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/Region/ Tři dny trvalo dosud
největší celostátní cvičení svého
druhu v novodobé historii České
republiky s názvem ZÓNA 2008,
které připravilo Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci se Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost
a Ministerstvem obrany ČR.
Cvičení probíhalo především
v kraji Vysočina a Jihomoravském a jeho cílem bylo prověřit
činnost orgánů krizového řízení,
složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů
při řešení mimořádné události
vzniklé v důsledku simulované,
vysoce nepravděpodobné, situace
radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany.
Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně unikly mimo
vlastní areál elektrárny a ohrozily obyvatelstvo v jejím okolí.
Na území Jihomoravského kraje
probíhaly především praktické
činnosti v terénu. Ve Vémyslicích
se uskutečnila evakuace základní
školy s nástupem do přistaveného
autobusu. Bylo evakuováno 103
osob. Poté následovala v obci
Kubšice dekontaminace evakuačních autobusů a osob
V Moravském Krumlově a v
Ivančicích, jako obcích s rozšířenou působností, zasedaly krizové
štáby, které koordinovaly cvičnou

evakuaci obyvatel z některých
částí zóny havarijního plánování.
V případě Moravskokrumlovska
by bylo evakuováno až 2684 osob
a na Ivančicku až 619 osob.
V kraji Vysočina byly do cvičení
zapojeny obce Třebíč, Náměšť
nad Oslavou, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí, Mohelno
a Kožichovice. „Jsem rád, že jsme
toto cvičení absolvovali zrovna my,
přesto jsem zpočátku nebyl nadšený, když jsem se dozvěděl, že jedna z cvičících obcí bude Mohelno.
Na druhou stranu nám to ukázalo
některé nedostatky, ale i klady,
které jsme si prověřili. Cvičili jsme
například, jak ochránit turisty ve
dvou rekreačních objektech. Jela
tam spojka a podala zprávu,“ uvedl
Jiří Kostelník, starosta Mohelna.
„My, jako jaderná elektrárna,
jsme povinni každý rok prověřovat svou havarijní připravenost.
Těchto periodických cvičení se
účastní nejen zaměstnanci naší
elektrárny, ale i spolupracující
složky integrovaného záchranného systému. Jednou za tři roky
se konají cvičení se zapojením
dalších orgánů krizového řízení
- jako je právě cvičení ZÓNA
2008. Chci upozornit, že námětem cvičení ZÓNA 2008 je
vysoce nepravděpodobná situace,
která v historii ČR dosud nena-

stala a k níž by mohlo dojít pouze
za souběhu několika poruch a naprosto výjimečné shody okolností, včetně nečinnosti pracovního
personálu. Pravděpodobnost, že
dojde k této havárii, je jedna ku
deseti milionům. Pro představu,
je to stejně pravděpodobné, jako
že se v roce 2039 zeměkoule srazí
s jinou planetou. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska

bezpečnosti mezi 10 % nejlépe
hodnocených jaderných elektráren na světě. To, že bezpečnost
Jaderné elektrárny Dukovany je
na vysoké úrovni, dokládá i fakt,
že v průběhu let 2000 – 2006
zde nebyla registrována žádná
mimořádná událost, a to ani toho
nejnižšího stupně,“ uved na závěr
ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Zdeněk Linhart.
/mask/
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Ivančice - Oslavanská ul.
Těšíme se na Vaší návštěvu!
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY V krajských bez poplatku Nový hejtman se ujal úřadu
Zámek v Oslavanech je města
V poslední době kolují různé fámy, dohady a množí se dotazy, jak
je to vlastně se zámkem v Oslavanech a vůbec s majetkem města
Oslavany, protože měl údajně Ing. Tomek vyhrát soudní spor s městem
a získat zpět zámek i další městský majetek. Především chceme uvést,
že Ing. Tomek ani jeho firmy žádný soud s městem Oslavany ve věci
majetku města nevyhrál! V průběhu roku byly samozřejmě řešeny
mnohé složité záležitosti s bývalým nájemcem oslavanského zámku.
Po nutném nařízení exekucí na dlužné nájemné ve věci firem ing.
Tomka, bývalého nájemce zámku, bylo již město částečně uspokojeno
a nyní se dořešuje v rámci exekucí zbytek dlužné částky. I přes nepříjemnosti a zbytečné útoky, které Ing. Tomek neustále podniká vůči
městu, se záležitost úspěšně blíží ke konci. Je nutno opakovat, že nejde
o nic jiného, než že ze strany jeho firem nebyly dodrženy smluvní závazky a město chce zcela logicky po dlužníkovi a neplatiči své peníze.
Ty patří do rozpočtu, aby zde sloužily občanům města.
Firmy ing. Tomka byly notářsky vystěhovány a na zámku se zabydleli noví nájemci, díky kterým se daří využívat i další části našeho
zámku. Ze strany ing. Tomka byly učiněny následně některé kroky
a pokusy za hranicí lidské slušnosti a především za hranicí zákona
získat zámek a jiné nemovitosti ve městě do svého vlastnictví, a dokonce dosáhnout exekuce městského majetku a financí. Tohoto hodlal
docílit prostřednictvím, dle našich právníků, podvodného rozhodčího
nálezu, který nahrazuje rozhodnutí soudu. Veřejně potom prezentoval,
že zámek je jeho a městu již nepatří, stejně tak, že město mu bude
muset zaplatit 160 mil. Kč. Proč, za co? Za to že je dlužníkem města!
Samozřejmě jeho uvažování je scestné, až směšné. Prostřednictvím
právního zastoupení byly ze strany města učiněny veškeré potřebné
kroky k obraně města vůči Ing. Tomkovi a jeho nápadům jak v rovině
občanskoprávní, tak především v oblasti trestně právní. Nelze si nechat
vše líbit a už vůbec ne záležitosti za hranicí zákona.
Vzhledem k vývoji celé situace, i když není úplně dořešená, lze jednoznačně předpokládat, že není důvod k nejmenším obavám z pohledu
ztráty zámku, natož jiného majetku města. Jsme přesvědčeni o tom,
že ze strany Ing. Tomka asi nebyly domyšleny důsledky jeho chování
a kroků a problémy, které hodlal způsobit městu Oslavany, bude mít
nyní pravděpodobně on. Znovu proto opakujeme, že zámek a jiný majetek samozřejmě městu patří a patřit bude a není nejmenší důvod se
obávat, že by tomu mohlo být jinak. Lze samozřejmě předpokládat i do
budoucna další různé, možná i mediální výpady ze strany ing. Tomka
vůči městu a jeho zaměstnancům, ale je třeba k nim přistupovat z hodně, hodně velkým nadhledem.
Vít Aldorf, starosta města Oslavany

/Kraj/ V sedmi krajských
nemocnicích a jedné léčebně
dlouhodobě nemocných, které
patří Jihomoravskému kraji,
patrně od ledna nebudou pacienti platit regulační poplatky.
Ty za pacienty zaplatí jejich
zřizovatel - JMK. ODS, jakožto
koaliční partner ČSSD, s touto
podmínkou musela souhlasit.
Takže v Kyjově, Vyškově,
Břeclavi, Tišnově, Ivančicích,
Hodoníně, Znojmě a Letovicích to budou mít pacienti
levnější. Vše má být v mezích

zákona a po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže. Jak to bude v praxi
vypadat, zatím není známo.
Brna se toto opatření netýká,
protože v něm žádné krajské nemocnice nejsou. Uvažuje se ale,
že se kraj společně se Statutárním
městem Brnem budou podílet
na rozvoji Úrazové nemocnice,
pokud ji stát předá Brnu. Další
dohodou v oblasti zdravotnictví
je, že se nebudou privatizovat
nemocnice ani sociální ústavy
v majetku kraje.
/jak/

/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově byla slavnostně odhalena jedna z osmi
informačních tabulí pojednávající
o historii významných míst mikroregionu Moravskokrumlovsko.
„Sešli jsme se u odhalení jedné z osmi informačních tabulí,
které jsou součástí informačního
systému, kdy je naším partnerem
Skupina ČEZ,“ informovala Dagmar Šacherová, tajemnice mikroregionu Moravskokrumlovsko.
„Dnešní odhalení vnímám jako
další a efektivní krok spolupráce
se Skupinou ČEZ v rámci mikroregionu Moravskokrumlovsko,
kdy poskytla finanční prostředky
na zhotovení osmi informačních
cedulí v rámci cyklu Po oranžové
stezce. Dnes tu odhalujeme jednu
z nich, která připomíná společně s dalšíma dvěma židovskou
obec,“ sdělil Jaroslav Mokrý,
starosta Moravského Krumlova.

„Dnes tu odkrýváme pamětní
desku, která informuje o tragédii
celého národa a lidských osudech
a je potřeba si události, které k tomu přispěly, připomínat. Smutné
je, že i dnes se stále více do
popředí dostávají prvky rasismu,
a pokud proti tomu nebudeme
aktivně vystupovat a budeme
tolerovat tyto projevy, může se
historie vrátit,“ uvedl Jaroslav
Vokurek z vedení Jaderné elektrárny Dukovany, který společně
se starostou města odhalil tabuli.
Další cedule jsou ve Vedrovicích,
Rešicích, Skalici, u Templštýna, u
zaniklé obce Topanov. Jiné tabule
informují například o větrném kole,
soše Jana Nepomuckého nebo kapli
svaté Markéty.Tabule v Moravském Krumlově jsou připomínkou
života zdejší židovské obce. Tato
historie sahá do patnáctého století a mapuje zdejší život židů až
do druhé světové války. /mask/

Památky na infotabulích

Návrh rozpočtu JM kraje
/Brno/ Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2009 je
na světě a je zveřejněn na internetových stránkách Jihomoravského kraje v tématu „Ekonomika a
finance“! Na úřední desce našeho
kraje je především zveřejněna
bilance návrhu rozpočtu JMK
na rok 2009 a návrh závazných
ukazatelů rozpočtu kraje.
Do plného znění návrhu rozpočtu mohou občané nahlížet v
sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to na informacích ve vestibulu hlavní budovy

PNEUSERVIS
Petr Bašta

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY
motocykly • osobní auta • dodávky

NOVĚ PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL
Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

PC PRODEJ,
NON-STOP SERVIS
A PORADENSTVÍ V IT
Petr Záviška
Tel.: 728 881 666

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

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

SKLADNÍK-EXPEDIENT

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

SEŘIZOVAČ

JEŠTĚ NEMÁTE
DÁREK K VÁNOCŮM?
KUPTE SVÝM BLÍZKÝM NOVÉ
DOPLŇKY DO KOUPELNY
V KOUPELNOVÉM STUDIU
VEDLE ZÁMKU V M. KRUMLOVĚ
otvírací doba: od 7.00 do 16.30
v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin

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

DĚLNICE PRO RUČNÍ OHÝBÁNÍ

Požadujeme: manuální zručnost, preciznost

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

Žerotínovo náměstí 3/5, nebo
na odboru ekonomickém v prvním patře. Připomínky k návrhu
rozpočtu JM kraje mohou občané
uplatnit buď písemně poštou,
nebo prostřednictvím podatelny
krajského úřadu ve lhůtě do 16.
prosince 2008 na adrese - Ekonomický odbor Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, či
ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
18. prosince 2008 v jednacím sále
ve 3. patře budovy.
/jak/

/Brno/ Jihomoravský kraj má
nového hejtmana. Je jím Mgr.
Michal Hašek z ČSSD a po čtyři
roky povede se svým týmem náš
kraj. Kdo ale je Michal Hašek?
Narodil se v roce 1976. Vystudoval práva na Masarykově
univerzitě v Brně. V roce 1998
byl ještě jako student zvolen
místostarostou obce Drásov na
Tišnovsku, odkud pochází. V té
době také pracoval jako asistent
poslance ČSSD Zdeňka Koudel-

ky. V roce 2001 byl zvolen starostou Drásova, uspěl i v komunálních volbách o rok později a stal
se místostarostou obce, v jejímž
zastupitelstvu zasedá dodnes.
Ve volebním období 2000 - 04
byl Michal Hašek zastupitelem
Jihomoravského kraje. Od roku
2002 je poslancem Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a předsedou Poslaneckého klubu ČSSD.
Ve sněmovně je místopředsedou
zemědělského výboru a mj. i místopředsedou stálé komise pro sdělovací prostředky. Členem ČSSD
je od roku 1998. V současné době
je členem Politického grémia
ČSSD a statutárním místopředsedou Krajského výkonného výboru ČSSD. V roce 2005 byl Michal
Hašek zvolen do správní rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny,
nyní zde působí jako místopředseda. Michal Hašek je ženatý,
má dceru. Ve volných chvílích
rád čte, hraje squash a bowling.
K jeho oblíbeným koníčkům patří
i společenský tanec.
/jak/

Julínek zrušil traumacentrum

Ministr zdravotnictví a jihomoravský senátor za ODS Tomáš Julínek vydal v pátek 28. listopadu 2008 tajně vyhlášku, na základě které
se ruší traumacentrum v Úrazové nemocnici Brno a nově se zakládá
ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích. Udělal to bez jakékoliv
konzultace s Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem.
Dlouhodobě společně bojujeme proti hloupému nápadu Tomáše
Julínka na zrušení traumacentra v Úrazové nemocnici Brno, které reprezentuje unikátní a desítkami let sehraný tým špičkových odborníků. Ti
prokázali svoji maximální kvalifikaci na tisících mimořádně náročných
operačních zákrocích. Z tohoto kroku máme pocit, že si ministr Tomáš
Julínek „užívá“ každého dne, kdy ještě, ke škodě občanů i českého
zdravotnictví, zůstává ministrem. Jako zákonodárce dobře ví, že poslanecká sněmovna projednala a schválila převod Úrazovky na Statutární
město Brno jako zcela výjimečný obranný prostředek proti arogantnímu
a nekoncepčnímu názoru Tomáše Julínka. S lítostí konstatujeme, že pan
ministr před vydáním vyhlášky oficiálně nejednal ani s JM krajem ani
se Statutárním městem Brnem. Podle našich informací není rozhodnutí Tomáše Julínka opřeno o názor drtivé většiny odborné veřejnosti
a neodpovídá výsledkům auditu traumatologické péče. Chápeme, že stát
investoval stovky milionů do vybudování traumacentra v Brně-Bohunicích. Navrhujeme proto, v zájmu občanů nejen Jihomoravského kraje,
panu ministrovi, aby vyhláškou upravil fungování dvou traumacenter
v Brně, tedy ve Fakultní nemocnici Brno a v Úrazové nemocnici. Připomínáme, že v Brně je poskytována traumatologická péče i pro kraj
Vysočina a nově i pro Zlínský kraj. Připomínáme, že v Praze jsou podle
nové vyhlášky tato specializovaná pracoviště hned tři. Samozřejmě žádáme po Tomáši Julínkovi veřejné ujištění, že v každém okamžiku přípravy a realizace jeho rozhodnutí bude plně zachována traumatologická
péče jak v Jihomoravském kraji, tak i v městě Brně. Jsme připraveni
o celé záležitosti okamžitě jednat jak s panem ministrem zdravotnictví, tak i s předsedou vlády. Mgr. Michal Hašek, hejtman JM kraje
a Roman Onderka, primátor Statutárního města Brna.
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Miroslavský zámek stále Kostel přišel o celou věž Občanská bezpečnostní
komise informuje
čeká na svého majitele
/Miroslav/ Vedení radnice v Miroslavi se již léta snaží najít smysluplné využití tamějšího zámku a solventního partnera. Přesto částečné
opravy historického objektu pokračují dál. „Postupně se snažíme opravovat zámek. V letošním roce jsme podali několik projektů - oprava
dveří a pozdně gotického portálu, zajištění dekorativních maleb v záklencích okenních špalet,“ vysvětlil místostarosta Roman Volf.
Restaurátorské práce prováděli ak. sochař Petr Roztočil a Petr Janda.
Fresky v záklencích okenních špalet ve 2. a 3. patře věže, zámku prošly
zajištěním. Trhliny ve zdivu, především u hranolové věže jsou způsobeny
tíhou poškozeného krovu. Protože jsou úplně zničené pozednice nesoucí
krokve, není tíha střechy patřičně roznesena a místně tlaky přetěžují nosnost záklenků oken. S těmito poruchami zdiva souvisí také poškozování
omítek. Renesanční fresky jsou závažně poškozeny. Záchranné práce
- fixaci fresek provedl ak. sochař Jan Knor se svými studenty.
Přesto se stále hledá movitý kupec. „Koncem dubna proběhlo na
zámku v Miroslavi natáčení jednoho dílu cyklu Památky na prodej,
který nyní vysílá Česká televize. Jde o sedmnáctidílný seriál o historických objektech, pro které hledají města smysluplné využití. Režisérem
projektu je Rudolf Chudoba, pořadem provází známý zpěvák Ondřej
Havelka. Vysílání je naplánováno na neděli 7. prosince v podvečer
na programu ČT1,“ doplnil Roman Volf.
/mask/

