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Vážení čtenáři Zrcadla,
bývá zvykem, že na začátku každého roku se na tomto místě objeví
několik vět šéfredaktora. Ani letos tomu nebude jinak. Předně mi ale
dovolte, abych Vám všem za redakci Zrcadla popřál vše dobré do nového roku a poděkoval za názory a přízeň projevenou v roce minulém.
Asi jste už zjistili, že první letošní výtisk je co do počtu stran poněkud chudší, než obvykle. Ne, nebojte, nekrachujeme (alespoň prozatím). Tento, dá se říci „ekonomický“ výtisk, je reakcí na ne příliš dobře
se probouzející inzerci v trochu zbytečně nafouknuté „krizové“ době
i „okurkovou sezónu“ v novinařině v zimním období.
Ekonomický výtisk ale není tou novinkou, na kterou Vás chci upozornit. Předně přibude další číslo, které doplní srpnové měsíční vydání.
Takže kromě měsíčníku v červenci, kdy bychom rádi zmizeli někam
k vodě, budeme vycházet každý druhý pátek až do Vánoc. Dojde také
k významným vizuálním i obsahovým změnám našeho webu. Hlavní
myšlenkou je zapojení veřejnosti do tvorby a aktualizace webových
stran, průběžné doplňování odkazů do rozcestníku a zvýšení čtenosti
díky častější aktualizaci a doplňování článků.
Veřejnost chceme více zapojit i do tištěného Zrcadla a budeme rádi,
když se s námi podělí o informace, které bychom prostřednictvím
autorských článků mohli přinést čtenářům. Novou krev v podobě
nadšenců do kultury, přírody, historie a tajemna hledáme také pro tým
Expedice Speculum, která nedávno uskutečnila svou stou výpravu
za záhadami a zajímavostmi našeho regionu a díky zájmu čtenářů se
s největší pravděpodobností ještě letos dočká knižního zpracování.
U Zrcadla, a třeba i dobré kávy se za celý tým těší Marek Pečer.

Záchrana se nevyvedla
/Dolní Kounice/ K záchraně
topící se srny vyjeli hasiči k řece Jihlavě v Dolních Kounicích.
Hasiče v dopoledních hodinách
zavolal muž, který si všiml, že
pod zvířetem se uprostřed řeky
prolomil led. Srna se snažila
v ledové vodě plavat. Na místo
vyjela jednotka profesionálních
hasičů ze stanice v Ivančicích

a místní dobrovolná jednotka
s nafukovacím člunem. Ke zvířeti
si hasiči na člunu museli krumpáčem prosekat cestu ledem. Srnu
se podařilo vytáhnout z vody za
několik minut po spuštění člunu.
Zvíře však bylo natolik podchlazené a zraněné, že přivolaný člen
mysliveckého spolku rozhodl
o jeho utracení.
/jak/

Vloni padl nový rekord
/Dukovany/ Jaderná elektrárna
Dukovany vyrobila v roce 2008
celkem 14 miliard a 448 milionů
kilowatthodin. Směna, která řídila provoz elektrárny v posledních
vteřinách roku, dostala jako malou náplast za službu přes silvestrovskou noc knížku „Zaplavené
vzpomínky“ podepsanou jejím
autorem Jindřichem Smejkalem
a blahopřání ředitele elektrárny
Zdeňka Linharta k tomu, že
ukončili úspěšně celoroční úsilí
všech zaměstnanců pracujících
v EDU. „K dosažení nového

rekordu přispělo několik skutečností. Jednak zvýšení efektivnosti
turbín na všech čtyřech blocích,
takže koncem roku byl výkon
elektrárny 4x 470 MW oproti projektovým 4x 440 MW, dále vysoká spolehlivost provozu přes
99,6% a konečně i zkracování
odstávek, celkem bylo ušetřeno
3,4 dne proti plánu. Svou malou
roli sehrála i loňská vteřina navíc.
Během ní vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany přes 500 kilowatthodin,“ vysvětlil Petr Spilka,
mluvčí JE Dukovany.
/jak/

POSLANECKÁ KANCELÁŘ
BUDE V KRUMLOVĚ
/Moravský Krumlov/ Od konce prosince 2008 je Irena Kočí
z ČSSD poslankyní, i když na
kandidátní listině ČSSD JmK
byla pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR až na
desátém místě. Do parlamentu
za JmK se dostalo osm kandidátů, ostatní byli náhradníci. Po
rezignaci Michala Pohanky tak
automaticky získala mandát.
„Na úrovni parlamentu bych
se chtěla zasadit o zlepšení problémů, kterých je především
v sociální oblasti velmi mnoho.
Každopádně bych chtěla zůstat
v kontaktu s regionem a i nadále
se věnovat tomu, čemu se věnuji
dlouhodobě - sociální oblasti, kde
podle mě je nedostatků nejvíce
a to od začátku platnosti nového
sociálního zákona z roku 2007,“

uvedla poslankyně Irena Kočí.
Poslanecká kancelář bude otevřena v Moravském Krumlově
a již nyní se jedná o pronájmu
nebytových prostor. Jakmile bude
vše zařízeno, předpokládá se, že
pondělí se stane poslaneckým
dnem, kdy bude přímý kontakt
s obyvateli. Mimo tuto dobu bude
kontakt s regionem zajišťovat
osobní asistentka v krumlovské
kanceláři. „Pokud jde o mé zaměstnání v DPS, tak prozatím
zůstávám, taktéž v Zastupitelstvu
města Moravský Krumlov a Jihomoravského kraje. Vzdala jsem
se mandátu člena rady města,
protože rada se schází častěji
a nechtěla jsem svou případnou
nepřítomností blokovat některá
důležitá rozhodnutí,“ doplnila
poslankyně.
/mask/

Půl miliardy do kanalizace
/Ivančice/ V Ivančicích se připravuje velký projekt, který v historii
města nemá obdoby. Jedná se o zlepšení kvality vod v řekách Jihlava
a Svratka nad nádrží Nové Mlýny, který je v Ivančicích pojat jako
intenzifikace čistírny splaškových vod a dostavba kanalizační sítě
v Oslavanech a Ivančicích. „Tento projekt bude stát více jak 25 milionů eur a od státního fondu životního prostředí očekáváme podporu ve
výši 72 procent. Celá akce byla administrativně přesunuta do kategorie
tzv. velkých projektů. Prováděly se změny v žádosti a ta byla v zápětí
podána. Koncem ledna proběhne řídící výbor, který je druhou fází rozboru po analýze na fondu. Pak se projekt přesouvá do Bruselu. Po třech
měsících dostaneme odpověď,“ vysvětlil místostarosta Ivančic Pavel
Dočkal. Zastupitelé města na základě tohoto postupu vzali na vědomí
fakt, že půjde o investiční náklady ve výši 526 milionů korun, přičemž
na Ivančice připadne 278 milionů a částka na dofinancování pro město
je cca 80 milionů korun. Tyto prostředky budou čerpány z úvěru. Fakticky se do země kopne pokud vše dobře dopadne, na začátku příštího
roku. Zatím se pracuje na výběru dodavatelů a budou se vypisovat
tendry, aby se urychlil přípravný postup.
/jak/

