
/Ivančice, Oslavany/ Termín 
dokončení rekonstrukce ivančic-
kého mostu se nestihne. Uzavírka 
mostu měla původně končit k 30. 
srpnu a poté měl být most otevřen 
s tím, že sice nebude hotov, ale 
další práce měly probíhat již za 
provozu. Vzhledem k problémům 
na stavbě bude objížďka prodlou-
žena do 21. září. 

„Hlavní důvody prodlouže-
ní uzávěry jsou, že po odkrytí 
původní konstrukce mostovky 
bylo nutno její přeprojektování 
z důvodu různého vedení výztuže 
v jednotlivých polích mostu, což 
nebylo zachyceno průzkumem. 
Tím vznikly vícepráce a prodlouže-
ní uzavírky,“ řekl za investora SÚS
JMK Brno-venkov Pavel Krejčí.

Tato skutečnost ohrožuje další 
investiční akci, jejímž investorem 
je SÚS JMK. Jedná se o rekon-
strukci průtahu města Oslavany. 
Aby se mohlo začít v Oslavanech, 
musí být nejdříve dokončena 
oprava mostu v Ivančicích. Opra-
vy v Oslavanech si totiž vyžádají 
uzavírky komunikací, které jsou 
současně objízdnými trasami 
opravovaného ivančického mostu.

V červenci proběhlo na měst-
ském úřadě v Oslavanech zásadní 
jednání mezi SÚS JMK, městem 
Oslavany a dodavatelem stavby. 
V rámci tohoto jednání bylo sta-
vební fi rmě předáno staveniště
k rekonstrukci. Jedná se o úsek
od autobusového nádraží směrem 
na křižovatku Novoveská a záro-
veň o silnici, která vede od nové-
ho mostu směrem na Ivančice. 

„Věříme, že všechno dobře 
dopadne a nebude se přistupovat 
k mimořádným prodloužením 
termínu. I přes tuto třítýdenní 
prodlevu dodavatelská fi rma,
která realizuje průtah v Oslava-
nech, chce zvládnout zprůjezd-
nění Oslavan do konce letošního 
roku. Věříme, že v Ivančicích 
bude tento odložený termín už 
dodržen a umožní zahájení prací 
na vozovce v Oslavanech,“ uvedl 
starosta Oslavan Vít Aldorf. 

„Pro Oslavany je to významná 
událost, protože konečně zmizí 
ony pověstné kočičí hlavy, které 
pociťují všichni řidiči, kteří pro-
jíždějí přes Oslavany. Samotné 
město má na investici také svůj 
podíl. Na své náklady zrealizuje 
opravu chodníků, s čím souvisí i 
veřejné osvětlení a rozhlas,“ do-
plnil starosta Vít Aldorf.

Jedná se o nemalé peníze, 

v případě města o tři miliony 
korun, které v tomto okamžiku 
v rozpočtu nejsou. Vedení města 
ale nechce této důležité stavbě 
bránit, proto společně s krajským 
úřadem hledá fi nanční zdroje.

Řidiči se ale nemusí obávat 
zásadních problémů, protože se 
v Oslavanech v první fázi jedná
o výměnu vodovodního řadu,
který leží mimo vozovku.     /jak/
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Most je stále uzavřen

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266

SEKČNÍ od 26.000 Kč  •  VÝKLOPNÁ od 21.000 Kč 
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Přípravy na letošní ročník Zno-
jemského historického vinobraní 
jsou v plném proudu. Největší 
oslava vína a burčáku se ve středo-
věkých kulisách druhého největší-
ho jihomoravského města odehraje 
v pátek 12. a v sobotu 13. září. 

Přestože je vinobraní velmi 
úspěšnou akcí, rozhodla se letos 
znojemská radnice pro řadu inova-
cí. Znojemské historické vinobraní 
čekají změny v tradičním průvodu, 
kulturním programu i v doprovod-
ných akcích. „Oslavy vinobraní už 
přestaly stálé návštěvníky překva-
povat. Chtěli jsme posun vpřed, 
aby nebylo stejné jako každý rok. 
Vyšli jsme vstříc stále častějšímu 
volání po změně,“ vysvětluje sta-
rosta Znojma Petr Nezveda. 

Vinobraní tak tento rok mění 
agentury odpovědné za historický 
i kulturní program. Jejich úkolem 
je posunout laťku vinobraní zase
o kousek výš.

Základní scénář se ovšem 
nemění. Znojemští se scházejí 
k oslavám úrody, a to na pozadí 
skutečné historické události, kdy 
Znojmo svou návštěvou poctil 
král Jan Lucemburský. To se 
stalo v roce 1327, když se vracel 
z úspěšného mezistátního jednání 
v polské Vratislavi. Krále, který 
v čele čtyřsethlavého průvodu 
projede romantickými uličkami 
starého Znojma, si zahraje Jiří 
Pomeje. Jeho družinu pořadatelé 
obléknou do výpravných kostýmů 
z Barrandova. Rytířské turnaje se 
budou odehrávat na každém rohu. 
Ve velkolepém průvodu najdou 
uplatnění také medvěd a velbloudi. 
Úplnou novinkou bude možnost 
zakoupit si jednoduchý historický 
kostým. O chuťové pohárky se 
pak pochopitelně postarají stovky 
stánků s občerstvením a zejmé-
na historické mázhauzy, kde se 
bude šenkovat nejen burčák, ale i 

nejlepší zdejší vína. Zvláštní kapi-
tolou je letošní kulturní program. 
Vinobraní 2008 přivítá mimo jiné 
Lucii Bílou, Ewu Farnou, Vác-
lava Neckáře, Vladimíra Hrona 
nebo skupinu Olympic. Na závěr 
nemůže chybět laserová show
a velkolepý ohňostroj. 

„Všechny, kdo chtějí zažít 
něco neopakovatelného, zvu co 
nejsrdečněji na Znojemské histo-
rické vinobraní“, říká znojemský 
starosta Petr Nezveda a vzápětí 
dodává: „Nutno podotknout, že 
radikální proměna vinobraní není 
jedinou novinkou, kterou Znojmo 
v posledních měsících přineslo. 
K již fungujícímu turistickému 
kolovému vláčku přibyl například 
skutečný ponocný, živé sochy na 
pěší zóně, zmodernizované info-
centrum a prohlídky s profesionál-
ními průvodci zdarma.“

Více na www.znojmocity.cz 
nebo  www.vinobrani.cz.

Petr Nezveda: Vinobraní přinese řadu novinek

S končícími prázdninami na-
stávají rodičům i dětem školní 
povinnosti. Každé ráno půjdou 
děti do školy a odpoledne zase 
domů. Některé dojíždějí do vzdá-
lenějších míst, jiné chodí pešky. 
Tak nebo tak se všichni pohy-
bují po silnicích, které jsou den 
ode dne plnější. Statistiky stále 
ukazují alarmující čísla nehod
a zraněných. Dobře postavené sil-
nice a přehledné křižovatky jsou 
jednou z možností, jak předejít 

zbytečným dopravním nehodám. 
Křížky u silnic ale nezmizí, po-
kud si řidiči, chodci i cyklisté 
neuvědomí, že za své chování 
nesou zodpovědnost. 

V našem kraji investujeme do 
oprav komunikací značné částky. 
V poslední době vyrostlo něko-
lik nových kruhových objezdů 
a stavíme další. Je to nejlepší a 
nejbezpečnější řešení křižovatky. 
V tuto chvíli se například rozjíž-
dí výstavba kruhového objezdu

u Čejkovic. Mimo dění nezůstává 
ani Krumlovsko. V září začnou 
práce  na  dlouho očekávané opra-
vě komunikace z Moravského 
Krumlova do Dobřínska a dále 
pak do Dolních  Dubňan. Tato 
stavební akce vyjde na sedmnáct 
milionů korun.

Silnice se musejí stát bezpeč-
nými. Už jen proto, že se po nich 
denně přepravují naše děti. 

Alois Vybíral, kandidát
do senátu za KDU-ČSL

Do školy po bezpečných silnicích

Posvícení, poutě a hody patří 
bezesporu k našemu kraji. 
Jsem rád, že se staré zvyky 
na vesnicích udržují a že se 
o ně starají i mladí. Patří to 
k našemu folkloru, jenž je 
dědictvím po našich předcích. 
Je to kus historie a také nás 
samotných. Rád projíždím 
po krumlovských vesnicích
a dívám se na  máje, které lidé 
společně vztyčují na návsích
a náměstích. 

Alois Vybíral
při srpnovém posvícení
doma v Plenkovicích. 

AUTOKLIMATIZACE
SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA

PLNĚNÍ JIŽ OD 500 Kč
tel.: 733 569 624 • 731 816 617

Moravský Krumlov • Ivančická 483 
(bývalý areál Dřevotvaru)

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

Akce platí od 1.9. do 30.11., nebo do vyprodání zásob.

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou 

výrobou převážně pro automobilový 
průmysl přijme do pracovního poměru:

• OPERÁTORY
   CNC STROJŮ
• OBSLUHU LISŮ

 Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů

na HPP i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131

e-mail: vera.kratochvilova@metaldyne.cz

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Vám nabízí:
Vedení, rekonstrukce a kontrola účetnictví 

nebo daňové evidence podnikatelům,
obchodním společnostem, neziskovým
organizacím a společenstvím vlastníků

bytových jednotek.

Zpracování mezd,
kompletní personální agenda

Evidence majetku

Zpracování daňových přiznání k příslušným 
daním - včetně přehledů pro správu
sociálního zabezpečení, zdravotní

pojišťovny, statistické výkazy.

Podle přání klientů si pro doklady přijedeme.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Vlasta Burešová, Dr. Odstrčila 51

672 01 Moravský Krumlov

Zdeněk Gothard
vodoinstalatérství, topenářství

Pod Zámkem 207
672 01  Moravský Krumlov  

Nabízí poradenskou a montážní
činnost v těchto oborech:

•   topení a vodoinstalace
•   klimatizace
•   tepelná čerpadla
•   fotovoltaické elektrárny
    pro rodinné domy
•   projektové dokumentace
•   revize a provozní zkoušky

tel.: 515 322 426
mobil: 774 442 423

e-mail : gothardz@seznam.cz

Kancelář pojišťovny 
GENERALI

na Zámecké ulici 13
v Moravském Krumlově 
oznamuje svou novou 

pracovní dobu:

REMAPLAST
www.remaplast.cz

•  PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
•  PLASTOVÉ ZAHRADNÍ BAZÉNY
•  JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
•  ZIMNÍ ZAHRADY
•  KALKULACE zdarma

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

na ulici Zámecká 17
tel.: 515 222 896, 777 325 225,

e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
-------------------------------------------------

ČESKÝ VÝROBEK

PRODEJNA

VYUŽIJTE

ZAVÁDĚCÍCH CEN!

pondělí:    13.00 - 16.00 hod.
středa:     9.00 - 16.00 hod.

Můžete nás kontaktovat kdykoliv:
Zdenka Župová

tel.: 777 181 870, 515 323 928
Ludmila Balíková

tel.: 733 512 112, 515 323 470

Přijďte si k nám sjednat:
•  pojištění majetku
•  úrazové pojištění pro děti
    a dospělé se spořením
•  spoření na stáří se státním příspěvkem
•  a mnoho dalších zajímavých produktů
    i pro podnikatele

PNEUSERVIS
Petr Bašta

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

PŘEDOBJEDNÁVKY ZIMNÍCH
PNEU ZA SKVĚLÉ CENY
PRODEJ RŮZNÝCH TYPŮ PNEU,

VÝMĚNA PNEU NA:
motocykly • osobní auta

dodávky • ostatní dle dohody

Kontakt: tel./fax: 515 323 398
mobil: 728 728 619

E mail: Burešova.vlasta@seznam.cz
www.ucetnictvi-buresova.com

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

Začíná nám poslední 
fáze stavební sezony,

tak k nám přijďte 
nakoupit, co jste
ještě nestihli !!!

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

Místo muzea knihovna
/Moravský Krumlov/ Na novém funkčním využití historické budo-

vy bývalé městské šatlavy se shodli zastupitelé v Moravském Krum-
lově. Změna z uvažovaného muzea na knihovnu s menší galerií měla 
hned dva důvody. Jedním byl fakt snazšího získání dotací a úspora na 
nájemném, protože v současnosti je knihovna v komerčním prostoru. 
„Zastupitelstvo města na svém zasedání rozhodlo o změně funkčního 
využití šatlavy z muzea na galerii s knihovnou. Proč? Odpověď je jed-
noduchá. Ve vnitřním městě se nachází v těsné blízkosti 6 školských 
zařízení. Pokud bychom místo šatlavy udělali pouze galerii, nedali by-
chom možnost žákům se někde neformálně scházet. V nové knihovně 
by měla vzniknout moderní čítárna s prostorem nejen pro vzdělávání 
se (knihy, internet), ale i prostor pro odpočinek, v pohodě si dát kafe 
nebo čaj. Samozřejmě se zde nebude podávat alkohol nebo kouřit, žád-
nou hospodu nebudujeme. Jde o to, vytvořit moderní prostor, kde žáci 
najdou možnost odpočinku. Před šatlavou se snad podaří vybudovat 
klidové místo s lavičkami a posezením pro malé děti (dětský koutek). 
Parkovišť ve městě bude dost a dost, snad zvítězí zdravý rozum. Po ko-
nečné realizaci zde vznikne živý prostor pro odpočinek a vzdělávání,“ 
vysvětlil záměr místostarosta Tomáš Třetina.                              /mask/

Oprava školky za miliony
/Moravský Krumlov/ Začátkem srpna byla v Moravském Krumlo-

vě zahájeny práce na přístavbě mateřské školy Palackého. Během tří 
měsíců budou provedeny stavební úpravy a přízemní přístavba objektu 
mateřské školy, zejména kompletní výměna všech vnitřních instalací, 
elektrického vedení a vodoinstalace, topení i výměny oken. Dojde 
rovněž k rozšíření ploch tříd a ke změně vnitřního dispozičního uspo-
řádání tak, aby byly splněny hygienické a provozní požadavky pro dvě 
oddělení mateřské školy. V každém oddělení bude herna, výdejna stra-
vy a sociální zařízení pro 25 dětí. V prostoru přístavby bude umístěna 
zároveň i jídelna. Počítá se rovněž s bezbariérovým řešením přístupu 
do objektu mateřské školy. Celkové náklady investiční akce, včetně 
projektové dokumentace, představují objem fi nančních prostředků ve 
výši více jak 4 milionů korun. Financování této významné investice 
bude zajištěno z rozpočtu města Moravský Krumlov a dále za fi nanční 
podpory partnera této akce Skupiny ČEZ                                    /mask/

Hledají uplatnění pro ženy
/Miroslav/ Především úbytek pracovních míst pro ženy trápí radnici 

v Miroslavi. Snaží se proto najít investora k vybudování menšího zá-
vodu, kde by byly zaměstnány především ženy. K tomuto účelu byla 
vytvořena menší průmyslová zóna. Pozemek na ulici Nádražní má 
výměru přes 21 000 m2 a je v územním plánu vyčleněn jako smíšená 
výrobní plocha. Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že pozemek bude 
nabízen jako celek. „Naším cílem je přilákat do města strategického 
partnera. Máme zájem o vytvoření nových pracovních míst hlavně pro 
ženy. Před prázdninami projevila o lokalitu zájem švýcarská fi rma, 
která výrobním programem splňovala naše představy. Vybírala z osmi 
lokalit v celé ČR. Miroslav postoupila mezi poslední dva. Bohužel, 
přednost dostalo místo v blízkosti hranice s Německem. Možné zá-
jemce informujeme pomocí internetových stránek města, na parcele 
je instalován poutač a také nám pomáhá Agentura Czechinvest,“ in-
formoval o záměru Roman Volf, místostarosta Miroslavi. Město trápí
až osmiprocentní nezaměstnanost, proto se rozšiřuje průmyslová zóna 
o další lokality jako například Štěpánov.                                     /mask/

Zapáchající skládka zmizí  
/Ivančice/ Z deponie zeminy poblíž přírodní lokality Réna vedle toku 

řeky Jihlavy se přičiněním aktivních občanů stala zapáchající skládka. 
Začali se zde totiž zbavovat především biologického a organického od-
padu. „Jisté je, že deponie se musí zlikvidovat. Je jasné, že kde se objeví 
nějaká hromada, najde se přičinlivec, který ji chce zvětšit. Také se jedná 
o tom, aby v co nejkratší době fi rmy, co tu mají sběr odpadu na starosti, 
měly fermentační linky a dokázaly zlikvidovat biologický odpad, který 
by se dal opětovně využít v zemědělství. Na schůzce komise životní-
ho prostředí byl předložen k této lokalitě velmi zajímavý návrh. Jde
o to udělat z této nevábné části přírodní koupaliště. Nejde o slib, ale
o návrh, který se musí zpracovat. Tuto myšlenku chceme předložit ve-
řejnosti a dále s ní pracovat.  Nejprve ale musíme zajistit determinování 
deponie a řešíme otázku kam s ní. Musíme tuto záležitost řešit, protože 
Réna je blízká snad každému Vančákovi a současný stav je všem trnem 
v oku,“ uvedl místostarosta Jaroslav Pospíchal.                          /jak/

Otevřena nová fi rma
/Padochov/ Přední světový výrobce strojů na vyvažování rotorů 

SCHENCK RoTec otevřel ve středu 13. srpna svoji pobočku v areálu 
své sesterské fi rmy DÜRR ECOCLEAN v Padochově. Krátké nefor-
mální slavnosti a prohlídky nového provozu se zúčastnili zástupci 
nevyššího vedení obou fi rem, zaměstnanci, několik desítek zákazníků 
a zástupci města Oslavany. Firma SCHENCK vyrábí vyvažovací stroje 
již více než sto let. Do České republiky dodala první už před osmdesáti 
roky. Referenční pracoviště v Padochově nyní nabízí veškeré služby 
spojené s vyvažováním rotorů na nejmodernějším zařízení a na špič-
kové světové úrovni. Strojírenský závod se stal také zdrojem několika 
pracovních míst, což ocenili mimo jiné také zástupci města.          /jak/

/Oslavany/ Žáci základní školy 
v Oslavanech se brzy dočkají 
nových učeben. A to díky rekon-
strukci střechy s následnou půdní 
vestavbou. Město Oslavany totiž 
obdrželo dotaci od Ministerstva 
fi nancí na pokračování stavby.

V loňském roce proběhla nej-
důležitější část, a to kompletní 
rekonstrukce krovu a rekonstruk-
ce věnce a uložení střechy, která 
byla v havarijním stavu. Finance 
ale nestačily na celý uvažovaný 

projekt - na dokončení nových 
učeben v půdní vestavbě. Proto 
město požádalo o další fi nance a 
obdrželo nemalou částku dva mi-
liony korun. Tyto peníze budou 
stačit k tomu, aby se provedly 
další úpravy: nové schodiště 
ze stávajících prostor školy na  
půdu, centrální chodba, jednotli-
vé třídy a sociální zařízení.

Na městě bude, aby sehnalo
peníze na dokončení samotných 
tříd a jejich vybavení.           /jak/

Nové učebny na půdě 

/Oslavany/ Mateřské školky 
v Oslavanech budou od 1. září 
samostatným právním subjek-
tem. Nově se mateřinka jmenuje 
Mateřská škola Duha Oslavany a 
je příspěvkovou organizací města 
s tím, že sídlo je totožné s praco-
vištěm školky na ul. Sportovní.