„Balvaniště“ ještě letos

/Ivančice/ Nové balvaniště v přírodním parku na Réně v Ivančicích
bude ještě letos. Nahradí původní skalku, která byla v prostoru mezi
cestou k amfiteátru a tanečním parketem v první polovině 20. století.
„Na balvaniště byly vyčleněny peníze z regionálního operačního
programu Jihovýchod a příspěvku od ČEZ. Jedná se v podstatě o koryto z nerez plechu vyskládané bavanama, což bude jakési umělé koryto
potůčku od studánky do řeky Jihlavy,“ vysvětlil místostarosta Ivančic
Jaroslav Pospíchal. „První, na koho jsem myslela při řešení této části,
byly děti. Rády lezly a lezou na skálu nad podiem. Stačí chvilková

foto: mask

/Bohutice/ Nákladnou rekonstrukcí prochází kostelní věž
v Bohuticích. Stará a červotočem
prolezlá věž byla tento týden za
pomoci jeřábu sesazena a nahrazena novou bude ještě letos.
„Věž je z roku 1867 a před 25
byl obnoven plech, jehož nátěr
dlouho nevydržel. Věž je v havarijním stavu, dřevo je kompletně
shnilé. Loni jsme dělali celou
střechu nad presbytářem, dnes
přišla řada na věž, aby nám ji vítr
neodfouknul. Jeřáb věž sundá a
dá do zámeckého parku. Kostra
nové věže je již hotová, stačí ji
obednit a oplechovat barveným
červeným hliníkem. Pak se věž

posadí zpět na kostel,“ uvedla
Blažena Nedomová, členka farní
rady. Opravu věže za 1,8 milionu
korun zaplatí stát. Do 30. prosince ale musí být vše hotovo. Jen
jeřáb stojí 105 tisíc a ochozové
lešení od horolezců 95 tisíc korun.
„Báně byla prostřílená malorážkou od místního občana. Bude
demontována a nově pozlacena.
Vyjmeme krabičku s archiváliemi,
které se zdokumentují, a přidáme
foto, peníze a dokumenty z dnešní
doby, krabičku poté vrátíme do
báně. Pozlacení bude stát asi 15
tisíc. Příští rok chceme renovovat
fasádu a pozlatit v průčelí oko,“
dodala Blažena Nedomová. /mask/

/Višňové/ Pozvednout význam
zdejší technické památky - větrného kola k čerpání pitné vody
- chtějí ve Višňovém. Docílit toho
chtějí novou silnicí s naučnou
stezkou a obnovením provozu.
Kolo postavila vídeňská firma
Herkules roce 1917. Fungovalo
až do roku 1956, z té doby jsou
zachovány lístky od vodného.
Vítr sloužil jako pohon pro čerpadlo pitné vody. Ze studny se
tak pitná voda dostala do blízké
nádrže, ze které byl vodovodem
zásobován celý místní velkostatek a okolní domy.
„Naše větrné kolo je technickou
památkou, která již jednou prodělala svou rekonstrukci. Udělaly
se některé nové lopatky z celkových osmnácti, dvojité kormidlo
s ochozem, Větřák byl natřen

a zpevnila se betonová podesta.
To proběhlo v roce 1996. Nyní
chceme vybudovat novou cestu
s naučnou stezkou od cyklopenzionu ke kolu. Budeme žádat dotační prostředky z EU - infrastruktura cestovního ruchu. Projekt
i stavební povolení máme. V prvním kole výzev jsme neuspěli.
Budeme žádat znovu. O naši památku je zájem, taková kola jsou
v republice jen dvě,“ uvedl Jan
Daniel, starosta Višňového.
Cesta bude dlážděná, určená
pro cyklisty a menší provoz aut.
Je také navrženo pět tabulí naučné
stezky. Počítá se také s renovací
kola s tím, že se opět bude čerpat
voda z přilehlé studně pro turisty. Jednalo by se o jakýsi vodní
prvek, aby Větřák fungoval jako
za hraběte Spiegla.
/mask/

Plánují cestu k Větřáku

studie

nepozornost a už je vyděšené maminky či babičky sundávají s křikem
z okolních skal. Myšlenkou tedy bylo nabídnout dětem alternativu
k přírodní nebezpečné skále - menší skálu, prolézání mezi balvany, místo pro rozvíjení fantazie. Seskupení balvanů je doplněno opravenými
schodišti a především sedacími bloky. Bloky jsou vytvořeny z gabionů
- drátěných košů naplněných skládanými kameny. Na Réně je použita
„pěknější“ varianta těchto košů – sítě jsou zasazeny do ocelových rámů
a vše je žárově zinkováno. Horní strana košů je pak přikryta dřevěnými
deskami z odolného exotického dřeva (bang –kirai) tak, aby se na nich
dalo příjemně sedět,“ vysvětlila autorka projektu Jitka Vágnerová.
Vznikne tak soustava laviček a stolků, které mohou maminky použít
i k přebalení dětí. Bloky i balvany zároveň poslouží k posezení při
zábavách, jako hlediště pro koncerty. A v neposlední řadě je balvaniště
zcela originálním prvkem zahradní architektury v naší zemi.
/jak/

Dnes se ještě vrátím k semináři pořádaném OBK na téma „Omlazení
JE Dukovany“. V minulém čísle jste si mohli přečíst úvodní projev.
Přednášky dalších dvanácti přednášejících budou uveřejněny ve sborníku a v elektronické verzi je představíme veřejnosti na internetových
stránkách Občanské bezpečnostní komise.
Výchova nové generace jaderných odborníků není jen záležitostí
učilišť všech typů a stupňů. V okamžiku zvažování budoucnosti svých
ratolestí mají závažné slovo rodiče a ti se rozhodují na základě politické situace určené a určované vládou a parlamentem. V současnosti jde
o to, aby právě vláda a následně ČEZ daly jasný signál o budoucnosti
jaderné energetiky, a tak uzavřely období nejistot. Bez toho zásadního
rozhodnutí nebude dostatek odborníků nejen pro výstavbu nových bloků, ale ani pro normální obměnu personálu provozovaných elektráren.
OBK sleduje nejen technický stav dukovanské elektrárny, ale především způsob, jakým je elektrárna provozována. Odtud pramení zájem
komisařů o přípravu personálu, a proto byl také svolán tento seminář.
Velice bych si přál, aby seminář, tak jako v loňském roce, rozpoutal
závažnou diskuzi až na úrovni vlády a přispěl k rozvoji a stabilizaci
jaderné energetiky v našem okolí i v celém státě.
O cvičení ZÓNA 2008 jste se zajisté dozvěděli vše podstatné v tisku,
který se mu věnoval s nevšední péčí. Co však v tisku nezaznělo, je skutečnost, že cvičení probíhala na elektrárně již řadu let a to ještě dříve,
než tuto povinnost stanovil zákon. V náplni cvičení bylo postupováno
od procvičování dílčích úloh ke stále složitějším a komplexnějším
sestavám. Letošní cvičení tak bylo opravdu nejrozsáhlejší a účastnilo se ho dosud nejvíce institucí i osob. Komisaři OBK byli účastni
na všech cvičeních a jejich připomínky vedly ke zkvalitnění přípravy
cvičení dalších.
30.11.2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

§ Advokátní poradna

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

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné dohodnout se v případě rozvodu
manželství s manželem na výživném na naše dítě a řešit toto výživné bez
soudu. Mohl byste nám taky poradit, jak se výše výživného určuje, jestli
je na to nějaký výpočet či tabulka? Děkuji Vám za odpověď.
Bohužel v případě rozvodu manželství není možné věc týkající se
výživného uzavřít bez soudu, a to ani žádnou písemnou dohodou či
něčím podobným. Je samozřejmě možné, že se s manželem na výživném dohodnete, ale i přesto musíte podat návrh k soudu, který tuto Vaši
dohodu pouze schválí, jestliže bude v zájmu dítěte (tzn. že se nesmíte
s manželem dohodnout buď na žádném výživném nebo na výživném
nepřiměřeně nízkém). Jiná situace by nastala tehdy, jestliže byste nebyli
manželé, ale žili např. pouze jako druh a družka. V případě rozchodu se
můžete dohodnout na tom, kdo bude dítě dále vychovávat a jaké bude
druhý z Vás platit výživné. K tomuto nepotřebujete schválení soudu. Je
to však možné jen tehdy, jestliže jste schopni se na tomto dohodnout.
Pokud jde o otázku výše výživného, zákon ani žádné prováděcí
předpisy nestanovují žádný vzorec, tabulku či něco jiného, podle kterých by bylo možné určit výši výživného. Výživné jsou rodiče dítěte
podle zákona povinni hradit ve výši dle svých možností a schopností,
výživné se tedy odvíjí od finančních možností a majetkových poměrů
rodičů dítěte (a osob, které s nimi žijí ve společné domácnosti - např.
jejich nový partner) a dále rovněž dle potřeb dítěte. Jiné potřeby má
tedy dítě právě narozené, jiné potřeby má dítě předškolního věku
a jiné má mladistvý na střední škole. Ke zohlednění narůstajících
potřeb dítěte slouží např. možnost dát návrh na soud o zvýšení výživného, které by s věkem dítěte mělo narůstat.
Uznávám, že výše zmíněné ukazatele pro určení výživného jsou
značně neurčité, ale je třeba brát v úvahu, že posuzování těchto věcí
je u každého dítěte jiné, stejně jako posuzování možností a schopností
rodičů. To vše by mělo být rodiči nebo soudem zohledněno.
Dobrý den, potřeboval bych se nutně zeptat. Uzavřel jsem od
nového roku nájemní smlouvu na byt v osobním vlastnictví. Až po
uzavření smlouvy se mi však nabídl další zájemce, který má zájem
o odkoupení bytu, když jsem to posoudil, rozhodl jsem se, že bych
byt radši prodal než pronajímal. Potřeboval bych se ale zeptat, jestli
lze nějakým způsobem od nájemní smlouvy odstoupit nebo ji nějak
uzavřít, popřípadě jestli mohu byt prodat i s tímto nájemcem. Děkuji
za Vaši rychlou odpověď.
Jestliže jste již nájemní smlouvu uzavřel, tzn. ji obě strany (pronajímatel i nájemce) podepsaly, je smlouva platně uzavřena. Smlouva nabývá platnosti podpisem, účinnosti pak nabude až od začátku roku, kdy
nájem skutečně vznikne. K posouzení věci bych tedy potřeboval vidět
Vámi uzavřenou nájemní smlouvu, ve které by mělo být upraveno
skončení této smlouvy či její výpověď, bez toho je možnost ukončení
smlouvy těžké posoudit. Pokud jde o Váš druhý dotaz, je samozřejmě
možné byt prodat i s nájemcem. Nový vlastník bytu pak vstupuje do
všech Vašich práv a povinností jako pronajímatele a musí se novou
smlouvou řídit. Toto by bylo vhodné vyřešit se zájemcem o koupi bytu,
jestli o prodej bytu i s nájemcem má zájem či nikoliv. Vždy je možné se
rovněž dohodnout s nájemcem na ukončení nájemní smlouvy dohodou,
což by ve Vašem případě bylo asi nejvhodnější řešení.

Přijímáme inzerci
do vánočního čísla Zrcadla
Tel.: 515 321 099, 602 782 232
e-mail: inzerce@zrcadlo.info
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Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

OSLAVANY

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

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

• INŽENÝRA KVALITY
SE ZNALOSTÍ AJ

AUTOŠKOLA HUTAŘ
VÁS ZVE NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO KURZU
úterý 9. prosince 2008
Budova odborné školy, Gymnázium MK
každé úterý 14.30 - 16.00 hod.
Přihlášky k vyzvednutí v TMKtravel
Knížecí dům, 1. patro, MK

iza
t Ib zací
a
e
S
ati
lim
k
s

Mi

tsu
Pa bish
jer
i
o

V NOVÉM ROCE S NOVÝMI VOZY

REMAPLAST
www.remaplast.cz
•
•
•
•
•

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

IJTE
VYUŽ H CEN!
ĚCÍC
D
Á
V
ZA

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
na ulici Zámecká 17

tel.: 515 222 896, 777 325 225,
e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
------------------------------------------------ČESKÝ VÝROBEK

• PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE
• BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů na HPP i brigádu.

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

KOJENECKÉ POTŘEBY

MIMI A MAMI
Zámecká 7 , Oslavany
nově nabízí:
» dárkové poukazy
» nové druhy hraček
» dětské notebooky

po - pá 8.00-17.00, so a ne 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov
(bývalý areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157
mobil: 731 816 617
servis 733 569 624

VÁNOČNÍ AKCE

8. 12. 2008 - 21. 12. 2008

Více informací: p. Wech, tel.: 602 950 128
společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

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

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

www.plastovaoknafinstral.cz

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
AUTOBAZAR

VÝFUKY

S TŘÍLETOU ZÁRUKOU!

Škoda Favorit
střední díl
426 Kč
zadní díl
426 Kč
Škoda Felicia
střední díl
426 Kč
zadní díl
426 Kč
Škoda Fabia
střední díl
673 Kč
zadní díl
941 Kč

Nemrznoucí směs
do odstřikovače
do -40 °C
balení 1 litr 26 Kč

AUTOBATERIE
S TŘÍLETOU ZÁRUKOU!

45 Ah
56 Ah
74 Ah
95 Ah

1.026 Kč
1.251 Kč
1.710 Kč
2.271 Kč

ODTAHOVÁ
SLUŽBA
NONSTOP

Uvedené ceny jsou včetně DPH 19%
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Zeptali jsme se: Mgr. Pavla Grasgrubera,
ředitele Základní školy ve Vémyslicích
Představíte nám vaši školu?
Vémyslická škola patří mezi klasické úplné vesnické základní školy. Naší velkou devízou je průměr
15 žáků na třídu, což je základní
předpoklad k tomu, abychom své
žáky důkladně znali jak po stránce
potřeb při jejich vzdělávání, tak
po stránce znalosti jejich osobních
problémů, problémů v chování
apod. Ke škole patří školní družina
se dvěma odděleními, ve kterých je
zapsáno 50 dětí. Pracuje podle svého vzdělávacího programu a preferuje různé rukodělné činnosti.
Jak hodnotíte celkovou situaci
školy v posledních pár letech?
Dlouhodobým problémem školství ve Vémyslicích bylo umístění
školy ve dvou budovách. První stupeň dokonce sídlil v nevyhovující
budově po bývalém hostinci. Toto
řešení neumožňovalo užší kontakt
a spolupráci celého sboru, využívání pomůcek a didaktické techniky,
kterou škola postupně nakupovala
a začala při výuce využívat. Situace
se podstatně změnila, když tehdejší
zastupitelstvo v čele se starostou J.
Průdkem přistoupilo na realizaci
přístavby školy. Škola, touto na
vesnické poměry ojedinělou akcí,
vyřešila spoustu problémů, výuka
tím získala jiné dimenze. Mezi
nejdůležitější patřilo vybudování
odborných pracoven, které se
díky tehdejšímu školskému úřadu
podařilo vybavit na tu dobu nejmodernější multimediální technikou-demonstračními a žákovskými
stavebnicemi, videomikroskopem,
video a DVD přehrávači a pod. Jako
první z vesnických škol jsme začali
využívat dataprojektor, zbudovali
jsme učebnu informatiky, nakoupili
spoustu výukových programů.To
ocenili všichni vyučující, kteří tyto
možnost začali využívat při výuce.