Z chatky ukradl pistole

/Brno-venkov/ Bezdomovec ze zahraničí, který se už dva roky potuluje po České republice zavítal i na Brněnsko. Měl hlad a za plotem
zahrady uviděl chatku. Přelezl plot, přišel k chatce, která byla otevřená.
Uvnitř nenašel očekávané jídlo, ale pistole. Do batohu nabral devět
zbraní a vypravil se na další cestu. Když odcházel ze zahrady, uviděli ho všímaví občané, kteří neváhali a vytočili 158. Policisté vyjeli
okamžitě na místo a muže zadrželi. V batohu našli sběratelské zbraně,
které si majitel cenil na sedm tisíc korun. Muž byl obviněn ze spáchání
trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Bezdomovec
kradl v situaci, kdy už byl odsouzen k podmínečnému trestu.
/jak/

foto: mask

Z medvěda dostanou
na střechu a školku
/Oslavany/ V rámci schválení
státního rozpočtu se podařilo
městu Oslavany prosadit dva pozměňovací návrhy, které se týkají
takzvaného porcování medvěda,
což mnohdy nebývá veřejností
vnímáno kladně přesto, že v některých případech jde o věc veřejně prospěšnou a účelnou. Peníze,
které dostaly Oslavany, budou
sloužit občanům, potažmo dětem.
Město podalo celkem pět pozměňovacích návrhů na dotace, které
se vesměs týkaly oblasti školství.
Podařilo se uspět ve dvou případech. Prvním případem je dotace
0,8 milionu, která bude sloužit na
další pokračování rekonstrukce
vestavby střechy na budově druhého stupně základní školy. Peníze budou použity na dostavbu,
aby se v co nejbližší době mohlo
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začít vyučovat v nových prostorách. Druhá a významnější dotace
ve výši 7 milionů korun byla udělena na opravu budovy Mateřské
školy v Padochově. V minulosti
se dokonce uvažovalo o prodeji
této budovy a výstavbě nové mateřské školky na jiném pozemku
v této městské části. Protože se
ale podařilo získat tuto nemalou
dotaci, tato varianta definitivně
padla. Částka z dotace je natolik
dostatečná, že se opraví stávající budova, ve které je školka a
knihovna. V rámci přípravných
projektových prací se počítá
s komplexní výměnou oken, zateplením fasády, opravou střechy,
výměnou dveří a opravou celého
interiéru. Tímto se tato školka
stane jednou z nejlépe opravených budov ve městě.
/jak/

������������
����������������������
���������������
�����������������
������������������

�����������

���������� ����������

� � � � � � � � � � � � � �

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

09.01.2009

Hledejte levnější elektřinu

Novoroční poselství
hejtmana JMK
Vážení přátelé, těší mne, že Vás mohu touto cestou pozdravit a
popřát Vám vše nejlepší do roku 2009 jako hejtman Jihomoravského
kraje. Stojíme na počátku roku, jehož dvanáct měsíců před námi leží
jako nepopsaný list.
V závěru roku loňského nové vedení kraje připravovalo to nejdůležitější, co má vliv na každého obyvatele jižní Moravy - rozpočet
na rok 2009. Jeho podobu schválili jihomoravští zastupitelé na svém
prosincovém zasedání. Jde o rozpočet, který je sestaven jako vyrovnaný a velmi konzervativní. Mimořádně optimistické vládní odhady
daňových příjmů při schvalování státního rozpočtu pro letošní rok totiž
nesdílíme. Každého občana kraje bude jistě zajímat, že nový rozpočet
například počítá se 75 miliony korun na hrazení regulačních poplatků
ve zdravotnictví, 45 milionů jsme vyčlenili na podporu dobrovolných
i profesionálních hasičů, 75 milionů je určeno na rozvoj venkova.
V rozpočtu samozřejmě pamatujeme na dopravu, školy, zdravotnictví
a například také na podporu ohroženého souboru Ondráš. Podpoříme
také jihomoravské zemědělce, vinaře, budování protipovodňových
opatření, výstavbu vodovodů a kanalizací. Budeme dotovat práci neziskových organizací v oblasti sociální péče, které si velmi vážíme.
Výčet by byl dlouhý. Je však zřejmé, že rozpočet na tento rok plně
reflektuje potřeby kraje v nadcházejícím období v rámci finančních
možností kraje. Hned první polovina letošního roku se bude nést ve
znamení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Také
v našem kraji se uskuteční řada akcí. Jako místopředsedu zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stínového ministra
zemědělství mě především těší, že právě jižní Morava byla vybrána
jako místo neformálního setkání ministrů zemědělství Evropské unie.
Tato a další setkání nám umožní nejen zviditelnění v rámci celé Evropy,
ale především jsou příležitostí ukázat, že jižní Morava je atraktivním a
vyspělým evropským regionem, se kterým stojí za to spolupracovat.
Milí spoluobčané, věřím, že nový rok bude pro nás všechny, obyvatele Jihomoravského kraje, rokem úspěšným.
Váš hejtman Mgr. Michal Hašek

/Region/ Proč je zdražování
elektrické energie v jednotlivých
krajích tak rozdílné?
Možná i proto, že obce, které
kdysi dostaly za pusu akcie rozvodných energetických akciových
společností tyto prodaly na jižní
Moravě a v jižních Čechách opět
za pusu. ČEZ je výrobcem energie,
ne distributorem, a to platí právě
na jižní Moravě. V krajích, kde je
i distributorem, se zdražuje o cca
10%, kdežto E-ON, který je jen
distributor, o 16%. Jenže distributora elektřiny nezměníme - dráty
k našim domovním přípojkám
patří E-ONu, ale od 1.1. 2006 si
můžeme jako koncoví zákazníci
zvolit dodavatele elektřiny. Stačí
se podívat na stránky Energetického regulačního úřadu (ERÚ)
na www.eru.cz, tam si vybrat,
E-ON Energie a.s., Pražskou
energetiku a.s., ČEZ Prodej s.r.o.,
BICORN s.r.o. nebo společnost
Centropol Energy a.s. Ceny
energie jednotlivých společností
se dají orientačně určit podle
kalkulačky. Stačí vyplnit údaje
a porovnávat.
Výslednou cenu dodávky elektřiny pro konečného zákazníka
tvoří cena za distribuci elektřiny,
cena za systémové služby, cena
za činnost zúčtování operátorem
trhu s elektřinou, cena na krytí ví-

Kvalitní autobaterie BRIT
v kapacitách od 45 Ah
a cenách již od 857 Kč
vč. DPH, záruka 2 roky.

