města pozval jeho lidovecký
kolega Alois Vybíral, kandidát
na senátora, a zastupitel města
Vlastimil Kocanda.
„Železniční dopravní spojení
z Moravského Krumlova do Brna
je v současnosti v hodinových
intervalech, ale podle mého by
mělo mít frekvenci jako městská
doprava a na to nabalit na nádraží
autobusy, které budou lidi rozvážet. Jako váš poslanec jsem připravený o tomto jednat na kraji,“
doplnil Milan Šimonovský.
Měli jsme tu plánovaný terminál IDS, ale zvítězil jihovýchod
a ne Moravský Krumlov. Tím se
nám plánovaná výstavba odsunula o dva roky. Lidé dojíždějí
auty na nádraží a ty nemají kde
parkovat. Na nádraží je 60 aut a
staví se téměř do pole. A spojení? Osobní vlak jede do Brna 52
minut, zrychlený 43, a to je trasa
dlouhá 33 kilometrů,“ zkonstatoval starosta Jaroslav Mokrý.
Nedostatek spojů se projevuje

také ve večerních hodinách a o
víkendech. Dalším problémem
je zkracování jednotlivých tras
vlakových spojů. Na to reagují
i v Miroslavi, která má po škrtech v jízdním řádě velmi špatné
vlakové spojení. Integrovaný
dopravní systém končí v zastávce
Rakšice a do třítisícového města
to vlak přes jednu zastávku už
„nerozdýchá“!
„Zajištění dobré dopravní obslužnosti je důležitým aspektem
pro život obcí. Po mnoha letech
úsilí má Miroslav zajištěno přímé autobusové spojení s Brnem.
Z omezování vlakového spojení
samozřejmě radost nemáme. Proti rušení jsme dávali jako představitelé mikroregionu námitky,
ale bez úspěchu. Dle vyjádření
Českých drah není o tuto službu

ze strany cestujících zájem a je
tedy ekonomicky nevýhodná.
Také nově zaváděný integrovaný
dopravní systém (v Miroslavi
by měl začít fungovat od 1.
ledna příštího roku) s železniční
dopravou nepočítá. Připravujeme rekonstrukci autobusového
nádraží, protože v Miroslavi
vznikne přestupní terminál. Je
zajímavé, že v Evropě se na
rozdíl od nás železniční doprava
hlavně z ekologických důvodů
podporuje. Pokud by došlo k uzavření některých tratí, těžko by se
znovu provoz obnovoval,“ k nelogičnosti záměru uvedl Roman
Volf, místostarosta Miroslavi.
S tímto stavem se představitelé
měst nehodlají smířit a společně
plánují jednání o zlepšení situace
na krajském úřadě.
/mask/

Vykradli ji, když plela

/Ivančice/ Téměř osmdesátiletá žena ohlásila ivančickým policistům, že ji někdo vykradl. Jedinou možnou chvílí, kdy ke krádeži
mohlo dojít, byla doba, kdy pracovala na zahrádce. Dům nechala otevřený, protože chtěla na záhonku jen něco drobného udělat. „Zloděj
musel využít jejího zaujetí pro zahrádku a rychle prohledal obývací
pokoj, kde jí ze skříně ukradl různé šperky asi za deset tisíc korun.
Policisté začali ihned po oznámení věc šetřit,“ informoval policejní
mluvčí pro Brno-venkov Aleš Mergental.
/jak/

Čpavek zamořil město

/Ivančice/ Námětem cvičení všech složek integrovaného záchranného systému JM kraje byla převrácená cisterna plná chemikálií.
Unikající látka v podobě čpavku měla dráždit oči a zamořovat město.
Místem neštěstí byla ulice Krumlovská poblíž vlakového nádraží
a střední školy. Cvičně se musela evakuovat škola, která stojí vedle
fingovaného neštěstí. Na místo neštěstí přijel kromě jednotek hasičů
z okolí také speciální protichemický tým. Dekontaminační stany
a pohyb záchranářů ve speciálních oblecích společně s lékaři a policisty dodávaly cvičení skutečný nádech. Věrohodnost také podtrhovalo
hlášení v místním rozhlase, i když upozorňovalo, že jde pouze
o cvičení. Zhruba po třech hodinách cvičení skončilo s konstatováním, že prověřilo připravenost všech složek integrovaného záchranného systému. Tentokrát se nikomu nic nestalo.
/jak/
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Step přijde o hlídače, Hledají se zájemci o zámek i peníze na opravy
/Miroslav/ V současné době zámku v nadokenních obloucích vidět chybějící části, které se Navíc firma Czech Invest hledá
tamní syslové o klid probíhá
na miroslavském zámku sýpky jsou fresky ze 16. století doplní umělým kamenem. Ten případné partnery ze zahraničí,
/Mohelno/ Se třemi zásadními problémy se potýkají v Mohelně
v souvislosti s hadcovou stepí. Je to nalezení a financování nového
správce. Druhým problémem jsou turisti, kteří se nehodlají smířit
s pravidly chování v této státem chráněné lokalitě. A pak je zde nelehký boj za zachování kolonie syslů.
„Správcem rezervace je již starší pán v důchodu, který nás požádal
o uvolnění s tím, že tuto činnost bude letos dělat naposledy. Samozřejmě
hledáme plnohodnotnou náhradu, ale za daný honorář to nechce nikdo
dělat. Je to symbolických pár korun. Správce platí obec, ale vůbec bychom nemuseli, protože step má ve správě stát zastoupený Agenturou
ochrany přírody. Té jsme situaci sdělili a oni ji budou muset vyřešit.
Buď bude rezervace bez dozoru, nebo na to někoho seženou. Já osobně
bych byl nerad, aby step byla bez dozoru, protože to by špatně dopadlo.
Obec zájem má, ale nejsou lidi a také nás již unavuje táhnout provoz
z našeho rozpočtu. O rezervaci by se měl starat ten, komu patří. Jestliže
za ni stát převzal odpovědnost, tak ať se postará a nečeká, až to obec
vyřeší,“ uvedl k situaci Jiří Kostelník, starosta městyse Mohelno.
Step patří pod správu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Raritou jsou již zmínění syslové. „Víme o tom, že v lokalitě je jedna z pěti
velkých kolonií syslů. Za mého dětství to bylo běžné zvířátko všude
v polích, dnes je to přísně chráněný a ohrožený druh, pro který se dělá
první poslední. Naše kolonie se za poslední roky hodně rozrostla, což
je také možná díky tomu, že step byla intenzivně spásána, protože sysel
potřebuje krátkou trávu, aby viděl a cítil se bezpečný. Ze syslů máme
radost, ale na druhé straně je spousta zvědavých návštěvníků, kteří je
otravují. Nedělá jim také dobře, že místní lidé z Mohelna tam vodí
své psy, kteří je ruší. Tak snad najdeme nějaké řešení,“ pokračoval
dále starosta Jiří Kostelník.
Co se týká turistů, o ty nemá chráněné území nouzi. To ale s sebou
přináší i negativní jevy. Odpadky a rozježděné stezky, tak vypadá
v posledních letech stav vzácné přírodní památky. Především s rozvojem cykloturistiky se stav stepi zásadně zhoršil. „Co se týká chování
turistů, je to katastrofa. Už bijeme na poplach a nechceme, aby zde
turistů přibývalo, protože to poškozuje chráněné území. Na hrady
jsou turisti lákáni, a my naopak říkáme: Už dost! Největší problém
nám dělají cyklisté, i když je značkami upozorňujeme, aby tu nejezdili. Cesty jsou určené jen pro pěší. Zůstávají po nich jen vyrvané drny.
Vloni se tu dokonce proháněl motokrosový jezdec. Dohled je nutný,“
ukončil výčet problémů starosta Mohelna Jiří Kostelník.
/jak/

oprava historicky cenného portálu.
O prázdninách se budou zachraňovat vzácné nástěnné fresky.
„Zlepšení stavu zámku je naším
trvalým úkolem. Jednou z cest je
hledání solventního a slušného
partnera. Druhou cestou jsou investiční projekty. V letošním roce
probíhá oprava vzácného portálu
z období vladislavské gotiky,
který je na prvním nádvoří. Jedná
se o pískovcový reliéf a dřevěné
dveře. Tento projekt je financován z krajského úřadu.“ sdělil
místostarosta Roman Volf.
Město získalo 80 tisíc, stejnou
část musí přidat z městského rozpočtu. Vše směřuje k tomu, aby
toto dílo mohlo být představeno
veřejnosti. V horních patrech

a ty se ve spolupráci s odborem
památkové péče připravují na zakonzervování. Záchranu provede
během prázdnin akademický malíř Jan Knor se svými studenty.
Podstatou bude přelepení fresek
páskami, které zabrání dalšímu
odpadávání malby. To má na
svědomí porušená statika a dřevěné části krovu.
„Se svým týmem rekonstruuji
portál, který je zajímavý tím,
že je starší než všechny ostatní
portály na zdejším zámku. Je
z období přechodu renesance do
baroka. Nejdříve portál očistíme
od nepatřičných nátěrů a kámen
zpevníme. To je důležitá věc,
protože se rozpadá. Na římse,
erbech a rostlinném motivu jsou

je stejné struktury a barvy jako
původní materiál. Celkově nám
práce bude trvat asi 1,5 měsíce,“
informoval o postupu prací akademický sochař Petr Roztočil.
„Zodpovědně říkám, že rozsah
nutných prací přesahuje reálné
možnosti města. Proto chceme
získávat granty a dotace, ale
také hledat partnera. Národní
památkový ústav mapoval nejohroženější památky a zámek
byl do tohoto seznamu zařazen.

Školka se osamostatní

/Oslavany/ Od roku 2003 pracuje v Oslavanech samostatný právní
subjekt Mateřská škola, pod kterou patří 3 mateřské školy ve městě,
DDM a školní družina. Tento subjekt dosud plnil svoji funkci i přes složitou organizační strukturu. Od počátku letošního roku se ale vyskytly
problémy v chodu tohoto zařízení. Posledním zásadním podnětem
k řešení situace byl dopis zaměstnanců mateřských školek, který byl
adresován radě města. V principu se jedná o žádost na osamostatnění
mateřských školek a rozdělení stávajícího subjektu na dva samostatné.
Hlavním důvodem pro tento krok je, že současné spojení školek a
DDM již nevyhovuje z důvodu odlišnosti ve výchovně vzdělávací činnosti, ale i v oblasti financování. Žádost je natolik závažná, že se jí rada
zabývala. Nejdříve šlo o zjišťování fakt a ověřování opodstatněnosti
žádosti, proběhlo i setkání se zaměstnanci. Po důkladné analýze rada
města předloží zastupitelstvu návrh na rozdělení organizace a vytvoření
dvou nových subjektů. Tento krok by měl vést ke zkvalitnění činnosti
obou nově vzniklých organizací, a to v oblasti výchovné, vzdělávací,
personální a ekonomické.
/jak/

Za Jiřím Braunerem ...
V úterý 27.5. navečer ochromila nejen občany Moravského
Krumlova neuvěřitelná zpráva, že náhle zemřel pan Jiří
Brauner, v létech 1990-1998
starosta našeho města. Bylo mu
71 let, ale zdaleka neužíval zaslouženého odpočinku. Odejde-li někdo v jediném okamžiku

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

PC PRODEJ,
NON-STOP SERVIS
A PORADENSTVÍ V IT

AUTOCENTRUM Král Dobelice
přijme automechaniky, přípraváře
do lakovny, přijímacího technika
a prodejce automobilů.
Požadujeme praxi v oboru, časovou
flexibilitu, zručnost a spolehlivost.
Nabízíme plat odpovídající
vykonané práci a zázemí stabilní
společnosti. Tel.: 736 625 252.

OSLAVANY

Tel.: 728 881 666

E-mail: zaviska@gmail.com
Internet: www.pcpohotovost.kvalitne.cz

TECHNIKA
KVALITY (3D)

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

z našeho středu, bráníme se
tomu uvěřit, než si opatrně uvědomíme, že došlo k něčemu, co
již nejde vrátit. Ten, který řídí
naše osudy, tak rozhodl a není
opravy.
V Jiřím Braunerovi ztrácí
občanské společenství moravskokrumlovské člověka činorodého, plného elánu, plánů,
vizí, mladého duchem a životní
energií, iniciátora mnohých
aktivit. Je to ztráta nenahraditelná i pro lidovou stranu,
kde byl významným politikem,
diecézi, kde měl obrovský podíl
na opravách církevních objektů, tělovýchovnou jednotu Orel
a zejména pro širokou rodinu,
která žije v příkladné křesťanské pospolitosti a zároveň jeden
pro druhého.
Odešel dobrý člověk. Slibme
si, že nezapomeneme ...
Ing. Jaroslav Mokrý

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

Petr Záviška

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

kteří by měli zájem o koupi zámku. Oprava zámku by stála asi
kolem 300 milionů. To je realita,
na kterou není městský rozpočet
připraven,“ doplnil místostrosta.
K propagaci památky by také
měl přispět nový pořad České televize, který se jmenuje Památky
na prodej. Jde o 17-ti dílný cyklus
a každé památce je věnován jeden díl. Pořadem provází Ondřej
Havelka a odvysílán by měl být
na podzim letošního roku. /mask/

Akce platí od 15.4. do 15.6., nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

FINANČNÍHO
ANALYTIKA

(NUTNÁ ZNALOST AJ)
Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131
e-mail: vera.kratochvilova@metaldyne.cz

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU
NOVĚ OTEVŘENÉHO
KOUPELNOVÉHO STUDIA
Nabízíme široký sortiment vybavení
koupelen a kuchyní, instalatérské
a topenářské potřeby. Vše i na splátky!
Najdete nás na adrese Palackého 57,
Moravský Krumlov (vedle kina).
Otevřeno i v sobotu. Tel. 603 788 657.
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Vážení občané.
Dne 19. května byl ivančickým
zastupitelstvem schválen významný dokument - Územní plán města.
Proces jeho projednávání, od zadání
po schválení návrhu, trval dlouhých
pět roků. Je to významný regulační
dokument, který město, stavební
úřad, občané a investoři nutně ke
své činnosti a prospěchu potřebují.
Ivančice byly poslední z 21 obcí
s rozšířenou působností v kraji, kte-

rý územní plán dosud neměly.
Příprava dokumentu byl velmi
složitý proces, do kterého vstupovali kromě zadavatele a pořizovatele i Jihomoravský kraj a dotčené
orgány státní správy.
Nelze předpokládat, že jakákoli
podoba dokumentu se bezvýhradně bude líbit všem. To však z řady
objektivních důvodů ani není
možné. Nejvíce polemiky vyvolal
návrh dopravního řešení jak vnitř-

Daně z nemovitostí
v Moravském Krumlově
Na jednání Zastupitelstva města Moravský Krumlov 19.5. byla jedním
z projednávaných bodů i obecně závazná vyhláška o stanovení místního
koeficientu pro výpočet daní z nemovitostí. Podle zákona č. 338/92 může
zastupitelstvo města schválit koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
ve výši 2,3,4 nebo5. Znamená to, že by se současná daň z nemovitostí
ve všech svých podobách zvýšila 2 x, 3 x , 4 x nebo 5 x. Současná částka
vybraná na těchto daních v našem městě je 3.538.000,- Kč.
Tato částka putuje do rozpočtu a pokladny města. Někteří zastupitelé
byli natolik oslněni výší částky, o které budou rozhodovat, která se bude
investovat a půjde na konto patrně místních firem, že zapomněli tuto
částku, vybranou z kapes místních občanů a podnikatelů, hodnotit z hlediska kontextu všech ostatních plateb těchto subjektů i z hlediska jejich
možností. Návrh koeficientu byl 2. Znamenalo by to dvojnásobné zvýšení
všech daní. Pro někoho zvýšení daně z rodinného domku ze 400,- Kč
na 800,- Kč nic neznamená, pro někoho, kdo již žije v důsledku zvyšování cen a všech možných poplatků na hranici, to znamená další zatížení.
Zejména pro podnikatele, kde daně z nemovitostí jsou podstatně vyšší
než u daní občanů, v částkách tisíců, desetitisíců i statisíců, může být
otázka této platby existenční.
Naše město si nemůže dovolit přijít o další podnikatele a pracovní
místa, která ve svých firmách nabízí. Nabídka pracovních míst je i tak
nedostatečná. Některé strany, které jsou zastoupeny v krumlovském zastupitelstvu, měly ve svých programech přímo formulace o nezvyšování,
popřípadě úplném zrušení, daní z nemovitostí. Jejich jednání na půdě
zastupitelstva těmto programům neodpovídalo. Proč? Důvodem je prý
potřeba opravit chodníky, osvětlení, a dokonce je důvodem i to, že pokud
zůstanou stávající daně, naše šance získat dotační peníze klesne.
Chodníky, osvětlení i další majetek města je potřeba opravovat. Náš
názor však je, že v první řadě je potřeba peníze na tyto investice hledat
v přísnějším hospodaření města. Velké rezervy jsou v přezaměstnanosti
na Městském úřadu a v příspěvkových organizacích města, v šetření
v jednotlivých provozních položkách, ve zkvalitnění výběrových řízení
na zakázky všeho typu, v neposlední řadě pak v umístění městských financí.
Finance jsou někdy věnovány do položek, které nepovažujeme za prioritní
a důležité. Co se týče našich zmenšených šancí pro získání dotací, nebyl tento argument řádně zdůvodněn, a tak zůstal v oblasti domněnek a hypotéz.
Náš názor je, že nemůžeme dále přenášet všechna finanční zatížení
na občany bez hledání existujících rezerv v hospodaření města. Město již
občany výrazně zatěžuje každoročně se zvyšujícími poplatky za vodné
a stočné, popelnice, nově to budou poplatky za parkování ve městě, brzy se
zřejmě k tomu přidají pokuty z radaru na měření rychlosti na Znojemské
ulici. Naše skupina hlasovala proti zvyšování daní z nemovitostí. Daně
z nemovitostí zůstávají i po hlasování v nezměněné výši, o hlasování
jednotlivých zastupitelů se můžete informovat na webových stránkách
města pod zápisy z jednání ZM.
Pavel Procházka, Daniela Kudrová,
Stanislav Trefil, Josef Vybíral (SNK - konečně něco pro občana )