Mezi další poměrně finančně náročné akce patřila rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce oplocení, plynofikace školní budovy a její
zateplení a několik dalších drobnějších vylepšení. Některé menší
akce jsme realizovali za pomoci
žáků. Na školním dvoře jsme svépomocí postupně zbudovali oplocené multifukční hřiště, zakoupili
3 tenisové stoly, postavili pergolu
s pracovními stoly, žáci si svépomocí zbudovali krytou úschovnu
kol atd. Tyto prostory slouží žákům
pro uspokojování jejich sportovních
aktivit před vyučováním, v době
polední přestávky či po vyučování
do odjezdů autobusů.
Co je pro školu v následujícím
období prioritní?
Samozřejmě se snažíme prostředí
školy a podmínky pro výuku neustále zlepšovat. Limitujícím faktorem
jsou však peníze, kterých školství
dostává neustále míň a míň. A
obec, která nemá na starosti jenom
školu, finančními prostředky také
neoplývá. Snažíme se, pokud to naše
možnosti dovolují, nečekat a konat.
Z aktivit, které škola pořádá a které
škole přinášejí určité finanční zdroje,
nakupujeme některé drobné učební
pomůcky, materiály pro samostatnou práci, zbudovali jsme zmíněné
multifunkční hřiště a před rokem
jsme si z těchto prostředků pořídili
interaktivní tabuli. Problémem je
ovšem klesající počet žáků, který
bohužel nemůže škola nijak ovlivnit.
K tomutu problému se vedení obce
staví velmi pragmaticky a má velký
zájem školu v obci zachovat.
Vychází vám obecní úřad jako
zřizovatel vstříc?
Samozřejmě, že základem každé
tvořivé smysluplné práce je dobrý
vztah mezi partnery, klid pro práci a
vzájemný respekt.. Musím potvrdit,

že ze strany zřizovatele, konkrétně
pana starosty M. Doubka, nacházíme
pro naše potřeby pochopení. Vážíme
si toho, že zřizovatel má zájem na
tom, aby naší učitelé měli pro svoji
práci co nejlepší podmínky. Na druhou stranu se snažíme vyjít zřizovateli vstříc. Pokud se na nás obrátí se
žádostí o pomoc, rádi vypomůžeme.
Co děláte ve výuce navíc?
Kolektiv učitelů naší školy oplývá neutuchající invencí, kreativitou
a schopností spolupracovat. Toto
jsou hlavní atributy pro neustálé
hledání a postupné zavádění nových motivačních metod do výuky.
V posledním období se nám osvědčily, u žáků a rodičů se setkaly
s ohlasem, projekty zasahující do
života celé školy. Loni se nám podařilo zrealizovat dva. První, třídenní,
byl orientován na volbu povolání
a uskutečnil se pod názvem Festival
profesí. Druhý projekt, tentokrát
dvoudenní, byl zaměřen na problém
zdravého životního stylu.
Jaké mimoškolní aktivity pro
děti organizujete?
Naše škola patří mezi ty, kde je
mimoškolním aktivitám věnována
mimořádná pozornost. Máme dojem,
že eliminací nudy, kterou dnešní
teenageři přímo oplývají, omezíme
nevhodné chování této věkové kategorie. Vezmu-li to chronologicky,
každoročně začínají naše aktivity
tradiční regionální pěveckou soutěží
LYRA. Té se zúčastňují žáci až deseti
okolních základních škol. Tradiční a
hojně navštěvovanou akcí je Vánoční
koncert na vémyslické radnici, kde je
toto vystoupení spojeno s jarmakem
výrobků žáků školy a školní družiny.
V letošním roce uspořádala škola ve
spolupráci s Klubem přátel školy již
v pořadí 35. dětský maškarní ples
pořádaný za vydatné pomoci sponzorů, což umožňuje připravit velmi

hodnotnou tombolu. Organizátorky,
oplývající nápaditostí a kreativitou,
připraví pro návštěvníky vždy kvalitní a pestrý program. U příležitosti
oslav Dnů maminek pořádáme školní
akademie, donedávna alternující
s kvalitními inscenacemi dětských divadelní pohádek. Konec školního roku
je věnován Dni dětí, který představuje
vystoupení žáků jednotlivých tříd
a kroužků, soutěže pro děti i rodiče.
A co rodiče vašich žáků?
Dobrá škola se bez zájmu rodiny
na vzdělávání a výchově neobejde.
Naší snahou je získat pro naši práci
spojence z řad rodičů, neboť současná situace to vyžaduje. Při každé
větší akci zveme nejen rodiče, ale
i veřejnost do školy. Zveme je na
veřejná vystoupení žáků, někteří
rodiče nám pomáhají při organizaci
tradičních akcí, zapojují se se svými dětmi do soutěží a her. Myslím
si, že kdo chce, může škole kdykoli
s čímkoli pomoci. Těm rodičům,
kteří tak nezištně činí, bych chtěl
touto cestou poděkovat, neboť celý
sbor si jejich pomoci velice váží.
Jak získat další informace?
Informace o naší práci, připravovaných a uskutečněných akcích jsou
uveřejněny na webových stránkách
www.volny.cz/zsvemyslice. Často jsou
upoutávky na ně a jejich zhodnocení
publikovány na stránkách regionálního tisku (Vémyslické noviny,
Zrcadlo, Znojemsko), popř. v odborném tisku, jako jsou Učitelské noviny. Nejvíc informací a nasát klima
školy mohou zájemci u příležitosi
Dnů otevřených dveří, které se konají i dvakrát za rok. Musím zdůraznit,
že s prací učitelů a žáků se mohou
zájemci seznámit při pravidelných
i nahodilých společensko kulturních
pořadech, které realizujeme v místě
sídla školy, ale i v regionu.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Město Oslavany přišlo o veškerý svůj majetek,
v exekuci dluží 167.000.000 Kč, stát připravilo
o 3.000.000 Kč a zastupitelstvo nic neví
Je to již čtrnáct měsíců, co má město Oslavany na svém účtu téměř
tři miliony korun, tedy částku. kterou po našich právních předchůdcích
požadovalo v exekučním řízení vedeném odsouzeným exekutorem. Dne
24.10.2008 nabyl právní moci rozhodčí nález, na jehož základě byly naší
společnosti přisouzeny veškeré nemovitosti, které dosud město Oslavany
vlastnilo v k.ú. Oslavany a Padochov, tedy i oslavanský zámek. Rozhodčím
nálezem nám také byla přisouzena náhrada škody ve výši 167.000.000 Kč,
kterou nám nekompetentní postup města Oslavan blokováním majetku
a obchodní činnosti způsobil. Ve věci je vedeno u Okresního sodu Brno-venkov exekuční řízení (nyní ve fázi odvolání) a vlastnické právo
k nemovitostem pro naši společnost bude zapsáno v záznamovém řízení
sp. zn. 31402/2008 na katastrálním pracovišti Brno-venkov.
Na celé záležitosti je obzvláště zarážející ta skutečnost, že město Oslavany ve věci takto složitého sporu zastupoval vyučený kuchař pan Milan
Hošek a nikoliv advokát, jak by bylo v celé věci obvyklé. O tom svědčí
i to, že se celou věcí poprvé veřejně zabývala rada města Oslavan až dne
24.11.2008, tedy měsíc po nabytí právní moci rozhodčího nálezu. Zastupitelstvo města pak nebylo o vzniklé situaci informováno vůbec!
V trestním řízení se rovněž prokázalo, že město Oslavany prodalo
na základě padělaného nabývacího titulu dům č.p. 48 v Oslavanech, který
ve skutečnosti patří Česká republice. Stát tak přišel o 3.000.000 Kč. Věc
v současnosti šetří státní zástupce Mgr. Radek Mezlík. Ani o této záležitosti
nebylo zastupitelstvo města žádným způsobem informováno.
Nehodlám věc nijak komentovat, neboť si myslím, že si podvedení zastupitelé i občané města Oslavan, jakož i čtenáři učiní patřičné závěry sami.
Já sám bych chtěl touto cestou oznámit, že se poměry na zámku v Oslavanech po provedení razantních personálních změn radikálně změní a
návštěvníci si budou moci v co nejkratší době opět prohlédnout obnovené
a dokonce i rozšířené expozice a užít si posezení v zámecké restauraci
na podstatně lepší úrovni, než bylo poslední dobou zvykem. Zároveň chci
ujistit všechny občany Oslavan, jakož i hasiče, vlastivědnou společnost
a muzeum, které zámek užívají, že vzniklou situaci nebudeme řešit v žádném případě na jejich úkor. Jsme připraveni k okamžitému jednání o smírném ukončení všech sporů ovšem za podmínky, že budeme jednat s lidmi,
pro které čest, slušnost a elementární smysl pro spravedlnost nejsou jen
prázdnými slovy. O tom, kteří lidé tato kritéria nesplňují, však musí řádným
způsobem rozhodnout Zastupitelstvo města Oslavan na základě vůle občanů. Čím rychleji se tak stane, tím lépe.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří vydrželi
téměř dvouletou finanční nejistotu, měli trpělivost s opožděným vyplácením
mezd, a přesto se nadále podíleli na činnosti naší společnosti a pokoušeli se
zachovat pro budoucnost co nejvíce z toho, co jsme na zámku v Oslavanech
vybudovali. Rozhodně to neměli lehké, a jsem proto dvojnásob rád, že letošní
Vánoce již prožijí v klidu a beze strachu o to, za co nakoupí svým blízkým
dárky. Doklady ke svým tvrzením pochopitelně předávám redakci Zrcadla.
Děkuji tímto také všem, kteří nám doposud zachovali přízeň i přes masivní negativní kampaň a věřím, že je co nejdříve budeme moci přivítat
na zámku v Oslavanech.
Ing. Jiří Tomek, ředitel společnosti
G&C Pacific Niue Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@seznam.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
smrk ztepilý • borovice černá
jedle vysoká • jedle dánská

Čeká na vás také spousta dárků v naší tombole, např.
Grilovací sada v provedení dřevo-nerez. Každý vyhrává!.
Všechny naše zákazníky srdečně zveme na skleničku
svařeného vína a čerstvé domácí uzené maso.
Akce na stavební materiály, vyjímáme
Cement
269,- Kč/q původně 288,- Kč
Knauf skelná vata 16cm 99,- Kč/m2 původně 154,- Kč
Dlažba zámková
219,- Kč/m2 původně 276,- Kč
Loket 20x10x6
Nabídky jsou platné v době od 8.12. do 23.12. 2008 nebo do vyprodání zásob

Chcete zhodnotit
své peníze?
Pro našeho klienta hledáme
investory pro financování
dlouhodobého projektu.

GARANTOVANÝ VÝNOS
PO DOBU 2 - 5 LET!
Bližší informace vážným zájemcům
poskytneme na tel.: 602 782 272.
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IVANČICE

Na Brněnce 28

telefon: 515 532 899

05.12.2008
Oblastní sdružení
ODS Znojmo
přeje všem
klidné svátky
a hodně štěstí v roce 2009

Provozní doba:
po-pá 8.00-17.00
so 8.30-11.00

POD VÁNOČNÍ
STROMEČEK
KUP SI PĚKNÝ
DÁREČEK!

NOVÁ PRODEJNA

PROSINCOVÁ AKCE: 10% SLEVA

značková krmiva pro psy a kočky • stříhací strojky • šampony • hračky
• vodítka • pelíšky • oblečení • klece pro drobné zvířectvo • podestýlky •
krmivo • jezdecký sortiment • sedla • deky • uzdění • postroje • ohradníky
• napáječky • outdoorové oblečení
Palackého 57, Moravský Krumlov, vjezd do dvora vedle zámku
Po – Pá: 8,45-12,00, 13,00-16,45 hod., So: 8,30-11,00 hod.
Tel.: 515 230 650, e-mail: prodejna@vetko.cz, www.vetko.cz

POD STROMEČEK
MÍSTO PONOŽEK
POUKAZ NA DOVOLENOU
VYUŽIJTE NAŠÍ OSVĚDČENÉ NABÍDKY A DARUJTE SVÝM
BLÍZKÝM POUKAZ NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠÍ
CESTOVNÍ AGENTUROU. POUKAZ LZE VYUŽÍT PRO NÁKUP
JAKÉHOKOLI POBYTOVÉHO, ČI POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU,
LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ, LETENEK, JÍZDENEK I VSTUPENEK.

KATALOGY
ZIMA 2008/2009

EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • VÁNOCE • SILVESTR
UZAVŘELI JSME SMLOUVY S DALŠÍMI
RENOMOVANÝMI KANCELÁŘEMI.
MŮŽEME VÁM TAK NABÍDNOUT
ZASE O NĚCO VÍC...

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU! VOLEJTE

515 321 099, nebo 602 782 232 nebo své požadavky
sepište a pošlete na tmktravel@seznam.cz

TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39,
Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov
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» NAVTIVTE NAE PRODEJNY «
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Martin Sklenář

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“,
Zámecká 22 • Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí
dům, 1. patro • Miroslav: František Šmid - stánek
u radnice • Ivančice: Knihkupectví Juřenová,
Palackého 27 • Oslavany: Trafika Urbanová na Hlavní
a Hlavní AN • Olbramovice: Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb • Dolní Kounice: Knihykvětiny-služby Věra Badinová, Hlavní 2 • Mohelno:
Drogerie LIPA Vaníčková • Rouchovany: UNIVERZÁL
pod věží Alena Sklenářová • Znojmo: Knihkupectví
Comenius, Kovářská 17 • Třebíč: Knihkupectví Jakuba Demla, Karlovo náměstí 38 • Knihkupectví Trojan,
Karlovo náměstí 47/36.
Informace na 515 321 099.
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS
NOVOU EXPOZICI
VÝPRODEJ VYSTAVENÝCH SESTAV

SLEVY AŽ 40%
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zajímavosti
Z regionální kuchyně Advent už jede naplno Přírodovědné
/Znojmo/ Ve Znojmě byla slavnostně pokřtěna nová knížka s náPokud 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.

zvem Přírodovědné zajímavosti Znojemska, která mapuje živou
i neživou přírodu znojemského okresu. Publikaci vydalo Jihomoravské
muzeum ve Znojmě k oslavě 130. výročí založení muzea. Kolektiv
14 autorů na dvou stech stranách s 312 barevnými obrázky zmapoval
současný stav přírody regionu. Popsány jsou v regionu se vyskytující
typické či vzácné přírodniny, příklady krajin, lokalit a terénních situací, geologické zajímavosti jednotlivých katastrů, složení místních
hornin a výskyt celostátně vzácných druhů rostlin a živočichů, vše je
doplněno o mapky. Publikace má i digitální variantu na CD, kde jsou
doplněny fotografie a obrázky. Knížku tak mohou využít například
učitelé k výuce dětí, amatérští přírodovědci, ale i návštěvníci regionu.
Hodnotná publikace vznikla za finanční podpory Krajského úřadu
Jihomoravského kraje s využitím prostředků programového projektu
Ministerstva kultury České republiky.
/mask/

Plavala rybička, plavala ...
... až se na talíř dostala. Pomalu přichází čas vánočních svátků,
a protože je již letitou tradicí podávat ke štědrovečerní večeři rybu,
připomeňme si několik receptů na jejich přípravu.
/mask/

Kapr po Znojemsku

Co budeme potřebovat: 6 porcí kapra, citron, malou lžičku mleté
pálivé papriky, 100 g oleje, 50 g másla, 180 g slaniny, 1 dl červeného
vína, menší čerstvou okurku, 3 rajčata, 1 lžičku rajčatového protlaku,
1 lžičku hladké mouky, zelenou petrželku, sůl.
Postup: Porce kapra stáhneme z kůže, pokapeme citronem, osolíme
a necháme 2 hodiny odležet. Mouku promícháme s pálivou paprikou
a v této směsi kapra obalíme, na oleji opečeme, necháme vychladnout
a pak každou porci obalíme do tenkých plátků slaniny, urovnáme
na pekáč a v troubě zvolna zapékáme. Na pánvi připravíme ze zbylého
výpeku, oleje, másla, rajčatového protlaku, na hrubší nudle nakrájené
okurky a rajčete a červeného vína směs, kterou pečeného kapra zalijeme a necháme dopéci. Zdobíme řezem citronu a petrželkou. Nejvhodnější přílohou je bramborová kaše.