Konkurz na místo ředitele této 
organizace vyhrála Hana Vašulíno-
vá. Jmenování schválila  rada měs-
ta a starosta ji uvedl do funkce.

Oslavanská školka zažívá velký 
nápor dětí a těší se zájmu rodičů. 
To způsobilo nedostatek míst pro 
děti. Došlo k navýšení kapacity o 
18 dětí na pracovišti ul. Sportovní, 
o 6 dětí na ul. Havířská a 5 dětí 
v Padochově. Tímto řešením byla 
uspokojena poptávka rodičů, která 
ještě před prázdninami byla téměř 

dvojnásobná než počet míst.
„Zvýšení kapacity možné je, 

ale muselo být provedeno ně-
kolik technických zásahů, které 
vyžadují předpisy. Město na tuto 
akci vyčlenilo 400 tisíc korun, aby 
stavební úpravy byly dokončeny 
do konce prázdnin a nová třída 
byla také vybavena nábytkem. 
Tento krok není jen vstřícné gesto 
pro rodiče, ale také určitý závazek 
do budoucna. Trend demografi c-
kého vývoje v Oslavanech stoupá 
a zhruba ve výhledu 5 let se do 
města přistěhují další, především 
mladé rodiny. Již v této době se 
tu objevilo 50 nových bytů, které 
jsou obsazeny především rodina-
mi s malými dětmi, a protože se 
na podzim rozjede výstavba 90 
rodinných domků v lokalitě Slu-
nečného návrší a probíhá výstavba 
dalších bytů na náměstí, město 
bude muset řešit i nadále kapacitu 
školských zařízení,“ objasnil situ-
aci starosta města Vít Aldorf. 

Vedení města do budoucna 
uvažuje i o dobudování jedno-
ho nového křídla mateřinky na 
ul. Sportovní. Koncem tohoto 
měsíce navíc proběhl dodatečný 
zápis dětí do školek. Byli vyzváni 
rodiče děti, na které se v termínu
řádného zápisu nedostalo.     /jak/

Školky nápor dětí zvládly 
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Prázdniny končí, většina dovolených je už pouze v našich vzpomín-
kách a pomalu se vracíme k normálnímu pracovnímu rytmu. To platí 
i o OBK, která se hned 2. září sejde na svém 3. řádném zasedání. Ne 
že by komise v létě rezignovala na své poslání. Vždy byl  pohotově 
k dispozici některý  z komisařů tak, aby mohl dle potřeby zjistit pravý 
stav věcí  na elektrárně a informovat veřejnost.

Podzimní práce komise je patrná z programu 3. zasedání. Již 9. září 
odjíždějí komisaři do Ruska, aby se seznámili s výrobou paliva pro Du-
kovany, které produkuje fi rma TVEL, nedaleko od Moskvy. V prvních 
dnech října dokončí komise přerušenou exkurzi do Jáchymovských 
dolů v Dolní Rožínce na Vysočině. Tentokrát nahlédnou komisaři do 
podzemí dolů.

Dne 17. října vyvrcholí činnost komise pravidelným podzimním se-
minářem. Ten se v návaznosti na loňský seminář bude věnovat diskuzi 
o dalším osudu dukovanské elektrárenské lokality. A 26. až 28. listopa-
du bude komise součástí  pravidelného bezpečnostního cvičení ZÓNA 
2008 v Dukovanech.

Milí čtenáři, je toho hodně. Ve svých pravidelných vstupech se Vás 
budu snažit informovat o detailech jednotlivých akcí. V příštím čísle 
Zrcadla Vám  přiblížím svůj několikahodinový pobyt ve výše zmíně-
ných uranových dolech delším článkem. Plánované říjnové exkurze se 
totiž nebudu moci zúčastnit a proto jsem tuto návštěvu vykonal dříve.

25. 8. 2008, Ing. Bořivoj Župa předseda OBK 

Advokátní poradna

Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-
ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, jsem vlastníkem rodinného domu a v tomto domě má 
můj bratr zřízeno věcné břemeno bydlení, bratr je však zadlužen a je 
bez zaměstnání, na bydlení mi nikterak nepřispívá a já bych chtěla 
dům prodat. Jak bych měla v tomto postupovat? Budu potřebovat 
bratrův souhlas? Děkuji za Vaši odpověď.

I když má Váš bratr v rodinném domě věcné břemeno bydlení, které 
je zapsáno v katastru nemovitostí, je možné dům libovolně převádět. 
Právo odpovídající věcnému břemeni toto neomezuje, je tedy možné 
převést nemovitost i bez souhlasu bratra, či dokonce proti jeho vůli. 
Věcné břemeno však znamená, že Váš bratr má určitou „garanci“, že 
v uvedeném domě bude moci bydlet i s novým majitelem, a to v tom 
rozsahu a za těch podmínek, jak bylo upraveno při zřízení věcného 
břemene - smlouvou, závětí či jinak. Nemovitost tedy můžete převést, 
ale bratrovo oprávnění zde bydlet na základě práva odpovídajícího 
věcnému břemeni bude tímto nedotčeno. Je samozřejmé, že toto věcné 
břemeno dle svého rozsahu může výrazně ovlivnit prodejnost a tržní 
cenu nemovitosti. Pokud jde o možnosti zániku věcného břemene, je 
to možné prakticky jen dohodou s Vaším bratrem nebo poté cestou 
soudní, kdy je to však poměrně obtížné a k tomu bych již případně 
doporučoval kontaktovat advokáta. 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jelikož můj 19letý syn je od 
července na Úřadu práce, hledá si práci a nebude dále studovat, 
zdali mám požádat o zrušení vyživovací povinnosti k němu nebo mi 
automaticky zaniká?

Vyživovací povinnost rodičů k dítěti či dětem trvá tak dlouho, dokud 
děti nejsou schopni se samy živit. Zákon o rodině, který tuto problema-
tiku upravuje, nestanoví žádnou věkovou hranici ani nestanoví žádný 
způsob zrušení vyživovací povinnosti. Jestliže je syn schopen se sám 
živit, Vaše vyživovací povinnost zaniká a výživné již platit nemusíte, 
není třeba k tomu žádné rozhodnutí soudu či jiného orgánu. Neplatí 
tedy často zastávaný názor, že je vyživovací povinnost omezena věkem 
18 či 26 let, který jsem bohužel viděl i u některých odborníků. Dítě jste 
tedy povinen vyživovat tak dlouho, dokud není schopno se samo živit. 
Pokud by například Váš syn začal za rok znovu studovat, vyživovací 
povinnost se obnovuje a Vy jste povinen výživné zase hradit. 

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 

§
NOVÁ RUBRIKA ZRCADLA

Vážení čtenáři, ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Ka-
mila Mattese jsme pro Vás připravili novou rubriku „Advokátní 
poradna“. Máte-li jakýkoliv právní problém, nebo dotaz, zašlete 
nám jej na e-mailovou adresu naší redakce noviny@zrcadlo.info.
Na stránkách Zrcadla i na serveru www.zrcadlo.info pak na nejčas-
tější dotazy naleznete fundované odpovědi. Vaše dotazy budou 
zveřejňovány zdarma a anonymně.

/Petrovice/ Zastupitelé v Pe-
trovicích se rozhodli nákladem 
48 tisíc vybudovat v centrální 
části obce novou kapličku. V té 
je umístěn 200 let starý smírčí 
kámen. Důvodem tohoto dnes 

již ojedinělého počinu je přer-
vávající zájem z řad odborníků, 
nadšenců i turistů.

„Kkamenný smírčí kříž nemá 
s církevními záležitostmi nic 
společného, byl vystavěn na při-

pomínku tragické události. Man-
želé Grunovi tento kříž objevili. 
Jen kousek vyčníval ze země,
a tak byl vykopán a prvotně pře-
nesen na obecní úřad. Překvapil 
nás velký zájem, zpočátku u od-
borné veřejnosti, ale přijelo i sou-
časně několik aut z druhého kon-
ce republiky. Památkový ústav 
navrhnul, aby byl kříž veřejně 
vystaven. Řešili jsme připevnění 
na kostel, ale s tím nesouhla-
sil děkan. Další místo bylo na 
stávajícím pomníku, ale s tím 
nesouhlasili památkáři. Druhým 
dechem ale nabídli jako nejlepší 
řešení vybudovat kapličku. Proto 
architektonicky navrhli čtyři dru-
hy kapliček, které jsou pro tuto 
oblast typické. Zastupitelé vy-
brali tuto a místní zednický mistr 
v důchodě ji postavil za asistence 
sezónních pracovníků. Místní 
kameník kříž opravil a nyní je 
již vystaven. Ještě připravujeme 
připevnění informativní cedulky. 
Na kapličku jsme dostali dotaci 
20 tisíc od krajského úřadu, od-
bor památkové péče, a zbytek 
dala obec z rozpočtu, jednalo se o 

28 tisíc. Věříme, že tato záležitost 
Petrovice zviditelní, protože tak 
velký zájem jsme opravdu neče-
kali. Jedná se opravdu o památ-
kově chráněný objekt zasluhující 
si důstojné umístění,“ informoval 
starosta Bohumír Vespalec.

Z odborného hlediska situaci 
monitorovali amatérští nadšenci 
– historikové. „V roce 2004 
jsme u Petrovic nalezli kamen-
ný jetelový kříž, připomínající 
tragickou událost. Nápis v něm-
čině praví, že zde za velké 
zimy zmrzl Wensel Hahn. Kříž 
zřejmě pochází z poloviny 18. 
století. Kamenná památka byla 
přenesena do obce. Kříž jsme 
našli náhodou zahrabaný v zemi 
na okraji areálu zemědělského 
družstva. Původně stál někde 
v polích, ale při zcelování po-
zemků v době kolektivizace byl 
přenesen k areálu JZD. Podle ná-
zorů památkářů si kříž zaslouží 
ochranu. Obec záměr podpořila 
organizačně i fi nančně a tak mají 
Petrovice o památku více,“ dopl-
nil Bronislav Gruna, petrovický 
amatérský historik.            /mask/

Objevený kříž vystaven v nové kapličce

Prodej stavebních pozemků
obec Ivančice.

Tři parcely po cca 1000 m2. Cena 800 Kč/m2.
Veškeré IS na hranici pozemku. Klidná lokalita, 

krásný výhled na údolí řeky Rokytné.

Info na tel.: 777 666 626, 604 686 182

foto: mask



/Region/ Nebude dlouho 
trvat a v platnost vejde novela 
zákona na ochranu zvířat. Zákon 
byl schválen Parlamentem ČR i 
Senátem a čeká se jen na podpis 
prezidenta.

Začne platit spousta nových 
pravidel a sankcí. Zákon napří-
klad zakazuje tzv. kontaktní noro-
vání, při němž se lovečtí psi cvičí 
přímo na živých zvířatech, ale 
také přistříhávání křídel ptákům, 
aby neuletěli. To ale asi způsobí 
problémy drobným chovatelům 
drůbeže. Pokusy na zvířatech 
budou povoleny jen v případě, že 
není jiná možnost.

A teď pokuty: pokud nezabrá-
níte týrání zvířete, můžete dostat 
pokutu až půl milionu korun. Za 
týrání bude považovaná i situace, 
kdy vám pes uteče, protože od 
této chvíle strádá nedostatkem 
jídla a vody. A například za špat-
né starání se o psa můžete dostat 
až 200 tisíc. Návrh zákona také 
umožňuje postihovat majitele psů 
až pokutou 50 tisíc za to, že ne-
budou mít psa na vodítku v místě, 
kde mají být, vodítko má mít ma-
ximální délku 1,2 metru. Pes nad 
10 kilo váhy musí mít náhubek.

Jde především o odpovědnost 
nejen vůči zvířeti, ale především 
také k životům a zdraví ostatních 
lidí. Kdo nezvládne svého psa, 
bude tvrději sankcionován.

Ne vše je ale v zákoně ideální. 
Veřejným prostranstvím jsou 
dle legislativy všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru. Musíme tedy  
konstatovat, že psa z vodítka ne-
můžeme pustit v podstatě skoro 
nikde, neboť místa k tomu určená 

nejsou prakticky žádná. 
„Stále připomínáme majitelům 

psů, že svého psa je nutno na 
veřejnosti mít vždy na vodítku. 
Mnohdy se po obci potulují psi 
sami, anebo volně pobíhající 
doprovází svého majitele. Máme 
obecně závaznou vyhlášku o 
zákazu volného pohybu psů a 
drobného hospodářského zvířec-
tva a ta zakazuje jakýkoliv volný 
pohyb psů v územním obvodu 
obce Žerotice, a to včetně jejich 
pohybu po pozemních komuni-
kacích, veřejných prostranstvích 
a ostatních plochách veřejně 
přístupných pro občany,“ uvedl 
starosta Žerotic Jindřich Nožka.

„Ivančice, stejně jako většina 
měst, mají s volně pobíhajícími 
psy problémy. Jedná se přede-
vším o exkrementy. Koupili jsme 
koše, ale ty se stávají terčem 
vandalů. Ten zákon, jehož plat-
nost se očekává, vítáme, ale na 
druhou stranu zaznamenáváme i 
postupný trend lepšení situace. 
Ovšem někteří pejskaři budou 
muset okusit tvrdší represi, aby si 
uvědomili standard EU, slušnost 
a především bezpečnost mezi 
civilizovanými lidmi vůbec,“ 
konstatoval místostarosta Ivančic 
Jaroslav Pospíchal.

„Město Miroslav má stejné 
problémy se psy jako ostatní 
města a obce v České republice. 
Na městském úřadě je vedena 
evidence psů. Každý majitel je 
povinen nahlásit psa staršího 
tří měsíců a uhradit poplatek ve 
výši 100,- Kč/rok. Při placení 
obdrží sadu plastových sáčků na 
psí exkrementy. V poslední době 
se setkáváme s jevem, kdy se u 
nás objeví psi, které zde někdo 
odložil (pravděpodobně lidé pro-
jíždějící městem). Jednalo se i o 
poměrně vzácná plemena – např. 

Shar– Pei. Pokud se nepodaří na-
jít pro pejska nového pána, jsme 
nuceni ho odvézt do útulku, ale 
to je docela finančně náročné. 
Každý, kdo chce sobě nebo dě-
tem (vysvědčení, Vánoce) pořídit 
domácího mazlíčka jako dárek, 
měl by dobře zvážit fakt, že se 
nejedná o hračku, kterou, když 
mě přestane bavit, odložím do 
skříně, ale o živého tvora, který 
nám přináší radost, ale také kaž-
dodenní povinnosti na mnoho let 
dopředu. Stejně vnímám i diskusi 
kolem tzv. bojových plemen. 
Zákazy chovu podle mě nic nevy-
řeší. Pouze důsledné dodržování 
zákonů a vyhlášek. Je nutné při-
jmout fakt, že za vše musí v plné 
míře odpovídat jen a jen majitel. 
Každý musí reálně zvážit své 
možnosti a zkušenosti. Stejně 
jako po absolvování autoškoly si 
nemůže začátečník koupit moto-
cykl s určitým výkonem, měl by
 

i zájemce o chov vybraných ple-
men (otázkou je, kterých) doložit 
svou způsobilost,“ uvedl místosta-
rosta Miroslavi Roman Volf.

Norma ale nově upravuje
i pravidla pro přepravu zvířat
a její maximální dobu a maxi-
mální délku cesty na jatka. Po 
Česku nesmí trvat déle než osm 
hodin. Zpřísňuje také postihy za 
trápení zvířat a propagaci tohoto 
jednání. Podle nového zákona 
by neměly smět kupovat zvířata 
děti do 15 let. Chovatelem zví-
řat, která mohou být nebezpečná 
a vyžadují zvláštní péči, se mo-
hou stát jen dospělí. Norma nově 
upravuje i ochranu zraněných 
zvířat, která byla odchycena
v přírodě. O ně bude muset v 
záchranných stanicích pečovat 
minimálně jeden pracovník. 
Otázkou je, kdo a jak bude vý-
kon zákona ve všech jeho podo-
bách praktikovat.                 /jak/
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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 !!!

www.plastovaoknafinstral.cz

•  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

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 
PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

IERACO - WECH a.s.

KAŽDÝ PÁTEK

OTEVŘENO
DO 18.00 HODIN

Uteče-li Vám pes, můžete dostat tučnou pokutuNový autobusový terminál
/Miroslav/ Miroslavští radní se rozhodli zrekonstruovat autobusové 

nádraží tak, aby odpovídalo současným trendům. „Protože město Mi-
roslav bylo vybráno v rámci integrovaného dopravního systému jako 
tzv. přestupní terminál, chceme cestujícím a návštěvníkům připravit 
pro cestování optimální podmínky. Nádraží bude bezbariérové, s pěti 
zastávkami, novým veřejným osvětlením, mobiliářem. Pro cyklisty 
bude k dispozici úschovný box. Samozřejmostí bude moderní městský 
mobiliář a doplnění zeleně. V rámci prevence patologických jevů bude 
celý prostor monitorován kamerovým systémem,“ objasnil záměr rad-
nice místostarosta Roman Volf.

Již proběhlo výběrové řízení. Po uplynutí zákonných lhůt bude 
s vítězem soutěže podepsána smlouva o dílo. Stavební práce budou za-
hájeny v podzimních měsících. Dokončení je plánováno na příští rok. 
Projekt autobusového nádraží je spolufinancován z fondů EU. Část 
přípravných prací ale již začala. „Plot, který odděloval zámecký park
a autobusové nádraží, byl zlikvidován a nově bude řešen jako opěrná 
zeď. Povrchová úprava bude řešena omítkou a její výška bude proměn-
livá podle aktuálního terénu,“ doplnil Roman Volf.                            /mask/

Padesátníkům odzvonilo
Poslední srpnový den je dnem, kdy se dá naposledy zaplatit v obcho-

dech padesátníkem. Česká národní banka k 31. srpna ukončila jejich 
platnost, a to společně s papírovými dvacetikorunovými bankovkami. 
ČNB odhaduje, že se jí podaří získat zpět nejvýše pětinu z téměř 427 
milionů padesátihaléřových mincí, které jsou nyní v oběhu. Návratnost 
mincí a jejich klesající obliba jsou jedny z hlavních důvodů, proč cent-
rální banka platnost mincí ruší. Zaokrouhlování nehotovostních plateb 
nebude žádné. Zaokrouhlovat se budou pouze hotovostní transakce
v obchodech, a v rámci toho se bude klasicky od padesátihaléře zao-
krouhlovat směrem nahoru a do padesátihaléře směrem dolů. Neplatné 
mince bude možné v komerčních bankách měnit ještě rok. Při výměně 
většího množství padesátníků, a to nad 50 kusů, si budou banky účtovat 
poplatek. Padesátníky, které si oblíbili snad jen mariášníci, poputují do 
skladů a následně, podle množství, které se vrátí, skončí ve slévárnách 
a bude z nich použit základní materiál - hliník.                               /jak/

Černé skládky hyzdí město
/Oslavany/ V poslední době se v Oslavanech rozmáhá zakládání 

černých skládek. Především stavební suť nekončí ve sběrném dvoře, 
ale  na veřejných prostranstvích. „Například na ulici Hlavní se pořád 
dokola objevují skládky suti a různého nepořádku. Občané si doma 
provádějí různé drobné opravy, nebo likvidují staré a nefunkční stavby. 
Tyto hromady jsou před domy a hyzdí tím vzhled města. Podle mě by 
za těmito stavebníky měla opakovaně chodit městská policie a upozor-
ňovat na tento nepovolený stav,“ oprávněně kritizovala jedna rozčilená 
místní občanka. Až na základě důrazného upozornění stavebního úřadu 
nebo městské policie tuto suť společně s jiným komunálním odpadem 
stavebníci likvidují. Prozatím bez uložení pokut a sankcí.              /jak/
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Paní učitelko, představíte nám 
vaši školu? 