HITL s.r.o.
Dobelice 57
Moravský Krumlov
tel.: 515 323 495
www.hitl.cz

DŘEVO

PALIVOVÉ A KRBOVÉ
(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov
objednávky a info na tel:

603 576 656

cenákladů spojených s podporou
obnovitelných zdrojů, druhotných
zdrojů a kombinované výroby
elektřiny a tepla, cena za silovou
elektřinu a daň z elektřiny. Pokud
si někdo nezmění dodavatele
sám, tak je dodavatelem na jižní
Moravě a v jižních Čechách automaticky E-ON.
Například podle Alana Svobody, ředitele divize Obchod společnosti ČEZ, nabízené nižší ceny
ovlivnily především dva faktory.
ČEZ nakoupil na burze elektrickou energii pro své zákazníky výhodněji, tedy včas a hlavně v dostatečném množství na dva roky
dopředu, konkrétně na roky 2008
a 2009. Využil totiž výhodného
dvouletého produktu, který se
obchodoval při rozjezdu Pražské
energetické burzy s výrazně nižší
cenou elektřiny pro rok 2009, než
kolik činila tato hodnota o rok
později. Tuto cenovou výhodu
se nyní ČEZ rozhodl poskytnout
svým zákazníkům v nákupních
cenách bez ohledu na další růst
cen elektřiny na trhu. Společnost
ČEZ Prodej se rozhodla vzdát
podstatné části své prodejní
marže. Uvedeným krokem chce
Skupina ČEZ umožnit svým zákazníkům stabilizovat jejich situaci v době finanční a ekonomické
krize. /jak, internet/

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

Můj bratr má zapsáno dosud trvalé bydliště v mém rodinném domku,
který jsem zdědil po našich rodičích, situace s ním je však složitá, protože má spoustu dluhů i jiných problémů, a mám tedy strach, aby toto
nemohlo nějak ohrozit tento můj rodinný domek nebo zařízení v něm
nebo abych dokonce o dům nepřišel. Můžete mně poradit, jestli to trvalé
bydliště lze nějakým způsobem zrušit, bratr to však odmítá a nesouhlasí
s tím. Velmi děkuji za odpověď.
Pokud jde o trvalý pobyt, tak je k němu třeba uvést, že jde pouze o údaj
evidenční. Jde o pobyt občana v České republice, který si zvolí zpravidla
v místě, kde má rodinu nebo příbuzné či kde vlastní nějakou nemovitost.
Údaj o trvalém pobytu se dnes již využívá méně než v minulosti. Jeho využití lze najít např. v předpisech upravujících sociální zabezpečení tj. důchodové pojištění či nemocenské pojištění, dále např. při nakládání s odpady
či ve větších městech při úpravě parkovacích míst.
Trvalý pobyt však nijak neovlivňuje vlastnictví k nemovitosti, a tím že
Váš bratr má u Vás trvalý pobyt, nemůže být Váš dům nijak ohrožen. Druhou věcí je samozřejmě to, že údaj o trvalém bydlišti je snadno dostupný
pro soudní exekutory a může být jimi využíván např. k provádění exekuce
prodejem movitých věcí. Platí však, že soudní exekutor může navštívit jakékoliv místo, kde se nachází věci povinného, tzn. i místo, které není jeho
trvalým bydlištěm. Takže jediné riziko, které bych ve Vašem případě viděl,
je skutečnost, že můžete být navštíven soudním exekutorem k zabavení
movitých věcí, které jsou Vašeho bratra.
Na druhou stranu Vám zákon dává možnost zrušit trvalé bydliště Vašeho
bratra. Podmínkou je podat kvalifikovaný návrh na ohlašovnu (obecní či
městský úřad) a dále Váš bratr nesmí mít k rodinnému domu žádné užívací
právo (tj. nesmí mít k domu vlastnické, spoluvlastnické právo či věcné
břemeno) a dále nesmí objekt rodinného domu užívat (prokazuje se např.
svědeckou výpovědí sousedů, že u Vás nebydlí). Pokud by v domě bydlel,
musel byste ho nejprve nechat soudně vystěhovat na základě žaloby a pak
mu až eventuálně nechat zrušit údaj o místě trvalého bydliště.

Chyťte si za odměnu svého vandala
/Miroslav/ V poslední době se
opět množí případy vandalismu.
Jako v každém jiném městě jsou
i zde s vandaly problémy.
S tímto faktem se ale nehodlá
smířit zdejší radnice. Rozhodla
se radikálně řešit situaci formou
odměňování těch, co na vandala
upozorní. „Snažíme se na různých besedách s občany upozorňovat na tento nešvar a naopak
sbíráme náměty a podněty na
zlepšení situace. Přesto se najdou
jedinci, kteří se snaží svým jednáním systematicky ničit, co se dá.
Byli bychom rádi, kdyby lidé byli
více všímaví. Prozatím musím
konstatovat, že výsledky nejsou
uspokojivé. Někteří pachatelé
byli odhaleni za pomoci kamerového systému, přesto těch, co
unikají, je stále dost,“ uvedl mís-

tostarosta Roman Volf.
Poslední případy jsou hodně
viditelné. Jde o rozbití osvětlení
pod kaštany, zničení dopravních
značek, informačního systému.
Vrcholem bylo poničení informačních cedulí na Miroslavských kopcích a na Miroslavském rybníku.
„Zde, s prominutím, nějaké
„prase“ lidskými exkrementy pomalovalo jednu informační tabuli
a ostrým předmětem prořízl ochranou folii. Tato tabule musela být
demontována a nemalým nákladem znovu opravena. Nechápeme,
co k tomuto jednání někoho vede.
Těžko se shánějí peníze a buduje
se něco nového. Kapitola sama
pro sebe jsou krádeže hlavně
kovových předmětů. Bylo zcizeno několik kanálových vpustí,
a to i přes razantní snížení cen

WHC therm., s.r.o.