Ryby jinak

Opláchnuté a osušené ryby (možno i filé) nakrájíme na kostičky
velké přibližně 3 x 3 cm. Osolíme je a opepříme. Zeleninu nakrájíme
na tenké nudličky a zprudka opečeme na teflonové pánvi - nejdříve
mrkev a poté cuketu. Ryby vložíme na 2 minuty do páry. Do úzkého
hlubšího hrnce pak dáme zeleninu, hrubě sekané bylinky a ryby. Vše
zalijeme olejem ohřátým asi na 50 °C a odstavíme. Necháme vychladit
a odležet do druhého dne a podáváme s bílými toasty nebo s rýží.

Candát na víně se žampiony

Co budeme potřebovat: 4 porce candáta, 150 g žampiónů (jiných hub),
1 dl bílého vína, lžíci hladké mouky, 40 g másla, sůl, mletý pepř, vývar.
Postup: Porce ryby vložíme do kastrolu, proložíme je žampiony pokrájenými na plátky, osolíme, opepříme, zalijeme vínem a trochou vývaru
tak, aby byly potopeny do dvou třetin a dusíme pod pokličkou, až změknou (15-20 minut). Měkké ryby a žampiony z kastrolu opatrně vyjmeme,
do šťávy přidáme mouku rozetřenou s polovinou dávky změklého másla
a za stálého míchání vaříme, až omáčka zhoustne. Pak vmícháme sůl
a zbylé máslo, porce ryby na talířích pokryjeme žampiony a vše přelijeme
omáčkou. Podáváme s vařenými brambory a se zeleninovým salátem.

Štika pečená se zeleninou

Co budeme potřebovat: 8 porcí štiky, sůl, 4 lžíce oleje, 1 cibuli, 1/2
červené a 1/2 zelené papriky, 100 g hrášku, 150 g fazolek, 150g květáku, 1 fenykl, 2 rajčata, 1 citron, petrželku.
Postup: Rybu osolíme. Na oleji osmahneme cibulku, přidáme papriky, hrášek, osolíme, poklademe porcemi ryby a dusíme 20 min. Fazolky, květák a fenykl uvaříme v osolené vodě a vyjmeme. Rybu dáme
na talíř, obložíme zeleninou, přelijeme šťávou, zdobíme osminkami
rajčat, plátky citronu a petrželkou.

Pstruh na slanině

Co budeme potřebovat: 4 porce pstruha, 100 g slaniny, 2 cibule,
pepř, sůl, citrón.
Postup: Pstruhy vykucháme, očistíme, omyjeme a osušíme. Břišní
dutinu osolíme, opepříme a vyplníme nakrájenou cibulí s proužky poloviny předem trochu rozškvařené slaniny. Osolíme mírně i na povrchu
a ryby břichem dolů naskládáme do pekáče vyloženého plátky druhé
části slaniny. Pečeme zvolna za mírného podlití vodou a podáváme
s tmavým čerstvým chlebem a zeleninovým salátem.

Peklo ve škole
foto: mask

/Region/ V Miroslavi se na
náměstí Svobody uskutečnilo
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a adventního věnce. Po
oficiálním zahájení starostou
města Augustinem Formanen,
promluvil tiskový mluvčí Jaderné
elektrárny Dukovany Petr Spilka
a senátorka za okres Znojmo
Marta Byerová. Věnec požehnal
P. Josef Požár. Následoval kulturní program dětí z mateřských
škol, žáků základní umělecké
školy a základní školy. Slavnost
zakončil krásným vystoupením
místní chrámový sbor.
Letos již podeváté zdobí Miroslav rekordní adventní věnec,
který je vyroben ze 42 m trubkového rámu, kontejneru slámy,
čtyř kontejnerů borového chvojí a
stovek metrů světelného kabelu a
ozdob. Každou adventní neděli se
rozsvěcuje jedna adventní svíce.
Vánoční strom městu věnoval
pan Jiří Matyšek. Miroslavskou
originální výzdobu podpořila

Skupina ČEZ. Město Miroslav
vydalo věnec také na pohlednici, která je k dostání v místních
trafikách a obchodech. O tom,
jak se dílo povedlo, se mohou
návštěvníci města přesvědčit po
celou vánoční dobu, tj. do svátku
Tří králů.
O rekordní věnec se letos
pokusili také ve Vémyslicích. Je
to dílo opravdu monumentální,
ale více než věnec připomíná
spíše nepravidelný pětiúhelník,
kde jsou místo svíček vztyčené
chvojky. Advent začal také v neděli v Moravském Krumlově,
a to koncertem nazvaným Adventní svíce. V hotelu Epopej
se představila sopranistka Lucie
Janderková a barytonista Jakub
Pustina, kteří vystoupili za doprovodu pianistky Jaroslavy Michalíkové a Ansámblu Heleny Halířové. Odpoledne proběhlo adventní
shromáždění s požehnáním adventního věnce a rozžehnutím
vánočního stromu.
/mask/

Miroslavská gulášovka
/Miroslav/ V sobotu 15. listopadu proběhl v miroslavském
kulturním domě již 12. ročník
Gulášovky. Jde o kulinářskou
přehlídku skoro 50 druhů nejrozmanitějších gulášů (kančí,
srnčí, hovězí, rybí), které dodali místní restaurace, jídelny a
občané, ale největší raritou byl
letos guláš syslí. Po atraktivní

módní přehlídce následoval
slavnostní ceremoniál, kdy
předseda organizačního výboru
Oto Schlesinger předal všem
kuchařům „Řád zlaté vařečky.
Po skončení oficiální části následovala degustace vín a taneční
zábava. Zcela zaplněný kulturní
dům se skvěle bavil do časných
ranních hodin. /mask/

Pokud jste ve čtvrtek 27. listopadu vstoupili v Olbramovicích do budovy číslo 125, dovedla vás tajemná chodba, osvícená řadou svíček, přímo do pekla... Nešlo o žádný nebezpečný rituál, ale o vystoupení dětí základní školy s názvem „Čertovské rejdování aneb přijde taky Mikuláš?“,
které si připravili žáci 5. ročníku pod vedením p. u. Hany Semerádové.
Kromě vystoupení zde probíhala také adventní prodejní výstava.
Rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci chválili, nakupovali či
si jen prohlíželi výrobky dětí a učitelů. V tvořivých dílnách bylo obsazeno po celou dobu trvání výstavy a pod dohledem p.u. Ivany Vaculíkové netvořili vánoční ozdoby jen děti, ale i jejich rodiče. No, a kdo se
odvážil vejít strašidelnou bránou do pekla, byl svědkem opravdového
čertovského rejdění, šmejdění a veselení. Nakonec si i ty nejmenší
děti, které se zprvu bály a plakaly, při závěrečné čertovské diskotéce
zatancovaly. A jak to vlastně dopadlo s tím Mikulášem? Opravdu přišel
a podělil všechny nejmenší malou sladkostí. Všem děkujeme za účast
a těšíme se zase na příští rok u nějaké předvánoční akce ZŠ a MŠ
Olbramovice. Krásné a pohodové Vánoce!
Michaela Vejvalková

Voňavý porod v Ivančicích
Rodinné centrum Měsíční Houpačka v Ivančicích si velmi váží svých
velkorysých a štědrých příznivců a sponzorů. Díky jednomu takovému finančnímu daru se podařilo letos na podzim zrealizovat dlouhodobější vizi,
a sice zavést používání aromaterapie v místní porodnici. Měsíční Houpačka zakoupila aromaterapeutické oleje firmy Nobilis Tilia v hodnotě 3 000
Kč a věnovala je na porodní sál. Porodní asistentky byly zaškoleny v jejich
užívání a nadále budou vzdělávány a jejich práce v této oblasti podporována jak ze strany rodinného centra, tak ze strany firmy Nobilis Tilia.
Použití éterických olejů během porodu je bezpečný, přirozený
a krásný způsob, jak budoucí mamince pomoci, aby se cítila klidně
a sebejistě v době, kdy prochází jednou z nejvíce posilujících zkušeností svého života jako ženy. Správné použití éterických a rostlinných
olejů může zmírnit bolest a nepohodlí, napomáhá správnému dýchání
a poskytuje celkový pocit uvolnění. Budoucí maminka se cítí jistější
a více si důvěřuje. . Masáž během porodu poskytuje mamince uklidňující dotek a podobně jako aromaterapeutická koupel pomáhá zvládnout
a lépe snášet bolest. Díky ní může zůstat klidná a soustředěná. Atmosféra zbavená strachu a schopnost co nejvíce relaxovat je při porodu
nezbytná, neboť pocity strachu a úzkosti zablokují uvolňování endorfinů, jež fungují jako jakási přirozená analgetika.
Porod se díky aromaterapii může stát nádherným voňavým prožitkem a narozené děťátko má doslova „na růžích ustláno“.
Prodej olejů Nobilis Tilia a konzultace k aromaterapii poskytuje
Rodinné centrum Měsíční Houpačka, Široká 16, Ivančice, e-mail:
mesicnihoupacka@seznam.cz, mobil 603 426 286.

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Bohuslava Knotková ze Slavětic.
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V době husitských válek se Žižkova armáda
dostala až na Moravu a přiblížila se i k Oslavanům. K jeptiškám v klášteře se donesla zvěst,
že bratří (1. díl tajenky), hlavně pak katolické
kostely a kláštery. Ze strachu před vojskem se
daly jeptišky na útěk. Namířeno měly do Brna.
(2. díl tajenky) a daly se na cestu. Když šly po
svahu kopce, samotné abatyši spadla z hlavy
její kukla. Ve spěchu ji nestačila zvednout a do
údolí zvolala: „Moje kukla.“ Lidé ji tam pak
našli a začali kopci říkat podle ní - Kukla.

05.12.2008

KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 6.12. v 10.00 hod. - POHÁDKOVÉ VÁNOCE - vystoupení škol, jarmark,
Čertovská pohádka, Helena Zeťová, YO YO BAND, ohňostroj, nám. TGM.
• 6.12. ve 20.00 hod. - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA. Hraje skupina Hurikán,
vystoupí zpěvačka Viktoria, Orlovna Rakšice.
PŘIPRAVUJEME: • 26.6.2009 - ZÁJEZD do Českého Krumlova - otáčivé
hlediště - ČAROSTŘELEC - romantická opera v režii Zdeňka Trošky. Vstupenka:
750/525 Kč, doprava: 400 Kč. Přihlášky přijímá MěKS do 15. 1. 2009.
• 10.12. záhájení - VÝSTAVA - KLUB FILATELISTŮ A. Muchy Brno. Výstava
je přístupna po dobu otevření úřadu. MěÚ M. Krumlov - 1. patro.
• 9.12. v 18.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT - Naše kapela Jos. Kristiána, sál
MěKS, Břízová 254, M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
• 15.12. v 17.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ M. Krumlov. Kinosál MK.
• 15.12. - 18.12. - PROMÍTÁNÍ PRO ZŠ. Kinosál M. Krumlov.
• 16.12. v 16.00 hod. - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT PS SLUNÍČKO. Sál
MěKS M. Krumlov.
• 18.12. od 8.00 - 17.00 hod. - VÁNOČNÍ JARMARK - tradiční řemeslné zboží.
Nám. TGM M. Krumlov, pořádá město M. Krumlov, MěKS a M. Štosek.
• 18.12. v 18.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT - Gymnázium M. Krumlov.
Galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné dobrovolné.
Připravujeme: • 26.12. v 10.30 hod. - ZPÍVANÁ ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE
KOLEDOVÁ Antonína Hradila, zpívá Chrám. sbor L. Havla, kostel sv. Vavřince Rakšice.
• 26.12. - 28.12. od 9.00 - 12.00 hod. a od 13.00 - 16.00 hod. - OTEVŘENA
MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 6.12. - 4.1.2009 - PRODEJNÍ VÝSTAVA - „Člověk na cestě“ - Eva Vencovská
- obrazy, Václav Havelka - plastiky. Vernisář v so 6.12. v 16.00 hod., galerie
Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 11.12. v 18.00 hod. - KONCERT SLOVA A VARHANNÍ HUDBY K POCTĚ
SVATÉHO MIKULÁŠE. Legendu o SVATÉM MIKULÁŠI přednese Vladimír
Matějček - herec Divadla za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního
divadla. Varhanní skladby barokních mistrů hraje pan Vladimír Roubal
- regenschori Strahovského kláštera v Praze. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ivančice. Vstupné: 50 Kč, děti: zdarma.
• 14.12. v 16.00 hod. - NÁVRAT ZTRACENÉHO CELLA - ukradení
vzácného nástroje a jeho navrácení...Na violoncello hraje, slovem doprovází
pan Jan Škrdlík. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné v rámci výstavy Člověk
na cestě. Srdečně zve Jednota bratrská v Ivančicích.
PŘIPRAVUJEME: • 6.1.2009 v 18.00 hod. - NOVOROČNÍ KONCERT
- ženský vokální soubor „SIREN“. Galerie Památníku A. Muchy, předprodej
od 15.12.2008 v KIC Ivančice. Vstupné: 60 Kč.
• 10.1.2009 ve 20.00 hod. - PLES MĚSTA IVANČIC. K tanci a poslechu hraje
skupina REX. Sál Besedního domu Ivančice, předprodej od 1.12.2008 v KIC
Ivančice. Vstupné: 150 Kč.
• 25.1.2009 v 16.00 hod. - DIVADELNÍ POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE
- PINOCCHIO - známý příběh oživlého dřevěného panáčka, který prožívá
různá dobrodružství. Účinkuje Hravé divadlo Brno. Předprodej od 15.12.2008
v KIC Ivančice. Vstupné: 50 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 6.12. - 7.12. - sobota: 14.00 - 18.00 hod, neděle: 10.00 - 18.00 hod.
- VÁNOČNÍ POSEZENÍ. Vánoční dekorace a různé náměty na vánoční dárek.
Pořádá Spolek Lidový dům Oslavany a KIS Oslavany.
• 9.12. - ZACHRAŇTE ČESKÉHO JEŽÍŠKA. Agency Je5 a Muzeum rekordů
a kuriozit Pelhřimov vyhlašují pokus o společný zápis do České knihy rekordů:
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI - rekordní pokus
proběhne v celé ČR v rámci projektu České Vánoce s Ježíškem. KIS Oslavany
ve spolupráci s DDM Oslavany se rozhodly účastnit se této akce a pokusit se
tak o společný zápis do knihy rekordů. Sraz je v 15.00 hod. na novém náměstí.
Ke hromadnému vypouštění balónků s přáním Ježíškovi dojde v 15.40 hod.
• 13.12. v 10.00 hod. - VÁNOČNÍ JARMARK - tradiční vánoční trhy na nádvoří
oslavanského zámku. Vánoční atmosféra, prodej zabijačkových pochoutek,
prodej kaprů, teplá medovina, v 15.30 hod. - losování o ceny: vánoční kapr,
vánoční stromeček, betlém.., v 16.30 hod. - vystoupení Dětského chrámového
sboru Cecilia, pořádá KIS Oslavany.
• 13.12. - TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se skupinou DARKEN.
Začátek ve 20.00 hod. ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá Pavel Vavřík.
• 18.12. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 21.12. v 15.00 hod. - ADVENTNÍ KONCERT v kostele Sv. Mikuláše.
Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 26.12. - ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA - taneční zábava se skupinou
DARKEN. Pořádá Pavel Vavřík.
• 31.12. - SILVESTR V DĚLNICKÉM DOMĚ. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina MODRÁ ROSA. Vstupné: 270 Kč/osoba. V ceně vstupného je
zahrnuta večeře a pro každý pár láhev sektu. Pořádá KIS Oslavany
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08. 12. - 21. 12. 2008
Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 9.12. v 16.00 hod. - SLET ANDĚLŮ - diskohrátky pro malé andílky, SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7, s sebou: kostým anděla. Vstupné: 30 Kč/dítě.
• 11.12. - 13.12. od 14.00 do 17.00 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNY pro veřejnost.
Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci nebo dárek z papíru, korálků, drátu, textilu,
včelího vosku. SVČ Ivančice, Komenského nám.7, s sebou: možno vzít nádoby
na zdobení ubrouskovou technikou - láhve, plechovky, zavařovací sklenice,
skleněné dózy. Poplatek dle náročnosti výrobku: od 5 Kč do 110 Kč.
• 19.12. od 15.30 do 17.00 hod - PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE. Vystoupení
dětí nejen z tanečních kroužků. Ivančice, kino Réna. Vstupné: 10 Kč.
• 19.12. v 18.00 hod - VÁNOČNÍ PÁRTY V MEDÚZE - RAP, HIP HOP,
diskotéka, čeká na Vás vánoční překvapení. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM
Medúza). Vstupné: 30 Kč, členové klubu zdarma.
• 23.12. od 15.00 do 17.00 hod - VÁNOČNÍ NADÍLKA VE STÁJI. Přineste
zvířátkům mrkvový nebo jablečný balíček. Ti, kdo donesou nakreslený obrázek
koně, získají odměnu. SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 25.12. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ BÁL SE SKUPINOU
REFLEXY. Ivančice, Besední dům, předprodej vstupenek od 24.11. v SVČ
Ivančice, Komenského nám. 12, bližší informace pan J. Obršlík.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 9.12. - ZACHRAŇTE ČESKÉHO JEŽÍŠKA - DDM Oslavany ve spolupráci
s KIS Oslavany se pokusí o společný zápis do knihy rekordů. Sraz účastníků je
v 15.00 hod. na novém náměstí v Oslavanech. Zde dostanete balónky s přáním
Ježíškovi. Hromadné vypuštění balónků je v 15.40 hod. Rekordní pokus
proběhne v celé ČR v rámci projektu České Vánoce s Ježíškem.
• 10.12. v 18.00 hod. - DOKONČENÁ - zahájení ples. sezóny absolventy středoškolských tanečních. Ve velkém sále Děl. domu v Oslavanech. Vstup do sálu
pouze ve společenském oblečení. Vstupné: 50 Kč - do sálu, 20 Kč - na galerii.
• 13.12. - ZÁMECKÝ PARK. Akce se koná na nádvoří oslavanského zámku ve
spolupráci s KIS Oslavany. Dům dětí se na této akci bude prezentovat vánočními
stánky. Na jarmarku si můžete ochutnat punče pro děti, zazvonit na zvon přání,
koupit vánočního kapra nebo si pochutnat na zabíjačce. Jsou zde připravené
prodejní stánky. Vstupné je zdarma a vstupenky jsou slosovatelné.
• 17.12. od 14.30 - 16.00 hod. - PRO MAMINKY S DĚTMI - výroba koláže
z přírodních materiálů. Poplatek: 20 Kč.
• 20.12. - LEZENÍ V KUŘIMI - celodenní výlet na umělou lezeckou stěnu
v Kuřimi. Výlet se koná v sobotu dne 20.12. Sraz účastníků je na vlakovém
nádraží Oslavanech v 8.30 hod. Předpokládaný návrat vlakem je v 18.50
hod. na vlakové nádraží v Oslavanech. Pořádá DDM Oslavany. Přihlášky
k vyzvednutí v DDM. Cena výletu: 180 Kč. V ceně je zahrnuto jízdné, celodenní
vstup na stěnu, půjčení lezeckého vybavení a odborný instruktor. S sebou:
vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo a pití na celý den (možnost koupit
v supermarketu). Podrobnější informace v DDM Oslavany na tel.: 546 423 520,
739 634 100, nebo na: www.ddm-oslavany.cz.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 31.12. v 9.00 hod. - 26. ROČNÍK TRADIČNÍHO SILVESTROVSKÉHO
POCHODU - sraz účastníků na nádraží ČD v Oslavanech v 9.00 hod. Odjezd
z Ivančic v 8.42 hod. Vedoucí akce paní Hana Pokorná, tel.: 776 322 536.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 6.12. od 10.00 hod. do 16.00 hod. - VÁNOČNÍ HVĚZDA v rámci akce
„Pohádkové Vánoce“ v prostorách DDM budou připraveny dílničky, ve kterých
si každý může vyrobit vlastnoruční dárek pro své nejbližší.
• 12.12. od 14.00 hod. - VÁNOČNÍ PEČENÍ. Srdečně zveme všechny děti,
které chtějí v předvánočním shonu pomoci svým maminkám při pečení cukroví,
aby se přišly podívat „Jak na to!“ Poplatek: 20 Kč.
• 22.12. od 9.00 - 16.00 hod. - JEDNOU V ROCE NA VÁNOCE. Den plný
vánočních her a soutěží pro děti. Cena: 20 Kč.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 9.12. od 14.00 do 18.00 hod. - TKANÍ GOBELÍNU A PŘEDENÍ. Přástky,
na kterých se za dlouhých zimních večerů často scházely v největší chalupě
ženy z celé vesnice, byly příležitostí pro vyprávění příběhů i předávání zkušeností. Nabízíme vám malou ochutnávku tohoto řemesla našich babiček.
S sebou: vlnu, přízi, bavlnky...(mohou byt i starší, použité), kanavu, rámeček
na tkaní (v závislosti na velikosti gobelínu) a gobelínovou jehlu. Všechny tkací
potřeby a materiál budou také na místě, k zapůjčení nebo na prodej. V rámci
dílny budou k vidění ukázky filcovaných výrobků z ovčí vlny. Poplatek: 80 Kč
členové, 95 Kč ostatní plus materiál. Hlaste se předem!