Naše škola poskytuje úplné 
základní vzdělání v devíti po-
stupných ročnících. Její součástí 
je školní jídelna a školní družina. 
V loňském roce jsme oslavili 25 
let od otevření školy. Školní bu-
dova je situována na okraji města 
a svým atriem navazuje přímo 
na upravený městský park. Naše 
škola nabízí velké sportovní záze-
mí. Máme dvě velké tělocvičny, 
z nichž jedna je velmi kvalitně 
vybavena pro sportovní gym-
nastiku, druhá je zaměřena spíše 
na sportovní hry. Mimochodem 
právě u nás ve škole kdysi tré-
novala Kristýnka Pálešová, která 
nyní jako jediná česká gymnastka 
byla v Pekingu na olympiádě. 

Součástí školy je také prostor-
né sportovní hřiště. Sice k němu 
musíme přes frekventovanou 
silnici, ale bezpečnostní zaříze-
ní na silnici se v poslední době 
zkvalitnilo. Do naší školy vedou 
dva bezbariérové přístupy. A na 
ty jsme doopravdy hrdí! Jsou to 
takové mosty do plnohodnotněj-
šího života. Samozřejmě je také 
hodně toho, co bychom chtěli do 
budoucna zlepšit.

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci školy v posledních pár 
letech, co se tu povedlo?

Naše škola se vydala počí-
naje školním rokem 2006/2007 
zcela novou cestou. Složitou, 
ale smysluplnou. Vycházeli 
jsme z koncepce, která vznikla 
analýzou podmínek naší školy, 
vlastních možností a schopností 
pedagogického sboru, požadavků 
rodičů a života našeho města vů-
bec. Byly zde otevřeny dvě třídy 
základní školy praktické pro děti 
s lehkým mentálním postižením a 

jedna třída základní školy speci-
ální pro děti s mentálním postiže-
ním středního až těžkého stupně. 
V září do ní nastoupily čtyři děti 
s různou kombinací a stupněm 
vad. Během roku se na školu 
obrátili další rodiče těžce zdra-
votně postižených dětí, a proto 
byla od letošního školního roku 
2007/2008 otevřena další  speci-
ální  třída. Celkem je zde nyní 10 
dětí. A hlásí se nám další. Věková 
skladba žáků je různorodá. Pro 
vzdělávání si pedagogický tým 
zvolil „maminčiny postupy“. 
Všechny činnosti jsou nastaveny 
tak, aby kopírovaly průběh roku 
obdobně, jako jej prožívá dítě
v rodině. Některé děti se neo-
bejdou bez invalidních vozíčků. 
Jeden bezbariérový přístup ke 
škole jsme měli, ale chtěli jsme 
jim umožnit také bezbariérový 
přístup do našeho školního atria, 
které má částečně parkovou úpra-
vu a částečně je dlážděné, čímž 
také umožňuje snadnější pohyb
a ovládání invalidních vozíčků.
Zásluhou Města Moravský Krum-
lov, nadace Konto Bariéry, která 
přispěla částkou 100.000 korun, a 
naší školy se podařilo takový bez-
bariérový přístup vybudovat!

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce 
školu tíží, a jak by se tyto problé-
my daly vyřešit?

Odpovím Vám, pane redaktore, 
ze dvou pohledů. Co se týče škol-
ství obecně, trápí nás, že vládou 
navrhované zvýšení rozpočtu 
neřeší reálné snížení platů za-
městnanců regionálního školství, 
zejména provozních a správních 
zaměstnanců, ale ani letošní 
razantní snížení fi nančních pro-
středků na učební pomůcky a 
učebnice pro děti. A to se nachá-

zíme v roce revoluční změny a 
zavádění nových školních vzdě-
lávacích programů! Kantoři je 
tvůrčím způsobem psali sami ve 
svém volném čase a bez zvýšené-
ho fi nančního ohodnocení, které 
by si jistě zasloužili. Proto všich-
ni zaměstnanci školy vstoupili 
dne 9. června do stávky. Naše ZŠ 
byla v tento den zcela uzavřena. 
Doopravdy si cením toho, že jsme 
dokázali u nás ve škole všichni 
„táhnout za jeden provaz“.

A co v současné době nejvíce 
tíží právě naši školu? Město 
Moravský Krumlov je zřizova-
telem dvou úplných základních 
škol. Jedna stojí přímo v centru 
města v blízkém dosahu Základ-
ní umělecké školy, Domu dětí a 
mládeže, sítě veškerých obcho-
dů a především dopravy. Druhá 
škola, ta naše, je situována na 
úplném okraji města. Stojí sice 
mimo centra veškerého spole-
čenského dění, ale zase má velké 
prostorné třídy, kvalitní sportovní 
zázemí, krásné přírodní školní 
atrium. A nejen to. Postupně se 
snažíme školu modernizovat jak 
v oblasti vybavenosti učeben, 
tak v oblasti sociálního zařízení. 
Přesto se potýkáme s úbytkem 
žáků. Průměrná naplněnost tříd je 
19 žáků. Ačkoliv prostředí školy 
je velmi pěkné, rodiče dávají 
přednost škole v centru města a 
v dosahu veškerých služeb. Situ-
ace nás trápí a snažíme si vytvořit 
nový smysluplný směr tak, aby 
volné prostory školy byly co 
nejúčelněji využity. O tom jsem 
se už zmínila. Ale jak se říká, 
vše špatné je také pro něco dobré. 
Je rozdíl učit velký nebo menší 
počet dětí ve třídě. Pokud je jich 
míň, mají šanci častěji promluvit, 
jsou častěji vyvolaní vyučujícím, 

mají větší prostor třeba na pro-
jektovou práci. Lépe se uplatňuje 
individuální přístup k žákům se 
specifi ckými poruchami učení. 
Díky tomu se naši žáci mohou cí-
tit uvolněně, mají větší prostor ke 
vzájemné komunikaci. I ty jejich 
„lumpárničky“ se pak dají víc 
prokouknout. Zkrátka lze uplatnit 
otevřenější přístup mezi učiteli a 
žáky navzájem.

Pokud mám být opravdu 
upřímná, pak nás nejvíce trápí 
jakási „mlha nepravd“ kolem 
naší školy. Před několika lety 
jsme například začali pořádat 
sportovní turnaj pro 9. třídy ze 
škol našeho regionu a nazvali 
jsme jej Stop drogám. Připravili 
jsme vždy výstavku výtvarných 
prací o nebezpečí drog a deváťáci 
sportovali na důkaz toho, že sport 
je jedna z nejlepších možností, 
jak strávit volný čas, že právě 
sport je ta správná „droga“. Vlád-
la bezvadná atmosféra. Ale pak 
se tento fakt trošku „překroutí“ 
a vznikne hrozba! „Pozor, tam 
nechoďte, tam se berou drogy!“ 
Co na to říct? Samozřejmě víme, 
že je to celospolečenský problém, 
ale prokazatelně jsme se s droga-
mi ve škole nesetkali. To víte, že 
řešíme kouření žáků mimo školu, 
občas projev vandalizmu, ale 
snažíme se nezanedbat to. Jsou to 
negativní jevy, které trápí všech-
na školská zařízení. Snažíme se 
v rámci prevence ve výuce a na 
různých besedách o této proble-
matice se žáky co nejvíce mlu-
vit. Například v červnu jsme ve 
spolupráci s naším krumlovským 
Domečkem uspořádali v parku 
interaktivní hru pro „...náctileté“
pod názvem Jak se (ne)stát zá-
vislákem s tematikou primární 
prevence některých druhů návy-

kového chování s rizikem vzniku 
závislosti (kouření, alkohol, drogy).

Vy jste se mě ptal, jak by se 
tyto problémy daly vyřešit. Je 
to těžké. Myslím si, že lidé, 
kteří k nám do školy přijdou  na 
třídní schůzky, drakiádu, den 
otevřených dveří, na akademii 
nebo na společenskou návštěvu 
koncertu, vánočního jarmarku 
nebo vánoční besídky, novoroční 
benefi ční akci nebo jakoukoliv 
jinou akci si svůj úsudek udělají 
sami a poznají, že škola žije a žije 
pro jejich děti. Rodiče nelze nutit 
k výběru školy, rodiče si ji musí 
vybrat sami. Pevně věřím tomu, 
že pokud lidé poznají naši školu 
víc zblízka a osobně ji navštíví, 
situace se postupně zlepší. 

Vychází vám městský úřad 
jako zřizovatel vstříc a v čem? 

Město Moravský Krumlov 
jako náš zřizovatel nám opravdu 
vychází vstříc. Ať už je to napří-
klad spolupráce při vybudování 
bezbariérového přístupu, nové 
krásné vybavení školního atria, 
obrovská pomoc při budování 
nové multimediální učebny. Za 
vším, čím naše škola prochází, 
je vzájemná otevřenější komuni-
kace mezi učiteli, rodiči, vedením 
školy a zřizovatelem školy. Jsme 
za to moc rádi a vážíme si toho.

Představíte nám stručně váš 
školní vzdělávací program?

Náš ŠVP je velmi obsáhlý do-
kument, který má čtyři části: ŠVP 
pro základní vzdělávání, ŠVP pro 
žáky s lehkým mentálním posti-
žením, ŠVP pro základní školu 
speciální a ŠVP školní družiny. 
V kostce řečeno je jeho cílem 
méně encyklopedických poznat-
ků, více metod činnostního učení 
se zaměřením na praxi, kvalitní 
výuka cizích jazyků, široké 

využívání informačních a komu-
nikačních technologií ve výuce, 
výchova komunikativních, kul-
turních a odpovědných mladých 
lidí schopných vyjádřit a obhájit 
svůj názor, ale i respektovat názo-
ry druhých, péče o žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. 
Prioritou naší školy je vzdělávání 
všech dětí, zdravých i postiže-
ných, „pod jednou střechou“. 
Náš ŠVP nese název „Škola pro 
život“. Pro někoho to mohou 
být jen planá slova, ale pro nás 
znamenají vše. Uvedu Vám je-
den příklad za všechny. Loni na 
akademii byl slavnostně otevřen 
nový bezbariérový přístup. Naše 
postižené děti doprovázeny svý-
mi tetami jím poprvé projely na 
svých vozíčcích za potlesku pl-
ného atria přítomných hostí. Děti 
zůstaly na pódiu a jejich díkem 
bylo pár milých písniček. S nimi 
jim pomohli jejich zdraví kama-
rádi z 5. třídy. Snad všichni byli 
dojatí vzniklou atmosférou. 

Spolupracujete také s jinými 
školami? 

Spolupracujeme především na 
sportovním poli. Na regionální 
sportovní turnaj 9. tříd přijíždí ZŠ 
Olbramovice, ZŠ Vémyslice, ZŠ 
Klášterní a gymnázium. Zúčastňu-
jeme se  fotbalového turnaje škol 
na krumlovském výchovném ústa-
vu. Velmi dobře se nám spolupra-
cuje také s krumlovským DDM. 

Kde je možné získat další in-
formace o vaší škole?

Informace o činnosti naší školy 
získáte na www.zsivancicka.cz, 
snažíme se veřejnost průběžně 
informovat v regionálním tisku, 
vydáváme náš školní časopis 
Junior. Ale ze všeho nejlepší je 
osobní návštěva.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: Mgr. K. Kotkové, zástupkyně ředitele ZŠ Ivančická v M. Krumlově

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

MY VÍME,
CO LIDÉ
HLEDAJÍ

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

www.zrcadlo.info

Registrujte svou fi rmu na www.zrcadlo.info
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Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
tmktravel@seznam.cz

Nemáte čas hledat
dovolenou v katalozích?

Nechcete trávit hodiny
výběrem na internetu?

Nevyznáte se
v nabídkách CK?

Připravíme Vám
dovolenou „NA MÍRU“
dle Vašich požadavků !!!

Zavolejte nám!
515 321 099, nebo 602 782 232

nebo své požadavky pošlete
na tmktravel@seznam.cz
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JEĎTE S NÁMI V LÉTĚ K MOŘI A VYHRAJTE
poukázku na zimní dovolenou za 9.999 Kč.
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KUCHYŇSKÉ
LINKY
NA MÍRU 

7.850
,-

Nika 250 TAFLA 

9.810
,-

Nika 260 EKRAN 

14.95
0,-

Nika 260 PORTAL 

Přírodní nádrž je po letech 
zase s čistou vodou

/Tavíkovice/ V letošní letní sezoně znovu po patnácti letech opět 
rekreantům sloužila přírodní nádrž v Tavíkovicích. Jedná se o půlhek-
tarovou vodní plochu u Vránova mlýna vedle řeky Rokytné. Obec také 
vytvořila travnatou plochu k pohodlnému odpočinku i hřiště pro míčo-
vé hry. Za špatný stav nádrže také mohly především povodně, v bazénu 
ještě nedávno rostly kopřivy, tráva, žabinec a náletové dřeviny. Na dně 
byl nános bahna, který přinesla velká voda. Kromě odstranění náletů 
dřevin a rostlin, a vyzdvižení nánosů bahna ze dna bylo nutné vyspravit 
protrženou hráz a spáry mezi betonovými panely nádrže zabetonovat. 
Nutné bylo srovnat terén. Čtyři a půl tisíce metrů čtverečních velká 
vodní plocha se napouští z říčky Rokytné, která teče souběžně. Aby 
byla čistá voda, musel se vyčistit jez, vynést z řeky spadlé kmeny, listí, 
tráva a další naplaveniny. Voda do nádrže ještě prochází přes dvouko-
morové fi ltrační zařízení, které zajišťuje požadovanou kvalitu. Zastu-
pitele Tavíkovic ještě čeká byrokratické jednání, aby obec získala od 
státu asi půl hektaru pozemku pod bazénem a jeho okolí. Budou muset  
doložit, že jejich záměr je tzv. „veřejným zájmem“.                    /mask/ 

Vakcinace proti katarální 
horečce ovcí

Krajská veterinární správa pro JM, Inspektorát Znojmo upozorňuje 
všechny chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců na povinné očko-
vání proti katarální horečce ovcí. Uvedenou povinnost jim ukládá Na-
řízení Státní veterinární správy ČR vyhlášené dne 14.8.2008 na úřední 
desce Ministerstva zemědělství ČR. Chovatelé jsou povinni nechat na-
očkovat zvířata prostřednictvím zvoleného soukromého veterinárního 
lékaře nejpozději do 14.9.2008 a poté v odstupu tří týdnů přeočkovat. 

Nařízení připouští v odůvodněných případech, jako jsou například  ja-
teční býci určení k poražení nejpozději do 31.12.2008, možnost požádat 
písemně o výjimku. Žádost se směřuje na příslušný inspektorát krajské 
veterinární správy. V okrese Znojmo a v obcích Šumice, Branišovice, 
Troskotovice a Loděnice na adresu KVS pro JmK, Inspektorát Znojmo, 
Přímětice 316, 669 02 Znojmo. Další případy pro možné povolení výjim-
ky uvádí Nařízení SVS ČR. Celá akce je pro chovatele bezplatná! 

Nařízení je dostupné na úřední desce MZe, SVS ČR, KVS pro 
Jmk - Inspektorátu Znojmo a internetových stránkách SVS ČR - 
wwwsvscr.cz. Na uvedených internetových stránkách lze najít také 
další podrobné informace o akci a o nemoci!!

V okrese Znojmo začne hromadná vakcinace výdejem vakcín sou-
kromým veterinárním lékařům koncem 34. kalendářního  týdne. Sou-
časně budou podrobně proškoleni, aby mohli chovatelům zodpovědět 
jejich případné dotazy. Pro zdárný průběh doporučujeme chovatelům 
uvedených druhů zvířat objednat si očkování co nejdříve u soukromého 
veterinárního lékaře a dohodnout si s ním termín provedení. 

MVDr. Jan Dočekal v.r., Krajská veterinární správa pro Jihomorav-
ský kraj, Inspektorát Znojmo

/Znojmo, Miroslav/ V sobotu 
16. srpna na atletickém stadionu 
ve Znojmě proběhlo krajské kolo 
v hasičském sportu. Za účasti 
nejlepších týmů ze všech okresů 
Jihomoravského kraje zde své pr-
venství z loňského roku obhájily 
ženy z Miroslavi. Tím se nomino-
valy do celostátního kola, které se 
uskuteční v Přerově.

„Po prvních dvou disciplínách, 
kdy jsme zatím první, se cítíme 
super, zpočátku jsme měly dost 
nervy, ale teď už to je dobré, 
rozhodne to poslední závod 
štafet, takže ještě není vyhráno, 
jsem nadšená a mám radost, 
poběžíme na jistotu,“ sdělila 
uprostřed závodu kapitánka týmu 
miroslavských hasiček Kateřina 
Kondlerová. 

 „Tento vrcholný výkon je sou-
částí práce dobrovolných hasičů 
a je to příprava pro to, aby mladí 
lidé měli zájem pracovat v hasič-
ských sdruženích a pomáhat nám 

tak chránit náš život a majetek. 
Tento sport svým založení pomá-
há k tomu, aby se lidé aktivně za-
pojili do pomoci nám všem, proto 
jim patří velké poděkování,“ oce-
nil hejtman jihomoravského kraje 
Stanislav Juránek.

„Je to dobré, jsem spokojený, 
po takovémto vítězství, které 
jsem si přál, to ani jinak nejde, 
holky se nadřely a zasloužily si 
to,“ sděloval své první dojmy 
velitel zásahové jednotky Miro-
slav a jeden z rozhodčích Václav 
Kondler. „Musíme se teď hlavně 
připravovat na republikové kolo, 
to je pro nás to nejdůležitější,“ 
doplnil Radek Huraj, trenér týmu 
miroslavských žen. 

V požárním sportu se soutěží 
ve třech disciplínách, požární 
útok, 100 metrů  překážek, a šta-
feta. „Jsem šťastný a rád, protože 
je poprvé krajské kolo ve Znojmě 
a popáté vítězí ženy z Miroslavi, 
což je obrovský úspěch, který 

se dal předpokládat. Patří se 
poděkovat jejich celému zázemí, 
které jim pomohlo k vítězství. Je 
to hrdinský výkon a jsem nadšený 
z toho, že se to stalo na domácí 
půdě. K nepřízni počasí musím 
ocenit, že přišlo tolik obecenstva 

a především mohutný fan club 
z Miroslavi, do kterého se řadím 
i já, protože jsem nezištně holky 
podpořil, například dresy. I tím 
jsem jim vyjádřil úctu a obdiv,“ 
zhodnotil senátor okresu Znojmo 
Milan Špaček.                    /mask/

Miroslavské ženy obhájily krajské prvenství

Dva prázdninové měsíce nemu-
sely pro některé z nás být šťastné. 
Možná, že někteří skončili s klíš-
ťovou encefalitidou v nemocnici, 
protože klíšťat se letos „urodilo“. 
Nejde jen o klíšťata. Přibylo i 
úrazů, především dětí. Některé 
děti se rodičům vrátily z táborů se 
zdravotním deníčkem.

Právě letošní rok byl ve zna-
mení přemnožení klíšťat a jimi 
přenášených nemocí. „Nejčastěji 
jsem ošetřoval a desinfi koval 
odřeniny, vytahoval klíšťata, dě-
tem tekla krev z nosu, časté bylo 
ošetření štípnutí po bodnutí hmy-
zem, bolesti hlavy ze sluníčka
a s tím související spálená záda
a ramena, když se děti dostatečně 
nechránily před sluncem krémem 

nebo oblečením. Na starosti jsem 
měl 55 dětí,“ konstatoval Jan 
Havlena, zdravotník z tábora dětí 
ze Střelic u Brna.