ního města, tak jeho napojení na
krajské komunikace.
Musíme si uvědomit, že rozvoj
města je limitován jeho geografickou polohou. Leží v údolí,
uzavřeném ze tří stran, na soutoku
významných řek. Územní plán
nemůže být v našich podmínkách
ničím jiným než kompromisem
mezi tím, co by bylo optimální a
tím co je v průběhu projednávání a
schvalování dokumentu v reálném
čase možno projednat a schválit.
Vzhledem k tomu, že se na dokumentu pracovalo řadu let, docházelo i k určitým změnám v pohledu na komunikační řešení. Mnoho
možností se však nenabízí.
Nemá smysl popisovat podrobně
jednotlivé etapy vývoje názorů
na dopravu. Návrh, který by řešil
vzdálený obchvat města přeložkou
krajské silnice za silo směrem na
Polánku, se ukázal jako neprojednatelný. Proto byla zatím zpracována kompromisní varianta, která je
ve schváleném návrhu a modifikuje
původní, minulým zastupitelstvem
odmítnutou možnost průchodu této
silnice přes Horní Pancíře a Letkovice na Budkovice.
Jsme si dobře vědomi toho,
že toto řešení není ideální a že
je třeba na něm dále intenzivně
pracovat. Které řešení dopravy
v Ivančicích ale takové bude?
Realita je taková, že dopravní
situace a průjezdnost většiny měst
a obcí se vzhledem k enormnímu
nárůstu osobní i nákladní dopravy
zhoršuje a bez velikých investic je
neřešitelná. Mezi takové investice
by patřila i jakákoli podoba obchvatu našeho města.
Je možno předpokládat, že

v rámci revitalizace jaderné elektrárny bude nastolen požadavek
rekonstrukce evakuační trasy Dukovany Brno včetně smysluplného
obchvatu Ivančic.
Vzhledem k tomu, že se jedná o
perspektivu konce příštího desetiletí, není možné čekat na zlepšení
tak dlouho.
Chtěl bych zdůraznit, ze územní
plán není dogma. Je běžnou praxí
pořizovat jeho změny tak, jak je
život přináší. Je to proto, že v procesu projednávání dochází například ke změnám vlastníků parcel,
kteří navrhují změny v souladu
s plány na jejich využití. Některé
jsou jednoduché a konsensuální,
některé problematické a diskutabilní. Z tohoto důvodu je optimální, jsou – li projednány samostatně
v rámci návrhu změn územního
plánu. Je to čisté a zcela průhledné. Buďto tyto změny schváleny
jsou nebo nejsou.
Závěrem zdůrazňuji, že i zastupitelstvo města, vědomo si
naléhavé potřeby řešení dopravní
situace především ve vnitřním
městě, přijalo k územnímu plánu
dvě usnesení. Prvním návrh ÚPD
schválilo a druhým uložilo ORR a
radě města s garancí zastupitelstva
pracovat na variantách návrhu
jeho změny v oblasti dopravy.
Budou znovu zváženy a zohledněny všechny možnosti, které by
mohly zlepšit svízelnou dopravní situaci, zejména na průtahu městem.
Územní plán není rozhodně
špatný. Je to dokument, který bylo
možno vytvořit v reálném čase a
v daných podmínkách. A je jen
dobře, že ho město konečně má.
Vojtěch Adam, starosta Ivančic

Supermarket zatím nebude
/Miroslav/ Pokud si chtějí občané Miroslavi zajít nakoupit do supermarketu, musí sednout do auta a jet do Znojma nebo Brna. To části
obyvatel vadí a na vhodnost širší nabídky i cenového diktátu spotřebního sortimentu upozorňují. Na druhou stranu se místní drobní prodejci
bojí odlivu zákazníků. „Dotazy ohledně případného vybudování supermarketu dostáváme od občanů často. Je to ovšem záležitost nabídky
a poptávky. Máme nově schválený územní plán, ve kterém je vyčleněn
prostor, respektive pozemky na umístění obchodu s větší prodejní plochou. Otázkou je, zda tito provozovatelé řetězců budou mít o vybudování takovéto prodejny zájem. Zatím jsme tento zájem nezaznamenali,
protože tyto společnosti zajímá spádové území a lidnatost. Celá oblast
mikroregionu Miroslavsko čítá 7,5 tisíce obyvatel. Takže se dá předpokládat, že Miroslav v dohledné době nebude středem zájmu velkých řetězců. Až budou naplněna města velikosti Moravského Krumlova, tak
se zájem těchto společností přesune i sem. To ale může trvat i několik
let,“ vysvětlil místostarosta Roman Volf.
/mask/

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Druhá letošní odstávka konaná na druhém bloku byla ukončena
14. května, a to o 2,5 dne před plánovaným termínem. Odstávka byla
významná ze tří důvodů:
1. tato odstávka završila 1. etapu modernizace jednotlivých bloků
a to v oblasti turbín a velínů. To znamená, že dnes již není výkon jednoho
bloku 440 MW, jak stanovil původní projekt, ale 460 MW. Celá elektrárna
pak disponuje výkonem 4 x 460 MW.
2. díky zkrácení odstávky o 2,5 dne bylo dohnáno zpoždění harmonogramu výroby z března, kdy došlo k prodloužení premiérové dvacetidenní odstávky na 3. bloku o jeden den.
3. jaderná elektrárna tak může po minulém víkendu vklouznout
do relativně klidnějšího období prázdnin, protože štafetu odstávek
přebírá Temelín a následující dukovanské odstávky začnou až 11. října
na 1. bloku a 8.11. na bloku č. 4.
Z dalších informací: Komisaři OBK se v pondělí 19.5. sešli ke svému
druhému letošnímu zasedání. V rámci výcviku navštívili čerpací stanici
na řece Jihlavě a poté připravovali podklady pro podzimní seminář, letos
pod názvem Dopady „jaderného stopu“.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miroslav Vlček
navštívil ve středu 14. května JE Dukovany. Cílem jeho návštěvy byly
informace o systému ochrany obyvatelstva v nejbližším okolí jaderné
elektrárny, které vymezuje 20km ochranné pásmo. Poslanec Vlček
vedl na toto téma diskuzi se starosty obcí z okolí EDU a s Josefem
Zahradníčkem, předsedou Energoregionu 2020, který sdružuje více
jak 130 obcí v pásmu. V diskusi také zazněl pozitivní názor starostů
na případnou výstavbu dalších jaderných bloků v lokalitě Jaderné elektrárny Dukovany.
26. května 2008, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa
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ÚZEMNÍ PLÁN PŘIJAT

Územní plán jako základní plánovací dokument byl přijat na veřejném zasedání zastupitelstva 19.5.2008 vahou 10 hlasů našich zastupitelů, které jsme
si zvolili. Tento krok umožňuje výstavbu v rozvojových zónách, ale na Brněnce se už staví druhým rokem i bez územního plánu. Také tento dokument
řeší dopravu, bohužel v našem městě k horšímu. Několik investorů bude
čekat dál, přestože si bláhově mysleli, že udělali vše, aby byly jejich projekty
zařazeny do územního plánu města, což se nestalo. A to ani netuší, že o tom,
zda jim bude vyhověno, se bude rozhodovat až na základě jejich opětovné
žádosti o změnu územního plánu, kterou by si měli sami zaplatit!
Naši zastupitelé jedním zvednutím ruky přijali územní plán a zároveň
závazek, že budou na územním plánu v oblasti dopravy pořizovat změnu, na které se budou intenzivně podílet. Bouři nevole z projednávání
územního plánu chlácholili tím, že občané si z lidu mohou vybrat své
zástupce - vyjednavače. My jsme si již ale vybrali. Na podzim roku 2006
v komunálních volbách jste složili zastupitelský slib a ve výše uvedený
den jste přijali závazek, na který my občané budeme intenzivně dohlížet.
Vyjednávací pracovní tým je jasný. Zvednutím ruky při hlasování jste se
přece sami nominovali. Nechcete přece nedržet svoje slovo a nechcete
přece, abychom vám nevěřili. Staneme se vaší veřejnou kontrolou. Náš
tým bude ve formě tichých přihlížejících. Záznamy činnosti a kroků vašeho týmu budou pod drobnohledem tisku.
Věříme, že vaše nerespektování souborného stanoviska ke konceptu,
zdlouhavé projednávání, chyby a zmatky při tvorbě dokumentu i v jeho
finální podobě jsou jen šmouha prachu na dobře odvedeném díle.
Územní plán stál necelé dva miliony korun z našich kapes. Dokument
se vyhotovoval více jak pět let. Doprava zůstává nedořešeným problémem a investoři budou čekat nadále, odhaduji, při mrštnosti úřadu, další
2,5 roku na zakreslení změn. Doufejme, že se to podaří a k něčemu to
povede. Pak snad přestaneme bloudit a začneme rozvíjet město.
Sdružení občanů Ivančice – město pro život

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

Daihatsu Cuore 1,0i
r.v. 1999, cena 70.000 Kč
tach.: 72 tis. km, sv. zel. metal
rádio, imobil, manuál, posilovač řízení, tón. skla

Fiat Tipo 1,4ie
r.v. 1990, cena 24.500 Kč
tach.: 168 tis. km, vín. metal
centrál, el. okna, tón. skla,
manuál převod., zadní stěrač

Ford Mondeo 1,8i klima
r.v. 1995, cena 45.000 Kč
tach.: 152 tis. km, stř. metal
klima, 2x airbag, ABS, manual, posil., tón. skla, el. zrc.

Honda FR-V 1,8 i-TEC
r.v. 2005, cena 345.000 Kč
tach.: 79 tis. km, stř. metal
aut. klima, 6x airbag, ESP,
ASR, EDS, ABS, 6 rychlostí

Mazda 121 DB 1,3i servo
r.v. 1995, cena 60.000 Kč

Mazda MPV 2,0 MZR CD
r.v. 2003, cena 295.000 Kč
tach.: 115 tis. km, sv. mod. m.
klima, 4x airbag, ABS, imobil.,
el. zrc. a okna, centrál s DO

Mazda MPV 2,0 MZR CD
r.v. 2004, cena 345.000 Kč
tach.: 125 tis. km, modrá met.
klima, 4x airbag, ABS, imobil.,
el. zrc. a okna, centrál s DO

Mazda 3 1,6 sport
r.v. 2004, cena 275.000 Kč
tach.: 37 tis. km, modrá met.
aut. klima, 8x airbag, ABS,
ASR, ESP, max. el. výbava

Mazda Pemacy 2,0 DITD
r.v. 2003, cena 249.000 Kč
tach.: 119 tis. km, tm. mod. m.
aut. klima, 4x airbag, ABS, el.
zrc. a okna, centrál, mlhovky

Mazda MX3 1,8i
r.v. 1993, cena 55.000 Kč
tach.: 195 tis. km, červená
ABS, rádio, centrál, el. okna
a zrc., posil., mlhovky

Mazda MX5 cabriolet
r.v. 1992, cena 100.000 Kč
tach.: 151 tis. km, červená
rádio, el. okna, zhrnovací
střecha, posil.

Na vybraná zakoupená vozidla
poskytujeme záruku 12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 121 DB polokabrio
r.v. 1992, cena 35.000 Kč

Mazda 2 1,25i
r.v. 2004, cena 175.000 Kč
tach.: 85 tis. km, sv. mod. metal
4x airbag, ABS, imobil., posil.,
tón. skla, el. př. okna, centrál

Mazda 323 2,0 Di - klima
r.v. 1998, cena 68.000 Kč
tach.: 190 tis. km, tm. mod. metal
klima, 2x airbag, ABS, rádio,
imobil., centrál, el. okna a zrc.

Mazda 323 BG 1,3i
r.v. 1990, cena 35.000 Kč
tach.: 142 tis. km, červená
rádio, centrál, manuál, velmi
dobrý stav

Mazda 323 BJ 2,0 DITD
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
dva vozy, 4x airbag, ABS, el.
okna a zrc., rádio, centrál

Mazda 5 1,8i N1 (bez DPH)
r.v. 2007, cena 399.000 Kč
tach.: 7,5 tis. km, tm. červ.m.
aut. klima, 6x airbag, ABS,
posil, tachograf, CD, centrál

Mazda 6 1,8i kombi
r.v. 2005, cena 340.000 Kč
tach.:86 tis. km, tm. šed. met.
klima, 8x airbag, ABS, ASR,
litá kola, el. zrc. a okna, centrál

Mazda 6 2,0 MZR
r.v. 2003, cena 295.000 Kč
tach.: 121 tis. km, tm. šed. m.
aut. klima, 8x airbag, ABS,
ESP, ASR, temp., el. výbava

Mazda Demio 1,3i
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
tach.: 62 tis. km, tm. mod. m.
klima, 2x airbag, rádio, el.
okna a zrc., mlhovky, tón, skla

Mazda Demio 1,3i
r.v. 1998, cena 120.000 Kč
tach.: 129 tis. km, tm. modrá m.
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc. zad. stěrač, tón. skla

Mazda Demio 1,5i
r.v. 2001, cena 150.000 Kč
tach.: 110 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, centrál,
el. okna, mlhovky, tón. skla

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1994, cena dohodou
tach.: 130 tis. km, červená
perfektní stav, koupeno v CZ,
první majitel

Mazda MX5 NB 1,8i
r.v. 2000, cena 265.000 Kč
tach.: 81 tis. km, černá met.
2x airbag, rádio, zhrnovací
střecha, litá kola, el. zrc.

Mazda Xedos 9 2,5i
r.v. 1994, cena 90.000 Kč
tach.: 130 tis. km, tm. čer.m.
aut. klima, 2x airbag, alarm,
palub. PC, litá kola, el. výbava

Mini cooper 1,3
r.v. 1994, cena 200.000 Kč
tach.: 10 tis. km, tm. zel. m.
rádio, zhrnovací střecha, litá
kola, manuál, původní stav

Mitsubishi Colt 1,5i
r.v. 1990, cena 24.000 Kč
tach.: 200 tis. km, sv. m. met.
cenrtál, zadní stěrač, tón. skla,
el. okna a zrc. posil.

Fiat Ducato 2,5D valník
r.v. 1996, cena 100.000 Kč
tach.: 180 tis. km, bílá
cena bez DPH,
velmi dobrý stav
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY První dotace z EU míří i na území Znojemska pro Místní
Zastupitel - sliby, zákon, morálka akční skupinu Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovsko
Máme zastupitelskou demokracii. Občan volbou pověřuje vybraného
kandidáta, aby ve správních a zákonodárných orgánech zastupoval jeho
zájmy - zájmy občana. Tím se ale občan nevzdává práva na aktivní podíl
na správě věcí veřejných včetně kontroly zvoleného zástupce. Zastupitel
má vykonávat na základě svěřeného mandátu svou funkci v souladu
s vůlí svých voličů, svého přesvědčení a získaných informací. Při rozhodování se musí řídit složeným slibem, kde se mimo jiné zavazuje dodržovat platné zákony. Tyto povinnosti přebírá dobrovolně.
O tom, že to v praxi může vypadat jinak, svědčí průběh veřejného zasedání zastupitelstva 19.5.2008 v Ivančicích. Hlavním bodem bylo projednání
a schválení ÚPD (územní plánovací dokumentace = územní plán). Zarážejících bylo hned několik faktů. Skandální neochota zastupitelů posoudit námitky a připomínky občanů a vyjádřit se k nim. Nerespektování svého vlastního
usnesení - „Souborného stanoviska k ÚPD“. Nereagování na upozornění
o porušování zákonů závazných při schvalování ÚPD. Reakcí se přítomní
občané dočkali jen v podobě teatrálních vystoupení některých zastupitelů.
Celé veřejné projednávání vyvolává dojem, že už předem bylo
dohodnuto schválit předloženou verzi bez ohledu na názory občanů. Výsledkem je přijetí závazného dokumentu prospěšného Krajskému úřadu.
Katastrofální dopad pro Ivančice spočívá v přesunutí některých investičních dopravních nákladů z kraje na město. Tímto rozhodnutím část
původních akcí kraje zaplatíme ze svého. Že schválené řešení dopravní
situace je špatné dokazuje závěrečné usnesení (schválené spolu s ÚPD)
vytvořit odborný tým, který připraví a navrhne nové varianty dopravního řešení pro změnu ÚPD. Každý, kdo má alespoň „selský rozum“ se
nad tím musí pozastavit. Přijaté dopravní řešení je totiž základem ÚPD
a není možno je libovolně měnit bez souhlasu nadřízeného orgánu. Tuto
verzi ÚPD prosazoval aktivně starosta města MUDr. Vojtěch Adam,
který v následujících krajských volbách kandiduje na kandidátce KSČM
na post hejtmana. Je otázkou, zda hájí zájmy města nebo již kraje.
Na závěr svého příspěvku bych chtěl vyzvat ty zastupitele, kteří svým
hlasováním umožnili přijetí ÚPD v této podobě, aby zvážili své setrvání
v zastupitelstvu Ivančic. Porušování zákonů je nepřijatelné pro každého
občana, pro zastupitele se složeným zákonným slibem je navíc nepřípustné a ještě k tomu nemorální.
Josef Valenta, občan Ivančic