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

st 10.12. ve 20.00

JUNO
Komedie USA

so 13.12. ve 20.00 HELLBOY 2
ne 14.12. v 18.00 Akční film USA
st 17.12. ve 20.00

96 HODIN
Akční thriller Francie

so 20.12. ve 20.00 STAR WARS:
ne 21.12. v 18.00 KLONOVÉ VÁLKY
Animovaný film USA

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

st 10.12. ve 20.00

QUANTUM OF SOLACE
Akční film USA

ne 14.12. v 18.00
ve 20.00

DĚTI NOCI
Film / drama ČR

st 17.12. ve 20.00

TROPICKÁ BOUŘE
komedie USA

ne 21.12. v 17.00

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI
STARÉ PRAHY
Animovaný film ČR

ve 20.00 SAW V
Horor USA

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

so 6.12. v 16.00
v 18.00

HORTON
Animovaný film USA

ne 7.12. v 18.00

OKO DRAVCE
Thriller USA

so 13.12. v 18.00

HELLBOY 2
Akční film USA

ne 14.12. v 18.00
ve 20.00

NESTYDA
Komedie ČR

so 20.12. v 16.00
v 18.00

KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI
STARÉ PRAHY
Animovaný film ČR

MěKS a Městská knihovna Moravský Krumlov Vás srdečně zvou
v pondělí 8. prosince 2008 v 18.00 hodin

NA BESEDU S AKADEMICKÝM
MALÍŘEM JANEM KUDLÁČKEM

rodákem z Dolních Dubňan. Sváteční atmosféru umocní svým
vystoupením děti ze ZŠ Klášterní nám. z Moravského Krumlova
a ZŠ Dolní Dubňany. Vstupné 60 Kč

Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice a hudební agentura
C.E.M.A ve spolupráci s MHF 13 měst Concentus Moraviae
pořádají dne 11. prosince 2008 v 16.30 hodin

BENEFIČNÍ KONCERT PRO KLAVÍR
účinkují: DUO ARDAŠEV - Renata a Igor Ardaševovi
a žáci ZUŠ Ivančice. Sál ZUŠ Ivančice, Palackého nám. 27.
Rezervace vstupenek: 546 451 660, 732 369 174

TJ Sokol Padochov a GUGŮ pořádají
v sobotu 13. prosince 2008 v 19.00 hodin

POSEZENÍ S KYTAROU

hrají skupiny: Wokno, Woraz, Hejkalové, Grýn, Pumpaři, Ibatak
Vstup do sálu bez kanad!!! Vstupné: 60 Kč.
Srdečně zveme všechny přátelé trampských písní.

V rámci akce Country Vánoce
v úterý 16. prosince 2008 v 19.30 hodin vystoupí

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 7.12. v 8.00 hod. - 2. ADVENTNÍ MŠE - Římskokatolický farní úřad.
• 7.12. v 8.30 hod. - 2. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele.
• 7.12. v 15.00 hod. - SETKÁNÍ DĚTÍ MŠ S MIKULÁŠEM v KD - pořádají
město Miroslav, DDM, Římskokatolický farní úřad a laskaví sponzoři.
• 9.12. v 17.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT žáků ZUŠ v sále na radnici.
• 11.12. v 16.00 hod. - PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ v DPS.
• 14.12. v 8.00 hod. - 3. ADVENTNÍ MŠE - Římskokatolický farní úřad.
• 14.12. v 8.30 hod. - 3. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele..
• 14.12. v 15.00 hod. - VARHANNÍ KONCERT Hany Ryšavé - Kaslové
v evangelickém kostele.
• 15.12. v 15.30 hod. - VÁNOČNÍ BESÍDKA v MŠ Sluníčko.
• 17.12. v 15.30 hod. - VÁNOČNÍ DÍLNIČKY v MŠ Husova.
• 17.12. v 16.30 hod. - VÁNOČNÍ ROCKOVÝ KONCERT kapel z DDM v KD.
• 18.12. dopoledne - VÁNOČNÍ TURNAJ VYBÍJENÉ. Pořádají DDM a ZŠ.
• 19.12. dopoledne - VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE.
• 20.12. od 8.00 hod. - VÁNOČNÍ TRH - nám. Svobody - pořádá město Miroslav.
• 20.12. dopoledne - „VÁNOČNÍ STROM ŘEMESEL“ - od 9.00 do 12.00
hod. si mohou návštěvníci v KD vyzkoušet tyto řemeslné techniky: točení svíček,
lití svíček, řezbářskou dílnu, pekárnu, nepečená cukrárna, drátování skleniček,
výroba voňavých mýdel, malování na hedvábí, výrobu dekoračních svícnů,
korálkové ozdoby, decoupage hrnků a další zajímavé dílny. Připraveno je také
občerstvení, vyhlášení soutěže „Kam poletí draci“, výstava papírových betlémů,
čajovna, přádelna, prodej výrobků DDM a k poslechu bude hrát bluegrassová
skupina EARLY TIMES. Pořádá DDM, město Miroslav, MKIC a OS Marek.
• 21.12. v 8.00 hod. - 4. ADVENTNÍ MŠE - Římskokatolický farní úřad.
• 21.12. v 8.30 hod. - 4. ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY v evangelickém kostele.
• 21.12. v 16.00 hod. - VÁNOČNÍ KONCERT Znojemského komorního orchestru v evangelickém kostele.

PROGRAM KIN

SKUPINA POUTNÍCI

Kino Moravský Krumlov. Více informací na: www.poutnici.cz.

Zastupitelstvo obce Kadov si Vás dovoluje pozvat
dne 19. prosince 2008 v 15.00 hodin

NA VÁNOČNÍ KONCERT

Vánoční koledy pro pohodu a náladu Vám bude hrát dechová hudba
„ŠOHAJKA“ z Dolních Bojanovic. Přijďte si poslechnout, jste srdečně
zváni do kulturního domu v Kadově. Vstupné: 70 Kč.

Kulturák v Rybníkách vás zve
v pátek 19. prosince 2008 v 16.00 hodin

„VÁNOČNÍ SEKNIČKA“

Malá expozice venkovské vánoční světnice, ochutnávka vánočního
cukroví našich prababiček, vystoupení dětského sboru Rybičky
v malém vánočním pásmu „K Ježíškovi“.

SM DOMINO Branišovice pořádá
v neděli 28. prosince 2008 od 16.00 hodin

DĚTSKOU OSLAVU SILVESTRA

ZRCADLO - mediální partner

K tanci a poslechu nám v tomto roce naposledy zahraje DJ HONZA.
Samozřejmě nebude na naší diskotéce chybět slavnostní přípitek a
novoroční přání a předsevzetí...a kdo ví, možná, že ještě někdo přijde...

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko
ROKYTNÁ

Rokytná je dnes místní částí města Moravského Krumlova. Dříve
bývala samostatnou obcí a je starobylou lokalitou se slavnou minulostí.
Největšího rozkvětu dosáhl život na zdejší skalnaté ostrožně v 11. a 12.
století, kdy zde bylo přemyslovské hradiště „Rokyten“.
Nejstarší slovanské osídlení ostrožny se datuje do 9. století. To pak
plynule pokračovalo v „grad Rokyten“, poprvé jmenovaný k roku
1046. Župní hrad se stal mocenským a správním centrem severovýchodní části znojemského údělného knížectví. U hradu vznikla trhová
osada a řemeslné zázemí. Zánik hradu bývá spojován z výpravou
Vladislava II. proti Konrádu Otovi Znojemskému roku 1146. Násilné
ukončení života na ostrožně dokumentují stopy po požáru, odkryté
při archeologických výzkumech.
Hrad byl vystavěn převážně ze dřeva a hlíny. Opevněná plocha byla
dvoudílná, což se dodnes uchovalo v jménech místních tratí „Velké hradisko“ (centrální část) a „Malá hradiska“ (předhradí). Hradiště chránila
kůlová palisáda, k níž se nad srázem přimykala srubová obydlí. V terénu
je dodnes patrný mohutný příkop, oddělující centrální část od předhradí.
Po zániku hradiska se těžiště osídlení přeneslo na jeho předhradí.
Tam vznikla nynější Rokytná. Obnovená vesnice se v písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1247. Toho roku olomoucký biskup
Bruno potvrdil darování patronátního práva ke kostelu v Rokytné řádu
křižovníků s červenou hvězdou na Hradišti u Znojma.
V průběhu 14. století se původně asi zeměpanská ves dostala do majetku pánů z Lipé. Krumlovská vrchnost zde zřídila manský dvůr, který
propůjčovala svým služebníkům z řad nižší šlechty. Z nich se roku
1365 jmenuje Zdeněk Uher z Rokytné. Na počátku 16. století získávají
Rokytnou Koberští z Drahanovic jako součást manského statku Vedrovice. Při rušení manského zřízení v roce 1533 Jan z Lipé prodal Janovi
Koberskému z Drahanovic vedrovický statek s Rokytnou včetně dvora
a patronátu kostela. Rokytná u Vedrovic nezůstala dlouho, neboť již
roku 1567 Pertold z Lipé přikoupil vesnici zpátky ke krumlovskému
panství, kde zůstala do zrušení vrchnostenské správy.