Nejčastější příčinou problémů 
jsou klíšťata. A jak se má správ-
ně klíště vytahovat? Na přisáté 
klíště nakapejte desinfekci jako 
jodisol, septonex, jodovou tink-
turu, a nechte působit 2 minuty. 
Tupou pinzetou zachyťte klíště a 
kývejte s ním do stran nebo s ním 
otáčejte. Klíště se poté samo uvol-
ní. Při tomto zákroku používejte 
ochrannou rukavici! Uvolněné 
klíště utopte v desinfekci nebo 
rozmáčkněte v zabaleném igeli-
tovém sáčku. Nikdy nerozmačká-
vejte klíště holou rukou. Potřete 
včas místo na kůži po odstranění 

klíštěte desinfekcí. Důležité je 
včasné odstranění klíštěte, tj. do 
několika hodin. Snižuje se tím 
riziko přenosu infekce. Rozhod-
ně na přisáté klíště nenanášejte 
žádné oleje nebo masti, které by 
ho udusily. 

Klíšťová encefalitida nebo 
lymská borelióza, to jsou nejzá-
važnější onemocnění. Lékaře za-
ráží, že nemoci špatně zvládají i 
mladí pacienti. Mají těžký průběh 
nemoci, a to v předchozích letech 
nebylo zvykem. 

Dalším aspektem jsou úrazy. 
Snahou je maximální snížení 
dětské úmrtnosti v České repub-
lice v důsledku úrazů, která je 
u nás bohužel nad evropským 
průměrem. Pro úraz je ročně hos-

pitalizováno více jak 26 tisíc dětí 
a ambulantně ošetřeno 445 tisíc 
dětí do čtrnácti let. Až tři stovky 
dětí a mladistvých do devatenácti 
let přijde z důvodu vážného úrazu 
o život. To je ale důvod k zamyš-
lení nad tím, jak moc se o své 
potomky staráme a jak je máme 
pod dohledem. 

Byl vytvořen Národní akční 
plán prevence dětských úrazů a 
od letošního roku pracuje pilotně 
i Národní registr dětských úrazů, 
do kterého se zaznamenává 
každý úraz z hlediska příčin jeho 
vzniku, charakteru postižení, 
postupu léčení a výsledků léčby. 
Tato data následně umožní 
optimální diagnostiku, terapii ale 
především prevenci.            /jak/

Klíšťata a dětské úrazy - fenomén prázdnin
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Nejen letní ovoce
Máme tu konec léta, nadchází podzim a ve slunečních paprscích dozrává 

tolik oblíbené ovoce, které nás doslova obklopuje na každém kroku. Kdo 
by také odolal čerstvě natrhaným třešním, meruňkám, borůvkám, ale už 
jsou zralá i jablka nebo hrušky. Na to jak tyto lahůdky využít v kuchyni, je 
mnoho receptů. Povězme si ale nejdříve něco ovoci jako takovém.

Ovoce je dlouholetým průvodcem lidstva. Již v předhistorických stav-
bách nalézáme vedle zrní i stopy po ovoci v té době ještě planém. Náš 
nejstarší ovocný strom je jabloň, v českých zemích byly již v 16. století 
rozsáhlé sady jabloní nejrůznějších druhů. Ovoce obsahuje především vita-
min C, karoten a především u dětí oblíbený cukr. Má však cenné organické 
kyseliny, které mu propůjčují příjemnou osvěžující a ničím nenahraditel-
nou chuť. Čerstvé ovoce bylo proto právem zařazeno do denní lidské stravy 
jako důležitá složka. Nejvíce vitaminu C je v lesních plodech, jahodách, 
borůvkách, ostružinách a malinách. Nejvíce karotenu je v meruňkách. 
Ovoce je ale také důležitý zdroj minerálních látek - draslík, hořčík, vápník 
a železo, obsahují stopové prvky, Uhlík, který ovoce v syrovém stavu ob-
sahuje, slouží jako spalovač odpadových látek v těle. Ačkoliv má většina 
druhů ovoce sladkou chuť, neobsahuje mnoho kalorií. Čerstvé ovoce tvoří 
až 90 % vody a má velice vysokou výživnou hodnotu. Jakoukoli tepelnou 
úpravou jí však postupně ztrácí. Proto bychom měli jíst čerstvé, čistě omyté 
ovoce. Častým způsobem přípravy jsou také moučníky, táče a jiné buchty 
s ovocem. V zimě zase ovocné kompoty zpestřují jednoduchou stravu.
A co teprve taková bublanina, džem nebo ovocný pohár. Samozřejmě, že 
úroda ovoce je každoročně odlišná, někdy je ho více, jindy méně. Napří-
klad letošní neúroda meruněk přiměla jednoho nenechavce v Bohuticích ke 
krádeži tří tun meruněk ze sadu a nepohrdl ani drátěným plotem, jehož část 
si odnesl také. (léto 2008)

Ale zpět k ovoci. Když skladujeme čerstvé ovoce, měli bychom pře-
devším dbát na to, aby nebylo poškozené, scvrklé, naměklé, přezrálé ani 
plesnivé. Mělo by se trhat se stopkami, aby nevysychalo. Omývá se až těs-
ně před vlastním zpracováním. Některé plody jako jahody, maliny, třešně 
či hrozny se sklízí úplně zralé, jiné druhy jako jablka, hrušky či broskve 
dozrávají až v průběhu uskladnění. Ovoce skladujte v chladu a temnu, 
ale je ho možno i zamrazit. Pokud se na zahrádce nebo v sadu urodí větší 
množství plodů, které se rozhodnete uschovat na období, kdy je čerstvého 
ovoce nedostatek, pak existuje několik způsobů zpracování.

Zavařování neboli sterilování ovoce se věnovaly hlavně maminky
a babičky vždy dávaly přednost tradičnímu domácímu způsobu přípravy 
kompotů, marmelád a džemů. Kompotovat se dá většina druhů ovoce, nej-
více se však používají broskve, meruňky, třešně, angrešt, švestky a hrušky. 
Ovoce, které chcete zavařovat by mělo být zralé, ne však přezrálé. Očištěné 
a omyté ovoce se nejprve vloží do vody s kapkou octa či kyseliny citrónové, 
protože zabraňuje zhnědnutí. V zavařovacích sklenicích se ovoce přelije se 
převařenou vodou s cukrem tak, aby bylo zcela ponořeno, a sklenice se pev-
ně uzavře kovovým víčkem. Ve vodní lázni se zahřívá po dobu 20-25 minut 
na teplotu 100° C, pak se sklenice vyjmou a ochladí. Na výrobu marmelád, 
džemů je potřeba ovocný protlak. Ovoce pokrájené na kousky se s trochou 
vody podusí, poté se prolisuje. Následným vařením dochází k postupnému 
odpařování vody a přidáním cukru během varu hmota houstne a získává ro-
solovitou konzistenci. Ještě horká marmeláda se nalije do sklenic, těsně uza-
vře víčky a nechá vychladnout. V džemech se nechávají i kousky ovoce. 

Tradiční je také sušení ovoce. K sušení se hodí téměř všechny ovocné 
plody, nejlépe zcela zralé a ne příliš měkké. Suší se především meruňky, 
švestky, broskve, jablka, hrušky, višně či borůvky. V našem kraji to jsou 
také rozinky z hroznového vína. Ovoce nakrájené na plátky se rozloží na 
plech, síto či papír. Následně se vysouší v troubě, na slunci nebo v sušič-
kách na ovoce. Správně usušené ovoce je ohebné, vláčné a při zmáčknutí 
nesmí vypouštět šťávu. Uskladňuje se na suchých místech, aby nedošlo 
k jeho zvlhnutí, nejlépe ve vzduchotěsných skleněných nádobách či plátě-
ných sáčcích, kde vydrží až 2 roky. Díky vyššímu obsahu cukru je sušené 
ovoce více kalorické než čerstvé plody.

Kandování  ovoce je další způsob. Ovocné plody se vkládají do cuker-
ného roztoku, kde se po dobu několika dní převařují, poté se obalí v cukru 
a vysuší. Nejznámější kandované ovoce je ve formě malých kostiček a 
celých ovocných plátků. Ke kandování se hodí tvrdé druhy ovoce jablka, 
hrušky, jahody, maliny, meruňky či citrónová a pomerančová kůra.

Nesmíme zapomenout na u nás oblíbené ovocné šťávy a mošty. Čerstvě 
vymačkaná šťáva je lahodná a po vychlazení velmi osvěžující. Dodá tělu 
potřebnou energii, ale někdy i pročistí. Mošty se nejčastěji se připravují 
z jablek, hrušek, bobulovitého a peckového ovoce. Plody se nejprve rozdrtí 
a pak prolisují. Ovoce by měl náš jídelníček obsahovat po celý rok. V lé-
tě dokáže osvěžit a zahnat žízeň, v zimním období doplní do organismu 
důležitý vitamín C a další potřebné látky. Má velice široké využití jak ve 
studené, tak v teplé kuchyni a lze jej upravit na nespočetně mnoho způsobů, 
třeba jako osvěžující ovocné saláty, nebo v zimě kompotované v kombina-
ci s alkoholem jako bowle. Výtečné jsou ovocné knedlíky, koláče, dorty, 
palačinky, nákypy, a v neposlední řadě teplé sladké ovocné omáčky.  

A jaké že jsou naše nejznámější plody? Jahody patří k nejoblíbenějšímu 
letnímu ovoci u nás. Jsou zdrojem vitamínů C, B a beta karotenu, draslíku 
a kyseliny listové. Obsahují červené barvivo bohaté na karoten. Přestože 
obsahují téměř 90 % vody, jsou velice zdravé. Třešně jsou rovněž velmi 
zdravé, obsahují prospěšné přírodní barvivo, vitamín C, kyselinu listovou , 
vápník, železo a draslík. Maliny obsahují kolem 13 % cukrů, hojně vitamínu 
C, B a beta karotenu, organických kyselin a minerálů. Červený a černý rybíz 
je bohatý na vlákninu a vitamín C, je málo kalorický. Meruňky jsou zdrojem 
vitamínu C a vlákniny pektinu, obsahují až 22 % cukru. Angrešt obsahuje 
velké množství vitamínu C a B, hořčík a vápník. Švestky obsahují všechny 
B vitamíny, měď a zinek, velké množství nenasycených mastných kyselin
a vlákniny, díky kterým čistí střeva a pomáhají při zácpě. Ostružiny mají vy-
soký obsah hořčíku. Borůvky jsou bohaté na přírodní barvivo a vitamín C. 

Ovoce by měl náš jídelníček obsahovat po celý rok. V létě dokáže osvě-
žit a zahnat žízeň, v zimním období doplní do organismu důležitý vitamín 
C a další potřebné látky. Má velice široké využití jak ve studené, tak v teplé 
kuchyni a lze jej upravit na nespočetně mnoho způsobů, třeba jako osvě-
žující ovocné saláty, nebo v zimě kompotované v kombinaci s alkoholem 
jako bowle. Vítečné jsou ovocné knedlíky, koláče, dorty, palačinky, náky-
py, a v neposlední řadě teplé sladké ovocné omáčky.                         /mask/

Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i Vy podělit o svůj recept, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo 
602 782 240. Je jedno, zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ 
„O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Výherní křížovku naleznete na stránkách
Zrcadla až v příštím čísle - 16/08.

/Oslavany/ Nemalou fi nanční 
injekci na postupnou obnovu do-
stalo oslavanské kino, a to v době, 
kdy panuje určitá recese v provo-
zování malých kin. Za velmi 
významnou obnovu mohou ná-
vštěvníci kina v Oslavanech také 
poděkovat novému vedoucímu 
tohoto kulturního stánku, který se 
mu začal intenzivně věnovat. Tak 
došlo k zásadním změnám. Jed-
nou z těchto změn je úprava pro-
mítacích strojů na nové snímání 
zvuku na tzv. safírovou stopu, 
kterou jsou dnes vybaveny všech-
ny kopie fi lmů. Další změnou je 

kompletní výměna promítacího 
plátna. Původní plátno bylo po-
užíváno na čtyřech místech. 
Jednak v původním oslavanském 
kině na ulici Hlavní, pak po jeho 
přestěhování do provizorních 
prostor v domě dětí a poté šlo do 
velkého sálu Dělnického domu, 
aby se počátkem devadesátých let 
nainstalovalo do nových prostor 
kina Dělnického domu. Staré 
plátno sloužilo v Oslavanech od 
sedmdesátých let minulého stole-
tí. Nynější nové „plátno“ z umělé 
hmoty podstatně zlepšilo vizuální 
kvalitu promítaných fi lmů    /jak/

Špičkový zvuk i obraz

/Ivančice/ Muzeum v Ivanči-
cích vás všechny zve na výstavu 
Jarmily - Mucha Plockové pod 
názvem Vzácné dědictví. Vnuč-
ka secesního malíře Alfonse 
Muchy se tak vrací do rodiště 
svého slavného dědy. Achitektka 
Jarmila Mucha Plocková, aby na 
rodinnou tvorbu navázala, vnesla 
do ní vlastní invenci. Autorka 
zvolna zapojovala vlastní nápady 
na Muchovu inspiraci, které kom-
binovala se současným výtvar-
ným uměním. Tímto způsobem 

si Muchova vnučka vybudovala 
osobitý styl, jenž plně respektuje 
půvab secesní předlohy. Jiří Mu-
cha udělil právo své dceři Jarmile 
k vytváření předmětů vycházejí-
cích z rodinné tvorby. Od té doby 
vznikla velká kolekce šperků, 
váz, nádob a textilu, které můžete 
vidět právě v ivančickém muzeu. 
Otevřeno od pondělí až neděle 
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00.
V září je o víkendu otevřeno jen 
odpoledne. Přijděte se podívat, 
stojí to za to.                          /jak/

Mucha se vrací do Ivančic 
prostřednictvím vnučky

Na mnohých místech Moravy 
můžete zaslechnout hrát a 
zpívat country skupinu Woraz. 
Není rozhodující, zda jde o 
ofi ciální akce, nebo jen přátelské 
posezení mezi přáteli v zapadlé 
hospůdce u grilu, ale vždy vás 
potěší a není důležité, zda jde 
o všem známé písničky nebo 
autorské texty. Požádali jsme o 
krátký rozhovor Jana Kobylku, 
člena a kapelníka této skupiny.

Představte nám vaši skupinu? 
Zdravím čtenáře Zrcadla. Ka-

pela Woraz se snaží hrát muziku, 
které se říká Bluegrass. Hrajeme 
vlastní i převzaté country, fol-
kové a trampské písničky v této 
úpravě. Vystupujeme v blízkém i 
vzdáleném okolí Oslavan, Ivančic 
a M. Krumlova na countrybálech, 
koncertech, soukromých akcích
i v těch „zapadlých“ hospůdkách, 
zkrátka tam, kde se poslouchá 
country muzika. Současná se-
stava Worazu, zpěv a kontrabas,  
- Pavel Daniel, mandolína a zpěv 
- Pepa Podloucký, kytara a zpěv 
- Zdenek Škorpík, housle - Milan 
Popovič, banjo a foukací harmo-
niky - Jan Kobylka.

Pro čtenáře, kteří Bluegrass 
neznají - je to komorní hudba hra-
ná na akustické nástroje, jejichž 
funkce jsou přesně popsány a do-
držovány. Hudebníci se sami do-
provázejí a zpívají. Mezi zpěvem 
hrají sóla a v instrumentálkách se 
střídají. Za vznik bluegrassu je 
považován rok 1945, kdy do ka-
pely Billa Monroa přišel banjista 
Eark Scruggs. Hudba této kapely 
se stala tak populární, že začala 
být napodobována.

Kdy vlastně vznikla a co bylo 
důvodem ke vzniku? 

Kapela vznikla na podzim roku 
1994. Předtím jsme hráli v Ivan-
čické country kapele „Bílá růže“, 
která z personálních důvodu
a pro absenci místa pro zkoušení 
ukončila po devatenácti letech 
svou činnost. Důvodem zalo-
žení Worazu byla chuť hrát dál
a to, že jsme sehnali místnost
na cvičení. Po personálně nástro-
jovém doplnění vznikla kapela
z oslavanských, ať rodilých, nebo 
přistěhovaných muzikantů. První 
veřejná a stálá scéna byla tehdejší 
Ivančická vinárna „ U Zoufalce“. 
Od roku 1996 do 1999 jsme cel-
kem pravidelně hráli ve Zbýšově 
na Pamíru, v Bořeticích a Ču-
čicích. Tato doba byla zlomová
v tom, že jsme sehnali příručku
o tom, jak hrát country muziku
(„Toulavá country kytara“ od 
Jiřího Macka). Popisovala po-
stupy hraní jednotlivých nástrojů
a souhru v kapele. Woraz je začal 
napodobovat a dodržovat.

Hrajete profesionálně nebo 
jen ve volném čase? Čemu 
se profesně věnujete, dá se to 
s hraním skloubit i časově? 

Hrajeme amatérsky a ve svém 
volném čase. Načasování a sklou-
bení data, času a místa pětičlenné, 
se zvukařem šestičlenné kapely je 
někdy dost obtížné. Vše je jen na 
domluvě a řídíme se zásadou, že 
ten, kdo chce, hledá způsob. Naše 
profese zasahují do hraní jen 
směnností anebo pracovními po-
vinnostmi mimo okruh bydliště. 
Mezi sebou máme konstruktéra, 
seřizovače NC strojů, soukromé-

ho stolaře, operátora výroby a 
metrologa. 

Spolupracujete i s jinými 
skupinami podobného zaměření, 
a co festivaly, jsou i ocenění? 

Hráli jsme na akcích jako „Pose-
zení s kytarou“, „Pumpařský bál“. 
„Střelické strunobraní“, hraní v 
Pršticích, Hrušovanech nad Jevi-
šovkou. Festivaly nenavštěvujeme 
a tak nejsou tedy žádná ocenění 
a ohlasy. Z kapel, se kterými 
jsme se na těchto akcích setkali, 
bych jmenoval Pumpaře, Dým, 
Pantofl áče, Haluzu, Wokno, Flám 
nyní Tendr, Ba-ka-mu, Hejkalové, 
Muler - Turgau band a písničkáře 
Jarka Lokose a Pepi „ Gullivera“ 
Novotného.

Kde vás můžeme potkat? 
Kapela Woraz hrává v létě 

na Střipském mlýně, kousek 
od Ivančic. Termíny a místa 
jiných vystoupení a informace 
o kapele najdete na stránkách
www.woraz.estranky.cz.

Co je pro Vás v následujícím 
období prioritní? Jaké jsou Vaše 
plány do budoucna? 

Chtěli bychom dál hrát mu-
ziku, které se říká bluegrass, 
interpretací převzatých pís-
niček a další vlastní tvorbu. 
Přes zimu hledáme nějakou 
tu hospůdku, nebo sál, kde se 
najdou posluchači a tanečníci 
country muziky. Rádi bychom 
dále spolupracovali s Ivančickou 
skupinou country tanců „ A je 
to“. Pokud se najde někdo, kdo 
bude chtít pořádat country veče-
ry, posezení, nebo country bál, či 
jak se tyto akce budou jmenovat, 
jsme ochotni pro znovuoživení 
místní kultury, kdy se dokáží 
lidé bavit sami, hrát. Zakládá-
te-li country kapelu a nevíte 
si rady, jak hrát, jsme ochotni 
poradit a pomoci. Pokud jste nás 
někde vyfotili a můžete fotky 
poslat, předem děkujeme a naše 
adresa je wo.raz@seznam.cz.