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz

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

REMAPLAST
OSLAVANY

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

•

INŽENÝRA KVALITY
SE ZNALOSTÍ AJ

•

SPRÁVCE IS
- ADMINISTRÁTORA
SE ZNALOSTÍ AJ

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

www.remaplast.cz
•
•
•
•
•

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

IJTE
VYUŽ H CEN!
DĚCÍC
Á
V
A
Z

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
na ulici Zámecká 17

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

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

ve výkupnách. Čekali jsme, že
těchto krádeží ubude, nestalo se
tak. Nahrazujeme plastovými, ale
to je nákladné. Je tu i bezpečnostní
riziko,“ posteskl si Roman Volf.
Řešení situace ale není úplně
nové. „Oprášili jsme veřejný
příslib a tomu, kdo prokazatelně
pomůže odhalit pachatele vandalizmu, bude vyplacena odměna ve
výši tří tisíc korun. Situaci také
napomáhá obnovení městské policie. Sloužil zde jeden muž a jedna
žena, ale po roce strážník odešel.
Vypsali jsme výběrové řízení
a z něj vyšla nejlépe žena. Takže
jsme jedni z mála měst, kde slouží
samé ženy. Podmínky pro výkon
služby mají. Rozpis služeb je koncipován na moment překvapení
a výsledky se dostavují,“ ukončil
místostarosta Volf.
/mask/

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling
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Ekologický poplatek zdražil ojetiny automobilů Občanská bezpečnostní
/Region/ Máte doma staré mentu ojetých vozů, a to zejména značky, dá se ale předpokládat, že platek nezaplatíte. Pokud splňuje
komise informuje
auto? Tak až půjdete tuto ojeti- těch přestárlých.
to bude zpoplatněná služba.
pouze některou z norem R 83-03
nu zaregistrovat, budete muset
nově zaplatit obecnímu úřadu
ekologický poplatek, který stát
později využije na likvidaci vraku. Čím je auto starší, tím bude
poplatek vyšší. Vychází se totiž
ze škodlivých emisí, které staré
auto produkuje.
Taxa je 3 000 až 10 000 korun.
Poplatek se netýká novějších aut
s třícestným řízeným katalyzátorem. Většinou jde o auta vyrobená
po roce 2000. Cílem nové legislativy je omezit dovoz aut v bídném
technickém stavu. Protože by ale
byl zvýhodněn místní trh, což je
v rozporu s evropskými směrnicemi, je poplatek platný i na vozy
registrované u nás. Poplatek platí
při první přeregistraci auta, další
prodej vozu už zpoplatněn není.
Jedná se o jednorázový poplatek,
jehož cílem je zavést alespoň
částečnou regulaci do celého seg-

Jak to tedy je ? Nejvyšší ekologický poplatek 10 000 Kč se bude
platit při převodu u naprosté většiny aut vyrobených před rokem
1992. Jsou to například Škoda
100, Škoda 105 a 120, první typy
Škoda Favorit, Trabant, Wartburg,
VAZ 2001, Zastava, Oltcit, stará
Dacia, Fiat 127, VW Golf a Passat
první generace. Pět tisíc zaplatí
majitel auta vyrobeného zhruba
v letech 1992-1996 a nejnižší poplatek tři tisíce korun se má vztahovat na vozy z let 1996-2000.
Nerozhoduje však rok výroby.
Výše poplatků se odvíjí od emisních limitů, které byly v daných
letech zaváděny. Nejpřesnější
informace, jakou emisní normu
vaše auto splňuje, by vám měl
podat příslušný obecní úřad pověřené obce, který bude vůz registrovat. Další teoretická možnost
je požádat příslušné zastoupení

A jak zjistit, jak na tom náš vůz
je? Je třeba si ověřit, jestli auto
má ve velkém TP zapsanou jednu
z následujících norem R 83-05A
nebo ES 98/69A, ES 1999/102A.
Pokud ano, pak splňuje emisní
normu EURO 3 a pak z něj po-

B,C nebo R 83-04 B,C nebo ES
94/12 nebo ES 96/44 nebo ES
96/69 nebo ES 98/77, pak splňuje
pouze normu EURO 2 a zaplatíte
poplatek 3000 Kč. Ještě nižší
emisní hodnoty se dále více stupňují a poplatek se zvyšuje. /jak/

Plynu v kraji zatím dost
/Kraj/ Od úterý 6. ledna přestal
do naší republiky proudit plyn
z Ruska. Z možná oprávněných
obav z řad veřejnosti o zásobování domácností jsme se zeptali
i na Krajském úřadě JMK, zda
existuje nějaký krizový scénář i
pro zásobování krajských institucí, úřadů, nemocnic a škol.
„Jihomoravský kraj je připraven řešit takovouto možnou
situaci. V případě omezení dodávek plynu má JMK připravena
opatření k zajištění zásobování

plynem klíčových organizací nezbytných k zajištění základních
funkcí území. Jde o přibližně
150 společností v oblastech zásobování tepla, dopravy, školství,
zdravotnictví, potravinářství a
podobně,“ uvedl Jiří Klement,
tiskový mluvčí JMK.
Protože jsou k dispozici rezervní zásoby plynu a menší dodávky
z jiných zdrojů, mělo by se zimní
období, které je pro zásobování touto surovinou náročnější
bez problémů překlenout. /jak/

Přednáška legionáře přiblížila válečné události
/Moravský Krumlov/ Žáci
osmých a devátých tříd Základní
školy Klášterní náměstí v Moravském Krumlově měli jedinečnou
možnost zúčastnit se přednášky,
která jim přiblížila osudy vojáků
obou světových konfliktů.
„Jsem rád, že jsem byl pozván na tuto školu v Moravském
Krumlově, do které jsem i já
jako chlapec chodil. Žákům jsem
přednášel o první světové válce,
o našich legiích a dostali jsme
se až k druhé světové válce. Šlo
spíše o přátelské vysvětlení toho,
že nešlo o armády, ale především
lidi. Šlo spíše o besedu, ve které
jsem se snažil vyzvednout jednotlivce i skupiny a důvody, proč
tito lidé utekli z rakouské armády

a dali se do legií. Proč se v druhé
světové válce zase hledaly cesty,
aby se nejen vojáci mohli dostat na východ i na západ a tam
bojovat za svobodu své země.
Současní mladí lidé jsou schopni
toto vnímat, protože v minulosti
to tak nebylo možné, některé
pasáže byly z učebnic vymazány.
Do roku 1990 se nesmělo mluvit
o našich pilotech v Anglii. To se
snažím napravit. Mladí lidé jsou
vnímaví a uvědomují si, že v tom
něco je, a to se nám dnes podařilo
i ve spolupráci s aktivními zálohami a vojenskou správou předat,“ vysvětlil Jiří Stanislav, člen
Československé obce legionářské
a starosta Horních Dubňan.
„Společně s kolegyní Ivetou