Mariánská studánka

Kostel sv. Leopolda. V roce 1190 se připomíná v Rokytné kaple
sv. Jana. Pravděpodobně stávala na místě dnešního kostela, i když
sondážní průzkum základů stavby to zatím nepotvrdil. Kaple sv. Jana
zřejmě bývala hradní kaplí přemyslovského hradu Rokyten a centrem
příslušného velkofarního obvodu. Současný kostel se poprvé připomíná v roce 1247. V této době byl zasvěcen sv. Hypolitu a patřil křižovníkům z červenou hvězdou. Farní kostel se znovu připomíná roku 1535,
kdy jeho patronát od křižovníků získává krumlovská vrchnost. V roce
1734 kostel vyhořel a teprve 1775 byl za přispění krumlovského knížete opraven a znovu vysvěcen jako filiální kostel sv. Leopolda. Uvnitř
kostela je masivní kamenná křtitelnice.
Mariánská studánka. Kaple Panny Marie se studánkou v rokli jihovýchodně od obce je novogotickou stavbou z poloviny 19. století. Navazuje
však na starší tradice poutního a posvátného místa. Poprvé se připomíná
roku 1751. Pramen byl zdrojem kvalitní pitné vody pro obyvatele přemyslovského hradiska, stejně jako pro pozdější obecní vodovod. Dodnes
kaple slouží náboženským účelům a je také oblíbeným výletním místem. V rokli pod studánkou je vodopád s převýšením 15 metrů.
Kaplička. Drobná památka dnes ukrytá v křoví. Kdysi tudy vedla polní
cesta směrem ke Krumlovu souběžná s dnešní silnicí. Podle místní tradice
byla postavena z cihel, které tu zanechali Napoleonovi vojáci. Roku 1809
tábořilo na návrší mezi Krumlovem a Rokytnou asi 10 000 Francouzů.
Krumlovsko-rokytenské slepence. Slepencové skály v říčním údolí
kolem Moravského Krumlova a Rokytné patří k nejcennějším zbytkům
divoké přírody s mimořádnou rozmanitostí flóry i fauny. Skalní stepi
a polopřirozené lesy hostí desítky druhů chráněných rostlin a živočichů.
Chráněné území kategorie „národní přírodní rezervace“ bylo vyhlášeno
v roce 2005.
Napsali Eva a Bronislav Grunovi, Petrovice

Kostel sv. Leopolda

Kaplička ukrytá ve křoví

05.12.2008

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Nový ivančický viadukt

První vlak pravidelné linky na novém viaduktu

V šedesátých letech minulého
století již dožíval starý ivančický viadukt. Jeho technický stav
a hlavně nárůst provozního zatížení na trati Brno-Hrušovany nad
Jevišovkou si vyžádal jeho výměnu. Neumožňoval totiž nasazení
těžších motorových lokomotiv,
a tak si depo Brno paradoxně
muselo ještě koncem sedmdesátých let udržovat stařičké parní
lokomotivy řady 434.2, které
svým nápravovým tlakem 14 tun
pro provoz na mostě vyhovovaly.
Také povolená rychlost 25 km/
hod neodpovídala požadavkům
na tehdejší dopravu. V roce 1968
dokončil brněnský SUDOP projekt nového viaduktu. Projekt byl
schválen ministerstvem dopravy
v říjnu 1969. Po dalších jednáních a přípravách byla stavba
zahájena dne 25. února 1972.
Nejprve bylo nutné vybudovat
provizorní přemostění řeky (používá se dodnes) jako součást staveniště. Současně s tímto objektem
budoval generální dodavatel tj.
Železniční stavitelství Brno ubytovací a provozní prostory včetně
sociálního zařízení staveniště.
Dále byla zřízena příjezdová cesta
na skládkovou a montážní plochu
za „brněnskou“ opěrou, odlesnění
přilehlých pozemků, skrývka humusu apod. Pro výčet prací nesmíme zapomenout, že u hrušovanské
opěry bylo do násypového kužele
uloženo na 46 000 m3 násypového
materiálu, dovezeného převážně
z lomu v Dolních Kounicích.
Betonové patky pilířů a mostní
opěry spočívají na železobetonových kruhových pilotech o průměru 92 cm. Hloubka těchto pilot
je až 21 metrů. Pilotovací práce
provedl n.p. Geoindrustria Praha,
závod Jihlava. Jen pro představu:
do patek pilířů a mostních opěr
bylo zpracováno 3 500m3 betonu.
Betonáž patek, zemní těleso a železniční svršek jsou dílem generálního dodavatele Železničního
stavitelství Brno.
Ocelová konstrukce byla vyrobena ve Vítkovických ocelárnách,
mostárna
ve
Frýdku-Místku
v období od února 1974 do dubna 1975. Vlastní montáž ocelové
konstrukce zajistily Hutní montáže n.p. Ostrava, od září 1974 do
konce října 1976. Pro manipulaci
s jednotlivými díly ocelové konstrukce byla vybudována téměř
180 metrů dlouhá jeřábová dráha
a na ní postavem jeřáb BKS. Vyrobené díly hmotnosti cca 20 tun
byly na vagónech odesílány do
stanice Moravské Bránice a odtud
odvezeny vlaky na starý viadukt.
Montážním jeřábem pak byly
spouštěny na stavební skládku podél osy budoucího viaduktu.
Hutní montáže posoudily způsob montáže a ze tří variant vy-

z archivu L. Pazourka

braly konečnou, při které byla
ocelová konstrukce montována
na podporách nízko nad zemí. Po
jednotlivých polích, pomocí kladkostrojů na montážních věžích,
byl vyzvednut nosník do úrovně
budoucí nivelety. Pak byla vztyčen
pilíř pomocí čepové patky a kladkostroje zavěšeného na spodním
pásu právě vyzvednutého pole.
Po dosažení definitivní polohy
byl pilíř ve svislé poloze zafixován. Takto byla kompletována
ocelová konstrukce ve druhém
až pátém poli. Části viaduktu
v blízkosti opěr byly montovány
odlišně. V poli prvním, tj. u hrušovanské opěry byl díl viaduktu
smontován na lešení, které bylo
umístěno od opěry k dříve postavenému prvnímu pilíři. U brněnské opěry byl jako poslední díl
smontován za opěrou a do mostu
zasunut podélným posuvem.
Montáž mostu byla prováděno od
hrušovanské opěry ( tj. od prvního pole) směrem ke brněnské.
Po zvednutí bylo všech šest sekcí
vzájemně propojeno a po dosažení
předepsaného tvaru byly tyto části
definitivně spojeny, takže viadukt
působí jako spojitý nosník. Po dokončení byl most metalizován zinkem a hliníkem. Uvádíme způsob
stavby velice zjednodušeně. Mimo
to musela být provedena celá řada
prací od geodetických až po konečné zabezpečovací zařízení.
Viadukt dostal název Nový
ivančický viadukt a ve srovnání
se starým viaduktem je svým
technickým řešením důstojným
nástupcem. Nový viadukt je postaven ve vzdálenosti 15 metrů po
proudu řeky rovnoběžně se starým
viaduktem. Je jednokolejný, nivelita koleje je ve výšce 44,5 m
nad hladinou řeky (o 1,8 m výše
než byla nivelita st. viaduktu) je
vodorovná a přímá. Jeho nosnou
konstrukci tvoří spojitý nosník
komorového průřezu o výšce 4,5
m a délce 387 metrů. Pět pilířů je
postaveno jako plnostěnné ocelové rámové konstrukce, které dělí
přemostění na šest polí nestejných
délek s největším rozpětím 79,2 m.

Viadukt v plné kráse - 8. 10. 2006

Celý most váží 2580 tun. Celkové
náklady na stavbu byly 61, milionů korun. Ekonomická návratnost
nového viaduktu je 77 let.
Slavnost u příležitosti ukončení provozu na starém viaduktu,
která se těšila značnému zájmu
veřejnosti, se uskutečnila 10. 6.
1978, přestože nový viadukt ještě
nebyl v provozu. Mezi stanicemi
Moravské Bránice a Moravský
Krumlov jely celkem tři páry
zvláštních vlaků s parními lokomotivami. Zástupci železnice zde
předali pomyslný klíč od starého
viaduktu pracovníkům brněnského Technického muzea.
Hlavní prohlídky stavby nového viaduktu se konaly po částech
v říjnu 1975, dubnu 1976 a dubnu
1977. Další dílčí prohlídkou v červenci 1978 byly zjištěny závady na
železničním svršku. Po odstranění
závad koncem srpna 1978 byl současně udělen souhlas k provedení
zatěžkávacích zkoušek. Ve dnech
18. až 20. října 1978 probíhala
statická zkouška, při níž byl použit
kolejový jeřáb typu GEPK 130
o hmotnosti 520 tun. Na mostní
konstrukci bylo namontováno asi
400 tenziometrů, které měřily rozkmit skutečných napětí.
Dynamické zkoušky začaly 28.
10. 1978, nejdříve s parní lokomotivou řady 524.1117. Tato lokomotiva byla vybrána záměrně,
protože značně namáhá železnič-

konci soupravy byla lokomotiva
řady T 679. Hmotnost vozů byla
1574 tun, hmotnost soupravy
včetně lokomotiv byla 1886 tun.
Téhož dne od 11 hodin pokračovaly zkoušky rozkmitáním
konstrukce pomocí raketových
motorů. Zatěžkávací zkoušky,
ukončené 31. 10. 1978, prováděli
pracovníci Vysoké školy dopravní
v Žilině ve spolupráci s dalšími
odborníky. Jak statické, tak dynamické zkoušky prokázaly velmi
dobrou kvalitu mostní konstrukce.
Maximální zjištěný průhyb byl
naměřen 81 mm, což je v toleranci
s tabulkovými hodnotami.
V závěrečném protokolu byl
viadukt shledán schopen železničního provozu. Ke stejnému
závěru dospěli při závěrečné
hlavní prohlídce dne 3. 11. 1978
i zástupci investora a dodavatele,
takže již nic nebránilo zahájení
pravidelného provozu na novém
viaduktu. První vlak, který po
zkouškách po novém viaduktu
projel, byl vlak nákladní a jeho
rychlost byly 55 km/hod.
V mlhavém ránu 9. listopadu
1978 projel po 108 let starém
viaduktu poslední pravidelný vlak
(byl to motorový spěšný vlak číslo
965). Po výluce, při které byla doprava převedena na nový viadukt,
po němž v 16,02 projel první pravidelný (osobní motorový) vlak
a po 18. hodině první nákladní

Osobní vlak na novém viaduktu - 20. 6. 1985

ní svršek a mostní konstrukce. Při
pojezdové rychlosti 25 km/hod.
vlivem nevyvážených rotujících
hmot vznikají při jízdě této lokomotivy síly, které způsobují
rozkmitání mostní konstrukce,
Rychlostní zkoušky byla provedeny s dieselelektrickou lokomotivou řady T 679.1200. Vzhledem
k malé rozjezdové dráze bylo na
novém mostě dosaženo maximální rychlosti 85 km/hod, přestože
je nová konstrukce viaduktu určena pro rychlost 100 km/hod. Následující den pokračovaly zatěžkávací zkoušky jízdami nákladní
soupravy sestavené z 20 ložených
vysokostěnných vozů, na každém

z archivu autora

foto Jaroslav Valeš

vlak s dieselelektrickou lokomotivou řady T 466.0232. Tím začala
historie provozu na novém ivančickém viaduktu, který již není
překážkou železničního provozu
jak v rychlosti, tak i v zatížení.
Již po několika letech se u hrušovanské opěry projevil stejný
problém jako u opěry starého viaduktu. Vlivem nestabilního podloží pod opěrou se začala obrovská
tíha navezené zeminy sunout
směrem pod viadukt. Nepomohlo
dodatečné zpevnění dalšími piloty.
V listopadu 1999 musel být úsek
před hrušovanskou opěrou zásadně řešen. Byla odstraněna část
náspu, položením drenážního odvodnění v hloubce asi 4 metry cca
200 m od viaduktu a položením
betonových žlabů podél trati bylo
zajištěno odvodnění této části. Pak
bylo znovu položeno kolejiště.
Byli jsme zvyklí na pohled
na starý viadukt. I odborníci se
shodovali, že byl dobře zakomponován do krajiny. Nový most, i
když je po technické stránce velmi hodnotným dílem, nepůsobí
tak dobře, ale musíme zvyknout.
Pro mladší generaci, která již
nepamatuje starý viadukt je to
snadnější.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Ivančický zpravodaj - různá čísla
s články Ladislava Pazourka
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 Kč. Ceny bez 19 %
DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou
také vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být zveřejněno, bude shodovat s číslem,
ze kterého inzerce přišla. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

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

•• Čištění osobních a náklad. vozidel,
koberců a čalouněného nábytku.
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 30,
Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• střešní nosiče - uzamyk. na Felicii
Combi, typ Hagusy. Tel.: 606 418 690.
prodám
•• Peugeot 307, zlatá metalíza, závěs, alu kola, cd přehrávač, najeto
79.000 km. Cena: 155.000 Kč. Tel.:
604 484 923.
•• Opel Vectra 1,6 16 V, r. v. 2000, klimatizace, ABS, rádio s CD, el. okna
+ zrcátka, 4 x airbag, palubní počítač, servisní knížka, litá kola, zimní
+ letní pneumatiky, nové rozvody,
STK do 11/2010. Cena: 90.000 Kč.
Tel.: 603 525 644.
•• Škoda 120, 5 rychl.. STK do 09/09,
motor 100 %, částečná koroze. Cena:
7.000 Kč. Tel.: 602 765 245.
•• Škoda Favorit, r. v. 1989, bílá
barva, menší koroze na levém blatníku, STK do 08/2009, střešní okno
+ tažné zařízení. Cena: 7.000 Kč.
Při rychlém jednání možná sleva.
Tel.: 720 485 469.
•• Škoda Fabia Combi 1,4 tdi, modrá
barva, 2 x airbag, klimatizace, el.
okna, alu kola + zimní, koupeno
v ČR, servisní knížka, výborný stav.
Cena: 190.000 Kč, dohoda jistá. Tel.:
603 581 155.
•• Škoda Fabia 1,2/44 kW, r. v. 10/
2003, najeto 47.000 km, klimatizace, centrální zamykání,barva modrá.
Cena: 120.000 Kč. Tel.: 725 658 413.
•• Volkswagen Golf II Gti 16v,
95 kW, černý. Cena: 20.000 Kč. Tel.:
606 387 479.
•• BMW 525ix, 4x4, abs, asr, klimatizace, litá kola, nová STK, zachovalé
a pěkné. Cena: 45.000 Kč, možná
dohoda. Tel.: 606 494 854.
•• Ford Fiesta 1,1, r. v. 1987, STK
do 06/2010, v dobrém stavu, kosmetické vady. Cena: 8.000 Kč. Tel.:
728 276 783.
•• Fiat Croma 2,0 IE, r. v. 1992, STK
do 06/2009, pohon na LPG, zapsán
v TP, klimatizace, litá kola, centrální zamykání + motor, zimní a letní
pneumatiky, spousta náhradních dílů.
Cena: 27.000 Kč, možná sleva. Tel.:
728 639 839.
•• Nissan Sunny 1,6, stříbrná barva,
r. v. 1993. Cena: 15.000 Kč. Tel.:
602 179 408.
•• Opel Kadet 1,4 benzín, cena dohodou. Tel.: 721 827 609.
•• Renault 19, 1,8 benzín, r. v. 1991,
automatická převodovka, stříbrno-hnědá metalíza, bez koroze. Cena:
8.000 Kč. Tel.: 777 708 178.
•• lité disky včetně obutí, sportovní
vzhled, byly na Felicii. Cena: 3.000
Kč/4 ks. Tel.: 737 974 174. Ivančice.
•• zimní pneumatiky na Škoda
Felicia, komplet 4 ks včetně disků
a krytek, málo jeté. Cena: 2.000 Kč/
za vše. Tel.: 724 962 319.
Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 na novém sídlišti v Ivančicích, nebo 2+1 v M. Krumlově.
Předem děkuji za nabídky.Tel.:
776 489 846.
•• garáž u Domu s pečovatelskou
službou nebo na Kavalírce. Tel.:
515 324 272. Volat po 16.00 hod.
•• garáž v Oslavanech na ulici Starohorská nebo Letkovská, platba v hotovosti. Spěchá. Tel.: 605 412 234.
•• RD ke koupi i starší k rekonstrukci,
vše ohledně převodu zajistím, prosím
nabídněte, spěchá. Tel.: 777 126 970.
Ivančice
prodám
•• dokončenou hrubou stavbu v obci
Vedrovice, pozemek do 1.000 m2,
voda + plyn + elektřina, projektová
dokumentace. Cena: 1.500.000 Kč,
e-mail: zednik@tch.cz. Tel.: 603 563
926, bez RK.
•• menší RD v MK, 2+1, koupelna,
WC, dům je po rekonstrukci, ihned k
bydlení. Tel.: 773 940 740.