V ivančickém rodinném cen-
tru Měsíční Houpačka proběhl
v červnu kurz masáží dětí a ko-
jenců s názvem „Vůně a dotek 
pro matku a dítě“. 

Sestával ze tří 1,5 hodinových 
setkání. Postupně si mamin-
ky osvojily základní masážní 
techniku, pár veselých říkanek 
spojených s dotýkáním a sezná-
mily se  s využitím aromaterapie, 
která v těchto jemných dotecích 
hraje důležitou roli. Atmosféru 
posílila relaxační hudba, která 
uvolňuje tělo i mysl. 

„Hlazení a tělesný kontakt 
je důležitým prvkem rodičov-

ství. Např. indické matky své 
děti pravidelně masírují asi od 
jednoho měsíce do půl roku, 
na Bali patří masáž dítěte k 
tradičním lidovým zvykům, své 
děti běžně masírují  matky v Ni-
gérii a Ugandě, nosí je v závěsu 
poblíž prsu, krmí je podle chuti, 
mazlí se s nimi a zpívají jim. 
Tyto děti jsou velice spokojené 
a klidné. V západní společnosti 
se, bohužel, musí většina z nás 
učit, jak se s láskou dotýkat 
druhých a jak láskyplný dotyk 
přijímat,“ říká Kateřina Pokor-
ná, která masáže dětí a kojenců 
vyučuje.               /MS/

Vůně a dotek pro matku a dítě

Na kus řeči s country skupinou WORAZ

MALÝ FESTIVAL LOUTKY

V pondělí 25. srpna předseda mikroregionu Moravskokrumlovsko 
Ing. Jaroslav Mokrý slavnostně zahájil II. ročník Malého festivalu 
loutky. Diváky, kteří se sešli v sále kulturního střediska v Moravském 
Krumlově, pozdravil a krásné zážitky popřál místostarosta Moravské-
ho Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, za Skupinu ČEZ Jana Štefánková 
z oddělení komunikace a zástupce ředitele Jaderné elektrárny Dukova-
ny Jaroslav Vlček. Festival bude probíhat ve 20 obcích , nejen Morav-
skokrumlovska, ale také v Dukovanech, Rouchovanech, Tavíkovicích 
a v Ivančicích. Sedm divadelních souborů z Hradce Králové, Prahy, 
Liberce a České Lípy odehraje do neděle 31. srpna 37 putovních lout-
kových vystoupení.              Dagmar Šacherová, Moravskokrumlovsko 

Lyra slaví 10. narozeniny
Pro všechny stálé návštěvníky, účastníky a příznivce regionální pě-

vecké soutěže Lyra je tu velká novinka! Již od února 2008 se intenzivně 
pracuje v nahrávacím studiu CH -RECORDS v Čermákovicích s par-
tou výborných muzikantů na vydání CD s názvem The best of Lyra.

Na něm uslyšíte 11 nejzajímavějších a nejúspěšnějších interpretů,  
kteří prošli soutěží za uplynulých 10 let. Jsou to: Jitka Cafourková - 
Torn, Markéta Endlicherová - Chceš odejít, Míša Lukášová - Ticho, 
Květa Juřenová - Sedmikráska, Hana Jakubová - Zatmění, Jana Švé-
dová - Maxwell’s silver hammer, Blanka Ferusová - Boty proti lásce,
Nicol Dvořáková - Prý se tomu říká láska, Zina Hrubá - Strach,Tere-
za Veselá - Kouzlo bílejch čar a Miloš Dvořák - Jak snadno uvěří se 
lhářům. V současné době probíhají fi nální úpravy, odborně nazývané 
mastering a vše se připravuje k podzimnímu křestu CD. Živé koncerty, 
které jsou plánovány pro školy a pro veřejnost na podzim roku 2008, 
budou samozřejmě doprovázeny videoprojekcí medailonků jednotli-
vých interpretů. Připravujeme také CD ve formě karaoke s již uvede-
nými tituly písní.                  Mgr. Dagmar Drahozalová, ZŠ Vémyslice
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KULTURNÍ PROGRAMY   01.09. - 14.09.2008 PROGRAM KIN
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

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

• září - VÝSTAVA – PRÁCE DĚTÍ z literárně-výtvarné soutěže na téma „100 
let muzea v M. Krumlově“. MěÚ M. Krumlov – chodba v 1. patře. Výstava je 
přístupná po dobu otevření úřadu do poloviny září 2008.
• 2.9. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK pod vedením
J. Kristiána. Sál Městského kulturního střediska, Břízová 254.
• 3.- 25.9. v 18.00 hod. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: HURÁ! SLÁVA! 3x 
SLÁMA. VERNISÁŽ se koná 9. září 2008 v programu vystoupí břišní tanečnice 
RAHAT LUKUM. Galerie Knížecí dům. Výstava je přístupna: 3.- 25.9.,
otevřeno: po-pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hod., neděle: 14.00 - 16.00 hodin.
• 10.9. v 19.30 hod. - KONCERT. Vystoupí „Naše kapela“ Josefa Kristiána, sál 
MěKS, Břízová ul. 254, Moravský Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 14.9. od 14.00 do 17.00 hod. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Lichten-
štejnská hrobka a kostel Všech svatých - prohlídka s výkladem p. J. Braunera.
• 14.9. v 19.00 hod. - SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 45. VÝROČÍ 
MUCHOVY SLOVANSKÉ EPOPEJE. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Karla 
Němečka a vokální soubor Gentlemen Singers. Zámek – Slovanská epopej M. 
Krumlov, vstupné: 100 Kč, předprodej zajišťuje IC, Zámecká 2, tel.: 515 321 064.
• 17.9. ve 20.00 hod. - ZÁJEZD na KONCERT: G. Verdi – Requiem, 
Katedrála sv. Petra a Pavla Brno. Vstupné: 300,- Kč (plné), 210,- Kč (senioři, 
studenti), doprava individuální. Závazné objednávky přijímá Městské kulturní 
středisko, tel.: 515 322 225 do 10.9.2008.
• 22.9. ve 14.00 hod. - BESEDA - PODKARPATSKÁ RUS ve spolupráci
s Tyflocentrem. Slovem provází cestovatel a průvodce ing. Arnošt Máder 
Městská knihovna Moravský Krumlov, vstup volný.
• PŘIPRAVUJEME: • 20.10. v 19.00 hod. - VRAŽDA SEXEM - divadelní 
komedie. Divadlo Pavla Trávníčka, kinosál Moravský Krumlov

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 28.9. - ALFONS MUCHA A JARMILA MUCHA PLOCKOVÁ 
- VZÁCNÉ DĚDICTVÍ. Výstava uměleckých šperků a skla navržených Jar-
milou Mucha Plockovou, vnučkou A. Muchy. Galerie Památníku A. Muchy. 
Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích
• 6.9. -5.10. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - KRISTÝNA A VÍT CHVÁTALOVI. 
• 13.9. - 14.9. - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Otevření kultur. památek
v Ivančicích. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - so, ne 13-17 hod.
VĚŽ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - so, ne 9-12, 14-17 hod.
MĚSTSKÝ DŮM - PAMÁTNÍK ALFONSE MUCHY - so, ne 9-12, 13-17 hod.
Výstava „Historie a současnost Ivančicka“, vstup zdarma (potrvá do  28.9. dle 
otvírací doby KIC), Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka, běžné vstupné, Galerie 
Památníku A. Muchy  - výstava „Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková 
- Vzácné dědictví“  pořádá Muzeum Brněnska, běžné vstupné. KAPLE SV. 
JAKUBA - so, ne 13-17 hod., ŽIDOVSKÝ HŘBITOV - so, ne 9-12, 14-17 hod.
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V ŘEZNOVICÍCH - so, ne 13–17 hod. Příjezd 
historického vlaku z Brna.
• Připravujeme: • 1.10. (středa), odjezd v 18.00 hodin od Besedního domu 
Ivančice - Zájezd - Městské divadlo Brno - hudební scéna MAM´ZELLE 
NITOUCHE. Rozpustilá operetka autora Florimonda Rongera. Vtipná 
konfrontace tří rozdílných světů - kláštera, divadla a kasáren. Světová premiéra 
- v roce 1883 v Paříži. Účinkují: I. Ondříček, E. Gorčicová, Z. Junák, R. 
Coufalová, J. Musilová a další. Cena (vstupenka a doprava): 590 Kč - pracující, 
350 Kč studenti, důchodci. PŘIHLÁŠKY DO 5. 9.! • 18. října (sobota) v 
19.00 hod. - DVA MUŽI V ŠACHU, Divadelní komedie Miroslava Horníčka. 
Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, Petra Hobzová, Kateřina Petrová, 
Otmar Brancuzský. Režie: Petr Gelnar. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 220 
Kč. PŘEDPRODEJ OD 8. ZÁŘÍ V KIC IVANČICE! • 13. listopadu (čtvrtek), 
odjezd od Besedního domu Ivančice - Zájezd - Brno - hala Rondo KAREL 
GOTT. GALAKONCERT - TURNÉ 2008. Cena (vstupenka a doprava): 700 
Kč. PŘIHLÁŠKY DO 20. 9.!  
Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz

• 11.9. v 17.00 hod. - SETKÁNÍ BÝVALÝCH HORNÍKŮ A ENERGETIKŮ. 
Každoroční setkání horníků a energetiků, tentokrát v prostorách zámku.
• 13. a 14.9. - OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI. Sobota 13. září - 14. 00
hod. - Historický průvod městem s králem Přemyslem Otakarem I. a jeho družinou
• 21.00 - Večerní historický průvod s loučemi ulicemi města zakončený slav-
nostním ohňostrojem ve 21.30 hodin na oslavanském náměstí. Zámek: interiéry
zámku 9.00 - 17,00 hod. - prohlídky zámku s průvodci • muzeum hornictví
a energetiky • muzeum hasičské techniky • vinárna s cimbálem • na nádvoří 
ukázky řemesel • lidové tržiště • historický program • dobové hry pro děti
• šermířské ukázky. Zámecký park: 10.00 hod. - slavnostní zahájení za účasti 
zastupitelů města a oficiálních hostů • 10.15 hod. - dechová hudba VLČNOV-
JANKA • 14,00 - 18,00 hod. - odpoledne s country kapelou KOMPROMIS • 
20,00 - 02,00 hod. - rocková zábava s kapelou METANOON a RELAX •  „Dět-
ský park“ - soutěže a hry pro děti, ukázky tábornických dovedností a a vybavení. 
Dále lanové aktivity, vysoké lanové překážky. -  skákací hrad. Zámecká kaple: 
10.00 - 18.00 hod. - výstava obrazů pana Drápala z Biskoupek • 17.00 hod. 
- komorní koncert Oldřicha Janoty- kytara, zpěv. Zámecká alej: 9.00 - 18.00 
hod. - Tržiště lidových řemesel - paličkovaná krajka, svíčky ze včelího vosku, 
medovina, perníčky, keramika … Zámecká zahrada: 14,30 hod. -  rytířský 
turnaj na koních na počest krále Přemysla Otakara I. Turnaj bude komentován 
heroldem a s účastí pěších rytířů • 16.00 hod. - ukázka dovedností koní a při-
rozená komunikace s koňmi - aneb kouzlo koní • 20,00  hod. - večerní rytířský 
turnaj na koních
neděle 14. září: Zámek: interiéry zámku 10,00 - 17,00 hodin - prohlídky zám-
ku s průvodci • muzeum hornictví a energetiky • muzeum hasičské techniky
•  vinárna s cimbálem. Zámecký park: 14,00 - 18,00 hod. - hudební odpoledne 
se skupinou  MELODY MUSIC. Zámecká kaple: 10.00 - 17.00 hod. - výstava 
obrazů pana Drápala z Biskoupek. Nádvoří zámku: Turistický den: 8.30 - 
10.30 hod. - Start pro pěší – trasa „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ měří 
cca 10 km. Trasa je určena i pro méně zdatné účastníky a nabízí nádherné pří-
rodní scenérie z okolí  Oslavan. Startovné 10 Kč. Pro cykloturisty - Cyklistická 
vyjížďka po „Hornické cyklostezce“.
Připravujeme: •18.9. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společen-
ské setkání seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany. • 19.9. 
ve 20.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVA  se skupinou DARKEN. V Dělnickém 
domě. Pořádá Pavel Vavřík. • 28.9. - ZAMYKÁNÍ TEMPLÁŘSKÉ CYK-
LOSTEZKY. Slavnostní zakončení cyklistické sezóny na zámku Oslavany. 

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. a 7.9. - TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY. Pořádají:  město Miroslav, 
MKIC Miroslav, ŘK farní úřad a SDH Miroslav. Program: Sobota 6. září 2008: 
• 8.00 - Sraz zavádějících v Hasičském klubu • 8.15 - Předání hodového práva 
chase v obřadní síni MěÚ • 8.45 - 15.00 - Vyhrávání po městě a zvaní na hody
• 16.00 - Zavádění krojované chasy pod májí před kulturním domem • 20.00 
- Hodová zábava v kulturním domě. Neděle 7. září 2008: • 8.45 - Průvod 
krojované chasy do kostela • 9.00 - Slavnostní hodová mše v chrámu sv. Petra 
a Pavla, slouží P. Jindřich Bartoš, děkan farnosti u kostela sv. Mikuláše, po 
skončení posvěcení kříže a kladení věnců na hřbitově • 10.30 - 15.00 - Vyhrávání 
po městě a zvaní na hody • 16.00 - Zavádění krojované chasy pod májí před 
kulturním domem. V neděli bude v kostele sv. Petra a Pavla připravena výstava 
z plodů polí a zahrad „Poděkování za úrodu“. K tanci a poslechu hraje po oba 
dny krojovaná dechová hudba ŠOHAJÉ. Po dobu konání hodů je připraveno 
bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 3.9. -„EXKURZE „BRNĚNSKÉ VILY“ zájemcům podrobnější informace 
poskytne p. J. Flíček (tel.: 546 452 788)
• 6.9. - „12.ROČNÍK POCHODU ZNOJEMSKÝM PODYJÍM“. Bližší 
informace o pochodu ve skříňce. Vlak z Ivančic jede 07.06 hod., prezentace 
a start od 7.30-10.00 hod., je možný výběr z 12 druhů tras + 2 cyklotrasy. 
Doporučujeme, individuální účast.
• 13.9. - „SCUK NA RÉNĚ“ - 13. ročník + “Dny evropského dědictví“ start 
a cíl v parku na Réně mezi 11.00-17.00 hod., vedoucí akce je p. Hana Šťastná, 
účastníci obdrží Pamětní list a razítko. Jsou volně přístupné památky v Ivančicích 
- věž kostela, sv. Jakub, židovský hřbitov... Přátelé turisté, udělejte si vycházku.
• 20.9. - „BUČOVICKÁ 50“ - individuální účast. Bližší informace ve skříňce.
• 27.9. - „VÝŠLAP NA VEVEŘÍ“ - oslavy 120. výročí KČT - odjezd vlakem 
v 7.06 hod.Vedoucí akce bude čekat na 5. nástupišti v Brně.             Dopoledne 
procházka kolem Brněnské přehrady s cílem na hradě Veveří,kde od 14.hod.bude 
probíhat  hlavní program.
• Různé: - doporučujeme individuální účast na akci „ZA BURČÁKEM 
DO MODRÝCH HOR“ v sobotu dne 13.9.2008 na nove označených 
turistických (17 km) a cyklistických (31 km) trasách. Oficiální startovací 
místo Bořetice-Kraví hora - obecní sklep v 09.00 hod.Oficiální cílové místo 
Němčičky u kulturního domu.-podrobnější info ve skříňce. • Připravujeme 
autobusový zájezd „PUTOVÁNÍ VYSOČINOU NA KONEC SVĚTA“
na 4.10.2008. - přihlášky do 22.9.2008 u p.Eibela, Široká 40, na tel.539 083 
044 po 18.00 hod. Poplatek pro členy KČT 50 Kč, nečlenové 200 Kč, platí se 
předem při přihlášení. Chůze cca 16 km, jídlo s sebou. Vede J.Eibel.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• od 8. září každé pondělí - 17:30-18:30 hod. - JÓGA - HARMONIE TĚLA 
A MYSLI. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl a vědomí do 
rovnováhy. Cvičení je vhodné pro všechny, kteří hledají klidné spojení akce a 
relaxace. Poplatek: 45 Kč/členové 35 Kč. Setkání vede: Ing. Lenka Duranová 
(cvičitelka jógy). Kapacita 8 osob. 
• od 9. září každé úterý - 15:30-16:30 hod - ARMÉNŠTINA - JAZYKOVÝ 
KROUŽEK. Pro arménské děti od 7 let a dospělé k prohloubení znalosti 
rodného jazyka a pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet v nových oblastech. Za 
rok se absolventi naučí číst a psát. Setkání vede: Tatevik Badoyan (absolventka 
Všeobecného gymnázia v Arménii, t.č. studentka Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně). Více info v centru.
• 9.9. v 17.00 hod. - BORELIÓZA – OCHRANA A PREVENCE. Přednáška 
- původce a průběh onemocnění, možnosti klasické a alternativní léčby. 
Alternativní ochrana před onemocněním, homeopatické očkování. Popl.: 80 Kč
členové 60,- Kč. Přednáší: RNDr. Alena Bratková (homeopatie, astrologie)
• 16. září od 10.00 do 19.00 hod. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
RODINNÉHO CENTRA MĚSÍČNÍ HOUPAČKA. Program: Otevřená herna 
zdarma po celý den! • 16.00 hod. - „Pojď si hrát“ - vernisáž výstavy ilustrací 
Markéty Vydrové • 16.30 hod. - Interaktivní hříčky pro děti se stejnojmenným 
časopisem • 14.00-16.00 hod. - Výtvarné dílny: dekorování tašek tiskátky a 
šablonami, pletení kytiček z pedigu, encausticka (malba horkým voskem) • Tkaní 
měsíčního goblénu po celý den • Prohlídka prostor, seznámení s činností centra, 
fotogalerie, čítárna, atd. • Občerstvení pro hosty připraví členské maminky.
Další akce a pravidelný program naleznete na našich webových stránkách 
http://mesicnihoupacka.sweb.cz. Zveme Vás do našeho rodinného centra.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• st 3.9. ve 20.00 JAK UKRÁST NEVĚSTU
  Drama USA

• so 6.9. ve 20.00 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
• ne 7.9. v 18.00 Komedie ČR

• st 10.9. ve 20.00 OKO BERE
  Komedie USA

• so 13.9. ve 20.00 HANCOCK
• ne 14.9. v 18.00 Fantastická akční komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• st 3. 9. v 18.00 PENELOPE
         a ve 20.00 Romant. moderní pohádka USA

• ne 7. 9. v 17.00 INDIANA JONES
          a ve 20.00    a Království křišťálové lebky 
  Dobrodružný film USA 

• st 10. 9. v 17.00 KUNG FU PANDA 
  Animovaná pohádka USA

• ne 14. 9. v 17.00 LETOPISY NARNIE:
            a ve 20.00 PRINC KASPIAN
   Fantasy film USA, Český dabing 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• ne 7.9. ve 19.00 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
  Komedie ČR

• ne 14. 9. v 19.00 LETOPISY NARNIE:
  PRINC KASPIAN
  Fantasy film USA, Český dabing 

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538
• st 3.9. ve 20.15 FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
  Komedie ČR

• so 13.9. ve 20.15 BATHORY
  Historický velkofilm ČR

Dobelická chasa zve na

TRADIČNÍ HODY V DOBELICÍCH
sobota 20. září od 20.00 hod. - zábava
k poslechu a tanci hraje kapela ORFEUS

neděle 21. září od 15.00 hod. - tradiční zavádění
k tanci hraje kapela PETROVANKA

Zveme Vás na 

RYBNICKÉ HODY
sobota 6. září

V 15.00 hodin - zavádění, ve 20.00 hodin - hodová zábava.
K tanci a poslechu hraje PETROVANKA.