Kudláčkovou za sekci dějepisu
na ZŠ Klášterní jsme se setkali
s panem starostou Jiřím Stanislavem a domluvili se na přednáškách o historii obou světových
válek, protože tato látka do roku
1989 v učivu chyběla. I dnes
je historických materiálů málo,
proto proběhla dnešní beseda.
Jsme rádi, že pan starosta pozvání přijal a poutavě tuto problematiku objasnil. Jednalo se o
dvouhodinové cykly se spoustou
učebních materiálů, se kterými se
jako učitelky dějepisu setkáváme
poprvé,“ ocenila bývalá kantorka
školy Milada Pelajová.
Nadšení byli i žáci. „Přednáška
s panem starostou mě zaujala,
dozvěděl jsem se o legiích a jak

pracoval pro OSN. My jsme tuto
látku ještě neměli, takže je to pro
nás nové. Nejvíce mě zaujaly
historické pojmy z první světové
války a osud pilotů v Anglii za
druhé světové války,“ zhodnotil
jeden z žáků David Slavíček.
Žijeme ve světě, který je konfliktní a beseda upoutala zájem
mladých o vybudování obranné
armády. „Plán na další přednášky
je zatím otevřeným konceptem.
Budeme se snažit žáky seznámit
s veterány, kterých ubývá. Není
nic lepšího, než když před děti
přivedete živého hrdinu. Také si je
třeba uvědomit, že naše armáda je
součástí EU a NATO, ale také pomáhá například při povodních,“
uzavřel Jiří Stanislav.
/mask/

Probouzíme se v novém roce, elektrárna jede na plný výkon a bez
závad a tak si Vám dovolím předložit několik informací ze světa jaderné energetiky: Japonský výrobce komponentů pro jaderné elektrárny
„Japan Steel Works“ oznámil, že do roku 2012 ztrojnásobí svoji
výrobu. Tato firma je v současnosti jedním z největších výrobců velkých technologických komponentů pro JE, jako jsou tlakové nádoby
reaktorů, parogenerátory, kompenzátory objemu a podobná zařízení
z těžkých výkovků ušlechtilých ocelí. Zakázky již nyní nasvědčují
zhruba zdvojnásobení výroby. Co k tomu dodat? Pokud budeme
váhat, tak nebude kdo by nám další potřebné bloky JE postavil.
Za deset let protitemelínského programu poskytla hornorakouská
vláda aktivistům na obou stranách hranice více než 10 milionů eur. „Je
nejvyšší čas zastavit financování protiatomové lobby a zásadně je přehodnotit. Temelín běží s výrazně menším počtem poruch než jiné jaderné
elektrárny v Evropě. Dosáhlo se jen toho, že se kvůli aktivitám z Horních Rakous, i nadále stavějícím v první řadě na provokacích, nesmyslně
poškodily dobré sousedské vztahy,“ soudí šéf sdružení Schwarzenberg
v trojzemí Bavorsko - Horní Rakousy - jižní Čechy Walter Hollhuber.
A ještě jednou od sousedů. V bezjaderném Rakousku vznikne každoročně 115 tun radioaktivního odpadu. Dvousetlitrové sudy s ním se ukládají do hal meziskladu v dolnorakouském Seibersdorfu, jejichž prostory
vystačí do roku 2030. K dnešnímu dni je jich tam 10 400 a každoročně
jich přibývá 280. Jaký bude jejich konečný osud, není vůbec jasné.
Společnost Škoda oznámila, že bude klíčovým dodavatelem dokompletace výstavby 3. a 4. bloku JE Mochovce. Slovenské elektrárně se
chystají investovat do dokončení JE Mochovce částku 2,75 miliard eur
a kromě toho, vlastník Slovenských elektrární společnost ENEL počítá
ještě s další investicí do modernizace a zvýšení výkonu stávajících
dvou bloků téže elektrárny. Přeji všem čtenářům zdraví v roce 2009!
4. ledna 2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Město chce mít své logo

/Miroslav/ Také město Miroslav chce mít stejně jako Znojmo své
logo, které by charakterizovalo obec a podtrhovalo region. Proto rada
města vypsala soutěž na zhotovitele návrhu loga města Miroslavi.
„Máme krásný znak a myslíme si, že logo stejně tak jako městské
symboly, patří k městu. Očekáváme, že zhotovitelé svůj grafický návrh
doručí do konce ledna na podatelnu městského úřadu. Poté zasedne
komise a přizve se veřejnost, aby se k vystaveným návrhům log mohl
každý vyjádřit například formou ankety,“ vysvětlil místostarosta
Miroslavi Roman Volf. Po vybrání loga bude toto používáno na oficiálních písemnostech a reklamních předmětech. Vítěz obdrží částku tří tisíc korun, na druhém dva tisíce a na třetím tisíc korun. „Myslíme si, že
oslovíme hlavně mladou generaci, která je na počítači kreativní. Žádné
specifické podmínky na ztvárnění loga nejsou,“ doplnil Volf. /mask/

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

AKCE NA LEDEN
platí do 31. 1. 2009

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
AUTOBAZAR
LASEROVÁ SBÍHAVOST
KOL NA VŠECHNY
TYPY VOZIDEL
AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ
PRÁCE
PŮJČOVNA
PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ
PRODEJ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
RUČNÍ
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