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko je
občanské sdružení založené mikroregiony, obcemi, neziskovými
organizacemi, podnikateli a aktivními lidmi v území severozápadního Znojemska. Založení a příprava
společné strategie vznikla iniciativou mikroregionu Moravskokrumlovsko v roce 2006 díky finanční
podpoře z evropských zdrojů. Úsilí
aktivních členů je završeno na počátku tohoto roku prvním velkým
úspěchem! Takzvaný Strategický
plán Leader uspěl v konkurenci
102 žádostí místních akčních skupin z celé České republiky a bude
finančně podpořen z „evropského“
Programu rozvoje venkova České
republiky v letech 2007 – 2013.
Co to v praxi znamená pro
organizaci?
Hlavně finanční prostředky na
realizaci projektů směřujících
k naplňování cíle strategie rozvoje
území v působnosti místní akční
skupiny. Jedná se řádově o několik milionů korun ročně, o které se
budou ucházet projekty žadatelů
v území na základě předem daných
kritérií v letech 2008-2013. V roce
2008, resp. na část roku, Ministerstvo zemědělství ČR přidělilo
občanskému sdružení 6,3 milionů
korun na realizaci a administraci
projektů. V dalších letech obecně

NOVÁ RUBRIKA ZRCADLA
Vážení čtenáři,
ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Kamila Mattese jsme
pro Vás připravili novou rubriku „Advokátní poradna“. Máte-li jakýkoliv
právní problém, či dotaz, zašlete nám jej na e-mailovou adresu
noviny@zrcadlo.info. Na stránkách Zrcadla i na www.zrcadlo.info
pak na nejčastější dotazy naleznete fundované odpovědi. Vaše dotazy
budou zveřejňovány zdarma a anonymně.

platí: čím více bude MAS úspěšná,
tím více může obdržet prostředků
na rozvojové projekty. To však záleží jen na aktivitě naší organizace,
ale zejména na aktivitách žadatelů
v zájmovém území a rovněž obcí,
které dokládají potřebné dokumenty pro umožnění realizace
Strategického plánu.
Co je to území působnosti místní akční skupiny?
Jedná se o území vymezené mikroregiony Moravskokrumlovsko
(kromě obcí Olbramovice a Bohutice, které náleží k území místní
akční skupiny Znojemské vinařství), Svazek obcí sever Znojemska, DSO Jevišovicka a Svazek
obcí při formanské cestě. Celkem
se jedná o 46 obcí zahrnutých
do území místní akční skupiny.
Co je to místní akční skupina?
Hlavní odlišností od jiných
neziskových organizací je, že se
členská základna skládá z různých aktivních lidí a společností
z veřejné i soukromé sféry. MAS
funguje jako grantová agentura
nastavující parametry, podle kterých se žadatelé mohou ucházet
o financování projektů. Ačkoliv
MAS fyzicky prostředky nerozděluje, za konzultaci, sběr projektů,
hodnocení a jejich výběr organizace odpovídá prostřednictvím
kanceláře a zvolených kompetentních osob v komisích.
Je podání a realizace projektu
pro žadatele náročné?
Žadatel předkládá svůj projekt dle
vyhlášené výzvy v souladu s podmínkami výzvy se všemi potřebnými přílohami. Projekt je posléze
hodnocen výběrovou komisí z hlediska formálních náležitostí, obsahu
a kvality. Vybrané projekty jsou
postoupeny na Státní zemědělský intervenční fond, který v konečné platnosti odsouhlasí projekty k financo-

vání. Náročnost přípravy je obdobná
jako u jiných evropských dotací.
Uchazeči o podporu projektů však
nemusí mít obavy z přípravy. MAS
funguje jako poradenská agentura
a se záměry a přípravou projektů
žadatelům radí a pomůže je správně připravit. V případě zájmu žadatele MAS může projekty zpracovat
„na klíč“, stejně jako spolupracovat
na záměrech a rozvojových projektech jako partner nebo žadatel.
Důležité je přijít se záměrem nebo
problémem k řešení, ochotou a vůlí
projekt realizovat. Žadatel musí
být připraven na to, že ho projekt
bude stát peníze a čas navíc. Tyto
podmínky jsou pro čerpání jakékoliv podpory stejné pro všechny.
Bylo by však škoda tyto nabízené
prostředky nevyužít v regionu, kde
finance na projekty chybí!
Kde je možné získat více informací o aktivitách MAS a realizaci

strategického plánu?
Naše organizace v rámci realizace Strategického plánu Leader bude
připravovat semináře pro žadatele,
připravuje vydání informačních
i propagačních materiálů a Zpravodaje, které bude šířit ve svém
území. Informace budou postupně
vyvěšovány na webových stránkách MAS www.zivepomezi.cz a
rovněž bude využívat dostupných
webů mikroregionů a médií. Partnerem MAS je rovněž čtrnáctideník
Zrcadlo. Na www.zivepomezi.cz
lze kontaktovat i zástupce sdružení,
kteří jsou připraveni řešit projekty a
odpovědět na dotazy.
Strategický plán Leader je
realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova České
republiky na období 2007 – 2013,
Osy IV. financovaného z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova.

Příval vody řeka nevydrží
/Oslavany/ Mělká řeka Oslava je v Oslavanech zanesená pískem
a v případě velkého přívalu vody by se mohla rozlít do ulic města.
„Řeka Oslava je na zastavěné části města, především pak od náměstí
směrem k bývalé elektrárně značně zanesena sedimenty. Ty tvoří štěrkopísky, které se na dno řeky ukládají ve většině případů při průchodu
jarních povodňových vod. K tomuto jevu přispívá i potok Balinka,
který sedimenty zanáší řeku na svém přítoku. Tím se zužuje koryto
řeky na úkor břehových porostů, které v průběhu vegetačního období
zarůstají rákosem. Dochází ke zmenšování průtočného profilu řeky a
zvyšování dna způsobující mělkost řeky. To způsobuje při povodních
nežádoucí efekt a řeka se rozlévá do svého okolí a ohrožuje obyvatele
města,“ vyjádřil obavy starosta města Vít Aldorf.
Na tuto situaci pozitivně zareagovalo Povodí Moravy závod Náměť
nad Oslavou, který má souhlas na odstranění sedimentů z řeky. Odstraňování sedimentů by mělo začít na začátku června a bude probíhat
do konce letošního roku. Vytěžený štěrkopísek se z části použije
na vyspravení lesních a polních cest. Zbytek půjde na vysvahování
koryta řeky v oblasti za zámeckou zahradou a parkem. Práce bude
provádět speciální velký bagr, který se bude pohybovat v řečišti.
Po dokončení prací řeka pojme větší množství vody a bude tak o jednu
obavu z případných povodní méně.
/jak/

JUDr. KAMIL MATTES - ADVOKÁT
oznamuje otevření
své nové advokátní kanceláře v Ivančicích,
Palackého nám. 8 - (v přízemí v průchodu)
Advokátní kancelář poskytuje širokou nabídku právních služeb a poradenství ve všech
oborech práva. Nabízíme rychlou, účinnou a cenově dostupnou právní pomoc.
Zastupování u všech soudů, rozvody, výživné, vypořádání jmění manželů, vyhotovení všech druhů
smluv - kupní, darovací aj., i s ověřením podpisů, exekuce, správa pohledávek, obhajoba v trestním
řízení, zastupování poškozených a mnoho dalších služeb … Rovněž nabízíme službu advokát online.
Více informací o všech poskytovaných službách naleznete na našich internetových stránkách

www.akmattes.cz.

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 13:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00

Bližší informace o nabízených službách získáte na tel. čísle 776 636 647 nebo na e-mailu
advokat@akmattes.cz nebo na bezplatné informační schůzce v advokátní kanceláři v Ivančicích.

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

česko-holandský výrobce průmyslových pružin hledá
do Moravan u Brna pracovníky na tyto pozice:

SKLADNÍK-EXPEDIENT

Požadujeme: minimálně SOU nebo vyšší, pozitivní
přístup k práci, dobrý zdrav. stav, základy práce na PC,
samostatnost, spolehlivost, pečlivost, smysl pro pořádek, platné oprávnění na VZV a ŘP B výhodou

SEŘIZOVAČ

Požadujeme: SOU strojírenské nebo jiné technického směru, čtení technických výkresů, uživatelská
znalost práce na PC, logické myšlení, manuální
zručnost, řízení VZV výhodou

DĚLNICE PRO RUČNÍ OHÝBÁNÍ

Požadujeme: manuální zručnost, preciznost

Nabízíme: hlavní pracovní poměr, dvousměnný
provoz, stravenky, profesní zaškolení
Místo: 10 min. od zastávky MHD
(tram Moravanská)
Životopisy prosíme na e-mail:
slamova@alcomex.cz
Šárka Slámová, telefon: 547 244 205

stavba - dílna - zahrada

Je jaro
a začala Vás
zlobit tráva?
Přijďte k nám
a my Vám
s ní pomůžeme.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

30.05.2008
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Zeptali jsme se: pana Otmara Němce, ředitele ZŠ TGM v Ivančicích
Pane řediteli, představíte nám
vaši školu?
Naše škola, která nese v názvu
jméno prvního prezidenta Československé republiky Tomáše
Garigue Masaryka, byla slavnostně
otevřena 6. a 7. září 1930. Budova
školy je součástí školského areálu,
zahrnujícího také budovu gymnázia, mateřské školy a stravovacího
zařízení. Jsme úplnou školou s 1. až
9. postupným ročníkem. Školu navštěvuje každým rokem kolem 500
žáků. V současné době jsou žáci
rozděleni do 21 tříd - 10 tříd je na I.
stupni, 11 tříd na II. stupni. Výuku
na škole zajišťuje 31 učitelů, včetně
ředitele školy a jeho zástupkyně.
Škola prošla velkými stavebními
změnami. Jak vše probíhalo?
V letech 1996 - 2001 se uskutečnila úplná rekonstrukce celé
budovy a jejího okolí. V roce 2001,
kdy byla rekonstrukce ukončena
dostavbou sportovišť, dostali žáci a
zaměstnanci školy do užívání krásnou plně funkční budovu, splňující
všechny požadavky kladené na zajištění kvalitní moderní výuky. Po
ukončení rekonstrukce jsme začali
pracovat na zajištění vnitřního vybavení školy a jednotlivých učeben.
Ve školní budově je 21 kmenových
tříd, z nichž jedna slouží zároveň
jako učebna fyziky, a 8 samostatných odborných učeben. Dvě
místnosti slouží k činnosti školní
družiny. Učitelé mají k dispozici
dvě sborovny – pro I. a II. stupeň.
V přízemí byl zřízen bufet. Součástí školy je tělocvična, rozsáhlý
sportovní areál a školní pozemek
sloužící k výuce pěstitelských
prací. K zajištění bezpečnosti žáků
a ochraně školního majetku byla
zřízena v suterénu budovy recepce.
V budově školy, která je bezbariérová, je umístěn výtah.
Jakou vidíte budoucnost školy?
Jak jsem již zmínil, školu navštěvuje trvale kolem 500 žáků.

Vzhledem k poloze školy u dvou
velkých sídlišť, nově vznikajícím
obytným lokalitám v blízkosti
školy a současně vzhledem k vybavenosti školy a zajímavé nabídce
vzdělávacích aktivit nemáme obavy
o existenci školy.
Co podle Vašeho názoru v současnosti nejvíce školu tíží?
V úvodu jsem odpověděl, že
rekonstrukcí školy získali žáci a
zaměstnanci velmi pěkné školské
zařízení, které splňuje všechny
požadavky na zajištění kvalitního
vzdělání. Musím však dodat, že
k úplné spokojenosti by škola
potřebovala ještě druhou tělocvičnu. Naše tělocvična totiž nestačí
pokrýt počet vyučovacích hodin
tělesné výchovy jednotlivých tříd.
Částečně nám vypomáhá svojí tělocvičnou gymnázium, ale ani tato
pomoc na pokrytí výuky nestačí.
Na hodiny tělesné výchovy tak
musí chodit na I. stupni a částečně
i na II. stupni do tělocvičny dvě
třídy. Je to samozřejmě na úkor
kvality výuky žáků. Proto, jak to
jen trochu počasí dovolí, probíhá
výuka tělesné výchovy ve venkovním sportovním areálu školy. Tento
problém se budeme snažit řešit
ve spolupráci se zřizovatelem.
A co rodiče Vašich žáků?
Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o co
nejlepší spolupráci s rodiči žáků. O
dění ve škole a o hodnocení svých
dětí jsou rodiče pravidelně informováni. Informace jsou podávány
prostřednictvím deníčků a žákovských knížek, webových stránek
školy, kabelové televize, osobním
setkáním učitele a rodičů na třídních
schůzkách. Rodiče mohou také využívat konzultačních hodin výchovné poradkyně. S činností školy a s
jejím vybavením se mohou rodiče
seznámit vždy na Dni otevřených
dveří. Pro rodiče žáků 9. ročníků
organizujeme každoročně setkání

se zástupci okolních středních škol
a středních odborných učilišť. Jednotlivé třídy I. stupně a žáci školní
družiny připravují pro rodiče besídky a divadelní představení. Rodiče
mají svého zástupce ve Školské
radě, která projednává důležité záležitosti školy a schvaluje zákonem
stanovené dokumenty. Úspěšně
pracuje při škole Sdružení rodičů.
Hlavním úkolem Sdružení rodičů
je rozvíjení spolupráce mezi školou
a rodinou při výchově a vzdělávání
žáků. Vždy v říjnu jsou rodiče na
schůzi informováni o činnosti sdružení a činnosti školy.
Praktikujete ve výuce nějaké
nové vzdělávací metody?
Ještě v minulém školním roce se
vyučovalo na naší škole ve všech
třídách podle vzdělávacího programu Základní škola. Od začátku
letošního školního roku vyučujeme
v 1. a 6. ročníku podle našeho
vzdělávacího programu nazvaného
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Toto téměř sedmisetstránkové dílo tvořili učitelé
v uplynulých dvou létech. Školní
vzdělávací program pro základní
vzdělávání není neměnný. Teprve
praxe ukáže zda bude potřeba něco
poopravit, vylepšit či doplnit. Při
plnění obou školních vzdělávacích
programů užívají učitelé ve výuce
dostatečně pestrou škálu výukových
nástrojů. Vychází tak vstříc rozmanitým potřebám žáků a organizace,
použité metody a formy práce jsou
efektivnější. Učitelé absolvují řadu
seminářů a školení. Nově získané
poznatky pak využívají při výuce.
Je škola v něčem specifická?
S tvorbou nových školních vzdělávacích programů přidělují mnohé
školy vzdělávací oblasti Člověk a
svět práce povinný minimální počet
hodin, počet tematických okruhů
omezují na minimum. V této oblasti
je naše škola specifická - hodinovou
dotaci vzdělávací oblasti Člověk a

svět práce navyšujeme a vyučujeme
čtyřem tematickým okruhům této
vzdělávací oblasti - Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce
a chovatelství, Příprava pokrmů,
Svět práce (volba povolání). K tomuto rozhodnutí nás vedly jednak
výborné podmínky pro výuku - rozsáhlý školní pozemek, velmi dobře
vybavená dílna, pěkná moderní
školní kuchyňka, jednak vědomí
důležitosti vytvářet u žáků praktické
pracovní dovednosti a návyky a přispívat k vytváření životní a profesní
orientace žáků. Dalším ze specifik
naší školy je např. bezproblémové
zajištění vzdělávání pro žáky zdravotně tělesně postižené - vozíčkáře.
Příjezd ke škole je upraven, škola je
bezbariérová a v budově školy je
výtah, kterým se tito žáci dostanou
na všechna poschodí.
Jak se na škole vypořádáváte
s případnými negativními jevy?
Kde je pohromadě více lidí,
vždy tam budou existovat nějaké
problémy. Neznám školu, kde by
se negativní jevy nevyskytovaly.
V rámci prevence sociálně-patologických jevů se snažíme předcházet
zejména následujícím rizikovým
jevům v chování žáků: záškoláctví,
šikana, kriminalita, užívání návykových látek, patologické hráčství.
Aby byla prevence co nejúčinnější,
vypracoval školní metodik prevence
ve spolupráci s učiteli jednotlivých
předmětů minimální preventivní
program nazvaný „Prožijme život
radostněji“. Školní poradenské pracoviště má za úkol nejen pomáhat
žákům se specifickými poruchami
učení a chování, ale zabývat se
také řešením patologických jevů na
škole. V případě výskytu nějakého
negativního jevu je potřeba si tento
problém přiznat a řešit jej.
Jakých úspěchů dosáhli žáci
v soutěžích v poslední době?
Z úspěchů, které dosahují žáci
v různých soutěžích, uvedu ale-

spoň dva poslední. Celkem 3477
týmů z různých škol se zúčastnilo
celostátní soutěže v oblasti výpočetní techniky nazvané „Najdi, co
neznáš“. V této silné konkurenci
obsadily dva naše týmy „webmastři-ml“ a „čeťáci“ krásné 11. a 12.
místo, za něž žáci získali odměny.
Mezi nejlepšími 120 týmy, které
měly 100% úspěšnost, byly ještě
4 z naší školy. Dalšího úspěchu
v mezinárodní soutěži mladých fotografů „Mladí fotografují památky“
dosáhla v rámci republiky žákyně 7.
ročníku. Mezi soutěžícími z České
republiky obsadila výborné 4.-10.
místo a tím si zajistila účast na květnovém slavnostním předávání cen
na Staroměstské radnici v Praze.
Kde je možné získat informace

o škole a vaší činnosti?
Podrobné informace o škole
získá veřejnost na webových stránkách školy www.zstgmivancice.cz.
Na těchto stránkách najdete veškeré informace - od organizace školy
přes školní a mimoškolní činnost
žáků až po zájmy a záliby žáků a
pracovníků školy. Aktuálnost těchto údajů je zabezpečována pravidelným doplňováním informací každý
týden. Rozsah a aktuálnost stránek
jsou zřejmě důvodem jejich vysoké
návštěvnosti. Informace o školních
aktivitách jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách Ivančického
zpravodaje. Důležité informace pro
veřejnost jsou sdělovány také prostřednictvím kabelové televize.
Děkuji za rozhovor M.Sklenář