HISTORICKÝ PARNÍ VLAK
Z BRNA DO OSLAVAN

13. září 2008
9.00 Brno HN 16.24 • 9.16 Troubsko 16.11 • 9.21 Střelice dolní 16.08

9.26 Střelice 16.04 • 9.32 Radostice 15.58 • 9.39 Silůvky 15.52
9.48 Moravské Bránice 15.44 • 9.55 Ivančice letovisko 15.32

10.01 Ivančice město 15.27 • 10.04 Ivančice 15.24
• 10.12 Oslavany 15.15. 

Bližší informace a předprodej jízdenek v ČD centru Brno hl. n.:
tel.: 972 625 802, e-mail: bno@cdcentrum.cd.cz. Doprodej zbylých 

jízdenek přímo u vlaku. PŘEPRAVA JÍZDNÍCH KOL ZDARMA!
Na Vaši návštěvu se těší České dráhy, a. s.

HISTORICKÝ PARNÍ VLAK
Z OSLAVAN DO MORAVSKÉHO 

KRUMLOVA A ZPĚT
13. září 2008

11.10 Oslavany 13.52 • 11.21 Ivančice 13.44 • 11.24 Ivančice město 
13.41 • 11.29 Ivančice letovisko 13.35 • 11.57 Mor. Bránice 13.28

12.11 Moravský Krumlov 12.50
 Bližší informace a předprodej jízdenek v ČD centru Brno hl. n.: tel.: 

972 625 802, e-mail: bno@cdcentrum.cd.cz. Prodej jízdenek přímo u 
vlaku. Na Vaši návštěvu se těší České dráhy, a. s.

Město Moravský Krumlov pořádá 
v neděli  14. 9. 2008 v 19.00 hodin

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 45. VÝROČÍ
MUCHOVY SLOVANSKÉ EPOPEJE

vystoupí Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka a vokální soubor 
Gentlemen Singers. Zámek – Slovanská epopej Moravský Krumlov, 

vstupné: 100,- Kč, předprodej vstupenek zajišťuje
Informační centrum, Zámecká 2, tel.: 515 321 064

Město Dolní Kounice pořádá v sobotu 6.9.2008

HISTORICKÉ SLAVNOSTI
ROSA COELI

čtvrtek 4. 9. 2008 - KULTURNÍ DŮM
18.00  Vernisáž výstavy obrazů ing. arch. Ivo Mana

pátek  5. 9. 2008 - KLÁŠTER ROSA COELI
17.00  Vernisáž výstavy bienále Dolní Kounice 2008 - Zpřítomnění V. 

 19.00 koncert Brněnského filharmonického sboru
Beseda brněnská. Antonín Dvořák: Stabat Mater
sobota  6. 9. 2008 - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

10.00 - 22.00 - historický jarmark • 10.00 - 20.00 - Výstava vín
pěstitelů dolnokounické oblasti • 11.30 - 19.00 - vystoupení na 
podiu (Bravo team, Duel, De Svenska Adelsmannen, Poustevník)
• 16.00 - průvod krále městem k turnaji • 17.30 - průvod krále
městem po turnaji • 20.00 - 21.15 - komponovaný program
na náměstí (Duel,Poustevník,ohňová schow, vystoupení na podiu
skupina Exulis) • 21.30 - průvod městem s pochodněmi k ohňostroji

22.30 -  ohňostroj. Malé hřiště u kláštera: 16.30 - rytířský turnaj
na koních (ARX- film)

sobota 6. 9. - neděle 7. 9. 2008
Klášter Rosa coeli: 10.00 - 17.00 Bienále V

Synagoga: 10.00 - 17.00 bienále V
Kostel sv. Barbory: 10.00 - 16.00 Bienále V

Kulturní dům: 10.00 – 17.00 Výstava obrazů ing. arch. Ivo Mana

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V sobotu 6. září se na zámeckém nádvoří v Rosicích

uskuteční první ročník setkání harmonikářů všech věkových kate-
gorií. Přijďte strávit pěkné odpoledne plné písniček a popřípadě potěšit
posluchače svým uměním. Začátek ve 14.00 hod., vstupné 30 Kč. 

Občerstvení zajištěno. Při deštivém počasí se akce přesouvá
do Kamenného divadla na rosickém zámku. 

COUNTRY ODPOLEDNE
V neděli 7. září se již počtvrté bude na kolbišti
pod zámeckým parkem konat Country odpoledne.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zajezdit si na elektrickém 
býku a koni s možností chytnout si do lasa utíkající telátko. Uvidíte 
westernovou práci s koňmi, ukázky rodeových disciplín a předvedení 
koňů amerických plemen. Pro děti je mimo jiné připraven mini counrtry 
bál se soutěží o nejhezčí masku a zdarma jízdy na koních i na voze.
Začátek ve 13.30 hod. Vstupné: děti do 3 let zdarma, do 15 let 15 Kč, 

dospělí 40 Kč. Pořádá Bonus Rosice.

Základní škola Dolní Dubňany zahajuje

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
pro školní rok 2008/2009

- pořádá cykloturistický výlet k Dunaji
Bližší informace obdržíte na www.zs-dolnidubnany.cz
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V majetku oslavanského klášte-
ra byla ve 13.-14. století řada osad, 
z nichž některé byly opuštěny
a nebyly již obnoveny. Příčin moh-
lo být několik, např. zničení během 
vojenských akcí, založení nové 
obce a sloučení majetků z dří-
vějších osad. To je právě případ 
zaniklých osad Řevušín a Potěch
(u řeky Jihlavy naproti Řeznovi-
cím), místo kterých byla založena 
Nová Ves (u Oslavan). Dnešní 
expedice si vytkla za cíl vyhledání 
Řevušína a zjistit dostupné infor-
mace o této zaniklé vsi.

Zaniklá osada Řevušín (Řevo-
šín) stávala asi 2 km západně od 
Nové Vsi a cca 0,5 km severně 
od silnice Nová Ves - Senorady. 
Místo zaniklé osady se nachází 
na obou svazích mělkého údolí 
orientovaného směrem východ-
-západ. Pro polní trať, kde osada 
stávala se dochovalo několik ná-
zvů: „Na Dolní Pusté Vsi“ , „Na 
Horní Pusté Vsi“, „V Řevošíně“, 
na některých mapách je označení 
„Pustá Ves“ nebo „U Pusté Vsi“. 
Tyto názvy naznačují, kde dřívější 
osada bývala. Údolím dnes nepro-
téká žádný potok, předpokládáme, 
že po dobu existence Řevušína zde 
muselo být dostatek vody. Dodnes 
se při řece Oslavě nazývají louky 
„Na Řevošíně“ nebo „V Řevošce“. 
Oba názvy dokazují, že pozemky 
patřily k osadě Řevušín.

Mimo známého označení osady 
Řevušín se v Pamětní knize Nové 
Vsi připomíná také pojmenování 
Rabšic - Rabušany. V roce 1866 
za války s Pruskem, projížděl 
oddíl pruského vojska Novou Vsí 
a důstojník vedoucí oddíl se ptal 
novoveských obyvatel, kde je ves 
Rabšic, kterou měl zakreslenou na 
mapě, a to v místě zaniklé obce 
všeobecně nazývané Pustá Ves. 

Z první a také jediné historické 
zprávy z roku 1230 vyplývá, že 
před tímto datem patřil Řevušín 
(Rewssin) třebíčskému klášteru 
stejně jako Oslavany, které byly 
teprve roku 1225 postoupeny 
Heilwidě ze Znojma. Roku 1230 
pak opat benediktinského kláštera 
v Třebíči Arnold zastavil Řevušín 
oslavanskému klášteru za půjčku 
75 hřiven a ves zůstala u kláštera 
až do svého zániku. Ostatní údaje
o Řevušíně, především dobu 
vzniku a zániku, lze rekonstruovat 
jen pomoci nepřímých pramenů 
o osadě (tj. z dějin blízké Nové 
Vsi, pomocí některých listin osla-
vanského kláštera, ke kterému 
Řevušín i Nová Ves patřily, a v ne-
poslední řadě i na základě pramenů 
archeologických).

 Datum zániku osady můžeme 
opět stanovit jen s jistou dávkou 
pravděpodobnosti. Budeme přitom 
vycházet z názvu Nové Vsi, který 
naznačuje, že je to nově založené 
sídliště poblíž staré původní osady. 
To znamená, že původní osada, 

v tomto případě Řevušín, zanikla 
před datem, kdy se poprvé v pra-
menech uvádí Nová Ves, tj. roku 
1354, kdy daroval Oslavanům 
Kuneš de Pressir půl druhého lánu 
v nově založené vsi. Datum zániku 
Řevušína, stanovené podle první 
zprávy o Nové Vsi před rok 1354 
se nápadně shoduje s nařízením 
markrabího Karla, které by mohlo 
blíže osvětlit příčinu zániku osady. 
Roku 1341 vydal totiž markrabí 
Karel nařízení: „Jelikož poddaní 
klášterní se svých statků sbíhali na 
škodu klášterskou, aby nikdo tako-
vých sběhlých na své statky nepři-
jímal bez povolení abatyšina“.

Jinak vysvětluje zánik Řevušína 
(spíše formou pověsti) zápis v Pa-
mětní knize Nové Vsi.

„Za panování krále Václav IV. 
povstaly spory mezi markrabaty 
Prokopem a Joštem, které vyústily 
v otevřené války. Za těchto válek 
zanikly mnohé vsi a také byl pře-
paden a vypálen Řevošín. 

Jednou za tmavé noci ubíral se 
od Oslavan zástup ozbrojeného 
lidu. Cestou dorazil až na místo, 
kde začíná nyní pastvisko vše-
obecně Výhon nazývané. V tom 
místě oddělil se od ozbrojeného 
lidu jeden z rytířů na koni, zajel do 
zmoly, zapadl do bahna ve víru a 
tam i s koněm zahynul. (Vír nazývá 
zdejší lid místo, kde mocný proud 
vody ze země vyvěrá. V označeném 
místě se dosud rozbředlé hluboké 
bahnisko nachází a vyvěrá z něho 
silný proud vody).

 Ostatní ozbrojenci postupovali 
až dostihli obce Řevošína. V obci 
byl klid, obyvatelé všichni spali, 
netušili neštěstí, které na ně při-
kvačilo. Ozbrojenci obstoupili ves, 
zapálili ji a všechno obyvatelstvo 
pobili. Zachránil prý se jediný 
člověk, který ležel na zemi s hlavou 
za kotačkou schovanou. (Kotačkou 
nazývají lidé bodlák máčku.)“ Trsů 
kotačky je dodnes v blízkém okolí 
velké množství.

Tato pověst posouvá zánik Ře-
vušína o cca 40-50 let později tj. 
do období kolem roku1390. Pokud 
by pověst vycházela z pravdivé 

události, pak není divu, že jméno 
obce v ústním podání lidu zaniklo a 
protože tato osada nebyla obnovena 
a zůstala v sutinách, ujalo se její 
pojmenování Pustá Ves. Asi 2 km 
východně tj. blíže k Oslavanům 
byla založena nová osada, která 
byla pojmenována Novou Vsí.

Jak asi vypadla plocha dřívější-
ho Řevušína počátkem minulého 
stol. popisuje opět Pamětní kniha.

„Jsme-li však upozorněni, 
že tam stávala osada, ihned ve 
čtyřhranných vyvýšeninách s hníz-
dovým prohloubením uprostřed 
poznáváme půdorys. Jednotlivých 
místností i celých domů. Nepatr-
ným odkopnutím trávníku odkryje-
me základ domu. Základy sestávají 
vesměs z bělokamu, který pro svůj 
nepravidelný tvar se na stavbu zdí 
nehodí. Soudím z toho domy osady 
byly dřevěné a kamenné byly jen 
základy a podezdívka. Pozůstatky 
zaniklé obce nebyly dosud nikým 
soustavně prozkoumány. Některá 
část drnem pokrytých částí zákla-
dů byla pasáky a jinými chlapci 
z Nové Vsi motykou rozhrabávána. 
Chtěli tam najíti poklad. Rolník 
Inocenc Kolouch má na místě, kde 
asi byla náves, louku.

Po odkopnutí drnu na této louce 
příjde se na místo urovnané, upě-
chované, červeně zbarvené, které 
dělá dojem, jakoby bylo vypáleno.

Nálezy u Pusté Vsi jsou: vyorané 
kamenné prahy (schody u dveří), 
střepy z hliněných hrnců, křesací 
kaménky, vypálená mazanice z oh-
niště a popsané již základy bělo-
kamu. Klášter oslavanský, majitel 
zpustošené vsi z důvodů, aby měl 
obec blíže svého sídla a aby mohl 
lépe prováděti dozor, založil ves 
jinou blíže Oslavan, kterou osadil 
novým lidem a nazval tuto obec 
Novou Vsí asi roku 1410.

 Tak vznikla obec Nová Ves, 
které připadly i pozemky zaniklého 
Řevošína s vinicemi, které prý se 
rozkládaly na svahu, který se nyní 
jmenuje Zadní Pustá Ves. Staří 
lidé tvrdili, že oni ještě pamatují, 
že tam na kraji lesa rostlo něko-

lik hlav vinné révy s pařezovitým 
kořenem“.

 Místo, kde obec stávala, bylo 
přeměněno v pole. Při hlubším 
orání v roce 1969 se na těchto mís-
tech narušila řada základů mlado-
hradištních (období do roku 1250) 
a středověkých objektů, které se na 
poli objevily jako řady kamenů. 
Ještě předtím přesně označil a 
zakreslil archeolog Vilém Gross, 
místa dle základů domů a stavení, 
která byla odkryta. Odkryté kame-
ny základů po pečlivém posouzení 
nesly opálení, takže pověst o vypá-
lení vesnice se zdá být pravdivá.

Povrchovými sběry na jaře a na 
podzim 1969 zde bylo sesbíráno 
množství fragmentů středověké 
keramiky. Nálezy se koncentrují 
na ploše o rozměrech asi 50 x 70 
metrů a lze je rozdělit do dvou sku-
pin. Jsou to nálezy starší, mlado-
hradištní, které se soustřeďují v se-
verovýchodní části osady a byly 
doprovázeny mazanicí. Některé 
fragmenty mazanice jsou zbytky 
z výmazů srubových konstrukcí, 
jiné nesou stopy otisků prutů. Dle 
profi lů okrajů u keramiky a použi-
tého materiálu (s bohatou příměsí 
tuhy) lze tuto starší fázi datovat 

do 12. století, ale některé nálezy 
umožňují určit počátky osídlení 
do 11. století

Středověké keramické nálezy 
nejsou jednotné. Byly nalezeny 
zbytky silnostěnných zásobnic 
vyrobené z hlíny se silnou příměsí 
tuhy, ostřené pískem. Jsou v hojné 
míře doprovázeny vyoranými ka-
meny základů obydlí. Nálezy vy-
spělé středověké keramiky svědčí 
o tom, že život zde pokračoval 
po celé 13. století i na počátku 
stol. 14. Důležité je také zjištění, 
že některá dna nádob mají stopy 
podsívky, zatímco u menší části 
se již objevují stopy po odříznutí. 
Odříznutí svědčí o tom, že část 
nádob byla vyrobena na rychle 
rotujícím kruhu.

 V té době měl areál osady asi 
4 ha. Usedlosti této rolnické obce 
byly umístěny po obou úbočích 
mělkého údolí a byly stavěny 
z kamene a dřeva (kamenné pode-
zdívky - pilíře a výplně stěn (zdí) 
ze dřeva, střechy doškové.

Dějiny Řevušína, objasněné ma-
lým množstvím písemných pra-
menů, ale hlavně archeologickými 
nálezy, nelze uzavřít. Kompletní 
archeologický průzkum již nelze 
provést, protože na celé ploše byla 
provedena hluboká orba a veškeré 
kameny byly odstraněny a kera-
mické úlomky zničeny. Snad se 
někdy podaří nalézt další písemné 
informace, které by doplnily dosud 
známé znalosti.              Jiří Široký 
POUŽITÉ PRAMENY:
• Pamětní kniha obce Nová Ves 
• Vlastivědný věstník moravský, 
rok 1970

Po stopách zaniklé osady Řevušín

Vyobrazení zlomků keramiky z povrchového sběru

ČERMÁKOVICE
Čermákovice se poprvé připomínají roku 1270. Urozený muž jménem 

Ditho věnoval část vesnice oslavanskému klášteru „pro spásu své duše 
a duší svých nejmilejších“. Bohužel nevíme, jak dlouho zůstal darovaný 
majetek u oslavanského kláštera, neboť se nikdy později nepřipomíná. 

Přesto byly zřejmě Čermákovice po celý středověk rozděleny na dva 
díly - větší světský a menší církevní. Menší díl získal rytířský řád  joha-
nitů v sousedních Horních Kounicích, asi také zbožným obdarováním 
od některého šlechtice. Dobu obdarování neznáme, neboť se darovací 
listina nedochovala, ovšem oblíbené byly tyto dobročinné skutky 
ve 13. a 14. století. Poprvé se s tento díl Čermákovic zmiňuje až v roce 
1498 jako „záduší“ hornokounického kostela. Jednalo se celkem o čtyři 
lány polí a nazpět k Čermákovicím byla tato část připojena až v roce 
1535 za Jindřicha Březnického z Náchoda.

V polovině 14. století se připomíná šlechtic Bransud z Čermákovic. 
Vlastnil zde jeden dvůr, druhý přikoupil v roce 1358 od Martina Švába 
z Rešic. Oba dvory zcelil, neboť se později píše jen o jednom dvoře se 
dvěma poplužími. Bransud sídlil v Čermákovicích téměř půl století. Zřej-
mě on zbudoval zdejší tvrz, zmíněnou poprvé při prodeji v roce 1418. 

Bransud používal na svých pečetích vyobrazení ptáka na rytířském 
helmu. Je zajímavé, že ptáček sedící na stromě, je také hlavním mo-
tivem obecní pečetě z 18. století. Inspirace obecní pečetě je zřejmá, 
neboť jméno obce připomíná „čermáčka“, jak se v tomto kraji říká 
druhu pěvce, odborně zvaného rehek zahradní. Podobnost se středově-
kou pečetí Bransuda však vysvětlit neumíme. Původní jméno vesnice 
až do 17. století totiž znělo „Čermánkovice“ a vzniklo pravděpodobně 
odvozením od staročeského jména „Čermánek“

V 15. století byly Čermákovice ve vlastnictví různých rodů. Kolem 
roku 1407 získal Bransudův díl vesnice Šavel ze Strážova, po něm 1418 
Holovousové z Bavor, 1448 Talafúsové z Říčan a 1498 Matouš z Mys-
lova. V roce 1511 získává díl vesnice Oldřich Březnický z Náchoda. 
Jeho syn Jindřich spojil obě části vesnice, když roku 1535 přikoupil 
menší díl Čermákovic, který po staletí patřil k Horním Kounicím.