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%

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Odpady v letošním roce
/Region/ Jedním z poplatků, který se mění každým rokem, jsou také
poplatky za svoz a zpracování komunálního odpadu. Výši plateb si určují
samy obce a rozdíly mezi jednotlivými regiony jsou někdy propastné.
„V současné době je schválena vyhláška města, která upravuje výši poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2009. V tomto roce bude místní
poplatek ve výši 500 korun. I pro tento rok, jako i v minulých letech je
v rámci vyhlášky připraveno osvobození pro občany mladší tří let a starší osmdesáti let, což je vnímáno jako sociální výpomoc města rodinám.
Znamená to, že náklady za tyto občany nese město Oslavany. Dále je od
poplatku osvobozen člověk, který je hlášen k trvalému pobytu na ohlašovně MÚ Oslavany. Samotná platba poplatku je stanovena tak, že pokud není
vyšší jak 1000 korun, je splatnost do 31. března. Pokud je suma poplatkové
povinnosti vyšší jak 1000 korun, lze jej zaplatit ve dvou stejných splátkách,
s tím, že první splátka by měla proběhnout do konce března a druhá do konce září. Je pamatováno i na ohlašovací povinnost, kdy poplatník je povinen
ohlásit vznik nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého
bydliště,“ vysvětlil situaci v Oslavanech starosta Vít Aldorf.
V Ivančicích budou dospělí platit 500 korun na osobu, děti a důchodci 450, takže poplatek zůstává stejný jako v minulém roce a nemění se.
V Miroslavi je to 380 korun na osobu s tím, že v loňském roce to bylo
360, takže došlo k mírnému navýšení, ale i tak jde o nejnižší částku
v regionu. „Město již v roce 2008 zvýšilo poplatek za odpady s tím,
že na rok 2009 zůstane v nezměněné podobě. Nezvedáme poplatky za
odpady, naopak čekáme na novelizaci zákona o odpadech, abychom
se podle ní mohli zařídit. Určitě v tomto roce počítáme i s nákupem
dalších nádob na separovaný odpad, především na papír,“ obeznámil
místostarosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.
/mask/

Poděkování
V roce 1999 byla založena Společnost pro pomoc sluchově postiženým
dětem o.p.s., která v souladu se svým cílem slouží potřebám dětí se zdravotním postižením navštěvujícím Mateřskou školu, Základní školu pro sluchově
postižené a Dětský domov v Ivančicích. Toto krajské školské zařízení nabízí
výchovné a vzdělávací služby dětem se sluchovým postižením, s vadami
řeči, s kombinovaným postižením a dětem s poruchou autistického spektra.
„Společnost“ hospodaří s finančními prostředky, jež získává z grantů a od
drobných dárců. Samozřejmě každý rok spolupracuje s Ježíškem a umožňuje aspoň po materiální stránce prožít především dětem z domova bohaté
Vánoce. V prosinci Společnost pro pomoc sluchově postiženým dětem o.p.s.
oslovila prostřednictvím předsedkyně paní Mgr. Ludmily Markové ivančické
podnikatele a získala ve prospěch dětí se zdravotním postižením věcné dary
v hodnotě 14.276 Kč a finanční dar v celkové hodnotě 22.800 Kč. Vážení
ivančičtí podnikatelé i občané - jednotlivci, dovolte touto cestou poděkovat
za otevřené srdce i dlaň. Všem dětem z našeho dětského domova splnil Ježíšek jejich přání, navíc byl dětský domov zkrášlen i zútulněn Vašimi obrázky,
polštářky a jinými „ drobnostmi“. O financích zatím přemýšlíme, neboť celková výše nás příjemně zaskočila. Budou použity buď na veliký společný zážitek - společnou dovolenou, anebo na vybavení, kterého si všichni užijeme.
Přejeme Vám všem v novém roce jen to nejlepší a mnohokrát děkujeme.
PaedDr. Miroslava Křupalová, zástupkyně ředitele, MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a Dětský domov, Ivančice

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU

Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin
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KATALOGY

KATALOGY

EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • RELAX

OD 15. LEDNA 2009 KOMPLETNÍ NABÍDKA

ZIMA 2008/2009

ZASTUPUJEME POUZE OVĚŘENÉ
CESTOVNÍ KANCELÁŘE:
ABC tours, Alexandria, Ancora, Atis, BK tour,
Bohemian Fantasy, Canaria travel, Cílka, Cool
travel, Czech holidays, Čebus, Čedok, Emma, Eso
travel, Exim tours, Firo tour, Galatea, GTS travel,
Hellas tour, Intertrans, Kovotour plus, Neckermann,
Nikal, Pressburg, Retour, Siam travel, Tipatour,
Tomi tour, Tourbus, VHT tour, Victoria, Voma, ...

SKUPINOVÉ LETNÍ POBYTY

školy v přírodě, školní a firemní zájezdy
výlety, sportovní soustředění
Destinace: ČR, Chorvatsko, Itálie
Bez stravy, se stravou, ubytování v apartmánech, hotelích,
penzionech, rekreačních chatách či stanech

LÉTO 2009

SOUTĚŽ 2009
VŠECHNY LETOŠNÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
BUDOU ZAŘAZENY DO SLOSOVÁNÍ.
VÍTĚZ SI VYBERE Z TĚCHTO CEN:

• TANDEMOVÝ SESKOK PADÁKEM
• LET HORKOVZDUŠNÝM BALÓNEM
• ROMANTICKÝ VÍKEND PRO DVA
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.

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU! VOLEJTE 515 321 099, nebo 602 782 232
nebo své požadavky sepište a pošlete na jana@tmktravel.cz

TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS
NOVOU EXPOZICI
VÝPRODEJ VYSTAVENÝCH SESTAV

SLEVY AŽ 40%
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“
Moravskokrumlovsko
SKALICE
Židovský internační tábor v Ivančicích