Žádný alkohol na ulici
/Oslavany/ Skličující pohled na skupinku lidí popíjejících alkohol před
místním obchodem se denně naskýtá dětem jedoucím do školy v Padochově. Místní opilci popíjí lahvové pivo a lihoviny, pokřikují a vrávorají po
náměstíčku. Když na ně přijde potřeba, odskočí si do nedalekého křoví.
S tímto místním folklorem se nehodlá smířit radnice v Oslavanech.
„Připravujeme ke schválení zásadní a závaznou vyhlášku města. Její
náplní je zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Tato vyhláška by měla být schválena na nejbližším zasedání zastupitelů.
Cílem vyhlášky, jak už název napovídá, je zabezpečit pořádek a vymezit
některá veřejná prostranství ve městě a části Padochov bez alkoholu. Toto
opatření má ochraňovat zdraví, a to především dětí a mladistvých. Vyhláška
především hodlá vytěsnit alkohol z míst, kde je na očích dětem. Takových
problematických míst je hned několik. Jedním z nich je náměstíčko v Padochově, kde se běžně konzumuje pivo před obchodem, kde si je někteří
místní kupují. To není zcela ideální stav, kdy děti chodí do dané lokality na
autobus, a projíždí tudy i veškerá doprava směrem na Zbýšov. To je jeden
z důvodů přijetí vyhlášky,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf.
Dalšími lokalitami, kde by měla vyhláška konzumaci alkoholu zakázat,
je autobusové nádraží, oblast školy a přilehlého náměstí a centrální náměstí. Teprve čas ukáže, nakolik bude mít vyhláška kladný dopad a jak se
bude dodržovat. Po jejím schválení a o případných dopadech budou občané
informováni prostřednictvím médií. „V této oblasti nejsou Oslavany první
vlaštovkou, podobnou vyhlášku již mají i další města. Tohle nutné opatření
patří do stávajícího kulturního prostředí. Co se týče sankcí, které mají vztah
k této vyhlášce, tak ty jsou řešeny prostřednictvím přestupkového zákona.
To znamená, že buď bude provinilce postihovat městská policie přímo
na místě, nebo později přestupková komise města, která může uložit pokutu
za přestupek včetně nákladů na řízení,“ doplnil starosta Aldorf.
/jak/

Obec Lesonice, Lesonice 73, 672 01 Moravský Krumlov
telefon: 515 323 440, e-mail: lesonice@lesonicemk.cz, www.lesonicemk.cz
Starosta obce Lesonice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje

konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy,
Lesonice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Požadavky: 1) Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele školy podle zákona č. 563/
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, 2) Občanská
a morální bezúhonnost, 3) Znalost školské problematiky a předpisů, 4) Organizační a řídící schopnosti,
orientace v investičním prostředí, 5) Dobrý zdravotní stav
K přihlášce přiložte: 1) Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání), 2) Doklad o průběhu zaměstnání
a délce pedagogické praxe včetně funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů
atd.), 3) Strukturovaný profesní životopis, 4) Písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran
strojopisu včetně představy o zapojení školy do života obce, 5) Originál výpisu z rejstříku trestů (ne straší
3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 6) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971), 7) Originál nebo
ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců),
8) Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2008, Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 22. 6. 2008 na adresu: Obec Lesonice, Lesonice 73,
672 01 Moravský Krumlov.
Miroslav Hejral, starosta obce

KONKURZ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE
Základní školy a Mateřské školy Suchohrdly u Miroslavi,
Suchohrdly u Miroslavi 120, 671 72 Miroslav, okres Znojmo
Požadavky na uchazeče: předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
- znalost školské problematiky, předpisů a ekonomiky, - organizační a řídící schopnosti, - občanská
a morální bezúhonnost, - dobrý zdravotní stav.

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

Náležitosti přihlášky: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy,
potvrzení zaměstnavatelů atd.), - strukturovaný profesní životopis, - písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu
max. 5 stran strojopisu, - výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, - čestné
prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči
narození po 1. prosinci 1971), - originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu
pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců), - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: 1. 8. 2008. Přihlášky s uvedenými doklady zašlete
do 17. 6. 2008 do 12,00 hodin na adresu Obec Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi 86,
671 72 Miroslav. Obálku označte slovy: „Konkurz-neotvírat“.
Další informace: Obec Suchohrdly u Miroslavi nabízí možnost přidělení nájemního bytu s možností
nastěhování od 1. 9. 2008. Kontakt: Obec Suchohrdly u Miroslavi, Suchohrdly u Miroslavi 86, 671 72
Miroslav, tel: 515 333 459, E-mail: info@suchohrdlyumiroslavi.cz, www.suchohrdlyumiroslavi.cz
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Datum

Název
akce

Místo
konání

1. června

22. ROČNÍK
FESTIVALU
DECHOVÝCH HUDEB

Dolní Dubňany,
www.festival.dolnidubnany.cz
areál fotbalového
www.dolnidubnany.zc
hřiště, od 13.00 hod. vystoupení 5 dechových
souborů, mažoretky

14. června

OSLAVA 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V TULEŠICÍCH

Tulešice

žehnání hasičkého praporu,
ukázky požární techniky,
večerní zábava

21. června

OCHUTNÁVKA VÍN
A DESTILÁTŮ
MÍSTNÍCH PĚSTITELŮ

Jezeřany-Maršovice
kulturní dům

www.jezerany-marsovice.cz

5. července

DOBŘÍNSKÝ
DECHFEST

Dobřínsko,
u kulturního domu
od 15. hod.

přehlídka dechových hudeb
a večerní taneční zábava

5. července

100 LET ZALOŽENÍ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V ČERMÁKOVICÍCH

Čermákovice

slavnost s večerní zábavou

v obcích
mikroregionu
Moravskokrumlovsko

www.moravskokrumlovsko.cz
loutková a divadelní
představení pro děti

23.-31. srpna PUTOVNÍ FESTIVAL

LOUTKOVÉHO
DIVADLA

Kontaktní osoba
poznámky

Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
telefon: 515 220 406
e-mail: office@moravskokrumlovsko.cz
www.moravskokrumlovsko.cz

PARTNEREM ORANŽOVÉHO KALENDÁŘE JE SKUPINA ČEZ
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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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ELEGANCE
& KVALITA

SLEVA NA SPOTŘEBIČE
při odběru minimálně 3 spotřebičů

SLEVA 10%
0
7.85

0,0
3
.
5

stůl a 4 židle

,-

Nika 250 TAFLA

,-

0
7.50

stůl a 6 židlí

0,1
8
.
9

Nika 260 EKRAN
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Z regionální kuchyně I když pršelo, jen se lilo, slavnosti se povedly
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.

Kuřecí maso - skvělá pochoutka

Kuřecí maso je nejoblíbenější z drůbeže a chutná asi všem věkovým kategoriím, ale jak jsem měl možnost osobně zjistit, nejvíce dětem. Způsobů
jeho přípravy je mnoho a co se týká příloh, je to velmi obdobné.

Pečené kuře v zelenině

Co budeme potřebovat: 2 porce pečeného kuřete, cibuli, 2 lžíčky oleje,
50 g netučného párku nebo drůbežího salámu, mletou sladkou papriku,
300 g rajčat, 150 g vařeného květáku, 2 sterilované okurky, sůl, sójovou
omáčku, trochu štávy z pečeného kuřete, petrželku.
Postup: Z porcí kuřete odstraníme větší kosti, maso nakrájíme na kousky, párek na tenká kolečka, salám na kostičky, rajčata ponoříme na 10
sekund do vařící vody, oloupeme a nakrájíme na dílky, květák rozebereme
na růžičky, okurky nakrájíme na kolečka. Drobně nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme mletou papriku, po zpěnení hned vmícháme rajčata
a krátce podusíme. Osolíme je, přidáme uzeninu, květák, okurky, sůl, sójovou
omáčku, usekanou petrželku a krátce podusíme. Připravené kuře prohřejeme
ve štáve od pečení, přidáme je k zelenině a vše ješte krátce podusíme.

Kuře s jablky na víně a s červeným jako na divoko

Co budeme potřebovat: kuře, 40 g oleje, 5 jablek, 40 g Ramy, 250 g
brusinkového kompotu, 1,5 dl bílého vína, lžíci kečupu, grilovací koření,
1 slepičí bujón, sůl.
Postup: Porce kuřete osolíme, posypeme grilovacím kořením a osmahneme na oleji po obou stranách. Pak je podlijeme vývarem a upečeme doměkka. Mezitím rozkrájíme jablka na půlky a z nich vykrojíme jádřince tak, abychom vzniklé jamky mohli vyplnit kompotem. Naplněná jablka rozložíme
na máslem vymazaný pekáč, podlijeme 1 dl vína a v předehřáté troubě pečeme.
Když jsou jablka poloměkká, podlijeme je zbytkem vína spolu s kečupem
a dopečeme. Šťávu z jablek smícháme se šťávou z kuřete a přidáme kousek
másla. Tuto šťávu pak porce kuřete s jablkem polijeme a podáváme s rýží.
Co budeme potřebovat pro „jako na divoko“: kuře, 3 červené papriky,
500 g žampiónů, 2 pórky, 2 polévkové lžíce sádla, sůl, bílý pepř, sladkou
papriku, špetku cukru, 3/8 l kuřecího vývaru, 1/8 l červeného vína, 2 lžičky
solamylu, 3 polévkové lžíce šlehačky, trochu citrónové šťávy, plátky citronu na ozdobení, 4 celé pepře, hřebíček, 2 zrnka nového koření, bobkový
list, tymián, 4-6 bobulek jalovce, 3 lžíce oleje, stroužek česneku, sklenku
bílého vína, 2 lžíce rajč. protlaku, cibuli, petrželku, strouhaný sýr.
Postup: Kuře omyjeme a osušíme. Rozdělíme je na 8 kousků. Papriky
očistíme a nakrájíme na čtverečky. Žampiony a pórek omyjeme a nakrájíme. Ve velké pánvi nebo kastrole zahřejeme máslo, kousky kuřete na něm
opečeme do zlatohněda. Maso po celou dobu stále obracíme, aby bylo
opečené ze všech stran. Osolíme, opepříme a okořeníme sladkou paprikou.
Pokrm podlijeme kuřecím vývarem a vínem. Přiklopíme poklicí a dusíme
zhruba 30 minut. Přidáme nakrájenou zeleninu a vaříme ještě 10 minut. Ve
smetaně rozkvedláme solamyl. Touto směsí zahustíme omáčku a přibližně
3 minuty za občasného míchání a při mírném ohni ještě povaříme. Na závěr
omáčku dochutíme solí, pepřem, cukrem a citrónovou šťávou. Kuře podáváme v omáčce ozdobené plátky citronu. Příloha brambory, hranolky.

Kuře s chřestem a zázvorem

Co budeme potřebovat: 400 g kuřecího masa, 3 lžíce sádla, 1 vejce, 1
lžičku škrobu, sůl, 100 g konzervovaného chřestu, lžíci bílého vína, lžičku
zázvorového oleje, půl šálku vývaru, trochu Glutasolu, petrželovou nať.
Postup: Kuřecí maso po vykostění nakrájíme na kostičky a smícháme
s vejcem, škrobem a solí. Připravíme si uvařený nebo konzervovaný chřest
nakrájený na malé dílky. Na pánvi rozpálíme sádlo, vložíme maso kuřete
a osmahneme za stálého míchání. Dochutíme vínem, Glutasolem, lžičkou
zázvorového oleje a soli. Nakonec přidáme půl šálku vývaru a chřest
a za opatrného míchání zahustíme trochou máčeného škrobu. Hotový
pokrm přizdobíme petrželovou natí.
/mask/

Když pršelo, jen se lilo v neděli 18. 5. v Rybníkách, to sice
nebylo úplně příjemné, ale že by
to někomu moc vadilo, to zase ne.
Rozhodně to nevadilo přibližně
stovce aktérů a velikému počtu
diváků na Rybnické májové slavnosti. Prostranství před místním
mlýnem ožilo tanečky a zpěvem
dětí a mladých lidí, kteří se spojili
v jediném velikém téměř čtyřhodinovém programu na podporu
sbírky České katolické charity
Akce Cihla.
O tomto překrásném odpoledni
by se dalo napsat mnoho slov
- například, že pršelo do hudební
aparatury a kluci ze skupiny Natural 95 z toho byli hrůzou bez sebe,

nebo že všem bylo docela chladno, nebo že klukům z gymnázia
praskla na kytaře struna a že se
všechna vystoupení úžasným způsobem podařila a že... A hlavně, že
nás všechny hřál pocit z dobrého
díla odváděného pro dobrou věc.
To je to nejdůležitější.
Kdo tam byl, ten sice nejspíš
nastydl, ale aspoň ví, o čem teď
mluvím, když řeknu: „Děkuji
každému, kdo se jakkoliv na programu a jeho zabezpečení podílel,
škole a školce z Rybníků, škole
na Ivančické, klukům z gymplu,
klukům z Naturálu, všem dětem
z rybnického aerobicu, Antexu,
o. s. ALMA, o. s. S.P.O.Z.I.,
OÚ Rybníky, všem kamarádům

/Ivančice/ Středisko volné času
Ivančice zorganizovalo ve spolupráci s občanským sdružením
AISIS Kladno v ivančickém kině
Réna vědomostní a dovedností
soutěž pro středoškoláky Vertigo.
Smyslem projektu bylo ukázat
mládeži nástrahy gamblerství
a přiblížit jev jako sociální a společenský problém.
„Soutěže se zúčastnily 2 týmy
z Gymnázia Jana Blahoslava
Ivančice a 3 týmy z SOŠ a SOU
Ivančice. Nad průběhem celého
dopoledne dohlížela odborná
porota a soutěžícím aplaudoval
a bouřlivě povzbuzoval zaplněný
sál složený z jejich spolužáků a
učitelů,“ sdělila Jana Heřmanová,
vedoucí SVČ Ivančice.
Soutěž Vertigo je kombinací
pěti soutěžních kol, ve kterých se
soutěžící setkají s otázkami zaměřenými na zvýšení povědomí
o problematice gamblerství.
Dále pak v minutové prezentaci
navrhovali, jak jednotlivé problémy řešit. V dalším kole měly
týmy za úkol postavit během
3 minut co největší věž z umělohmotných cihel. Cílem bylo
zapojit všechny členy družstva
do vzájemné týmové spolupráce.
Navíc si mohli vsadit část svých
vydobytých bodů podle kurzovních sázek na určitou výšku věží,
která bude postavena a znásobit
tak své bodové konto. V kole
předposledním byl družstvům
přečten příběh gamblera a ta pak

měla navrhovat 6 preventivních
řešení jeho složité situace.
„Kolo poslední se jmenovalo
Velká sázka. Po čtvrtém kole
se sečetly výsledky a vyhlásilo
se vítězné družstvo. Všichni
členové vítězného týmu obdrželi hodnotnou cenu, přenosný
DVD přehrávač. Potom jednotliví členové vítězného týmu
dostali nabídku na velkou sázku.
Mohli vsadit svou vítěznou cenu
na velkou sázku, která by jim
mohla přinést výhru ještě větší
- notebook. Aby se tak stalo,
musel soutěžící jedním hodem
třemi kostkami hodit tři stejná
čísla. V případě neúspěchu by
mohl přijít i o předchozí výhru.
Nikdo z vítězného týmu však
tuto možnost nakonec nevyužil.
Mottem tohoto kola bylo prožitkovou formou upozornit cílovou
skupinu na skutečnost, že při
hraní s automaty není statistická
možnost výhry na jejich straně
a rovněž ukázat na problematiku
patologického hráčství,“ doplnila Jana Heřmanová.
Vítězem soutěže se při rovnosti bodů a po dramatickém
rozstřelu stalo družstvo oranžových ze septimy GJB Ivančice
před týmem modrých dopraváků ze SOŠ a SOU Ivančice.
Celé dopoledne proběhlo díky
bouřlivému publiku v báječné
atmosféře, ke které přispělo i několik vystoupení taneční skupiny
Mighty abake.
/jak/

Vertigo proti gamblerství

a všem divákům za to, že přišli
a pomohli. Jejich přičiněním má
Stacionář sv. Damiána na svém
kontě 8.090 korun“
Tak a to je o Rybnické májové
slavnosti 2008 všechno. Těším se,
že se znovu setkáme na Rybnické
májové slavnosti 2009 - snad tam
přijde i hezké počasí.
Stalo se vám, že jste si také
chtěli „koupit Cihlu“ a od výletu
na Rybnickou slavnost vás odradilo špatné počasí? Nevadí. Další

možnost ke koupi budete mít 5. 6.
od 14.00 hodin na Dni otců na
zámeckém nádvoří. Čeká vás tam
trocha chlapské zábavy - flintičky, střílečky, maskování, trochu
té babské zábavy - každou ženu
zdarma nalíčí zástupkyně firmy
Oriflame, pro děti nějaká ta maličkost za odměnu, a hlavně vás
čeká možnost „zakoupit si Cihlu“
a přispět tak na opravu Stacionáře
svatého Damiána ve Znojmě. Tak
nashledanou!
/lef/

Ve Vertexu se slavilo!
Každý určitě bude souhlasit s tím, že výborní zaměstnanci dělají
výborného zaměstnavatele. A protože Vertex má jen výborné zaměstnance, každoročně oceňuje ty nejlepší. Letos poprvé toto pravidelné
ocenění proběhlo v Moravském Krumlově v nově zrekonstruovaném
salonku hotelu Epopej, a to dne 22. května.
Všem oceněným zaměstnancům poděkoval za vynikající práci
ve svém projevu ředitel závodu Ing. Čagánek, poté proběhlo předání
ocenění a gratulace. Všichni přítomní byli pozváni na malý raut.
Živě se diskutovalo o nejrůznějších tématech ze života “vertexáka“
i o plánech do blízké budoucnosti celé společnosti . Většina zaměstnanců ve Vertexu pracuje dlouhodobě, proto všechny přítomné plány
do budoucna velmi zaujaly. Všichni se dobře bavili a shodli se na tom,
že příští ročník by se mohl uskutečnit opět v Moravském Krumlově.