V roce 1543 Jindřich Březnický prodal Čermákovice bratrům Janovi 
a Petrovi Rechemberkům z Želetic, kteří již vlastnili sousední Tuleši-
ce. Jan Rechemberk byl poslední majitel, který sídlil na čermákovické 
tvrzi. Po roce 1562, kdy koupili panství Březničtí z Náchoda, stávají se 
sídlem vrchnosti Tulešice. 

Čermákovice zůstávají připojeny k tulešickému panství až do zru-
šení vrchnostenské správy. Výjimkou je období po třicetileté válce, 
kdy byly Tulešice zcela pusté a  vrchnostenský správce dočasně sídlil 
v Čermákovicích.

Tvrz. Stávala asi v místech hospodářského dvora na východním 
okraji Čermákovic. Zbudována zřejmě ve 14. století (poprvé se připo-
míná 1418). V druhé polovině 16. století ztrácí funkci sídla vrchnosti
a zřejmě zaniká nebo byla začleněna do areálu panského dvora.

Alinkov. Samota asi půl kilometru severozápadně od  Čermákovic. 
Jméno pravděpodobně odvozeno z německého „Allein-hof“, tedy 
„dvůr stojící o samotě“. Dříve zde býval mlýn, v 16. století sídlo 
habánů, později vrchnostenský dvůr. Zdejší mlýn patřil k nejstarším, 
neboť je jmenován již 1270 při první zmínce o Čermákovicích. Mlýn 
měl výhodnou polohu, neboť přes Alinkov ve středověku vedla
vozová cesta do Horních Dubňan a Tulešic. Komunikace v místě 
dnešní silnice do Tulešic neexistovala. 

Habáni v Alinkově. V Alinkovském mlýně se novokřtěnci usadili 
zřejmě během druhé poloviny 16. století. Členové této náboženské 
skupiny, zvaní také habáni nebo toufaři,  přišli z Německa, kde byli 
pronásledováni. Byli zručnými řemeslníky, spolehliví a pracovití 
poddaní, proto je vrchnost ráda usazovala na svých panstvích. 
Odmítali osobní majetek, pracovali a žili pospolitě ve velkých spo-
lečných domech zvaných „haushaben“ - odtud habáni. Komunita v 
Alinkově nebyla velká. Na společném dvoře žilo jen několik rodin, 
kteří provozovali mlýn a koželužnu. Stejně jako jinde byl konec ha-
bánů v Alinkově tragický. Dne 17. prosince 1620 byl čermákovický 
haushaben přepaden císařským vojskem. Císařští žoldnéři vypalova-
li, mučili a znásilňovali. Habánská kronika zaznamenala dramatický 
příběh, jak se alinkovské ženy pokusily ukrýt v ledové vodě náhonu 
pod mlýnskými koly. Dodejme že marně.

Philipp Paulitschke von Brügge (1854-1899). Významný cestovatel, 
etnograf a geograf se narodil v čermákovické myslivně 25. září 1854. 
Jeho otec byl revírníkem na zdejším velkostatku. Philipp Paulitsche byl 
uznávaným afrikanistou a za své zásluhy získal šlechtický titul.

Použitá literatura: Libor Jan: Čermákovice 1270-2000. Z dějin
vesnice na Moravskokrumlovsku. Čermákovice 2000.

Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí mikroregionu

Moravskokrumlovsko

Kaplička v Čermákovicích je 
jedinou sakrální stavbou ve vsi

Dvůr Alinkov. Sgrafi tová výzdoba 
někdejšího sídla novokřtěnců

Současný pohled na místo dřívější osady

Mapka s označením místa, kde bývala osada Řevušín
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Auto - moto
•• Čištění osobních a náklad. vozidel,
koberců a čalouněného nábytku. 
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 30,
Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• Škoda Favorit. Tel.: 737 328 670.
prodám
•• Citroen Xsara 1,4i, 55 kW, stříbrná 
metalíza, najeto 76.000 km, RV 2000, 
STK do 8/2010, servis. knížka, po 
servis. údržbě, výměna oleje, filtrů a 
svíček, man. převodovka, centrál, lité 
disky, multifunkční volant, tónovaná 
skla, medvěd blok, závěs, autorádio, 
otáčkoměr, pal. počítač, pos. řízení. 
Cena: 83.000 Kč. Tel.: 732 764 306.
•• Toyotu Corolla 1,3, r. v. 1999, třídve-
řová, černá metalíza, alu kola, zahrád-
ka, perfektní stav. Cena: 89.000 Kč.
 Tel.: 775 056 052.
•• Felicii Rxi, r.v. 1997, najeto 102.000 
km, tažné zařízení, 4 zimní gumy 
s disky + 2 pláště. Cena: 35.000 Kč,
 možná sleva. Tel.: 605 754 604.
•• auto Lada 1500, r. v. 1980, najeto 
89.000 km, STK do 31.05.2009 + 
tažné zařízení. Cena: 6.000 Kč. Tel.: 
605 144 399.
•• Opel Kadett, 1,4 benzín, cena do-
hodou. Tel.: 721 827 609.
•• motocykl MZ 150, r. v. 1990, čer-
vená barva, velmi dobrý stav. STK do 
r. 2010. Tel.: 604 762 850.
•• Jawa 632 - 638 v dobrém tech-
nickém stavu. Tel.: 724 318 490. 
Oslavany.
•• Jawa Mustang, cena dohodou.
Tel.: 731 831 696.
•• Jawa 250, STK do roku 2010. 
Tel.: 728 732 231.
•• dvojsedlo Pionýr, po seřízení po-
jízdný, nový lak, pouze na ND. Cena: 
1.500 Kč. Tel.: 606 925 122.
•• 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.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra Combi ,
 nové, nepoužité. PC: 1.200 Kč/sada, 
nyní 600 Kč/sada. Tel.: 602 782 272.
•• zimní pneumatiky 2 ks, jednu 
zimu jeté, na Fiat 126 P Debica 
135/80 R-12. Cena: 500 Kč/kus. Tel.: 
605 471 368.
•• 4 kusy letních pneumatik Barum 
Brilantis, 165/70 R13 79T, nejeté. 
Cena: 800 Kč/kus. Tel.: 776 644 864.
•• 4 kusy plechových disků na Peu-
geot 106, téměř nové, rozteč šroubů 
3 x 180 mm. Cena: 300 Kč/kus. Tel.: 
776 644 864.
•• náhradní díly na škodu Favorit, 
zrcátka: 150 Kč, zadní světla: 200 
Kč, páté dveře komplet: 500 Kč. Tel.: 
736 540 762.
•• náhradní díly na Fiat 600 a 600 D. 
Tel.: 728 732 231.
•• zimní a letní pláště s disky na Ško-
du 120. Tel.: 723 086 476.
•• originální řidítka na Hondu Hornet 
i s černými gripy za 300 Kč, pneu na 
moto Dunlop 17“ 150 x 70, vzorek 3 
mm za 200 Kč. Tel.: 724 805 389.
•• motor Opel Astra, 1,8 benzín, 
najeto 140.000 km, r. v. 1993. Cena: 
3.500 Kč, nebo celý havarovaný vůz
z levého boku. Tel.: 737 800 602.
•• motor i s příslušenstvím LPG
na Fiat Croma Tempra. Cena: 7.000 
Kč. Tel.: 728 639 839.
Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích na novém 
sídlišti. Cena: do 1.300.000 Kč, bez 
účasti RK. Tel.: 721 604 877. Spěchá. 
Volat po 15:00 hod.
•• garsonku nebo 1+1 v Mor. Krum-
lově. Tel.: 776 202 051.

•• garáž u Domu s pečovatelskou služ-
bou. Tel.: 515 324 272 po 16:00 hod.
prodám
•• družstevní byt 2+1 na Sídlišti v M. 
Krumlově, 2. patro, výtah, po rekon-
strukci. Tel.: 605 577 936.
•• garáž ve Zbýšově – Majrov. Cena: 
99.000 Kč. Tel.: 723 622 794.
•• garáž v Ivančicích u Starého sídliš-
tě. Tel.: 723 982 761.
•• byt 2+1 v OV na Sídlišti v M. 
Krumlově, ihned volný. Cena doho-
dou. Tel.: 728 088 301.
•• krásný pozemek na stavbu velkého 
RD v Damnicích, zatížen domem ke 
zbourání. Tel.: 605 735 017.
•• menší RD v Mor. Krumlově, 2+1 
po rekonstrukci, koupelna, WC, ihned 
k bydlení. Tel.: 773 940 740.
•• zahradu v Mor. Krumlově u jatek. 
Cena: 70.000 Kč. Tel.: 605 335 306.

•• RK ACITY Vám nabízí: Dům 
3+1, pozemek 400 m2, blízko centra 
Ivančic, po rekonstrukci, cena 2,7 
mil. k jednání /  st. pozemek v Ivan-
čicích s domem k demolici - 430 m2,
cena 700 tis. k jednání / RD 4+1 
Ivančice, blízko centra, k bydlení 
i podnikání (zavedený obchod), ce-
na 3,7 mil. / Pozemek s  chatkou, 
vinohradem a ovoc. sadem  Dolní 
Kounice, 2000 m2, cena 100 Kč/m2, 
/ Byt 2+1 v OV, 50 m2, cihlový, cena 
1,550 mil. / Nové komerční prostory 
Ivančice-náměstí -3 místnosti,1 pat-
ro, cena dle m2. Další informace na 
tel.: 605 749 319 nebo www.acity.cz
nabízím pronájem
•• družstevní byt 2+1, 1. patro v Mor. 
Krumlově, volný od 01. 10. 2008. 
Nájemné dohodou. Tel.: 728 080 551.
•• zařízený byt 1. kategorie 3+1 
v Ivančicích. Tel.: 605 455 152.
•• zařízený byt 1. kategorie v RD, 
Ivančece. Tel.: 605 455 152.
•• vinohrad v Bohuticích pod 
Michálkem, od listopadu 2008 
dlouhodobě zdarma za údržbu. Tel.: 
606 723 246.
•• pronájem budovy bývalé svépo-
mocné dílny včetně manipulačního 
prostoru v Mor. Krumlově, U Mos-
tu 589. Užitná plocha 220 m2, výška 
5m, oplocená manipulační plocha 
346 m2. Nájemné dohodou. Tel.: 
602 889 680.
hledám pronájem
•• podnájem garsonky nebo bytu 1+1 
v Mor. Krumlově. Tel.: 721 357 282.
•• podnájem bytu 1+1 v Oslavanech 
a blízkém okolí. Tel.: 728 637 056.
•• pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 
v Ivančicích. Nejlépe na starém síd-
lišti. Tel.: 724 115 409.
•• pronájem, (popř. odkoupím) garáž 
v Oslavanech na ulici Letkovská nebo 
Starohorská, solidní jednání. Tel.: 
605 412 234.
vyměním
•• státní byt 2+1 v Mor. Krumlově-
-centrum, za stejný v Mor. Krumlo-
vě-Sídliště. Budu reagovat i na sms. 
Tel.: 739 218 178. 
Stavba - zahrada
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (Spodní deska pro 
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 
20 cm, nová, nepoužitá. 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.
•• trubky na lešení, 6m/1ks, 4m/17ks,
 2m/7ks + spojovací nádstavce. Zá-
mecká 20, p. Valeš.
•• kovové stavební schodiště, výška 
na jedno poschodí, zinkované. Tel.:
721 761 942.

•• nové poplastované pletivo v rolích,
 2 x 25m, výška 2 m. Tel.: 725 614 668.
•• 25 ks šedých štípaných tvárnic, 
levně. Možnost dovozu a obstarání 
dalších kusů. Tel.: 602 839 684.
•• stavební míchačku na 220 V a na 1 
kolečko, 2 kozy, st. kotouč, dvoukol. 
káru velkou, traverzu 500 x 18 cm. 
Tel.: 605 914 928.
•• rotavátor – Stiga JB 921, motor B 
a S, výkon 3,8 kW, záběr 60 cm. Tel.: 
737 328 670.
•• malotraktor Honda OHV 13,0. 
Tel.: 603 475 841.
•• silné sazenice jahod Karmen. 
Cena: 4,50 Kč/kus, nad 100 ks 4 
Kč/kus, sazenice malin Rubín. Cena: 
15 Kč/kus, nad 10 ks 13 Kč/kus. Tel.: 
546 451 132 
•• zádový postřikovač STIHL 320, 
málo používaný. Tel.: 733 204 557.
Vybavení domácnosti
koupím
•• interiérové dveře 60 i 90 levé i 
pravé - třípantové „sídlišťovky“, ne-
potřebné, i mírně poškozené. Za pusu 
a odvoz. Tel.: 602 782 272
prodám
•• krbová proskl. kamna, nepoužitá, 
s vrchním odtahem vč. kouřovodu, 
průměr: 150 mm, výhřevnost: 150 m3. 
Cena: 9.000 Kč. Tel.: 607 874 064. 
Ivančice.
•• obývací stěnu, konferenční stolek 
a skříňku pod televizi, vše v dobrém 
stavu, bez poškrábání. Cena: 4.500 
Kč. Tel.: 603 793 890.
•• 2 ks dřevěných oken, 60 x 60 cm, 
zdvojené sklo, starší, nepoužitá. Cena: 
250 Kč/ks. Tel.: 732 141 240.
•• nový vlněný dvojplyšový koberec, 
kašmírový vzor, rozměr: 4 x 3 m, 
smetanově-hnědý, velmi pěkný. PC: 
15.000 Kč, nyní dohodou. Nevhodný 
dar. Tel.: 732 669 989.
•• sadu nerez nádobí, 21-dílná, zn.: 
Beck, levně. Tel.: 605 030 934.
•• bílý kulatý stůl, průměr 90 cm. 
Cena: 400 Kč. Rohovou lavici bílou + 
stůl + 2 židle. Cena: 1.300 Kč. Mod-
rý krásný lustr. Cena: 500 Kč. Tel.: 
608 880 089.
•• pracovní desku kuchyňské linky, 
163 x 60 cm s nerez dřezem 40 x 40 
cm. Cena: 500 Kč. Tel.: 724 687 954.
•• sedací soupravu, velmi pěkná, PC: 
27.000 Kč, nyní: 5.000 Kč. Tel.: 605 
914 925.
Elektro a elektronika
koupím
•• set top box. Tel.: 733 136 890. 
Pouze sms.
•• satelitní parabolu s LNB, nebo 
jen dvojité LNB. Tel.: 733 136 890. 
Pouze sms.
•• playstation 2 bez her. Tel.: 
733 136 890. Pouze sms.
prodám
•• překapávač na kávu, bílá barva. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 731 042 910.
•• automatickou pračku J.A.R., 
boční plnění, 4 kg, 60 x 34 cm, vel-
mi dobrý stav. Cena: 5.000 Kč. Tel.: 
777 255 290.
•• levně 3 kusy elektrických akumu-
lačních kamen 4,5 kW, včetně prosto-
rového termostatu. Možno i jednotli-
vě. Vhodná do domácnosti, obchodu , 
provozoven. Tel.: 732 225 507.
•• radiomagnetofon s cd přehrávačem
 zn.: Smarton, pěkný, výborný stav, FM/
AM radio, cd, kazeta. Cena: 600 Kč.
  Tel.: 608 456 273.
•• úplně nový, dosud nerozbalený 
vysavač, velmi dobře a jednoduše 
ovladatelný. PC: 10.000 Kč, sleva: 
1.000 Kč. Tel.: 724 411 484.
•• kombinovanou chladničku zn. 
Eurotech, en. tř. A, objem 53 a 165 
l, plně funkční, cena dohodou. Tel.: 
776 013 501.
•• bílý odsavač par, 5 let starý. Cena: 
300 Kč. Tel.: 608 880 089.
•• UV zářivku 20 W za 300 Kč, světlo 
na disco za 300 Kč. Tel.: 724 805 389.
Vše pro děti
prodám
•• autosedačku pro dítě od 0 – 13 kg
 se stříškou zn. Chicco + fusak do sedač-
ky. Cena: 450 Kč. Tel.: 723 036 494.

•• autosedačku pro dítě od 0 – 13 kg
 se stříškou zn. Chicco + fusak do sedač-
ky. Cena: 450 Kč. Tel.: 723 036 494.
•• motorku SX-Biemme sprint na 
elektrický pohon + akumulátor, 
červené barvy, pro děti 3-6 let. Jako 
nová. PC: 6.800 Kč, nyní: 3.800 Kč. 
Tel.: 732 669 989.
•• hluboký kočárek zn. Wiejar – Me-
teor, hnědo-oranžové barvy, možno 
předělat na sportovní kočárek, plná 
výbava: kabela + stříška, nánožník 
na sporťák, síťka proti hmyzu. Stá-
le v záruce, používaný 11 měsíců. 
PC: 6.500 Kč, nyní: 4.500 Kč. Tel.: 
723 036 494.
•• autosedačku pro dítě od 9 – 18 kg. 
Cena: 700 Kč. Tel.: 602 839 684.
•• autosedačku pro dítě od 0 – 7 měsí-
ců, tmavě modrá barva. Cena: 350 Kč. 
Tel.: 775 642 005
•• autosedačku pro dítě od 0 – 18 kg, 
vnitřní zmenšovací vložka, polohova-
telná, homologovaná. Cena 1.000 Kč. 
Tel.: 605 412 234.
•• kočárek po 1 dítěti, v perfektním 
stavu, dvojkombinace, podvozek tří-
kolka, nánožník, hrazdička, pláštěn-
ka, prostorný nákupní košík, snadno 
se skládá. Cena: 2.000 Kč. Tel.: 
605 412 234.
•• kočárek X-Lander Xt, barva 
modro-zelená, nafukovací kola, po-
lohovací rukojeť, polohovací záda, 
nánožník, slunečník, pláštěnka, taška, 
pumpička. Cena: 3 000 Kč. Tel.: 777 
167 619.
•• dětské chlapecké oblečení, 4 kra-
bice, pro věk 1 - 2 roky. Cena: 500 
Kč/za vše. Tel.: 737 800 602.
•• dětské odrážedlo (letadlo) medví-
dek Pů s kostkami, svítí, hraje, točící 
vrtule, PC: 1.200 Kč, nyní: 500 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
Zvířata
prodám
•• štěňata bíglů, bez PP, po rodičích 
s PP, barva tricolor, očkovaná + od-
červená. Tel.: 607 907 452.
•• štěňata erdelteriéra, po rodičích 
s PP, super společník, nelíná. Tel.: 
603 578 021.
•• mláďata zakrslých králíků. Cena: 
200 Kč. Tel.: 777 292 708.
•• štěňata foxteriéra drsnosrstého 
bez PP. Oba rodiče s PP, pouze fenky. 
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 777 292 708.
•• štěňata kavalíra kings charles špa-
něla, bez PP, barva tricolor, očkovaná 
+ odčervená.
•• štěňata teriéra hladkosrstého s PP, 
očkovaná + odčervená, pejsci pro 
všechno. Tel.: 731 731 105.
•• štěně fenečku krátkosrsté čivavy. 
Odběr od 10.09. Tel.: 723 048 329.
•• zakrslé králíčky různé barvy, levně. 
Tel.: 732 838 992
•• štěňata border kolie, s PP, očkova-
ná, čip, odběr ihned - sleva. Tel.: 724 
566 611..
•• kocourky mainské mývalí, po 
rodičích s PP. Barva krémová s bílou. 
Cena: 4.000 Kč, luxusní mazlíček. 
Tel.: 603 578 021.
•• čistokrevná štěňata jezevčíka dlou-
hosrstého, hnědé barvy, bez PP. Cena: 
1.500 Kč. Odběr možný v půlce září. 
Tel.: 608 380 643.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
daruji
•• štěně labradora, stáří 8 měsíců, kré-
mová barva. Rodinné důvody. Tel.: 
720 527 703.
•• chlupatá různobarevná koťata. 
Tel.: 721 565 995.
•• koťátka, 2 kočičky, černou a 
šedou, k odběru jsou začátkem září. 
Tel.: 776 646 907.
•• osmiletou fenku foxteriéra krátko-
srstého. Tel.: 723 464 040.
Různé
koupím
•• regulátor plynu na propanbutano-
vou bombu. Tel.: 732 225 507.
•• naftové vstřikovací čerpadlo na 
Zetor 3011. Tel.: 602 119 346.
prodám
•• lanový zvedák 3,2 a 0,8 t, lano 15 
m – nepoužité. Tel.: 733 204 557.