•• SPZ Reality Ivančice nabízí
k prodeji: Cihlový byt 3+1 v M.
Krumlově, 2 NP, 74 m2, cena 1,5
mil., 4+1 v Hustopečích, 3 NP, 87
m2, cena 1,5 mil., byt 2+1 v Ivančicích, 53 m2, cena 1,55 mil., byt
2+1 cihlový v Hrotovicích, 62 m2,
cena 1,1 mil., RD 3+1, 1+1, zast.
Plocha 274 m2, cena 3,4 mil., RD
2+1 Rybníky, zast. Plocha 775 m2,
cena 1,8 mil., RD 3+1 Meziříčko,
okr. TR, zast. Plocha 180 m2, cena
1,18 mil. K pronájmu: nebytové
prostory vhodné k obchodní činnosti, či kancelář v Ivančicích,
plocha 32 m2, cena 8 tis. + inkaso.
Bližší informace na www.realityspz.cz, nebo na tel.: 736 114 460.
•• byt 3+kk v OV – Oslavany, novostavba cihlového domu v Oslavanech. Celková plocha 74 m2, balkon
6 m2, 4. patro, vlastní plynový kotel.
Hezké místo, zastávky IDS nedaleko. Nízké měsíční náklady. Možnost
hypotečního úvěru. Více informací
na tel.: 602 721 797, nebo na stránkách: www.adpreality.cz. Cena:
2.080 000 + provize RK (nejsme
plátci DPH).
•• cihlový byt 2+1 v Oslavanech, byt
je v OV. Cena: 1.320.000 Kč. Tel.:
607 847 759.
•• RK ACITY Vám nabízí: pěkný
dům 4+1 s obchodem v centru
Oslavan, zahrada, vjezd, po rekonstrukci, ihned k bydlení, pozemek
400 m2, cena 2,8 mil. k jednání •
Byt 1+1 Ivančice, nová plastová
okna, lodžie, 7. patro, cena 850 tis.
+ provize • RD 3+1 se zahradou
a bazénem, Ivančice, kolaudace
v r. 2007, cena 3,4 mil. Kč • RD 3+1
Oslavany, po rekonstrukci, zahrada
1.200 m2, cena 1,9 mil. Kč, k jednání
• Více info na tel. 605 749 319 nebo
na www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• menší zahrádku v Ivančicích,
v blízkosti malého nádraží, levně.
Tel.: 605 182 970, 534 009 850.
•• byt 3+1 v M. Krumlově, 6. patro
+ výtah, internet, zahrádka, k dispozici od 1. 12. 2008. Tel.: 737 327 835.
•• 36 m 2 nebytových prostor
v Ivančicích na Palackého náměstí
č. 26 (dvorní trakt). Více informací na tel. č.: 777 323 264 nebo
na 602 873 504.
hledám pronájem
•• garáže na Sídlišti v M. Krumlově
pro parkování auta v zimě, prosím
nabídněte. Tel.: 602 782 232.
•• garáže, stodoly, průjezdu pro parkování auta v zimě, dohoda jistá. Tel.:
728 726 397. Horní Dunajovice.
•• bytu 1+1 v Ivančicích. Tel.:
737 418 585.
Stavba - zahrada
prodám
•• ocelový příhr. vazník, délka 6,30 m,
cena dohodou. Tel.: 776 210 110.
•• lícové cihly (148 ks), vhodné
na komín (23,5 x 7 x 11), břidlicově
černá barva. Super cena: 15 Kč/ks.
Tel.: 606 525 643.
•• garážová vrata modřín 2.000 x
2.400 mm, dvoukřídlá, částečně prosklená, bez rámu. Cena: 4.000 Kč.
Tel.: 607 747 541.
•• ocelové zinkované schodiště, roštové nášlapy, výška na jedno patro
(2,80 m). Tel.: 737 010 367.
Vybavení domácnosti
prodám
•• celočalouněné letiště v dobrém stavu, lamelový rošt, matrace ze studené
pěny, úložný prostor. Cena: 3.000 Kč.
Tel.: 775 958 181.
•• rozkládací sedací soupravu na krytých kolečkách, délka 2 m, pomerančové čalounění. Tel.: 731 066 181.
•• 6 párů klik ke dveřím, zn. Viola –
matný nikl, rozteč 9, nové, rozbalené,
nepoužité. Cena: 250 Kč/1ks, možno
i jednotlivě. Tel.: 736 225 053.
•• sprchový kout Sanipro, 80 x 80 cm.
Cena: 3.500 Kč. Tel.: 604 303 267.

•• obývací stěnu, hnědá barva, bohaté prosklení. Cena: 1.500 Kč. Tel.:
602 179 408.
•• sedací soupravu 2 + 1 + taburet.
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 602 179 408.
•• psací stolky 120 x 60 cm
(2 ks), staré 2 roky, zachovalé. Tel.:
721 550 559.
•• jídelní set, oválný stůl + 8 židlí 2 m
(po rozložení 2,40 m), tmavý masiv,
nový, málo používaný. Prodej z důvodu stěhování. Fotografie možno
zaslat na e-mail. Cena: 20.000 Kč.
Při rychlém jednání velká sleva. Tel.:
731 055 245. E-mail: MATEJTESAR@centrum.cz.
Elektro a elektronika
prodám
•• lednici zn. Gorenje, nová od
04/2008 v záruční lhůtě, rozměry:
výška 112 cm, šířka 50 cm, hloubka
60 cm. PC: 6.500 Kč, nyní: 4.800 Kč.
Tel.: 775 610 505.
•• televizor Sony KV-21FQ10K, stříbrný, uhlopříčka 55 cm, stáří 3 roky,
vynikající stav. Cena: 2.000 Kč. Tel.:
724 687 954.
•• barevný televizor Sony, úhlopříčka
63 cm. PC: 9.000 Kč, nyní: 3.500 Kč.
Tel.: 603 962 727.
•• mrazák o objemu 120 l, 3 šuplíky,
skoro nepoužívaný. Cena: 1.000 Kč.
Tel.: 603 962 727.
•• digitální satelitní komplet Strong
500LT s DO (ne CZ programy. Cena:
1.000 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• tiskárnu HP DeskJet D1300 včetně
el. kabelu s trafem a instalačním CD.
Tiskárna je ještě v záruční lhůtě a je
plně funkční. Cena bez USB kabelu:
300 Kč, USB kabel: 60 Kč. Tel.:
731 406 423.
•• televizor Sony KV-21FQ10K, stříbrný, uhlopříčka 55 cm, stáří 3 roky,
vynikající stav. Cena: 2.000 Kč. Tel.:
724 687 954.
•• barevný televizor Sony, úhlopříčka
63 cm. PC: 9.000 Kč, nyní: 3.500 Kč.
Tel.: 603 962 727.
•• mrazák o objemu 120 l, 3 šuplíky,
skoro nepoužívaný. Cena: 1.000 Kč.
Tel.: 603 962 727.
•• digitální satelitní komplet Strong
500LT s DO (ne CZ programy. Cena:
1.000 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• tiskárnu HP DeskJet D1300 včetně
el. kabelu s trafem a instal. CD. J ještě
v záruce a je plně funkční. Cena bez
USB kabelu: 300 Kč, USB kabel:
60 Kč. Tel.: 731 406 423.
Vše pro děti
prodám
•• dřevěnou kolébku pro novorozence. Tel.: 515 336 601.
•• fusak do kočárku z ovčí vlny,
vrchní materiál manšestr, fialová barva, trochu natržený zip, ale funkční.
Cena: 350 Kč. Tel.: 606 115 634.
Ivančice.
•• dětský traktor na vození, nepoužívaný, vhodný pro děti od 2 let,
pohon na dobíjející autobaterii. Tel.:
607 874 064.
•• školní aktovku po prvňáčkovi,
růžová s princeznou, velmi pěkná.
PC: 1.500 Kč, nyní: 500 Kč. Tel.:
723 699 213.
•• atypickou šlapací motokáru
„čopr“, vepředu velké kolo, chróm,
pro dítě od 5 – 7 let. Cena: 1.000 Kč.
Tel.: 728 179 905.
•• celodřevěného houpacího koníka
s opěrkou zad, pro dítě od 1 roku.
Cena: 600 Kč. Tel.: 728 179 905.
Oblečení a obuv
prodám
•• oblečení po dvojčatech (holčičkách), velmi pěkné, vel.: 58 – 74, trička, body, kombinézy + kojící polštář.
Tel.: 731 914 804.
•• oblečení na holčičku od 0 – 2 let.
Cena: 600 Kč/40 ks – různé. Tel.:
605 108 554.
•• značkové oblečení na chlapečka od
3 – 4 let, trika s kr. i s dl. Rukávem,
rifle, mikiny, aj. Tel.: 720 483 651.
•• pěkné oblečení na chlapce od
4 – 8 let, vše téměř jako nové. Tel.:
606 601 271.

•• těhotenské riflové kalhoty s laclem, skoro nenošené, na postavu
vel. 170 cm, cena dohodou. Tel.:
731 914 804.
•• kvalitní pánský oblek OP Prostějov.
Cena: 1.900 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• pouštní maskáče (hnědé), komplet,
řemen, kanady, tričko, vše nové – nepoužité. Cena: 2.800 Kč. Možno i jiné
vojenské věci. Tel.: 775 120 782.
•• rifle (3 ks), 1 x modrá, 1 x černá,
1 x béžová barva. Pas 78 cm, délka 108 cm. Cena: 50 Kč/ks. Tel.:
736 225 053. M. Krumlov
•• dětské botičky, téměř nové, růžová
barva, pevné, vel.: 20. Cena: 100 Kč.
Tel.: 605 108 554.
•• dámské brusle vel. 3, pánské vel. 42
i přeskáčové. Cena: 300 – 450 Kč/pár.
Tel.: 728 179 905.
•• boty na snowboard, vel. 41. Cena
dohodou. Tel.: 603 472 031.
Zvířata
prodám
•• štěně zlatého retrívra, očkovaný
+ odčervený, stáří 6 měsíců, spěchá,
k odběru ihned. Tel.: 515 323 219.
Vhodný dárek pod stromeček.
•• štěňata německého ovčáka. Cena:
2.000 Kč. Tel.: 775 995 676.
•• štěňata jorkšírského teriéra – pejska a čivavy dlouhosrsté – fenka i pes,
očkované + odčervené, odběr ihned.
Tel.: 737 414 800.
•• štěňata jorkšírského teriéra – pejsky, odběr možný v prosinci. Tel.:
739 004 138.
•• štěňata jorkšírského teriéra,
bez PP, 3 x očkované + odčervené, odběr možný 6. 12. 2008. Cena: 6.000 Kč.
Tel.: 775 434 047, 515 440 057.
Třebíčsko.
•• štěňata čivavy dlouhosrsté, stáří
7 měsíců, očkované + odčervené,
vhodná k chovu, možná výměna
za krátkosrsté. Tel.: 776 840 218.
•• štěňata čivavy dlouhosrsté, očkovaná + odčervená, ihned k odběru,
vada zkusu. Cena: 3.000 Kč. Tel.:
607 862 565. Okres Znojmo.
•• štěňata srnčího ratlíka, hnědá
barva, odběr před Vánocemi. Tel.:
603 168 609.
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích
s PP, barva tricolor, velmi pěkná, odrostlá, zvyklá venku, 3 x očkovaná +
odčervená. Cena: 1.500 Kč – 2.500 Kč.
Tel.: 724 033 609.
•• štěňata labradorů bez PP, barva
smetanová, očkovaná + odčervená. Cena: 2.000 – 2.500 Kč. Tel.:
724 033 609.
•• papouška Amazoňana oranžovokřídlého, kroužkovaného. Cena: 8.000 Kč.
Tel.: 603 773 485. Znojemsko
•• papouška Žako – ochočený, cena
dohodou. Tel.: 603 773 485. Znojemsko.
•• mláďata křečka zlatého. Cena:
50 Kč/ks. Tel.: 723 754 152.
•• kobylu – křížačku, stáří 6 let,
165 cm vysoká, ryska, vhodná
do tahu i pod sedlo, velice hodná. Tel.:
739 024 217.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• prase, váha 170 – 200 kg. Tel.:
776 640 196.
•• prase, váha 130 kg, možno i půlky.
Cena: 35 Kč/kg. Tel.: 723 945 153.
•• prase, váha nad 200 kg. Cena: 32
Kč/kg. Tel.: 731 275 855.
•• zdravé hovězí maso, poraženo
na jatkách. Cena: 85 Kč/kg. Tel.:
723 945 153.
Různé
koupím
•• stará rám. akvária. Tel.: 737 414 800.
•• knihu Vlastivěda moravská,
r. vydání 1900 – 1915 (okresy Jižní
Moravy). Tel.: 728 726 397.
•• staré a starožitné věci všeho druhu.
Nabídněte vše. Tel.: 724 468 171.
•• kovadlinu 50 - 100 kg. Tel.:
724 468 171.
•• opakovací vzduchovku vzor 47,
i jinou i nefunkční. Tel.: 724 468 171.
•• dřevo na topení, nabídněte. Tel.:
777 070 749.

prodám
•• vybavení restaurace a kuchyně.
Tel.: 603 863 962.
•• husitské zbraně, replika, dřevěný
trakař vhodný na výzdobu, replika
z 50. let, polní kovový vál 3 m, polní
kovové brány. Tel.: 515 336 601.
•• vánoční stromky – jedličky, různé
velikosti, odběr možný ihned. Tel.:
731 039 667, 728 439 354.
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
•• letošní loupané vlašské ořechy.
Tel.: 732 562 498.
•• ručně sbírané brambory. Cena: 7
Kč/kg. Tel.: 721 428 726.
•• brambory. Cena: 4 Kč/kg. Tel.:
731 275 855.
•• med. Cena: 60 Kč/litr. Tel.:
731 275 855.
•• domácí sádlo. Tel.: 728 354 992.
•• garážová vrata dvoukřídlá, 2 m
x 2,40 m, železná, obložená palubkou
– 5 cm, zateplená polystyrénem, barva luxol palysandr. Tel.: 731 066 181.
•• propanbutanové láhve, plné, 30
kg. Tel.: 737 884 165, 721 954 317.
•• šicí stroj zn. Pfaff v provozu i
jako dekoraci. Cena: 800 Kč. Tel.:
722 736 219.
•• dřevěný klavír, cena dohodou. Tel.:
777 272 628.
•• sloupovou vrtačku M2. Tel.:
728 354 992.
•• kompletní sadu hořáků + řezák, držák, náhrad. špičky, vod. kolečka, vše
nové + starší hořáky navíc. Není to
v kazetě. PC: 20.000 Kč, nyní velká
sleva. Tel.: 605 300 866.
•• šlapací šicí stroj Anker do sbírky.
Tel.: 607 874 064.
•• litinová krbová kamna prosklená, včetně kouřovodu, typ Alfa,
nepoužitá. Sleva: 2.500 Kč. Tel.:
607 874 064.
•• otočnou polstrovanou židli s područkami, modro-černá, pěkná. Foto
mohu zaslat na e-mail. Cena 400 Kč.
Tel.: 605 412 234.
•• akordeon pro začátečníka, barva
černo-šedá perleť, 32 basů. Cena:
1.000 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• sjezdové lyže a běžky zn. Racing,
Fisher, délka 170, 195, 200, 210 cm,
bez hůlek. Cena: 200 Kč/pár. Tel.:
728 179 905.
•• kvalitní CB vysílačku Maxon MX2000, se stacionární kvalit. anténou a
síť. zdrojem 13,8 V Ham-Master 10/
12 A, pro výkonné předzesilovače, vč.
kabel. svodu, vhodné pro základnové
využití. Cena: 2.000 Kč/za kompl.
sadu. Velká sleva z PC, lze přikoupit i
výkonné topení. Tel.: 603 914 392.
Služby
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz.
•• Udělejte si hezké Vánoce, hotovost
až 50.000 Kč na ruku do domu.
Měsíční splátky bez poplatku. Tel.:
605 720 362.
Seznámení
•• muž 37/175 mladšího sympatického vzhledu, hledá dívku či ženu
z nedostatku příležitostí, pro trvalý
a vážný vztah. Romantika a vycházky
přírodou ve dvou. Tel.: 602 782 240.
•• muž 68/182/95 finančně zajištěný,
abstinent, nekuřák, hledá štíhlejší
pohlednou ženu k vážnému seznámení, ke které bych se mohl přistěhovat. Zn.: společné Vánoce. Tel.:
737 884 165, 721 954 317.