Den matek ve Vémyslicích

Motto: „Maminka je nejdražší bytost a je jediná, která nás po celý
svůj život nesobecky miluje.“ U příležitosti svátku Dne matek se
16. května 2008 konal ve vémyslické sokolovně slavnostní večer,
který pro všechny maminky a babičky připravila ZŠ Vémyslice ve
spolupráci se ZUŠ Moravský Krumlov. Ve více jak hodinovém programu děti recitovaly, tančily, zpívaly a hrály na hudební nástroje. Celý
večer velmi vkusně moderovala dvojice starších žáků, která ve svých
vstupech nejen uváděla jednotlivá čísla, ale zmínila se i o historii svátku
samotného. Přihlížející obecenstvo se zájmem sledovalo pestrý program
a každé vystoupení ocenilo potleskem. Poděkování patří všem účinkujícím dětem za jejich milé a bezprostřední vystoupení, učitelům, kteří
děti připravili, organizátorům a v neposlední řadě i rodičům účinkujících žáků ZUŠ, kteří velmi ochotně pomohli se stěhováním hudebních
nástrojů a odvozem dětí.
Hana Rybnikářová

Nicholas Winton
„Síla lidskosti“

/Moravský Krumlov/ Žáci
SOŠO a SOUŘ Moravský
Krumlov zaplnili kinosál, aby
zhlédli filmový dokument „Síla
lidskosti“. Byl věnován Nicholasi
Wintonovi, Angličanovi, který
zachránil před 2. světovou válkou
téměř 700 československých dětí
tím, že je nechal odvézt do Anglie. O úspěchu filmu svědčil nejen
nabitý sál, ale zejména hrobové
ticho po celou dobu představení.

„Film byl emotivní. Můžeme
být rádi za každý den, kdy vidíme své rodiče, prarodiče a blízké.
Děkujme za každou minutu svého
života, života bez války, koncentračních táborů a plynových komor.
Každý člověk na tomto světě má
své místo, má právo na život, víru
a svobodu,“ zazněl názor studenta
na film. Škola se také připojila
k petici o udělení Nobelovy ceny
míru pro Nicholase Wintona. /mask/

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy, tradující se v našem regionu, se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Marie Smetáková z Vítonic.
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Kdysi se přistěhovala do Rouchovan jedna
chudá rodina z Myslibořic. Jejich malá dcerka
si sebou (1. díl tajenky), se kterým si doma ráda
hrála. Nikdo mu nesměl ublížit. Děvčátko se
o něj staralo a krmilo ho. Ten jí za to projevoval
velkou náklonost. Když děvče povyrostlo,
(2. díl tajenky) na zahradě. Dcerka se bála
o své zvířátko a proto tam začala kopat. Místo
něj ale pod kořeny stromu objevila poklad.
Tak jí její malý přítel přinesl štěstí. Od té doby
ho už nikdo nespatřil.

30.05.2008
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KULTURNÍ PROGRAMY 02. 06. - 15. 06. 2008
Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 1.6. ve 14.00 hod. - Pohádkový les. Čeká na vás odpoledne plné pohádek,
her a soutěží. Ivančice, park Réna. Poplatek: 20 Kč/os.
• 8.6. v 15.00 hod. - Domácí násilí, beseda pro mládež. Přednáší stržm.Jan
Kleibl OOP Brno sever. Klub Medúza, Tesařovo nám. 7, vstup zdarma.
• 11.6. v 17.00 hod. - Originální trička, malování, savování, ubrousková
technika. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, S Sebou bavlněná trička, 30 Kč/
dítě + mater., 50 Kč/dospělý + mater. Nutno se přihlásit do 9.6.
• 12.6. v 16.00 hod. - Rozloučení s Klubíčkem aneb Diskohrátky se zvířátky.
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Tradiční rozloučení s Mateřským centrem
Klubíčko. Zveme všechny rodiče a děti.
• 14.6. v 11.30 hod. - Za adrenalinem do lanového centra. Pro mládež ve věku
12 - 15 let, 300 Kč/os, sraz na vlakovém nádr. v Ivančicích, návrat v 19.00 hod
do Ivančic. Nutné se přihlásit do 6.6.
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
• červen - Výstava koláží Antonína Veselého, MěÚ M. Krumlov, chodba v 1.
patře. Výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• červen - Výstava moravskokrumlovských výtvarníků, galerie Knížecí dům
• 2.6. v 19.30 hod. - XIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst
CONCENTUS MORAVIAE CEMBALOVÝ KONCERT, účinkuje Borbála
Dobozy (Maďarsko), zámek M. Krumlov - Slovanská epopej, vstupné 90/140 Kč.
Předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064.
• 3.6. v 18.00 hod. - fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána, sál MěKS,
Břízová 254, M. Krumlov.
• 7.6. - Krumlovská 36 - dálkový turistický pochod, různé trasy: od 10 - 50 km,
start: Bistro Kolis: 7.00 - 9.00 hod. (všechny trasy), startovné: 10 a 20 Kč, dvůr
Gymnázia: 8.00 - 9.00 (trasy 10 a 16 km), cíl: Bistro Kolis.
• 11.6. v 19.30 hod. - koncert, vystoupí „Naše kapela“ Josefa Kristiána,
sál MěKS, Břízová ul. 254, M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 14.6. v 18.00 hod. - XIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst
CONCENTUS MORAVIAE. Folklorní víkend, účinkuje Czaldy Waldy Quartet
a Transkapela, zámecký park M. Krumlov, vstupné 90/180 Kč, předprodej
vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064.
• 15.6. - Den s fotbalem, sportovní areál Na střelnici M. Krumlov, celodenní
akce FC M. Krumlov, turnaje přípravek a exhibiční utkání starých pánů,
mistrovské utkání MK - Mikulov, začátek v 16.30 hod.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 7. - 22.6. - výstaval výtvarného oboru ZUŠ Ivančice „ŽIVLY“, Galerie
Památníku A. Muchy. Vernisáž v pátek 6.6. v 17.00 hodin.
• 15.6. v 10.00 hod. -Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného nádvoří
radnice, koncert krojované dechové hudby Polanka.
• 15.6. v 16.00 hod. - nádvoří radnice Mezinárodní hudební festival
CONCENTUS MORAVIAE 2008, folklorní víkend Igor Hraško - zpěv, fujara,
tanec Bezobratři - slovenský folklórní soubor Pacora trio - housle, cimbál,
kontrabas. Vstupné 180 a 90 Kč. Předprodej v KIC.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 5.6. - Exkurze tam, kde se dělá kalibrace. Omezený počet účastníků.
Zájemci nechť se přihlásí vedoucímu akce J. Flíčkovi do 3.6.08.
• 14.6. v 5.00 hod. - autobusový zájezd do Prahy na oslavy 120 let založení
KČT. Zájemci ať se nahlásí na tel.č.: 539 083 044 nebo osobně u Eibelových na
adrese, Široká 40. Uzávěrka přihlášek je 5.6.08. Cena pro členy: dospělí 100 Kč,
děti 50 Kč, nečlenové 200 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
• 6.6. v 1 5.30 hod. - Olympiáda pro rodiče s dětmi. Různé soutěže a hry,
divadlo, živá hudba, v zámeckém parku.
• 7.6. od 9.00 hod. - Branný den dětí a mládeže. Před Městským úřadem
v Oslavanech, ukázky zásahů a techniky složek Záchranného integrovaného
systému. Možnost vyzkoušení horolezecké stěny u DDM. Od 14.00 hod.
odpoledne pro děti - součástí jízda na motorkách, výsadkářské hry pro děti,
hudební produkce v zámeckém parku. Od 14.00 hod. jízda na dopravním hřišti
za budovou ZŠ Oslavany na kolečkových bruslích. Více informací na letáčcích.
Ve 20.00 hod. - taneční zábava se skupinou Darken a Revel. Vstupné 70 Kč.
• 14.6. v 15.00 hod. - Den hudby na zámku. V prostorách zámecké sýpky
vystoupení žáků pěveckého oddělení a Dětského chrámového sboru Cecilia.
V 16.00 hod. v zámecké kapli koncert Oslavanského komorního orchestru,
žáků ZUŠ Oslavany a pěveckého sboru Siren.
SDH a obec Tulešice pořádají dne 14. června 2008 oslavy

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH TULEŠICE

V 10.00 hodin Mše svatá za zemřelé hasiče, žehnání hasičsskému
praporu, ve 13.30 hodin ukázky historické a současné požární
techniky, koncert dechové hudby Polanka. Ve 20.00 hodin taneční
zábava se skupinou Fantazie.
2. června v 19.30 hodin - XIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst

CONCENTUS MORAVIAE
CEMBALOVÝ KONCERT

účinkuje Borbála Dobozy (Maďarsko)
zámek Moravský Krumlov - Slovanská epopej
Vstupné 90 a140 Kč. Více informací o Mezinárodním hudebním
festivalu Concentus Moraviae: www.concentus-moraviae.cz

100 LET SDH
V MORAVSKÝCH BRÁNICÍCH
Oslava se koná 28. června 2008 od 10.00 hodin.
Zajímavý program: průvod, ukázky zásahů a výstava.
Od 10.00 - 20.00 hod. k tanci a poslechu hraje dechová hudba
Polanka a country kapela Hugo Habásko a spol. Večerní zábava
se bude konat od 20.00 hod. pod stanem Na potoku. K tanci
a poslechu hraje kapela Gejzír. Občerstvení zajištěno,
dobroty z udírny, masíčko z kotlíku, čuník na rožni.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 1.6. ve 14.00 hod. - Den dětí aneb Cesta z města za dobrodružstvím.
Pocházka se zábavnými stanovišti. Zahájíme u DDM malováním na chodník,
zakončení cesty na zahradě DDM. Občerstvení, možnost vyzkoušení
horolezecké stěny, atrakce pro děti.
Připravujeme: Letní tábory: 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
• 1.6. od 13.00 do 17.00 hod. - Den dětí aneb zaparkujte děti v parku. DDM
M. Krumlov, divadelní spolek Bezgest, TJ Sokol, Skauti, Výchovný ústav, zvou
děti i dospělé na oslavu Dne dětí Pohádkový les aneb zaparkujte děti v parku.
V prostorách zámeckého parku. Pohádková soutěžní stanoviště, na kterých děti
dostanou báječnou odměnu, rodinný běh zámeckým parkem, skákací hrad,
mobilní lanové překážky z lanového centra Proud Brno. Občerstvení zajištěno.
• 13.6. od 15.00 hod. - Mozaika pomocí 3D efektu. Přijďte si vytvořit nepravou
mozaiku na květináč, tácek nebo podložku. Vlastní nápad vítán. Cena: 50,- Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 6.6. od 8.00 - 18.00 hod. - Buď trochu fit (charitativní běh) - start a cíl bude
letos v zámeckém parku v Miroslavi. Pořádá Dům dětí a mládeže, OPS Marek,
MKIC a město Miroslav
• 6.6. od 10.00 hod. - Den dětí, připraveny budou různé atrakce. Pořádají:
DDM Miroslav, MKIC, AR Brno, město Miroslav, Os Společně a OPS MAREK
v areálu zámeckého parku a letního kina v Miroslavi. Večer v letním kině
proběhne rocková zábava s koncertem Petra Bende!
• 13.6. v 17.00 hod. - Akademie ZŠ Miroslav v letním kině.
• 15.6. ve 14.00 hod. - Miroslavský klíč (přehlídka dechových hudeb) v letním
kině. Přehlídku bude uvádět Pavel Jech a bavič Libor Pantůček. Představí se
tyto dechové hudby: Polanka, Dubňanka, Pálavanka a slavnost bude zakončena
vystoupením Túfaranky ze Šakvic. V případě nepříznivého počasí se festival
uskuteční v kulturním domě. Pořádají: ZUŠ, MKIC a Město Miroslav.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb,cz
• 4., 11. a 18. června od 10.00 do 11.30 hod. - Dotek a vůně pro matku a dítě
- kurz masáží dětí a kojenců - 3 setkání. Masáže s použitím aromaterapie s prvky z
indických a švédských masáží a reflexologie. S sebou: podložku, velkou osušku či
prostěradlo, pro miminka náhradní plenu, mističku na olej. Vede: Kateřina Pokorná (lektorka tance, muzikoterapie a babymasáží) Nutné nahlásit se předem, omezená kapacita - max. 8 maminek! Popl.: 600 Kč /členové 550 Kč za celý kurz
• 5. června od 9.30 do 11.30 h - Dílna: Malování loga Měsíční Houpačky na
plátěné tašky a trička. „Rozhoupeme“ plátěné tašky logem Měsíční Houpačky
technikou zvanou šablonování. Kdo chce, může si logo namalovat na vlastní
tričko světlé barvy. Hlaste se předem na níže uvedeném čísle. Vede: Alena
Pečerová (tel.: 602 782 280). Poplatek: 60 Kč / členové 45 Kč, taška 25 Kč.
• 12. června od 9.30 do 11.30 hod. - Muzicírování na Jakubu. Sraz před
hřbitovní bránou v 9.30 hod. Malý výlet spojený s minikoncertem skladeb v interiéru kaple sv. Jakuba nad Ivančicemi. Vstupenkou je vámi připravená alespoň
jedna nová skladba na nástroj, který více či méně ovládáte, ideálně na který
se učíte hrát. S sebou: vlastní hudební nástroj. Věk: 10+, jinak s doprovodem.
Vede: Martina Turečková. Dobrovolný příspěvek na chod MH: 20 Kč.
•14. června od 10.00 do 15.00 (16:00) hod. - Kurz plánování zdravého těhotenství a prevence ženských onemocnění. Pro ženy všech věkových kategorií,
mladé dívky, maminky, babičky. Naučíte se porozumět svým individuálním fyzickým, citovým i psychickým potřebám v roli ženy a tomu, jak se budou měnit
během Vašeho života. Nakreslíte si své individuální biorytmy, související se
zdravím a plodností. Předem je třeba se nahlásit a sdělit místo, datum a hodinu
narození na tel. 777 33 22 39, 546 421 768 nebo astracoeli@seznam.cz. Vede:
RNDr. Alena Bratková (astrolog, homeopat). Poplatek: 600 Kč/os., 2. a další
rodinný příslušník 300 Kč/os. členové 500 Kč/os., 2. a další 250 Kč/os.
• 15. června od 15.00 do 17.00 hod. - Severská chůze v Ivančicích! - dárek ke
Dni Otců. Sraz u restaurace na Réně ve sportovním obutí i oblečení! „Myslíš, že
hůlky jsou jen pro vrcholové sportovce a důchodce? Rád se hýbeš na čerstvém
vzduchu a tak pookřáváš nejen na těle, ale i na duchu? Rád by sis to vyzkoušel,
ale samotnému se ti do toho nechce či nevíš jak na to? Přijď, hůlky mám....“
Kapacita:15 osob (dle počtu zapůjčených holí), věk nad 10 let. Hlaste se do 9.
června! Přednost a slevu mají otcové! Po 9. červnu se v případě volných míst
mohou hlásit i ostatní. Vede: Mira Vystrčil (lektor severské chůze) Poplatek:
otec-nečlen 80 Kč / otec-člen 70 Kč / ostatní 120 Kč.
KIS Oslavany pořádá 21. června 2008

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRAHA

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618
•ne.1.6. ve 20.00
27 ŠATŮ
Romantická komedie USA
• st 4.6. ve 20.00
NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Tragikomedie USA
• so 7.6. ve 20.00
3:10 VLAK DO YUMY
• ne 8.6. v 18.00
Western USA
• st 11.6. ve 20.00
SPEED RACER
Dobrodružný film USA
• ne 15.6. v 18.00
BOBULE
ve 20.00
Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

• ne 1.6. ve 20.00
• st 4.6. ve 20.00
• ne 8.6. ve 20.00

• st 11.6. v 18.00
ve 20.00
• ne 15.6. ve 20.00

VÁCLAV
Drama ČR
NEŽ SI PRO NÁS PŘÍJDE
Komedie USA
27 ŠATŮ
Romantická komedie USA
BOBULE
Komedie ČR
BLÁZNOVO ZLATO
Komedie USA

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

• so 7.6. v 19.00

• so 14.6. v 19.00
• ne 15.6. v 19.00

KRONIKA RODU PIDERWICKŮ
Dobrodružný USA
BLÁZNOVO ZLATO
Komedie USA
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Akční film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV

(

515 333 538

• ne 1.6. ve 21.30
• pá 6.6. od 8.00
• ne 8.6. ve 21.30

• pá 13.6. ve 21.30
• ne 15.6. ve 14.00

TAHLE ZEMĚ
NENÍ PRO STARÝ
Western USA
BUĎ TROCHU FIT a DEN DĚTÍ,
koncert P. Bende od 20.00 hod.
POSLEDNÍ LEGIE
Historický film USA
VENKOVSKÝ UČITEL
Film ČR/Něm./Fr.
MIROSLAVSKÝ KLÍČ
Přehlídka dechových hudeb

DEN DĚTÍ

31. května 2008 ve 14.00 hodin na hřišti v Řeznovicích.
Navštivte nás se svými dětmi a především s dobrou náladou.
Čeká Vás zábavné odpoledne plné her a soutěží.
Na každé dítě čeká věcná odměna.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi.
Orel Jednota Rakšice a MO KDU-ČSL MK pořádají
31. května 2008 ve 14.00 hodin

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

na hřišti za Orlovnou v Rakšicích. Připraven je pestrý sportovní
program, soutěže a občerstvení. K tanci a poslechu hraje DJ Jay - D
Srdečně Vás zveme na

TANEČNÍ ZÁBAVU

se skupinami GONG a bezKOFEINu.
31. května 2008 ve 20.00 hodin v Dělnickém domě v Oslavanech.

SDH Lesonice pořádá hasičskou soutěž

„O POHÁR STAROSTY OBCE“

Petřínská rozhledna, zahrady u Petřínské rozhledny a zrcadlové
bludiště Petřín, Pražský hrad, chrám sv. Víta, Karlův most.
Přihlášky ihned - nejpozději do 16.6.2008 v kanceláři KIS Oslavany.
Tel.: 546 423 283, 604 108 641.