•• dámskou bundu do pasu, černá 
barva, moderní střih, velmi pěkná, 
nenošená, úplně nová. Vel.: 36 – 38, 
PC: 1.999 Kč, nyní: 400 Kč, nevhod-
ná velikost. Tel.: 731 042 910.
•• natočené videokazety s pohádka-
mi a filmy. Cena: 20 Kč/1ks. Tel.: 
773 164 981.
•• propanbutanové láhve. Cena: 700 
Kč/ 2ks. Tel.: 723 091 834. 
•• koženkový toaletní invalidní vo-
zík, nepoužitý. Cena: 2.200 Kč. Tel.: 
737 962 814.
•• plně funkční psací stroj Remagg. 
Cena: 500 Kč. Jedná se o verzi psací-
ho stroje Consul. Tel.: 732 284 863.
•• pánský, oválný, zlatý prsten 
s vyrytým lékařským znakem, cena 
dohodou. Tel.: 721 060 240.
•• pánské kolo Favorit, vzadu pětiko-
lečko, vepředu dvojtalíř, pologalůsko-
vé, zelená metalíza, málo využívané. 
Cena: 1.300 Kč. Tel.: 604 909 581.
•• dámské kolo Velamos Super de 
Luxe, modrá metalíza, jako nové, 
málo využívané. Cena: 1.200 Kč. 
Tel.: 604 909 581.
•• sbírku plechovek od piva, 100 ks, 
cena dohodou. Tel.: 728 732 231.
•• plážové plátěné lehátko – 2 ks, vhod-
né na chatu, zahradu. Cena: 600 Kč.
 Tel.: 724 687 954.
•• plastovou síť na okno proti hmyzu, 
neporušenou, rozměry: 155 x 83 cm. 
Lze přidělat i na dřevěná okna. Cena: 
250 Kč. Tel.: 724 157 030
•• klávesnici originál IBM, vyrobená 
v Anglii. Cena: 50 Kč. Fotografii 
mohu poslat mailem. Tel.: 724 157 
030.
•• Vari systém s příslušenstvím. Tel.: 
605 030 934.
•• kotlinu  s bojlerem na ohřev vody, 
vhodné na chalupu. Cena: 5.000 Kč. 
Tel.: 728 639 839.
•• med od 60 Kč do 80 Kč. Tel.: 774 
841 238.
•• čerstvá vejce. Cena: 60 Kč/30 ks. 
Tel.: 774 841 238.
nabízím
•• soukromé vyučování hry na klavír, 
odborné vedení, věk nerozhoduje. 
Možnost přípravy na talentové zkouš-
ky. Tel.: 721 060 240. Moravský 
Krumlov
•• místa v autě pro každodenní jízdu 
z Oslavan do Brna a zpět. Tel.: 737 
416 169.
daruji
•• bílou dřevěnou psí boudu s boč-
ním výřezem a vrchním otvíráním, 
upravená do bytu jako stolek. Tel.: 
721 060 240.
hledám
•• baskytaristu do rockové skupiny. 
Tel.: 774 903 393.
•• možnost dopravy pro prav. dojíždě-
ní Ivančice-Brno-Ivančice, jako spo-
lucestující do auta. Tel.: 736 414 895.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a hori-
zontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předokenní 
z PVC a hliníku, LAMELOVÉ dve-
ře. Prodej vodních fltrů, odvlhčovačů, 
klimatizací, čističek vzduchu a zvlh-
čovačů. Pavlík Ivo, Dukovany 211.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Nejvýhodnější půjčka v regionu 
až do 50 tisíc Kč. Splátky již od 630 
Kč měsíčně. Dostupné MD, ID, dů-
chodci (i nižší příjem). Info na tel.:  
605 720 362.
•• STAVEBNÍ FIRMA MS provádí
venkovní a zahradní betonové 
mozaikové bazény včetně filtrací, 
osvětlení a příslušenství. Brno a 
okolí. Více info na tel: 602677855 
nebo 6506@email.cz
•• pohlídám Vaše dítě i o víkendu. 
Tel.: 774 841 238.
Seznámení
hledám
•• muž 46/175/80 s vlastním zázemím, 
hledá sympatickou ženu do 45 let, 
nejlépe s dítětem, pro trvalý a hezký
 vztah. Tel.: 515 320 539. 

•• pohodový „padesátník“ 185/84 
hledá temperamentní, sympat. a štíhlou 
ženu do 45 let (Znojmo a okolí) s vlast-
ním zázemím. Nabízím přátelství a vý-
pomoc. Tel.: 733 204 557. Pouze sms.
•• domácí kutil, nekuřák bez závazků, 
38/182/80 hledá slušnou, obyčejnou 
ženu do 36 let k vážnému sezná-
mení, 1 dítě není překážkou. Tel.: 
776 569 039.
•• veselý učitel 49/185/83, rozvedený, 
hledá temperamentní, sympatickou, 
štíhlou ženu, která by mi byla oporou 
a láskou, nejlépe ženu s vl. zázemím. 
Jsem z okresu Znojmo, najdu Tě? 
Tel.: 733 204 557. Pouze sms.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• Zahraniční o.s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• ženy na třídění pet lahví, fólií a 
papíru, spolehlivé muže - závozníky 
a dělníky do areálu Brno-Modřice. 
Výplata každý pátek, 55 Kč/hod., 
doprava zajištěna, pracovní doba od 
6:00 do 16:00 hod., práce na VPP, jen 
dlouhodobě. Tel.: 739 446 736.

•• Přijmeme do trvalého pracovní-
ho poměru zaměstnance prodejny 
„STAVEBNIN“ v obci Višňové, 
okres Znojmo. Požadavky: ÚSO, 
práce na PC, ŘP sk. B, organizační
a obchod. schopnosti, praxe v oboru 
vítána. Nástup možný ihned. Tel. 603 
809 333, 737 246 972, 546 210 698
•• firma VELOX-WERK s.r.o.,  
přijme asistenta, asistentku ředitele. 
Požadujeme: znalost účetnictví, MS 
OFFICE, internet, německý nebo 
ruský jazyk výhodou, cílevědomou, 
komunikativní a flexibilní osobnost, 
ŘP třídy B výhodou. Nabídky s 
životopisem zasílejte do 05. 09. 2008 
na: director@biocement.cz.
•• brigádníky pro pomocné stavební 
práce v MK. Volat pouze mezi 17:00 
- 18:00 hod. Tel.: 603 863 962. 

•• Společnost TC MACH, s.r.o. vy-
hlašuje konkurz na pozici technik 
výroby - zámečník. Klíčové prac. 
úkoly: výroba kapotáží tepel. čerpa-
del. Požadujeme: vyučen v oboru, 
schopnost práce s nerezí a mědí, 
pečlivost a dílenská zručnost, vysoké 
prac. nasazení, týmový duch, svářecí 
průkaz výhodou. Servisní technik  
(elektro). Klíčové prac. úkoly: Správa 
a servis tepel. čerpadel (el. zařízení), 
asistence a tech. realizace vývoje, 
inovace a zlepšení, tech. podpora a 
prav. vzdělávání vlast. serv. střediska 
a partnerských tuzem. i zahr. firem. 
Požadujeme: SŠ nebo vyučen v oboru 
tech. směru, kreativní myšlení, dobrá 
uživ. znalost MS Office, min. pasivní 
znalost AJ, vysoké prac. nasazení, 
týmový duch, znalost chlad. zaříze-
ní výhodou. Nabízíme: motiv. fin.
ohodnocení podle splnění cílů, zázemí 
české, dynamické a expandující spol., 
odborný růst, zam. výhody. Nabídky 
zasílejte na: tcmach@tcmach.cz nebo 
na adresu TC MACH, s.r.o., U Mostu 
590, 672 01 Moravský Krumlov.

•• 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.
•• přijmeme do prac. poměru vodoin-
stalatéra a topenáře. Tel.: 606 704 379.
•• kuchaře/kuchařku do restaurace v 
Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• brigádníky na izolace. Tel.: 603 
822 930.
hledám
•• práci v oboru akvaristiky nebo 
jiného zaměření. Tel.: 605 883 267. 
(Pouze sms).
•• amatérský fotograf hledá dívky 
k fotografování v ateliéru i venku. 
Dlouhodobá spolupráce možná, 
vhodné i jako brigáda pro studentky. 
Tel.: 732 180 721.

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

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

www.zrcadlo.info
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE
»  certifi kovaná výroba = vysoká kvalita
»  kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
    a odvoz starých oken ZDARMA
»  montáž a zednické zapravení samozřejmostí
»  široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
»  plnobarevný profi l a pokovená skla K 1.0
»  výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
»  záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
»  záruční a pozáruční servis

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ  •  STŘEŠNÍ OKNA
VJEZDOVÉ BRÁNY  •  AUT. POHONY
ZATEPLENÍ  •  PLOTY  •  PLOTOVÁ POLE

VZORKOVÁ KANCELÁŘ  Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522, 775 551 040, 775 551 073 • info@1a-trade.cz • www.1a-trade.cz

s.r.o.

Akce: od 1.8 do 30.9.
parapety k oknůmZDARMA !!!

Krajský přebor v kopané - 2. kolo

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ V 16.30 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV

- TJ Cukrovar HRUŠOVANY n. Jev. 
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz
Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

Sokol Podluží - FC Moravský 
Krumlov 1:0 (0:0)

V zahajovacím utkání letošní-
ho ročníku Krumlovu los přihrál 
soupeře, se kterým nemá dobrou 
bilanci. Nejinak tomu bylo i ten-
tokrát. Po vyrovnané hře v první 
půlhodině hosté získali převahu. 
Nedokázali ale dát gól. Příleži-
tostí bylo dost. Střely Zelníčka, 
Hlučila a Vybírala zlikvidoval 
domácí gólman. Vlašínův průnik 
po levé straně skončil střelou do 
břevna. Závěrečná pětiminutovka 
první půle byla ve znamení velké 
převahy Krumlovských, ale bez 
gólového efektu.

Do druhé půle nastoupili do-
mácí jako vyměnění a první čtvrt-
hodinu měli navrch. V 58. minutě 
se ujali vedení tvrdou střelou pod 
břevno. Potom už to šlo nahoru 
dolů. Na krumlovské straně spálili 
své příležitosti Vybíral a Anders. 
Domácím zlikvidoval jejich pří-
ležitosti výborný Novotný. V zá-
věrečném náporu  už se hostům 
nepodařilo skórovat. Největší 
možnost měl Zelníček, ale domácí 
gólman střelu do šibenice vyrazil. 

FC Moravský Krumlov
- FC Ivančice 0:4 (0:2)
Branky: Hobík, Kraus,

Čožík, Štork
Ve vzájemném duelu se souse-

dy z Ivančic fotbalisté Krumlova 
propadli na celé čáře. Nutno do-

dat, že tak špatně krumlovský tým 
už dlouho nehrál. Hosté začali 
nebojácně a získali herní převa-
hu. Po několika pokusech mimo 
branku Novotného se opřel ve 21. 
minutě do míče z 35 metrů Hobík 
a trefi l šibenici domácí branky. 
Z domácích se 2x pokusil ne-
přesně L. Zelníček. Ve 37 minutě 
zvýšili hosté Krausem na 0:2. 

 Druhá půle začala náporem 
domácích. Už ve 47. minutě pálil 
J. Procházka do gólmana Boreše. 
Hosté spoléhali na rychlé brejky. 
V 51. minutě chytil Novotný 
tutovku Čožíkovi, ale o deset mi-
nut později už to nevyšlo a bylo 
rozhodnuto. Čožík zvýšil na 0:3.
V 72. minutě upravil Štork na 0:4.
Domácí se nevzdali a snažili se 
alespoň zmírnit výsledek. Bohu-
žel ale neměli přesného střelce. 
Dvě příležitosti měl J. Šedivý
a L. Zelníček. Vše šlo ale mimo, 
nebo hosty zachránil gólman Bo-
reš. Závěr utkání si už Ivančice 
s přehledem pohlídali. Více než 
500 diváků tak vidělo zaslouže-
nou výhru hostů.
FC Sparta Brno - FC Moravský 

Krumlov 0:1 (0:0)
Branky: S. Vybíral

 Po počátečním oťukání se 
krumlovský tým do soupeře 
pustil, jak se patří. V 10. minutě 
měl tutovku J. Procházka, ale 
domácí gólman mu ji zmařil. 

O dvě minuty později pálil L. 
Zelníček z trestného kopu nad. 
Po něm zkoušeli střelecké štěstí 
Vlašín, Vybíral a Procházka.
V 16. minutě spálil další tutovku 
R. Doubek. Největší šanci první 
půle neproměnil po sólu ve 40. 
minutě L. Zelníček. Domácím 
sebral jejich největší šanci P. No-
votný. Ve druhé půli hosté zcela 
ovládli hru a domácí se nestačili 
divit. Jednak tomu, jak Krumlovu 
narostla křídla, a potom také jak 
dokázal spalovat šance. Gólman 
Sparty byl doslova k nepřekoná-
ní. Vyzrát na něj dokázal jen v 63. 
minutě S. Vybíral pěknou střelou 
z pravé strany po sólu. Domácí se 
snažili o vyrovnání až v samot-
ném závěru utkání. Vyloženou 
šanci si ale nevypracovali. Krum-
lovský tým zahrál výborně. Za 
očekáváním zůstala opět jenom 
koncovka. 

FC Moravský Krumlov
– 1. FC Kyjov 1:1 (0:1)

Branky: Z. Záviška
Krumlovští sehráli s velmi 

silným soupeřem vyrovnaný zá-
pas. Hosté se do vedení dostali 
až těsně před poločasem. Z tlaku 
ve druhé půli vytěžili domácí 
zasloužené vyrovnání. Hlavičkou 
Zdeňka Závišky deset minut před 
koncem získali bod.

Další zápas sehrají Krumlovští 
v neděli 31. srpna v Tasovicích.

Krajský přebor v kopané odstartoval

Cardion ab Grand Prix České 
republiky, byla 12. závodem le-
tošního seriálu MSsilničních mo-
tocyklů. V pátek převzali zástupci 
brněnského Masarykova okruhu 
IRTA Trofej, ocenění Mezinárodní 
asociace jezdců za nejlepší Grand 
Prix sezóny 2007. Mezinárodní 
asociace jezdců (IRTA) každo-
ročně uděluje IRTA Trofej okruhu, 
na kterém se jezdcům seriálu Mo-
toGP nejvíce líbilo. 

Do pátečních a sobotních tré-
ninků a kvalifi kací vyjeli také 4 
domácí jezdci, kteří startovali na 

divokou kartu. Ve třídě do 125 
ccm si nejlépe vedl obhájce titu-
lu Talmacsi před Terolem. Třetí 
byl Iannone a první řadu doplnil 
Smith. Z našich si nejlépe vedl 
Karel Pešek, který se kvalifi koval 
na 29. místě. Lukáš Šembera byl 
36. Michal Prášek a patnáctiletá 
Andrea Toušková startovali z po-
slední řady. Po startu nebyla nou-
ze o zajímavé souboje, kterých 
v této třídě bývá mnoho. O špici 
bojovali Smith, Terol, Talmacsi, 
Bradl a Di Meglio.

Od poloviny závodu ujel svým 
soupeřům Bradl. Tento jezdec 

si vedení udržel až do cíle a tak 
v Brně slavil svůj první triumf 
v MS. Na druhém místě skončil 
Di Meglio, který je i nadále v čele 
průběžné tabulky šampionátu. 
Třetí skončil Olive a loňské 
čtvrté místo si zopakoval Tal-
macsi. Z našich si nejlépe vedl 
Šembera na 17. místě, když ho od 
bodu dělily dvě vteřiny! Prášek 
a Toušková dojeli se ztrátou jed-
noho okruhu na 30. a 31. pozici. 
Karel Abrahám pro pád v závěru 
závodu nedokončil.

 V kubatuře do 250 ccm si 

pole position zajistil Simoncelli. 
Lukáš Pešek startoval z deváté 
pozice a Karel Abraham si vy-
jel 15. místo. Od startu nejlépe 
vyrazil Simoncelli, za kterým 
se usadil Lüthi, Debon, Kallio a 
Passini. Pešek se pohyboval na 
konci první desítky. Abrahám 
jel na 14. pozici. Ve třetím kole 
však dostal smyk zadního kola 
/highsider/a po následném pádu 
již v závodě nepokračoval. Lüthi 
havaroval o kolo později. Pešek 
se propadal startovním polem a 
závod dokončil na 14. místě. Ve 
fi nálovém kole vedl Simoncelli, 

ale ten se během posledních dvou 
zatáček v ostrém souboji se svý-
mi španělskými soupeři propadl 
až na třetí pozici za vítězného 
Debona a druhého Bautistu. V če-
le tabulky MS je Simoncelli před 
Kalliem a Debonem. Abrahám je 
patnáctý /25 b./ a Pešek hned za 
ním na šestnáctém místě /24 b./

 Ve třídě MotoGP se v sobotní 
kvalifi kaci nejlépe dařilo obháj-
ci titulu Caesy Stonerovi před 
Valentinem Rossim. První řadu 
překvapivě dokompletuje John 
Hopkins, který se po zranění vrá-
til ve skvělé formě. Na startovní 
rošt se postavilo 17 jezdců, když 
do Brna z důvodu zranění nepřijel 
Nicky Hayden. Po startu vyrazil 
nejlépe Stoner a za ním se vydal 
Rossi. Vypadalo, že to bude stejné 
drama, jako tomu bylo v Laguna 
Seca, Již v počátku závodu si tito 
dva jezdci vytvořili velký náskok 
před zbytkem startovního pole. 
V sedmém kole se však Stoner 
dopustil chyby ve Schwantzově 
zatáčce a odporoučel se k zemi. 
Pokusil se ještě svůj motocykl 
zprovoznit, ale dojel pouze do 
boxů, kde pro něho závod defi ni-
tivně skončil. Rossi si tak nikým 
neohrožován dojel pro páté letoš-
ní vítězství. Druhé místo se ztrá-
tou 15 vteřin získal Toni Elias, 
jenž startoval z třinácté pozice. 
Na třetí pozici skončil Loris Ca-
pirossi, který již absolvoval 275 
závodů Grand Prix. Svůj první 
start na tovární Hondě proměnil 
ve čtvrté místo Shinya Nakano. 
Pátý dojel překvapivě Anthony 
West. Rossi odjíždí z Brna s ná-
skokem 50 bodů na Stonera a je 
tak na nejlepší cestě získat osmý 
titul Mistra světa. Závodům i přes 
nepřízeň pátečního a sobotního 
počasí přihlíželo téměř 240 tisíc 
diváků.                  /Ctibor Adam/

Pešek bodoval, Abrahám nedojel

Foto: Květoslav ADAM                     Karel Abraham před domácím závodem