•• vdovec 66 hledá přítelkyni pro
vážné seznámení. Samota je velmi
těžká...Tel.: 605 186 414.
•• rozvedená zklamaná žena 53 (ne
vlastní vinou), odbarvená blondýna,
by se ráda seznámila s mužem, domácím kutilem do 60 let, který nechce
být také sám. Tel.: 773 202 731.
•• muž 39/178/78 hledá hodnou ženu
do 35 let, nejlépe štíhlou, která je také
sama a touží po vážném vztahu. Dítě
samozřejmě není překážkou. Tel.:
723 374 225. Prosím pouze sms.
•• štíhlý pohledný muž 54 let,
hledá milou, spolehlivou, také osamělou ženu, která by chtěla bydlet
na venkově. Zn.: Spokojený život
ve dvou, Vánoce snad už spolu...Tel.:
732 798 859.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• ženy na třídění pet lahví, fólií
a papíru, spolehlivé muže - závozníky
a dělníky do areálu Brno-Modřice.
Výplata každý pátek, 58 Kč čistého/
hod., doprava zajištěna, prac. doba
od 6:00 do 16:00 hod., práce i na VPP,
jen dlouhodobě. Tel.: 739 446 736.
•• firma v Oslavanech přijme od 15.
01.2009 do trvalého pracovního poměru řidiče kamionu (ŘP průkaz skup.
C+E) pro cesty do zemí H, SLO, HR.
Čistý měsíční příjem 20.000 - 30.000
Kč. Tel.: 602 790 115.
•• Pro našeho významného zákazníka hledáme kandidáta na pozici
INŽENÝR KVALITY. Požadujeme: ÚSO/VŠ (tech. stroj. směru),
AJ na komunikativní úrovni, znalost ISO 9000, TS 16949 výhodou,
orientaci v řízení jakosti pro automotive audity výhodou. Životopisy
zasílejte na aprofes@aprofes.cz.
Tel.: 733 393 259.
hledám
•• umělecký fotograf hledá ženy a dívky nejen na portrét v exteriéru i v interiéru. Možná i spolupráce s agenturami. Tel.: 602 782 240. Pouze sms.
•• brigádu – úklid kanc. prostor,
výpomoc v domácnosti, hlídání dětí,
apod. Tel.: 606 172 353.
•• práci - úklid v dom. Tel.: 721 408 388.
•• práci jako řidič sk. B, Ivančice,
Oslavany a okolí. Tel.: 739 559 725.

INZERENTI
POZOR !!!
Od 1. ledna 2009 bude
možné zadat soukromý
řádkový inzerát do tištěné
formy Zrcadla POUZE
placenou SMS.
Váš soukromý inzerát v délce
max. 160 znaků zašlete jako
SMS bez diakritiky (tedy čárek
a háčků) ve tvaru: ZR mezera
text inzerátu na níže uvedená
telefonní čísla:

INZERÁT STANDARDNÍ
na 903 55 30 (30 Kč/SMS)
INZERÁT V RÁMEČKU
na 903 55 50 (50 Kč/SMS)
Příklad standardního inzerátu:
SMS ve tvaru: ZR Prodam tri
sudy, 200 litru a motorovou
sekacku na travu. Zn. levne.
zašlete na 903 55 30. Cena
SMS bude 30 Kč.
Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplňeno automaticky.
Po odeslání SMS Vám bude
doručena SMS s potvrzením
o přijetí inzerátu. Komerční
inzeráty budou vyřazeny.
Cena je včetně DPH 19%.
Službu technicky zajišťuje
TOPIC PRESS s.r.o. e-mail:
info@topicpress.cz

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická
14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. ČÍSLO 23/08 - vyjde 19. prosince 2008, uzávěrka 16. prosince 2008. Více na stránkách www.zrcadlo.info!
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VANGL CUP 2008
/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice ve spolupráci s HK Ivančice pořádalo další mládežnický turnaj s názvem Vangl Cup. Tentokrát
se jednalo o kategorii mladších žáků. Do Ivančic zavítaly kvalitní týmy
z celé republiky a to slibovalo velké herní a sportovní výkony na palubovce místní haly. „Přijely České Budějovice, Strakonice, Prostějov,
Jablonec Nad Nisou, Polanka nad Odrou a lokální zástupce Brno - Bohunice. Ubytování všech týmů nám pomohla vyřešit ředitelka Základní
školy Vladimíra Menšíka Mgr. Lenka Vokurková, což nám zkvalitnilo
turnaj ze strany péče o týmy. V sobotu byly k vidění kvalitní a vyrovnané zápasy, které vždy ocenili diváci v hledišti potleskem. Večer za
podpory všech účastníků turnaje sehrálo mužské áčko poslední domácí
zápas podzimní části druhé ligy a v bouřlivé atmosféře zvítězilo. V neděli pokračoval turnaj zápasy, které rozhodovaly o konečném umístění
týmů. Ve tři hodiny odpoledne bylo slavnostní vyhlášení výsledků
turnaje a ALL STAR TÝMU,“ informoval Jiří Obšlík z HK Ivančice.
Pohár za první místo si odvezl tým Brno - Bohunice, Ivančice obsadily páté místo. Ivančice měly jedno zastoupení v ALL STAR TÝMU,
za své výkony byl nominován Tadeáš Górny. Poděkování patří všem
pracovníkům SVČ Ivančice, oddílu HK Ivančice a všem sponzorům
turnaje! Další VANGL CUP se uskuteční 28. února 2 a 1. března
příštího roku pro kategorii starších žáků!
/jak/

Díky Jano!
Cvičenky oddílu seniorek Sokola v Moravském Krumlově děkují
své vedoucí paní Janě Drtílkové za pěkné chvíle strávené 2 x týdně
v tělocvičně. Pod jejím vedením jsme stále svěží, čilé, příjemně
naladěné a za to jí patří náš dík. Toto cvičení vede neuvěřitelných
15 let. Milá Jano, přejeme Ti pohodové Vánoce a hodně zdraví,
optimismu a síly do nového roku.
Za všechny cvičenky M. Zachurčoková a M. Řezníčková.

Toyota handball Cup 2008
/Ivančice, České Budějovice/ V termínu 22. a 23. listopadu se ivančické Středisko volného času vypravilo se svými svěřenci na největší
podzimní turnaj minižactva házené v České republice. Odjíždělo se
v sobotu brzy ráno za nepříznivého počasí, cesta trvala dlouhé čtyři hodiny. I to se podepsalo na prvním zápase ivančických chlapců, kterým
trvalo několik minut než se dostali do herního tempa. „První zápas jsme
prohráli s HC Háje Praha 3:7. Druhým soupeřem jim byli dobře známí
chlapci z Telnice u Brna, první výhra 9:7 a zisk dvou bodů. V dalším
zápase Strakonice předvedly svoje kvalitní a vyspělé hráče, prohra 3:
7. Čtvrtý zápas a opět silný soupeř, SSK Talent Plzeň nedal našim svěřencům šanci, výborně chytající brankář Plzně pustil jen jednu branku
a zápas skončil 1:7,“ řekl Jiří Obšlík z HK Ivančice. V posledním
sobotním utkání to vyšlo a chlapci po urputném boji získali další dva
body za výhru nad TJ Lokomotiva České Budějovice B. Ve skupině
skončili na čtvrtém místě. V neděli bojovali o celkové umístění, narazili na Duklu Praha. Odehráli nejlepší zápas na turnaji, zápas skončil
nerozhodně 4:4, rozhodovaly sedmimetrové hody, které nevyšly a to
určilo, že chlapci hráli o 7.-8. místo. V tomto souboji je čekal domácí
tým TJ Lokomotiva České Budějovice A, podařilo se zvítězit a obsadit
hezké sedmé místo. Tým herně táhl Matěj Klíma a v bráně jistil Mirek
Markus, všichni hráči bojovali a turnaj si určitě užili!
/jak/

05.11.2008

Padochováci křtili knihu o trampingu

/Padochov, Číchov/ Trampové
a přátelé přírody se společně sešli
v Číchově, aby tu společně přivedli na svět novou publikaci mapující tramping na řece Jihlavě.
„Dnešní večer zde v Číchově
křtíme knížku s názvem Tramping na řece Jihlavě. Je to vlastně
druhá publikace, kterou vydala
redakce trempského časopisu
Oslavské boudy, který vychází už
14 let. Pro velký zájem ze strany
traperů jsme dali dohromady
publikaci o trampování na řece
Jihlavě. Knížka se psala tři roky
a autorsky se na ní podílelo deset
lidí za přispění ostatních kamarádů. Ta historie je hodně bohatá a
asi se nám nikdy nepodaří obsáh-

nout všechno, protože trempink je
neorganizovaný a masový, proto
je vždy něco k doplnění. Nicméně naše snažení je korunováno
tímto křtem a publikace si jistě
najde své čtenáře, a to je náš cíl
a poslání,“ vysvětlil Igor Kučera Drobek z Padochova, spoluautor
knížky a organizátor akce.
Knížku pokřtil vínem exministr
životního prostředí Libor Ambrozek - Kytka, Jirka Jedlička – Fred,
což je veličina v pořádání trampských sešlostí, a ten ke křtu použil
pivo, a poslední kmotr spoluautor
jihlavské části knihy Zdeněk
Jaroš - Džery křtil vodou z Jihlavy. „Dnes jsem tu s kamarády
ze Sdružení pooslavských osad

z Padochova, kteří tuto krásnou
knížku dávali dohromady. Já jsem
se s nimi potkal poprvé před čtyřmi roky, kdy se dávala dohromady
trampská historie na řece Oslavě,
kterou jsem křtil před čtyřmi roky
a od té doby jezdím na jejich ohně
a další akce do Padochova. Našel
jsem tu spoustu dobrých kamarádů. Jsem rád, že se nám podařilo
dát dohromady i tuto knížku a
mohl jsem ji podpořit. Kořeny
mé rodiny pocházejí z Mohelna,
a proto Oslava a Jihlava jsou
řeky mého mládí. Jsem rád, že je
zmapované hnutí trampingu v této oblasti. Pravda je, že jsem se
nabídl s pomocí na vydání knihy,
a proto mě oni na oplátku nabídli

mít tu čest pokřtít knížku. Jinak je
tu v Číchově hezky, a když jsem
sem dorazil, myslel jsem, že tu je
krátce po kolektivizaci, to když
jsem uviděl ten prázdný areál a
zdejší kulturní dům. Je škoda, že
takovéto kulturní domy chátrají,
ale nálada a prostředí je na křest
to nejvhodnější. Kdyby bylo léto,
viděl bych to spíše pod Templštýnem nebo Wilsonkou,“ uvedl exministr životního prostředí Libor
Ambrozek - Kytka.
V průběhu večera koncertně vystoupila čtyři hudební tělesa, nálada se zlepšila. K tanci a poslechu
zahrála skupina Pangejt z Třebíče,
Hráč plus Sam, Bóins z Modřic
a Červen 29 z Třebíče.
/mask/

Český střelecký svaz, SSK Miroslav vás zve na

8. ROČNÍK - VÁNOČNÍ KAPR

21. prosince 2008 od 8.30 hodin - prezence, od 9.00 hodin - zahájení
Program: puška na 100 m na terč/na čas, pistole, revolver na terč/na
čas, brokovnice na popry a holuby/na čas. Pro návštěvníky možnost
střelby z luku, kuše a praku. Více informací: www.strelnicemiroslav.es
tranky.cz, nebo na tel.: 515 333 339, 776 626 586

TJ Sokol Padochov pořádá
ve středu 31. prosince 2008 ve 20.00 hodin

SILVESTR 2008

Hraje skupina MELODY MUSIC.
Předprodej vstupenek v Hospůdce do 24.12.2008.
Vstupné: 260 Kč na osobu. V ceně je zahrnuta večeře
a příspěvek na ohňostroj.

Suchohrdly: líheň chovatelských šampionů a mistrů
V letošním roce obdržel medaili
za účast na oblastní výstavě holubů v Práčích a zatím největším
úspěchem je získání poháru a
titulu „Okresní MISTR MCH
chovu holubů“ na okresní výstavě
holubů v Práčích.
K získání titulů a čestných cen
srdečně blahopřejeme. Doufáme,
že i příští chovatelský rok, rok
2009 pro ně bude také úspěšný
a všichni jim držíme palce.
Jsme také rádi, že se naše ZO
stále rozrůstá a mezi mladé chovatele jsme mohli přivítat dalšího
člena. Tím se stal Tomáš Kopečný,

který začal s chovem drůbeže.
Všichni mladí chovatelé se
také vzdělávají v oboru chovatelství, navštěvují totiž ve Znojmě kroužek ČSCH, který vede
MVDr. Štěpánka Illková. Pod
jejím vedením se děti učí základy
péče o své „zvířecí miláčky“, jak
je připravit na výstavy a vše o
chovu vůbec.
Věříme, že všichni zůstanou
chovatelství věrni a že o jejich
úspěších v budoucnu ještě hodně
uslyšíme.
Za ZO ČSCH Suchohrdly
u Mir. a Damnice Jana Rolinková

Miroslavští žáci vyhráli
Letošní rok byl pro mladé chovatele v Suchohrdlech u Miroslavi více než úspěšný. Účastnili
se skoro desítky výstav a rozhodně se mají čím chlubit. A kdo
patří mezi zmiňované šampiony
a mistry? Jsou to žáci 3. třídy:
Radka Rolinková a sourozenci
Magdalena a Jaroslav Vlčkovi.
Radka Rolinková chová králíky, plemeno - zakrslý tříslový
černý, v tomto roce získala pohár
Okresní šampion MCH na výstavě ve Znojmě, v Suchohrdlech u
Mir. obdržela pohár za nejlepšího
králíka výstavy a tři čestné ceny

– ve Skalici a dvě v Branišovicích. Magdalena Vlčková chová
také králíky, plemeno - zakrslý
bílopesíkatý černý, již v roce
2007 získala čestnou cenu na
výstavě v Suchohrdlech u Mir.,
letos má již dvě čestné ceny a
to opět ze Suchohrdel a také
z okresní výstavy ve Znojmě.
Jaroslav Vlček chová holuby, plemeno - Rejdič straka a své první
úspěchy slavil také v roce 2007,
to získal čestnou cenu MCH na
výstavě v Suchohrdlech a pohár
Šampion výstavy III. OV mláďat
a výletků, taktéž v Suchohrdlech.

/Miroslav, Znojmo/ Miroslavští žáci zvítězili v soutěži zaměřené
na turismus. Děti základních škol znojemského okresu se zúčastnili
soutěže v rámci mezinárodního ekologického projektu Evropské unie
Added Vallue, jehož nositelem je za Českou republiku o.p.s. Znojemský regionální rozvoj. Akce probíhala od dubna tohoto roku na osmi
základních školách okresu. Hlavním tématem byla „Doprava a životní
prostředí“ se zaměřením na cykloturistiku, pěší zóny, ekologické dopravní prostředky, negativní vliv dopravy na životní prostředí. Odborná porota posuzovala 140 dětských kreseb a 20 slohových prací. První
místo získala ZŠ Miroslav, na druhém místě skončila ZŠ Dobšice a třetí
místo společně získali ZŠ Moravský Krumlov, ZŠ Vranov nad Dyjí, ZŠ
Kuchařovice, ZŠ Vrbovec, ZŠ Jevišovice a ZŠ Mládeže Znojmo. Autoři oceněných prací obdrželi trička a čepice s logem projektu „Added
Value“. Ceny vítězné škole ZŠ Miroslav předal Samir Maloula, ředitel
o.p.s Znojemský regionální rozvoj, Augustin Forman, starosta města
a Jaroslav Máca, ředitel ZŠ Miroslav.
/mask/

Fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov pořádá
X. ročník tradičního turnaje v malé kopané.

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA

sraz 20. prosince v 8.30 hodin na fotbalovém hřišti

Hráčů v poli: 4 + 1 • začátek turnaje: 9.00 hodin • startovné: 450 Kč za mužstvo
občerstvení zajištěno • nahlášení mužstva a zaplacení vkladu proveďte nejpozději
do 19. 12. 2008 u pana L. Zelníčka, tel.: 723 285 103.