31. května 2008 od 14.00 hodin na hřišti v Lesonicích u M. Krumlova.
Vepřové speciality a další občerstvení zajištěno. Od 20.00 hod. bude
následovat taneční zábava se skupinou Fantazie a bohatou tombolou.

Obec Dolní Dubňany zve všechny příznivce dechové hudby na

9. a 10. června 2008 proběhne v areálu dětského dopravního hřiště
ZŠ Oslavany krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

22. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
který se koná 1. června 2008 od 13.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Dolních Dubňanech.V programu vystoupí
5 dechových hudeb a mažoretky ze ZŠ Dolní Dubňany.
Pořadem provází Pavel Jech. Vstupné 100 Kč.

TJ Jamolice pořádá 21.- 22. června 2008
X. ročník velkého nohejbalového turnaje neregistrovaných družstev

JAMOLICE CUP 2008

o putovní pohár starosty obce. V areálu letního tábora
„Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy. V sobotu večer v areálu
diskotéka. Po celou dobu turnaje zajištěno bohaté občerstvení.
TJ Sokol Padochov pořádá 21. června.2008 již

XII. SETKÁNÍ BÝVALÝCH HÁZENKÁŘŮ
PADOCHOVA A ZBÝŠOVA
Program: 13.00 hod. - sraz účastníků • 13.00 hod. - házená „starých
Pánů“ Padochov - Zbýšov • 14.30 hod. - prezentace Běhu naděje
• 15.00 hod. - start Běhu naděje • 15.30 hod. - ukázky různých
skupin pro zábavu a potěšení • 18.00 hod. - vystoupení trampské
skupiny Pumpaři • Od 14.00 hod. bude pro děti nachystán skákací
hrad a koňský povoz.

O PUTOVNÍ POHÁR HEJTMANA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Slavnostní zahájení je v 11.00 hodin.

Základní umělecká škola Oslavany přijímá žáky do
hudebního ,výtvarného a tanečního oboru na šk. rok 2008 - 2009.
Novinka - divadlo a loutkoherectví. Tel.: 605 258 884, 731 155 683.
ZO CSCH Branišovice pořádá ve dnech 19. - 20. července 2008

VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Otevřeno: sobota od 14.00 - 18.00 hod., neděle od 8.00 - 13.00 hod.
Přihlášky posílejte do 9.7.2008 na adresu: Václav Mišun, Branišovice
151, 671 77, kontakt na tel.: Václav Heler - 724 232 348. Všichni jsou
zváni, bude bohatá tombola, pečené skopové a vepřové maso.
V sobotu k posezení zahraje malá dechová kapela.

JK Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat na

XX. ROČNÍK MEMORIÁLU
JANA BRANČE
který se koná ve dnech 27. - 29. června 2008
v areálu Střelnice v Moravském Krumlově.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

JAMOLICE

Jamolice leží v zemědělské krajině. Severní část katastru zasahuje
do lesnatého a skalnatého údolí řeky Jihlavy, které je dnes v chráněném
území „Přírodní park střední Pojihlaví“. Rozšířenou horninou jsou zde
hadce, na kterých vznikly rozsáhlé pastviny a borové lesy.
Počátky Jamolic jsou spjaté s rytířským řádem templářů, kteří zde
založili své sídlo - komendu. Templáři přišli do našeho kraje pravděpodobně v polovině 13. století. Rokem 1281 je datována první dochovaná
písemná zmínka o zdejších templářích a také o samotných Jamolicích.
Je možné, že založení Jamolic je kolonizačním dílem templářů, neboť
z Jamolic nejsou známy doklady staršího slovanského osídlení.
Nejstarší sídlo templářské komendy snad charakteru tvrze, bylo
pravděpodobně na vyvýšeném místě jihovýchodně od kostela,
v prostoru domů popisné číslo 43 a 44, kde se dříve přišlo na základy
mohutných zdí.

Dominantou vesnice je kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zanedlouho si templáři u Jamolic vystavěli hrad Templštejn, který
se poprvé připomíná v roce 1298. Krátce před tímto rokem byl hrad
zbudován na nepřístupné skalní ostrožně nad řekou Jihlavou, aby se
stal novým opevněným sídlem řádové komendy. V roce 1312 byl řád
za dramatických okolností zrušen, jeho rozsáhlé majetky byly zabaveny.
Konfiskovaný hrad Templštejn koupil Pertold Pirkner z Pirkenštejna, bohatý kutnohorský měšťan. Roku 1349 získal hrad Přibík
ze Šelenberka. Přibíkovi synové Jan a Drslav postoupili roku 1379
hrad s příslušnými vesnicemi Jindřichovi z Lipé. Takto se Templštejn
na téměř sto let stává sídelním hradem dědičných maršálků království
českého. V tomto období byl hrad rozšířen a přestavěn. Rozvíjelo se
jistě i přilehlé panství.
Před rokem 1437 Pertold a Jindřich z Lipé znovu získali Moravský
Krumlov. Asi o čtyřicet let později přenesli z Templštejna na krumlovský hrad své sídlo. Hrad byl načas dán do zástavy nebo prodán. Hrad
i přilehlé statky začaly upadat. Templštejn zanikl neznámo kdy velkým
požárem, jak dosvědčují archologické nálezy na zřícenině. U hradu
zanikla také stejnojmenná osada Templštejn. Také Jamolice byly roku
1535 částečně pusté.
V roce 1625, kdy konfiskované statky Pertolda Bohobuda z Lipé
získal Gundakar z Lichtenštejna, nacházíme v soupisu majetku krumlovského panství jak Jamolice, tak pustý hrad Templštejn. Od této doby
až do zrušení vrchnostenské správy jsou Jamolice součástí moravskokrumlovského panství.
Kostel Nanebevzetí P. Marie. V jádru pozdně románský kostel pochází zřejmě z druhé poloviny 13. století. K podélné jednolodní stavbě
přiléhá na jižní straně hranolovitá věž, přistavěná koncem 15. století.
V interiéru je pozdně gotická socha Madony snad z doby kolem roku
1500, značně pozměněná moderními zásahy.
Hrad Templštejn. Zřícenina jednoho z největších středověkých
hradů na Moravě. Jádro hradu s plášťovou zdí pochází z konce 13.
století. Později byl přestavěn a rozšířen. Mohutná štítová zeď pochází
z poslední stavební fáze v polovině 15. století.
Černice. Severně od Jamolic na okraji údolí Jihlavy jsou rozsáhlé
pastviny na hadcovém podkladě s bohatou flórou a faunou.
Bílá skála. Skalní útvar v údolí řeky Jihlavy asi 1,5 kilometru západně od Templštejna. Přírodní památka chránící přirozená společenstva
skal a suťového lesa (rozloha 1,7 ha). Celé kaňonovité údolí Jihlavy
vyniká krásou přírodních scenérií.
Čertova hráz. Pravěké hradiště se nachází na skalnaté ostrožně
v údolí Jihlavy asi půl kilometru severozápadně od Templštejna.
Hradiště o rozloze asi 2 hektary je nejlépe přístupné od jihu, kde je
ohraničeno asi 2-3 m vysokým a 200 m dlouhým valem. Zjištěno bylo
pravěké osídlení kulturou jevišovickou, mohylovou a horákovskou.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Nejznámější památkou Jamolic je zřícenina hradu Templštejna

30.05.2008

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Historie Sokola Ivančice 1887 - 1918 II.
Po vyhlášení republiky v říjnu
1918 a návratu vojáků začala
ivančická sokolská jednota opět
intenzivně pracovat. V roce 1920
vypukly oslavanské dělnické
nepokoje, které ohrozily veřejný
klid a pořádek také v Ivančicích. Místní sokoli a orli utvořili
ve městě ozbrojený dobrovolný
sbor, který pod vedením legionáře a sokola Karla Adama dohlížel
na dodržování přechodně nařízených opatření, například na zákaz
vycházení v nočních hodinách.
V roce 1920 dosáhla jednota největšího počtu členů v celé své historii, do 400 osob chyběla pouze tři
jména. V tomto roce se také řešil
dlouhodobý problém, kterým byla
stavba sokolovny. Již v roce 1894
se spolek usnesl koupit staveniště
pro budoucí sokolovnu. Zakoupené parcely v roce 1900 a 1910 byly
pro účely spolku nevhodné a byly
prodány. Až v roce 1920 byl koupen pozemek mezi Rybářskou ulicí
a dnešní Tyršovou ulicí od Josefa
Kočího. Místní stavitel František
Ryšavý vypracoval stavební plány a také celou stavbu prováděl.
Členové jednoty na stavbě pomáhali při pomocných pracích,
organizační tíhu nesl pro ty účely
zřízený stavební odbor v čele s V.
Helceletem.
Po dvou letech byla stavba
dokončena a 11. února 1922
byla uspořádána v nové sokolovně první slavnostní akademie.

Ivančic. Od roku 1929 stál v čele
jednoty J. Sedláček a po jeho
onemocnění v roce 1934 převzal
vedení Sokola Josef Říha.
Kvůli napjaté mezinárodně
politické situaci byly v roce 1937
organizovány ČOS v místních
jednotách sokolské hlídky, které
měly kontrolovat důležité objekty.
Při jarní mobilizaci roku 1938
hlídali ivančičtí sokoli němčickou
železniční zastávku u tunelu a to
nepřetržitě celých 5 dnů až do
příchodu vojenské hlídky. Stejným
způsobem a ve stejném složení
byla aktivována strážní služba při
druhé mobilizaci v září téhož roku.
V období německé okupace byla
sokolská činnost sledována německými úřady. Ještě krátce před
úředním zrušením pořádal ivančický Sokol, ovšem v omezené míře,
různé kulturní, vzdělavatelské
a zvláště sportovní pořady.
Perzekuce ale na sebe dlouho
nenechaly čekat. V srpnu 1940
vyšetřovala německá tajná státní policie představené spolku,
protože podle udání měl být
v předvečer narozenin T. G.
Masaryka promítán za přítomnosti 200 občanů film o návštěvě
prvního prezidenta v Ivančicích
v roce 1928. Gestapo pak zatklo
starostu spolku Josefa Říhu a vyšetřovalo i kinooperatéra Josefa
Studeného a další členy jednoty.
Film byl zabaven a Josef Říha
a náčelnice Antonie Matějková se

Muži při oslavách 50. výročí založení Sokola v Ivančicích - 20.6.1937

V listopadu téhož roku byl v sále
sokolovny zahájen provoz sokolského kina. V nové budově sídlila
také knihovna jednoty, která měla
v roce 1922 celkem 262 svazků
knih. Po celé období první republiky se v sokolovně se pořádaly
výstavy, divadelní představení,
pracoval tu pěvecký a hudební
kroužek, který účinkoval při divadelních a filmových představeních,
na věnečcích, zábavách a oslavách
a také tanečních hodinách. Často se
také organizovaly hojně navštěvované vzdělávací pořady. Kulturní,
vzdělávací, tělocvičné a sportovní
aktivity sokolské jednoty se staly
nedílnou součástí veřejného života
v Ivančicích.
V roce 1923 začal archivář Navrátil shromažďovat roztroušené
písemné archivní materiály jednoty.
Část byla uschována po skříních,
větší část byla mezi bývalými činovníky Sokola. V roce 1933 byl
ivančický sokolský archiv upraven
podle směrnic ČOS. Archiv tehdy
obsahoval 66 knih, 8 krabic spisů,
plány, fotografie a další materiály.
V tomto roce se začala psát kronika
sokolské jednoty.
V roce 1926 se vzdal funkce
starosty jednoty Theodor Seka.
Po něm byl zvolen představeným
spolku dr. Karel Prokeš, který byl
v té době také starostou města

museli vzdát jakékoliv spolkové
činnosti.
Dne 19. ledna 1941 se konala
poslední valná hromada jednoty
před úřední likvidací. Starostkou
byla zvolena Valerie Cenková.
Do poloviny dubna bylo uspořádáno několik filmových a divadelních představení, pěstovaly
se zimní sporty a cvičilo se v tělocvičně, ale dne 13. dubna 1941
byl doručen do rukou starostky
Cenkové výměr Okresního úřadu
v Brně o zastavení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Ivančice s
okamžitou platností. Několik dnů
před úředním zastavení činnosti
spolku rozkázal Městský úřad
v Ivančicích vyklidit sokolovnu
pro potřeby německého vojska.
Díky tomu bylo mnoho věcí přestěhováno k jednotlivým členům
a představeným jednoty. Tak se
podařilo zachránit celý spolkový
archiv, který byl po dobu světové
války uschován u Marie Schildbergerové. Německé vojsko
bylo v sokolovně ubytováno od
2. června do 8. července 1941 před
odchodem na východní frontu.
Poslední starostka ivančického
Sokola byla pověřena úřady prozatímní správou zajištěného sokolského majetku a měla povoleno
propůjčovat sál, letní cvičiště a tenisové hřiště bývalému členstvu,
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které bylo nyní skryté v různých
sdruženích s názvy Studentský
kroužek, Tenisový kroužek atd.
Na podzim téhož roku začalo
gestapo organizovaně zatýkat
představené České obce sokolské
u samotných jednot, což pokračovalo po celý další rok. Z členů
jednoty byli za ilegální činnost
popraveni Emil Šindelka, JUDr.
Hynek Růžička, mjr. František
Kopuletý a František Adam. Do
zahraničních armád se podařilo
uprchnout ing. Čeňkovi Adamcovi, Otto Brückovi, Miloši Knorrovi, Miroslavu Muchovi (zahynul
v Anglii 13. 10. 1942), Otto Šachrovi a Ctiradovi Šindelkovi.
Od ledna 1942 hledaly německé
úřady nového správce sokolského
majetku v Ivančicích. Navržený
Ortsgruppenleiter v Oslavanech
Gustav Heschl to odmítl. Krátce
na to byl i v Praze zřízen Treuhänder für das beschlagnahmte
Vermögen
der
aufgelössten
Sokol - Organisatio-nen, N. B.
Reichsbund für Leibensübungen
Prag III., kterému musela bývalá
starostka Cenková posílat každý
měsíc výkazy a zprávy. V polovině roku 1942 byl úřady ustaven
správcem sokolského majetku
nějaký Werner. Za jeho působení
se mnoho věcí jednoty poztrácelo
a rozkradlo.
Po osvobození v roce 1945 zůstali z původních představitelů ve
svých funkcích starostka Valerie
Cenková, která vedla i agendu
jednatele a zapisovatele, vzdělavatel Josef Vavrečka, pokladník
Hubert Martinek, a archivář,
správce budov a hospodář Karel
Huňáček. V červnu 1945 byly celostátně vyhlášeny oficiální snahy
po sjednocení tělesné výchovy a
sportu. Podle úředních směrnic
a z podnětu místního Sokola byl
také v Ivančicích ustaven ještě v
tomtéž měsíci Národní tělovýchovný výbor. Jeho představenými byli členové sokolské jednoty,
předsedou výboru Jaroslav Matějka, náčelníkem Jaromír Růžička,
náčelnicí L.Vitlichová a tiskovým
referentem Václav Eichler.