expedice speculum

Jméno vesnice znělo původně Skalici, tedy lidé bydlící u nápadných
skal. Vzniklo podle nehlubokého, ale výrazně skalnatého údolí, které zde
v tvrdých horninách vyhloubil potok Skalička. Skalice náleží k nepočetné
skupině osad, které byly pojmenovány podle krajinného útvaru. Tato jména
patří k nejstaršímu horizontu pojmenování slovanských osad v regionu. Rané
založení Skalice potvrzují nálezy slovanského pohřebiště z 11. století v těsné
blízkosti dnešní vesnice.
První písemné zmínky. V písemných pramenech se jméno této vesnice
poprvé objevuje v roce 1252. Touto listinou daroval Boček z Perneku nově
založenému klášteru ve Žďáru třetinu výnosu ze všech svých vinic, mimo
jiné i ve Skalici. Již v roce 1255 se vesnice připomíná ve jméně Dietla ze
Skalice. Tento méně zámožný šlechtic ve Skalici sídlil a pravděpodobně
mu vesnice patřila, zatímco velmož Boček z Perneku zde asi měl jen výše
jmenované vinice.
Léno pánů z Lipé. Během první poloviny 14. století získal Skalici Jindřich
z Lipé a učinil z této vsi jedno ze svých lén. Tento svůj majetek propůjčoval
příslušníkům méně majetné šlechty. Tito manové pak byli svému lennímu
pánu zavázáni službou především vojenskou. Prvním manem na Skalici byl
Vilém ze Skalice který se připomíná 1350. Protože užívání tohoto majetku
nebylo svobodné a dědičné, manové se na lénech často střídali. Před rokem
1519 získal skalické léno Jindřich Jankovský z Vlašimi. Léno zaniklo roku
1533, kdy Jindřichův syn Hynek Jankovský získal od Jana z Lipé ves a dvůr
Skalici i s desátky do plného vlastnictví.
Svobodný (alodní) díl. Souběžně s lénem byl ve Skalici také nevelký
svobodný díl. Zprávy o něm jsou sporadické. Roku 1466 byl zapsán vklad
do zemských desek, kterým Kateřina ze Skalice (dcera mana Jana ze Skalice
a Krhova) vzala na spolek svého manžela Adama ze Skalice na 20 kop grošů
věna, které ve Skalici měla. Později se alodní díl objevuje v podobě berně,
kterou roku 1529 platil za nedávno zemřelého Jana Šašovského ze Mstěnic
jeho zeť Hynek Jankovský z Vlašimi. V Hynkových rukách se o čtyři roky
později zánikem manství oba díly spojily.
Statek Jankovských z Vlašimi. Původně český vladycký rod, který přesídlil na Moravu a postupně zde získal značné majetky. Jankovští z Vlašimi byli
povýšeni do panského stavu a v 18. století získali i titul hrabat. Skalice se
stala sídlem jednoho z jejich panství a záhy si zde zbudovali také odpovídající šlechtické sídlo. Příslušníci různých větví tohoto rodu pak sídlili ve Skalici
až do vymření rodu po meči v roce 1736. Jedinou výjimkou bylo období
1619-1629, kdy zde sídlil jejich příbuzný Bernard Jurman z Krásenska. Poté
téměř dvacet let trval spor dědiců o majetek, ze kterého vyšli vítězně roku
1755 hrabata z Daunů, majitelé Horních Kounic. Daunům náležel skalický
statek téměř 150 let. Roku 1904 zdědila panství hrabata z Haugvic. Posledním šlechtickým vlastníkem byl Heinrich Barrata von Dragono, kterému byl
v roce 1945 zámek i statek zkonfiskován.

Zvonice u mostku přes potok.

Kaplička s lurdskou jeskyní.

Zámek. První doklady o existenci skalickém zámku jsou ve vrchnostenských účtech z let 1633-1657. Na místě dnešního zámku můžeme oprávněně
předpokládat existenci tvrze, založené pravděpodobně v první polovině 16.
století prvními příslušníky rodu Jankovských z Vlašimi na Skalici. Dnešní
podobu získal zámek při přestavbě v letech 1831-1839. Kolem šlechtického
sídla vznikl zámecký park o rozloze 3 hektary. V zámeckém parku se nachází
kamenná kašna se sousoším dvou delfínů, která pochází z druhé poloviny 18.
století. Mezi stromy kraluje impozantní platan javorolistý, který rozhodně
stojí za vidění. Park je přístupný veřejnosti. Zámecký areál je od roku 1954
majetkem České katolické charity, která zde provozuje domov pro seniory.
Hospodářským zázemím zámku býval panský dvůr a také sýpka, postavená
na kopci a dodnes tvořící výraznou krajinnou dominantu okolí Skalice.
Zámecká kaple a zvonice. Skalice pravděpodobně nikdy neměla kostel.
Jeho poslání částečně plnila zámecká kaple zasvěcená svatému Vítu, která je
stavebně zcela začleněna do budovy zámku. I v minulosti sloužila duchovním potřebám všech obyvatel Skalice.Traduje se, že na místě zámku bývala
dříve stará kaple svatého Víta. V jistém smyslu nahrazuje kostel také zvonice, postavená v roce 1936.
Kaplička. Na skalnatém kopečku nad vesnicí stojí nově opravená kaplička
s jeskyní P. Marie Lurdské, postavená v 19. století.
Sochy svatého Jana. Skalice se může pochlubit hned dvěma sochami sv.
Jana Nepomuckého. První socha z konce 18. století stojí u mostku nedaleko
zvonice. Druhou můžete vidět u silnice na Višňové. Zvláštností této památky
jsou dva erby fundátorů - Maxmiliána Arnošta II. Jankovského z Vlašimi
a jeho ženy. Socha vznikla ve druhém či třetím desetiletí 18. století.
Habáni. Před třicetiletou válkou se zde pod ochranou vrchnosti usadila
komunita novokřtěnců. V roce 1619 byl novokřtěnský dům vypálený císařskými žoldáky a brzy nato byli členové sekty vyhnáni. Kde stál jejich společný dům nevíme. Mohl jím být dvůr „Kravky“, který ještě v 18. století stával
osamoceně asi 2 kilometry severovýchodně od Skalice.
Vápencové pahorky. Na severovýchod od Skalice jsou v polích roztroušeny výchozy vápenců v podobě plochých travnatých pahorků. Tyto ostrůvky
divoké přírody porůstá vápnomilná stepní vegetace s hojným výskytem chráněných rostlin. Poslední z pahorků je chráněnou přírodní památkou jménem
„Stříbrný vrch“ a leží již na katastru Míšovic.
Vrásy. Na pahorku u kapličky je k vidění zajímavý odkryv, který zachytil
zvrásněné vrstvy krystalických vápenců. Vrásy jsou svědkem horotvorných
procesů, které vedly k přeměně místních hornin.
Podrobné informace k minulosti obce můžete najít v publikaci Zdeňka
Šípka: Dějiny Skalice u Znojma, OÚ Skalice 1992.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Mnichovská smlouva ze dne
29. září l938 znamenala první
etapu vydání Československa do
rukou Hitlera. Okupace pohraničí
začala l. října l938, hranicí záboru
v Ivančicích byla původně řeka
Jihlava (pod Rénou), později
po protestech se hranice posunula
k trati Moravské Bránice - Moravský Krumlov. Ivančice se staly
pohraničním městem.
Z
okupovaného
pohraničí
prchaly české a židovské rodiny
z Moravského Krumlova, Miroslavi, Břeclavi, Mikulova, Znojma
i odjinud. V té době docházelo
k událostem, které patří do temné
historie. Židovští spoluobčané z jihomoravských měst byli českými
četníky zaháněni zpět do Reichu,
odkud utekli. Židé zpět k Hitlerovi
nechtěli a zůstávali mezi hranicemi na území nikoho, nocovali
s dětmi a starými rodiči pod širým
podzimním nebem nebo ve stozích
slámy a při první příležitosti se
snažili dostat do republiky.
Dne l5. října l938 vyhnali Němci Židy z Břeclavi. České úřady
je odmítly vpustit na území ČSR
(přestože se jednalo o československé státní příslušníky), a tak
se utábořili v polích u Břeclavi.
Až po intervenci anglického velvyslance byli po třech týdnech
převezeni do Ivančic a ubytováni
v táboře pro židovské uprchlíky.
Československé úřady zaujaly
postupně příznivější stanovisko
k židovským uprchlíkům z okupovaného území a připustily jejich
ubytování u příbuzných v Ivančicích nebo v uprchlickém táboře,
který byl zřízen v říjnu 1938.
Přesto i nadále chytaly a posílaly
zpět do Německa (u Polánky),
židovské uprchlíky, kteří neměli
v pořádku doklady.
První židovští uprchlíci byli,
v počtu 58 osob, ubytováni v domě
Lasseckerů, který stál u brány do
koželužny (dnes Ekotexu) naproti
lihovaru (dnes Penny marketu).
Do tábora přicházeli uprchlíci většinou jen s tím, co měli na sobě,
fyzicky i duševně zbědováni.
Začátek existence uprchlického
tábora byl zoufalý. Nebylo finančních prostředků, léků, hygienických potřeb. Lidé, kteří nocovali týdny ve stozích a jinde,
přicházeli zavšivení, s vyrážkami
a nemocní. Paní Nina Neubachová
ve svých vzpomínkách uvádí, jak
velkou pomocí byl veliký balík
léčiv s pečlivě vybraným sortimentem, který pro potřeby tábora
zaslal MUDr. Weiss ze Senice
nad Myjavou.
Zásluhu o zřízení židovského
uprchlického tábora měl Mořic
Goldmann, který zajistil pomoc
Zemského úřadu v Brně a finanční
pomoc Mezinárodní židovské
ligy. Uprchlíkům v táboře i ve
městě pomáhala svými prostředky
Židovská náboženská obec v Ivančicích a zámožnější židovští občané. Na prvním místě to byl Mořic
Goldmann, který dokázal zajistit
denně čerstvé mléko alespoň pro
děti, a to i v době, kdy už měl na
statku německého správce.
Zadní budova koželužny (dnes
Ekotexu) byla upravena pro ubytování až 500 osob. V suterénu
budovy byla zřízena kuchyně, prádelna, koupelna, lékařská ordinace
a nouzová nemocnice se šedesáti
stále obsazenými lůžky. Dále tam
byly dílny a kancelář tábora. V
prvním patře byla jídelna a obytné
prostory. Tovární haly byly dřevěnými příčkami rozděleny na boxy