Na valné schůzi jednoty, konané 3. 2. 1946, bylo zvoleno nové
vedení jednoty. Starostou se stal
František Procházka, náčelníkem
Rostislav Mucha a náčelnicí Jaroslava Vašková. Jednota začala
opět organizovat velké množství
kulturních a sportovních pořadů
a zúčastňovat se větších podniků
okolních bratrských jednot.
Na jaře 12. května 1946 došlo
ke sdružení všech tělovýchovných organizací v ČSR v Československém
tělovýchovném
svazu. V důsledku toho se za
členy sokolské jednoty přihlásilo
39 členů místní federované proletářské tělovýchovy, vrátil i odbor
házené, který působil přechodně
ve sportovním klubu (SK).
Poslední velkou akcí ivančického sokola byla účast na XI.
Sokolském sletu v Praze, ve dnech
19.-26. června 1948 kde cvičilo 40
mužů, 48 žen, 36 dorostenek, 32
žáků, a 28 žaček – celkem 212 cvičenců. Mimo to se další zúčastnili
s úspěchem sportovních soutěží.
V roce 1949 již byla veškerá
tělovýchova v Ivančicích soustředěna do místní jednoty Sokola s
členskou základnou 517 cvičenců.
Na počátku roku 1951 se Sokol
Ivančice sloučil se závodní sokolskou jednotou Trhárny Ivančice
pod názvem Závodní sokolská
jednota Trhárny Ivančice. Krátce
na to vznikly závodní sokolské
jednoty u dalších místních organizací Vlněna, Drukov a Komunálního podniku. Tím definitivně
původní ivančická sokolská jednota svou činnost skončila.
Ivančická sokolská jednota
patřila mezi nejvýznamnější spolky vzniklé v hranicích v rámci
tehdejšího okresu Brno – venkov.
Její tělovýchovné, vzdělavatelské
a vlastenecké působení daleko
překročilo hranice Ivančic. Jiří
Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Pamětní
kniha města Ivančice - SOkA
Rajhrad, fond C 36 • Kolektiv
autorů: Ivančice, dějiny města,
Ivančice 2002, • Ivančický zpravodaj č. 3/2002
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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
•• na Ford Fiesta 1,3, r.v.96 zadní dveře,
blinkry L+P. Tel.: 737 978 218.
•• koupím a zajistím recyklaci vozu Š,
Vaz i nepojízdný. Tel.: 602 337 122.
•• přívěsný vozík za os. auto s doklady a platnou STK, spěchá. Tel.:
606 727 488.
•• lehčí úhlovou převodovku. Tel.:
515 323 098 po 21 hod.
prodám
•• Firma PROIMPEX, spol. s.r.o.
nabízí k odkoupení vozy Renault
Trafic, LDV Convoy a nákladní
bržděné přívěsy zn. Vario a Paragan.
Více info na www.proimpex.cz nebo
na tel.: 515 300 214, 602 419 101.
•• 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 1.000
Kč za sadu. Tel.: 602 782 272.
•• střešní nosiče příčné na Opel Corsa
a sněh. řetězy R13. Tel.: 774 808 080.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi
- nové, nepoužité. PC 1.200 Kč/sada,
nyní 600 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• ráfky na Felicii 2 ks/450 Kč. Tel.:
733 102 563.
•• litá kola na Felicii i s obutím 165/
70 R13 79T, letní, 4 ks za 4.000 Kč.
Tel.: 732 656 993.
•• 2 ks pneu Barum, 165/R13, OR 34
Radial steel, vz. 6 mm, 300 Kč/ks vč.
disku. Tel.: 606 109 325.
•• mírně deformovaný levý přední
blatník na Fabii. Tel.: 602 562 952.
•• lyžiny na destu, zachovalé, 3.500
Kč. Tel.: 604 384 293, Ivančice.
•• elektromotor 1420 ot, 3 kW, cena
3.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• motorovou jednotku a pluh obracák
na Vari. Tel.: 605 030 934.
•• 2 kola na Felicii, letní vz. 5-6
mm, cena za 2 ks 1.300 Kč. Tel.:
604 384 293, Ivančice.
•• motocykl JAWA 250, r.v. 61. Tel.:
602 562 952.
•• starší Jawa 20, oranžová, 300 Kč.
Tel.: 604 820 525.
•• CZ 125, typ 453/05, r.v. 68 s motorem 250 ccm, doklady jsou 125
ccm, dobrý stav, nutno vidět, přidám
orig. motor a ND, 11.000 Kč, dohoda.
Tel.: 736 473 153.
•• Š 105, modrá metal., stř. okno, 5ti
rychlost. převodovka, vzadu nové
pneu, nové tlumiče, STK 4/10, cena
8.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• Daewoo Racer, r.v. 89, st. barvy,
pojízdná s SPZ bez STK, drob. vada
motoru, dohoda. Tel.: 776 300 578.
•• Š 120, vh. pro rybáře. Tel.: 604 447 008.
•• Fiat Uno (logo) 1,3 super diesel,
vínová metal., 4 alu + 4 zimní, nízká
spotřeba, 4 lt., rádio, repro, STK
4/010, cena 21.000 Kč, dohoda. Tel.:
736 765 532.
•• Š Felicie Van plus, r.v. 98, 5ti
dv., nové STK, do 40.000 Kč. Tel.:
606 860 700.
•• Š 105, STK 11/09, cena 2.000 Kč.
Tel.: 605 741 723.
•• Ford Fiesta 1,3, r.v. 97, bouraný
zepředu, na ND, možno i s papíry,
cena 10.000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 606 123 469.
•• Opel Vectra karavan 1,6, r.v. 97,
modrá metal. 152 tkm, spotřeba 7 lt/
100 km, STK 2/09, centrál DO, nové
pneu, brzdy, velmi dobrý stav, nutno
vidět, 52.000 Kč. Tel.: 728 626 660.
•• Lada 1500, 111 tkm, r.v. 77, STK
konec června, tažné zař., zachovalý
stav, dohoda. Tel.: 515 322 665.
•• Š Octavia 1,6, 100 koní, r.v 98,
červená, dobrý stav, 150 tkm, taž.
zaříz., 109.000 Kč. Tel.: 724 033 609.
•• Mitsubishi Galant, r.v. 94, 1,8 16V,

najeto 97 tkm, vínová metal, DO centrál,
el.okna, zrcátka, šíbr, ABS, 2x airbag,
lité disky, rádio, CD/MP3, výborný stav,
56.000 Kč. Tel.: 605 900 949.

Byty - nemovitosti

prodám
RK ACITY Vám nabízí: byt 3+1
v OV po rekonstr., nová KL, plast.
okna, vestav. skříně, nové podlahy,
dlažby, Ivančice - Okružní, 65 m2,
cena 2 mil, RD 2+1 Ivančice centrum,
malý dvorek, k rekonstrukci, cena
795 tis. Kč k jednání. Hrubou
stavbu RD 6+1 Vedrovice, poz.
800 m2, byt 3+1 Ivančice, centrum,
75 m2, nová koupelna, cena 1,79 mil.
Kč, st. pozemek Kubšice, 1390 m2,
650 Kč/m2, RD 4+1 centrum Ivančic,
k bydlení i podnikání, cena 2,9 mil.
Kč. Pozemek s chatkou, vinohradem
a ovoc. sadem D. Kounice, 2000 m2,
cena 100 Kč/m2, další info na tel.:
605 749 319 nebo www.acity.cz
•• RD 2+1 v Moravském Krumlově
k rekonstrukci. Tel.: 777 582 899.
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 4,9 mil. Kč.
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• menší RD v MK 2+1, koupelna,
WC, po rekonstrukci, zahrádka u
domu. Tel.: 773 940 740.
•• oplocený poz., cca 500 m2, Oslavany,
cena dohodou. Tel.: 774 682 111.
•• vinohrad u obce Rybníky, 1900 m2,
levně. Tel.: 732 843 003.
koupím
•• garsonku v MK. Tel.: 776 202 051.
nabízím pronájem
•• Vranovská přehrada - chata:
Teplá voda, sprcha, WC, plynová
kamna, příjezd k chatě, velké
ohniště, posezení na terase, blízko
pláže a restaurace. Cena 150 Kč os./
den. Tel.: 515 322 308, 732 416 141.
•• byt 3+1 zděný v MK od 1.7.2008,
tel.: 605 787 507.
hledám pronájem
•• mladý manželský pár bez dětí hledá
byt 1+1 v MK. Tel.: 602 490847.
•• bytu 1+1 nebo část RD v MK. Tel.:
775 924 581.
•• nabídněte zemědělskou půdu k pronájmu, koupi v k.ú. Miroslav a okolí,
tel.: 602 732 414, 606 823 896.

Stavba - zahrada

koupím
•• trámy. Tel.: 777 070 749.
•• stavební boudu v dobrém stavu.
Tel.: 721 140 118.
•• pletivo. Tel.: 720 455 722.
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
komín Schiedel. 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 400 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.
•• benzínovou pilu Jonsered na ND, vč.
přísl.. 2x lišta, řetěz. Tel.: 733 102 563.
•• venkovní kovové dveře se zárubní
a světlíkem, celkově zasklené, vel:
245x97 L, venkovní míry, cena 1.500
Kč. Tel.: 721 567 124.
•• ička, učka, téčka, úhelník, plochač,
trubky, ložisková tělesa S508, vlek
za Vari, závaží na traktor, vrátek.
Tel.: 720 455 722.

•• plechové garážové vrata 220x200 za
2.000 Kč, plechové dveře P 110x205
za 1.000 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• střešní krytinu bobrovku, 5 Kč/ks.
Tel.: 723 428 899.
•• žací lištu za malotraktor TK4, cena
6.000 Kč. Tel.: 732 241 431.
•• okno 120x120 za 200 Kč, zárubně
za 200 Kč, dveře za 200 Kč, parapety
za odvoz, teraso různé délky. Tel.: 515
322 624.
•• zahradní sekačku Alko bez
pojezdu, plně funkční za 2.500 Kč.
Tel.: 777 110 111.
•• cca 1000 ks 1 palcové střešní
krytiny Holand. Cena dohodou. Tel.:
602 405 545.
•• nástavbu z Avie, vhodnou jako
stavební buňka. Cena 2.500 Kč. Tel.:
728 271 934.
•• trakařovou míchačku, tovární
výroby, cca na 1,5 kolečka, na 380 V,
zachovalá, 4.000 Kč. Tel.: 606 107 282.
•• odpadové kameninové roury 15 cm
vnitřkem, díly hydrauliky na štípač
špalků a kužel, mlýnské kolo kamenné,
plynový kotel, garážová vrata 2x2 m.
Tel.: 720 444 245.
daruji
•• roury pr. 30, kámen, vozík na
propan láhve. Tel.: 720 455 722.

Vybavení domácnosti

koupím
•• kompletní kuchyňskou linku i s
dřezem 135x60x85, spěchá, Ivančice
a okolí. Nabídněte. Tel.: 723 554 227.
prodám
•• 3 šatní skříně s nástavcem, dále
1 světlou skříň s nástavcem, velmi
levně. Tel.: 776 207 712.
•• 2 stejné válendy s ÚP, potah
mikroplyš, 1.800 Kč. Tel.: 777 746 348.
•• zachovalou béž. ložnici - letiště s
čelem, 2 noč. stolky v jedné sestavě,
za vaši cenu. Tel.: 723 266 393.
•• klasickou dřevěnou skládací
židličku TON z ohýbaného buku.
Tel.: 603 793 087.
•• plynové vafky 2 ks, karma F25,
výkon 2,5 kW, jako nové, levně. Tel.:
602 337 122.
•• plastovou síť na okno, neporušenou
s otvory na přišroubování k dřev. rámu
155x83, 350 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• stolek pod TV, zánovní, moderní,
barva šedá, mat.plast + sklo. Vh.na
všechny typy TV, cena 850 Kč. Tel.:
731 060 454.
•• téměř novou klimat. jednotku
Beck. Topí, chladí, zvlhčuje vzduch,
DO, PC 8.000 Kč, nyní 3.500 Kč.
Tel.: 732 628 415.
•• prosklené lamelové shrnovací dveře
195x140 cm. Tel.: 602 562 952.
•• sadu (6 ks) porcel.hrnků s fialkami.
Nové, v původ. obalu. Nevh. svatební
dar. Cena 250 Kč. Tel.:605 945 352.
•• odsavač par /digestoř/, nový, bílý
zn. Clasic Mora, cena 300 Kč, PC 900
Kč. Tel.: 604 384 293, Ivančice.
•• dřevěné masivní frézované
patrové postele bez matrací,
dohoda. Tel.: 737 775 255.
•• bílou kuchyň, velká s dřezem, 6.900
Kč, bílá komoda 1,6 m, 6 velkých
šuplíků, 1.000 Kč. Tel.: 724 321 199.
•• zachovalou béžovou ložnici, letiště
s čelem, 2 noční stolky v jedné sestavě,
za vaši cenu. Tel.: 723 266 393.
•• plynový kotel KP 18, stacionární,
zachovalý, 4.000 Kč. Tel.: 605 776 380.

Elektro a elektronika

prodám
•• Dimm DDR2 4X, 512 MB, 204
MB, 533 MHZ, cena 700 Kč. Tel.:
724 805 389.
•• automatickou pračku Ardo v perfekt. stavu, v provozu 18 měs., boční
plnění, tř.2A, PC 9.900 Kč, nyní
4.950 Kč. Tel.: 723 187 026.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA
zadat také na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

•• super monitor mod. Pr 1430 Cl low
radiation vč. filtru a komplet. kabeláže, cena 200 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• PC HP, 2 mechaniky, CD, RW,
DVD + RW, DDR 256 Mb, HDD
120 Gb, monitor 17“, OS Win XP,
mnoho nainstal. progr., 5.500 Kč.
Tel.: 722 528 434 SMS.
•• přenosnou klimatizaci i s vytápěním. Tel.: 728 264 272.

Vše pro děti

prodám
•• dětské kolo 2-3 roky, téměř nepouž.,
nízká cena. Tel.: 776 207 712.
•• oblečení na kluky, po dvojčatech
od vel: 92 po 15 Kč/ks i jednotlivě,
různé. Tel.: 605 748 211.
•• starší kočárek polohov. záda i
nohy, přehaz. rukojeť, nafuk. kola,
pláštěnka, 400 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• dětské jarní botičky, růžové, vel.:
20, moc pěkné. Tel.: 605 108 554.
•• dívčí horské kolo 7-10 let, cena 500
Kč. Tel.: 739 144 725.
•• dětskou houpačku v kovovém
rámu. V dobrém stavu. Cena 400 Kč.
Tel.: 605 945 352.
•• sportovní kočár modrý po
dvojčatech i samostatně, 750 Kč/ks.
Tel.: 724 932 828.
•• dětské kolo a koloběžku, autíčko
Tatra. Tel.: 605 776 380.
•• sportovní kočár na dvojčata,
snadné skládání, lze vozit i jednotlivě,
barva modrá s oranžovými vzory, PC
8.000 Kč, nyní 4.000 Kč, dobrý stav,
možno i MMS. Tel.: 605 748 211.
•• světle modré chodítko s červeným
hrajícím panelem, jako nové, PC 990
Kč, nyní 750 Kč, možno i MMS,
Ivančice. Tel.: 723 332 973.
•• dětský kočárek, zn. Zagma,
3 kombinace, barva tm. modrá
+ sv. modrá, pěkný, syté barvy,
používaný málo, asi 1 rok. Skládá se
z hlub. korby, sport. korby a vložky,
nastavitelná a přehazovací rukojeť.
Nafuk. kola, pláštěnka, síťka na hmyz.
Cena 2.700 Kč. Tel.: 777 877 631.

Zvířata

koupím
•• nebo vyměním samečka korely.
Tel.: 732 225 507.
•• samečka papouška kouřového.
Tel.: 728 249 395.
prodám
•• štěně pejska, krátkosrsté čivavy,
odběr ihned. Tel.: 723 048 329.
•• vyměním bronzová krůťata nebo krůtí vajíčka za jiné z okr. drůbeže - bažantů
nebo prodám. Tel.: 607 242 538.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• doma vykrmené prase, možno i
půlky. Tel.: 724 956 454.
•• starší kobylu, vh. pod sedlo i
k práci. Hodná, cena dohodou. Tel.:
724 757 999, 723 543 675.
•• nabízím ke krytí pejska krysaříka.
Tel.: 737 166 451.
•• štěňata jorkšírského teriéra, pejsci,
2x očkov., odčerv., 10 týdnů staří,
roztomilí, malí v dospělosti do 2 kg,
cena 6.000 Kč. Tel.: 568 440 057.
•• 2 štěňata bernského salašnického
psa, 2 pejsci, vh. k hlídání a k dětem,
3.500 Kč. Tel.: 723 945 153.
•• 2 ks vodní želvy, 500 Kč, (d:17, š:
14 a d:16, š: 14), 5 hrdliček domácích,
2x hnědá, 3x bílá. Tel.: 515 336 903.
•• štěňata Brazilská fila bez PP,
žíhaná, očkov., odčerv., cena 5.000
Kč. Tel.: 731 025 528.
•• zlatá štěňata labr. retrívra, bez PP,
pouze fenky, odběr pol. čevence. Tel.:
736 227 560.
•• prase asi 140 kg a 130 kg, cena 30
Kč/kg. Tel.: 728 921 466.
•• štěňata border collie, černobílá s
PP, odběr červenec. Tel.: 724 566 611.
daruji
•• černobíl. kocourka. Tel.: 515 336 903.

Služby

•• Úvěry bez poplatků, neprověřujeme registr, vhodné i pro důchodce.
Tel.: 736 655 927.

•• Dovoz písku, štěrku a oblázků,
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.

•• 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

•• zinkované schodiště, roštové
nášlapy, výška na 1.patro, na dvůr
nebo stavbu. Tel.: 721 761 942.
•• malou vzduchovku. Tel.: 728 319 263.
•• houpačku v kovovém rámu vh.
pro domácí houpání. V dobrém stavu,
cena 400 Kč. Tel.: 605 945 352.
•• sadu 6 ks/0,25 lt. porcelánových
hrnků s květinovým motivem fialky +
pomněnky. Nové v pův. balení, nevh.
dar. Cena 250 Kč. Tel.: 605 945 352.

Seznámení

•• Oznámení pro klienty Raiffeisen
stavební spořitelny. Od 5.5.2008
kancelář na nové adrese: Horní
Česká 48, 669 02 Znojmo. Je zde
zajištěn kompletní servis stavebního
spoření, úvěrů ze stavebního spoření od 3,5%, hypotéky, penzijní
připojištění, pojištění nemovitostí,
v rámci developerského systému financujeme stavby obcím a městům.
Tel.: 723 099 909. Věra Bartoňková.

•• rozvedený 56/172/68 hledá ženu
do 55 let, která věří na lásku a život ve
dvou. Tel.: 720 277 804.
•• 40letý muž štíhlé postavy hledá
ženu pro příjemné intimní dopol.
schůzky. Diskrétnost zaručena, na
věku a stavu nezáleží, můžeš být i
baculka. Tel.: 605 151 624.
•• hledám doktora, který vyléčí
zklamané srdíčko 55/175 štíhlé ženě.
Tel.: 773 456 798.
•• obyčejný 38/177 Honza, hledá
normální ženu se srdcem dívky, věk ani
stav nerozhoduje. Čekám a doufám, že
jsi. Tel.: 721 013 074.
•• hledám muže kolem 67 let, který
rád zamění samotu za společný život se
ženou. Ať se ozve. Tel.: 723 071 074.
•• svobodný 35/178 hledá přítelkyni pro
spol. budoucnost. Tel.: 737 568 040.
•• veselý učitel 49/185/83, rozvedený
hledá temperamentní, sympatickou,
štíhlou ženu, která by mi byla oporou
a láskou. Nejlépe ženu s vlastním
zázemím. Jsem z okr. Znojmo. Najdu
tě? SMS na tel.: 733 204 557.
•• muž ve zralém věku s vlastním bytem
10 km od Zlína hledá a zabezpečí ženu
s malým dítětem. Školka, škola, úřady,
doprava, poliklinika 5 min. Slušnost
a vzáj. pomoc. Tel.: 732 473 178.
•• 32 let, hledá solventního muže k
občasným schůzkám. Tel.: 773 168 484.

koupím
•• šicí stroj na kůži, možno i ruční.
Tel.: 737 166 451.
•• sháním časopisy ABC od 1.- 50.
roč. Nejlépe kompletní ročníky
a pokud možno i s kompletními déčky.
E-mail:ivan.bogner@tiscali.cz
prodám
•• fotoaparát Olympus C-745 digitální
zrcadlovka, zoom 10x, 2 roky starý
s přísluš. za 1/2 PC. Nepoškozený,
plně funkční, vh. pro začínající profi
fotografy. Tel. 602 782 240.
•• šlapací rotoped s měřičem km,
rychlostí, tlaku, cena 1.000 Kč. Tel.:
732 225 507.
•• akumulační kamna s ventilátorem,
od 2,5-6 kW, vč. prostor. termostatu.
Tel.: 732 225 507.
•• pravé maskáče, blůza vz. 96, kalhoty
letní, pas 88-98. Tel.: 775 120 782.
•• dámské kolo Shimano, světlá,
blatníky, přehaz., pěkné. Cena 1.500 Kč,
rychlé jedn. sleva. Tel.: 602 337 122.
•• starší skládací kolo, červené, cena
300 Kč. Tel.: 604 820 525.
•• sklenice zavařovací 5 Kč/ks. Tel.:
515 322 624.
•• zařízení obchodu, pulty, 2 proskl.
vytríny, imit. mramoru, přední část
zrcadlo, dohoda. Tel.: 733 270 870.
•• 21dílnou sadu nerez nádobí
BekInternational, PC 1450 Eur, nyní
7.500 Kč, nová, nevybalená. Tel.:
605 030 934.
•• tažnou secí mašinu, lžičkovou,
upr. za traktor, š: 150 cm, dohoda.
Tel.: 606 766 630 po 19 hod.
•• sadu 6 ks/0,25 lt. porcelánových
hrnků s květinovým motivem fialky +
pomněnky. Nové v pův. balení, nevh.
dar. Cena 250 Kč. Tel.: 605 945 352.
•• starý zrcadlový fotoaparát zn.
Lubitel 2, ruské výroby, funkční, vh.
pro sběratele, nejvyšší nabídce. Tel.:
737 168 005.
•• těhotenské oblečení na drobnější
postavu vel. S - M, rifle, sportovní
tříčtvrťáky, tuniky, šaty, přízový
svetřík. Tel.: 775 910 774.
•• horské dámské kolo a univerzální,
golf. kočárek poloh. se stříškou,
pláštěnkou a košem. Tel.: 605 776 380.

•• hledám obráběče kovů, svářeče
CO2, ŽL výhodou. Tel.: 728 155 211.
práce. Tel.: 603 822 930.
•• žena v část. ID hledá brigádu. Tel.:
608 456 273.
•• hledám jakoukoli i fyz. náročnou
práci. Oslavany a okolí, vyučen
lakýrník. Tel.: 721 013 074.
•• nabízím příležitostně brigádu pro
studenty. Okolí MK. Tel.: 723 428 899.
•• přijmu kuchaře/ku, servírku,
číšníka na HPP, VPP, brigádně,
Dukovany. Tel.: 724 849 176.
•• hledám jakoukoli dom. práci. Jsem
na MD se 3 dětmi, nejlépe nadep.
obálek, atd. Volat kdykoliv. Tel.:
605 748 211.
•• hledám zaměstnání jako řidič s praxí,
ŘP sk. B,C,E, vnitrostátní doprava.
Spolehlivý. Tel.: 721 276 102.
•• přijmeme kuchaře/ku do restaurace
v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• hledám spolupracovníka na zapravování oken. Tel.: 777 070 749.
•• K servis Konečný přijme instalatéra.
Nástup ihned. Tel.: 777 000 031.
•• hledám práci, řidič sk. C, profesní
průkaz mám. Tel.: 723 581 314.
•• Hotel Vinum Coeli **** v Dolních
Kounicích příjme, číšníky a kuchaře.
Požadujeme zkušenosti v oboru, chuť
do práce a bezúhonnost. Nabízíme
pravidelný příjem, luxusní pracovní
prostředí. Volejte managera hotelu
pana Jandu na tel. čísle: 604 439 695,
www.vinumcoeli.cz
••
hledáme
realitní
makléře
a referenty a spolupracovníky do
kanceláří. Měs. příjem 35.000 Kč,
služ. auto. Tel.: 724 321 199.
•• sháním dívky ke koním, nejlépe
už pokr., od 13 let, se zájmem nejen o
ježdění, ale i o práci. Jedná se o ježdění
na huculce, haflinze a ČT izabele.
Nejsou vh. pro začátečníky. Ustájeni
Hrubšice. Uvítám pravidel. docházku.
Ostat. po tel. dohodě. Tel.: 777 877 631.
•• najde se kuchařka pro restauraci
v Ivančicích? Tel.: 728 264 272.
•• Pekárna Mor. Krumlov přijme řidiče
na rozvoz pečiva s ŘP sk. C, možnost
získání praxe, i na výpomoc na letní brig.,
práce na 8 hod. denně. Tel.: 724 529 727.

•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dveře, laminátové podlahy - pokládka.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz
•• Nejvýhodnější půjčka v regionu.
5.000 - 50.000 Kč, měsíční splátka bez
poplatku, vh. pro ID, MD, důchodce.
Tel.: 605 720 362.
•• Provedu opravy Vari, Tera a travních sekaček. Opravy starších typů
motocyklů, např. Babeta, Pionýr
atd. Provádím drobné zámečnické
a svářečské práce. Tel.: 720 595 281.

Různé

Zaměstnání

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14,
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. ČÍSLO 12/08 vyjde 13. června 2008, uzávěrka 10. června 2008. Zrcadlo také v internetové podobě na www.zrcadlo.info!

12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

30.05.2008

Ze zápisníku AC Moravský Krumlov
Na dubnovém okresním přeboru ve Znojmě zaznamenali atleti
výrazné úspěchy v individuálních
startech. Roman Široký zvítězil
ve vrhu koulí a ve skoku do dálky získal druhé místo. Stříbrnou
medaili si odvezl i mladší žák
Pavel Šedrla za vynikající osobní
rekordy: skok do dálky (429 cm)
a 60 metrů zaběhl v čase 8,8 s.
Z květnového přeboru Brna si
dvě zlaté medaile přivezla Lucie
Bindzarová za vítězství v běhu

na 60 a 600 metrů. Také Robin
Široký získal medaile. Stříbrnou
v běhu na 60 metrů a bronzovou
v dálce. Čtvrté místo získal v běhu
na 600 metrů Daniel Konečný.
V sobotu 10. května se uskutečnil v Přísnoticích atletický čtyřboj
- běh na 60 metrů, 200 metrů, 800
metrů a dálka. Závodů se za AC
zúčastnilo šest mladých atletů.
Jan Štěpanovský, Viktor Haken,
Daniel Konečný, Robin Široký,
Lucie Bindzarová a Pavel Šedrla,

který získal celkově 4. místo.
Ve stejný den se Roman Široký
zúčastnil prvního kola I. Ligy
juniorů v Olomouci. Svým výkonem rozhodně jako dorostenec za
svými staršími soupeři nezaostal.
V neděli 18. května se v Brně
konala Velká cena města Brna
v atletice. Jednoho z největších
mezinárodních závodů, který se
v Brně koná, se zúčastnil také
Roman Široký v běhu na 100
a 200 metrů.
/AC MK/

FC Moravský Krumlov
- Velká n/Veličkou 1:2 (0:1)
Branka MK: T. Horák
Po delší době krumlovští fotbalisté narazili na soupeře, který
je dokonale potrápil. Jeho hra
na dlouhé odkopy jim neseděla.
Už ve 3. minutě vyrážel Černý
střelu hostujícího Kohůta. O chvíli později při rychlém protiútoku
hostí hlavičkoval Záviška v tísni
nešťastně do vlastní sítě. V 17.
minutě se situace opakovala a
hlavička Horáka skončila na tyči
vlastní branky. Až poté se domácí
do soupeře pořádně opřeli, ale
soupeřova branka byla pro ně
zakletá. V 19. minutě nedokázali
ani čtyři hráči dopravit míč do
sítě po závaru před brankou hostí.
To samé se opakovalo ve 25. min.

Nepřesně stříleli v první půli i
další hráči. Chyběla přesnost jak
v přihrávce, tak v koncovce.
Po prohrané první půli se
Krumlov snažil o úpravu nepříznivého stavu. Opak byl ale pravdou a po nepřesnosti hosté zvýšili
na 0:2 nejlepším střelcem KP
Kohůtem. V 70. minutě po centru
Havlíčka střílel v pádu Procházka těsně nad. O pět minut později
přehlédl jinak dobrý sudí Petřivý
ruku hostí v pokutovém území.
Ale hned z následné akce dal
T. Horák kontaktní gól na 1:2.
Potom už to bylo jenom hodně
snahy a také nepřesností. Ve snaze o vyrovnání Krumlov otevřel
hru, ale bez efektu. Ani hosté toho
nedokázali využít, a tak zápas
skončil těsnou výhrou Velké.

FC Veselí
- FC Moravský Krumlov 0:2
Branky: S. Vybíral,
J. Procházka
Utkání, ve kterém se dalo předpokládat, že se domácí budou více
prosazovat, skončilo vítězstvím
Krumlova. Po celé utkání byl
lepším týmem a hostující hráči se
doslova předháněli v zahazování
šanci. Už v první půli šli v sólu
na domácí branku Vybíral, Žák
a Procházka. První poločas ale
skončil bez branek.
Po přestávce otevřel skóre
v 52. minutě S. Vybíral. Pojistku
na vítězství se podařilo dát až
v 90. minutě, kdy se trefil J. Procházka. V případě většího klidu
v koncovce mohla být výhra
i několikanásobně větší.

/Jezeřany-Maršovice/ O víkendu se v Jezeřanech - Maršovicích
uskutečnil první závod znojemské
ligy v požárním sportu. Akce,
kterou podpořila Skupina ČEZ, se
zúčastnilo pětadvacet týmů.
„Zorganizovali jsme na dnešek
soutěž v hasičském sportu, ale
v podstatě se jedná o tři soutěže
současně. Jednak je to pohárová
soutěž, již třetí ročník O pohár
obce, a protože máme splněna kritéria travnatého povrchu závodiště,

tak se zde také zahajuje ligová
soutěž okresu Znojmo. Liga má
celkem 12 závodů. Třetím dnešním závodem je okrsková soutěž.
Z té vítěz postupuje do obvodového kola, ze kterého je postup
na okres, kraj a republiku. Přijely
sem i týmy z Brna-venkov, ale ty
soutěží jen o pohár. ,“ informoval
Antonín Špaček, starosta dobrovolných hasičů Jezeřany-Maršovice, kteří akci zorganizovali.
„Přijeli jsme s ambicemi vy-

hrát první závod na Znojemsku,
na dnešním zahájení znojemské
ligy. Chceme hned od počátku
začít dobře, abychom zopakovali
loňskou úspěšnou sezonu,“ sdělil
před závodem Radek Huraj, trenér miroslavských hasiček, které
obhajují krajský titul.
„Kondici máme dobrou, zimní
příprava dopadla dobře, tak uvidíme. Šance na vítězství určitě
máme. Poctivě jsme trénovali,“
doplnila Kateřina Kondlerová,
kapitánka miroslavských žen.
Na soutěž se celkem sjelo 17
družstev mužů a 8 družstev žen.
Z vítěztví se nakonec radovali
domácí muži, v ženské soutěži
zvítězilo družstvo z Vitonic.
Zpestřením byla soutěž o nejlepšího proudaře, kteří sestřikují
terč. Terče jsou měřeny elektronicky. Vítězství si odvezla Kateřina Kondlerová za čas 17,7 sekund
jako nejrychlejší proudařka.
Dalším zpestřením závodů
byla soutěž o živé sele, o které se
utkalo v jednotlivých útocích pět
nejlepších týmů.
„V minulosti jsme mívali i
družstvo žen, které se umisťovalo
v okresní soutěži. Z rodinných
důvodů ale přestalo fungovat. Od
loňského roku ale máme družstvo
žen - seniorek. Baví je to a podávají dobré výkony,“ doplnil na závěr Antonín Špaček.
/mask/

Fotbalisté se přiblížili středu tabulky

Domácí tým hasičů byl nejlepší

Letní biatlon poprvé

/Miroslav/ V Miroslavi na střelnici byl uspořádán první ročník
biatlonového závodu seriálu o Český pohár II. kategorie. Organizátory
této akce byli členové Klubu biatlonu Hostěradice. Akce se zúčastnilo
50 závodníků všech věkových kategorií. Nejmladší žáci běželi 1,5 km
s jednou střelbou v leže ze vzduchové pušky. Starší žáci běželi 2 km se
dvěma střelbami v leže. Nejstarší žáci běželi 3 km se střelbou 1x v leže
a 1x ve stoje. Starší střílející z malorážních pušek běhali od 5 do 7 km.
Biatlon je sport, který spojuje dvě disciplíny do jedné, a to střelbu
a běh. Jsou známa různá odvětví biatlonu. Biatlon zimní - olympijský
sport, biatlon letní - krosový běh a střelba, biatlon na kolečkových lyžích a biatlon na horských kolech.
„Pro zviditelnění klubu a sportu jsme se rozhodli upořádat tento závod
s očekáváním, že by se v budoucnu mohl organizovat Český pohár v letním biatlonu žactva, a tím dovést na znojemský okres závodníky z celé
republiky. Počasí tomuto závodu přálo. Mrzí nás, že si diváci na střelnici
nenašli cestu, a doufáme, že při druhém ročníku se situace výrazně zlepší,“ uvedl ředitel závodu Milan Jandek.
Klub biatlonu Hostěradice vznikl v roce 2005 na popud třebíčského
trenéra Rudolfa Novotného. Z počátku měl 5 členů, chvílemi i 15, ale
jelikož je to sport plný dřiny a odříkání, členové postupně odpadávali.
Svou roli tu také hrají finance a omezený rozpočet.
/mask/

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

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: info@1a-trade.cz

Nová sezóna motokrosařů z Neslovic
V každém sportovním týmu je
potřeba, a to mě dáte jistě všichni za pravdu, aby byla pohoda
a sportovci byli připraveni odevzdat
pro tým maximum. To v letošním
roce trochu nabourávají nechutné
tahanice okolo stavby motokrosového areálu v Neslovicích, což k té
správné pohodě nepřispívá.
Přechodem do vyšší kubatury
(85 ccm) loni velmi úspěšného
Dominika Schneidera (co start,
to vítězství a pouze jedno třetí
místo v seriálu Mistrovství republiky) bylo třešinkou na dortu
posledního roku ve třídě do 65
ccm. V letošní sezóně 2008 byl
výkonnostní cíl stanoven pouze
na získávání zkušeností ve vyšší
objemové třídě. Ve velké konkurenci jezdců (v MR ČR přihlášeno
86 jezdců) je to požadavek úměrný tak náročnému úkolu, jaký byl

pro tohoto mladého jezdce v jeho
dvanácti letech stanoven. Zatím
však si vede velice dobře a jeho
nejhorší umístění je šesté místo.
Benátky však byly osudnou smůlou, kde díky nesportovnímu chování soupeře byl náš nejzkušenější
mladý jezdec zraněn (těžký otřes
mozku, nucený týdenní pobyt v péči
lékařů litomyšlské nemocnice)
a je vyřazen na tři týdny z tréninku
a účasti na pohárových závodech.
Další člen týmu Erik Schneider
startuje letos ještě ve třídě do 65
ccm a je tak výsledkovým lídrem
týmu. V pohárových závodech je
pravidelně na „bedně“ a dodává
tak sílu a chuť do závodění i
dívčímu duetu Evě Schneiderové,
která jede na stroji KTM 50 ccm
a Hance Šulcové na stroji KTM 65.
Na posledním závodě v Zábřehu na Moravě nepřálo počasí všem

jezdcům startovního pole a to jak
malým tak i velkým. Všichni byli
po startu jako když je namočíte do
čokoládové polevy. Erik si vedl
velice dobře a díky své bravurní
jízdě v bahnitém terénu byl na
konci vyhlášen vítězem závodu.
Startující Hana Šulcová dojela
hned za první desítkou a v padesátkách Eva nedojela pro poruchu
motocyklu. Na padesátky toho
bylo opravdu mnoho - přehřáté
motory a spálená spojková obložení. Eva si letos vede velice dobře,
protože je klasifikována na čtvrtém místě v pohárových závodech.
Také v nejvyšší soutěži v MR ČR
nechala pár kluků za sebou.
Věříme, že přes všechny těžkosti, které nás v poslední době
brzdí, se rozjedeme tak, abychom
mohli pak za letošní sezónou udělat úspěšnou tečku.
/MS/

provedena kompletní výměna
asfaltového povrchu, která byla
dokončena přesně 18. dubna.
Jako první si nový „koberec“
vyzkouší jezdci při závodě WTCC

- Mistrovství světa cestovních
vozů, které se v Brně pojede ve
dnech 13.-15. června. Ve dnech
15.-17. srpna se zde uskuteční
vrchol letošního roku Cardion
ab Grand Prix ČR - Mistrovství
světa silničních motocyklů.
V roce 2007 se v Brně při tomto podniku sešlo 245039 diváků,
což byla největší návštěva z celého seriálu.. Kvality pořadatelů
Automotodromu Brno ocenili
i samotní jezdci a týmy seriálu
MotoGP. Brněnský okruh získal
od společnosti IRTA ocenění za
nejlépe organizovanou Grand Prix
/Ctibor Adam/
v sezóně 2007.
Foto: K. Adam - Ředitelka
okruhu Ivana Ulmanová společně
s brněnským primátorem Romanem Onderkou během slavnostního otevření závodní dráhy.

Masarykův okruh má nový koberec

Slavnostním přestřižením pásky
byl v neděli 18. května oficiálně
zahájen provoz na nově opravené závodní dráze Masarykova
okruhu. Před letošní sezonou byla

FC Moravský Krumlov pořádá na hřišti „Na střelnici“

neděle 15. června 2008

PROGRAM:

9.00 - 13.30 turnaj přípravek
14.00 slavnostní vyhlášení nejlepší jedenáctky FC MK všech dob
poté utkání Starých gard FC Moravský Krumlov
16.30 mistrovské utkání Krajského přeboru mužů
FC Moravský Krumlov - FC Pálava Mikulov
Během odpoledne vystoupí country kapela VLAKVOUS
Mediálním partnerem je o.s. ALMA, vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO a provozovatel serveru www.zrcadlo.info