vždy pro 20 osob. Obytné prostory
byly i ve druhém poschodí.
Dne 1. prosince l938 bylo
v koželužně nouzově ubytováno už
300 židovských uprchlíků. Do
města směli odejít na tři hodiny
denně. V lednu l939 žilo v táboře
500 uprchlíků a tento počet se udržoval až do března 1942.
Ještě před okupací navštívila
tábor v ivančické koželužně židovská delegace z Anglie a Dánska. Zhrozila se poměrů v táboře
a záhy začaly docházet balíčky
ze zahraničních sbírek. To situaci
v táboře poněkud zlepšilo, ale
po zahájení války zásilky skončily. Po nacistické okupaci dne
15.3.1939 se uprchlický tábor
změnil v internační, i když ho
Němci dál označovali jako ubytovací. Tábor patřil tzv. Pomocnému
výboru pro uprchlíky a přeskupení, jehož adresa byla totožná
s adresou Židovské náboženské
obce v Brně.
Černým datem v historii tábora
byl 12. duben l939, kdy do Ivančic
přijela auta s esesáky a polními
četníky. Bylo zatčeno 6 mužů,
kteří byli odvezeni do Brna a po
několika týdnech je ze Špilberku
poslali do Terezína. Od té doby
vládly v táboře poměry, které se
nelišily od života v koncentračních táborech. Muži pracovali na
stavbách a komunikacích, několik jich pracovalo v pomocných
dílnách (obuvnické, krejčovské,
malířské, stolařské a krejčovské).
Ženy byly zaměstnány v kuchyni,
prádelně a krejčovské dílně, kde
se šily pracovní oděvy pro vězně
na Špilberku. Od roku l941 pracovalo asi 60 mužů na dole Kukla
v Oslavanech.
Život v táboře byl těžký pro
mladé i staré, ale nejvíce trpěly
děti. Ještě před likvidací tábora
zde bylo 54 chlapců a děvčat školního věku. První dva roky mohly
chodit do ivančických škol, ale do
školního roku 1940/41 už nesměly
nastoupit. V táboře se o děti starala paní Straussová a jeden mladý
český učitel.
Táborová nemocnice byla stále
přeplněna a podle dochovaných
záznamů jí prošlo od 6. l2. l938
do 31. l2. l939 692 osob. V ordinaci bylo od l. 4. l940 do března
l942 ošetřeno l.685 pacientů a
další stovky případů ošetření
chrupu. V nemocnici pracovala
Nina Neubachová a ještě jedna
ošetřovatelka, z Brna dojížděli
lékaři Stecher a Nasch, laboratorní
vyšetření zajišťovali lékaři Pereles
a Schorr. Přes veškerou péči se v
táboře umíralo. Kromě těch, kteří
byli gestapem odvlečeni a posláni
do koncentračních táborů, bylo na
ivančickém židovském hřbitově

V zadní budově dnešního Ekotexu byl internační tábor

pochováno 45 osob.
Je třeba vzpomenout ještě další
příslušníky tábora i občany Ivančic, kteří pomáhali internovaným
židům ulehčit jejich těžký úděl.
Patřili mezi ně správce tábora
Šachr a později V. Studený, lékárník Drucker z Brna a obětavý trafikant, který měl prodejnu v blízkosti tábora a dodával kuřivo
bez přídělových lístků a za běžné
ceny. O zásobování tábora pečoval
Mořic Goldmann. Byli ještě další
ivančičtí občané, kteří riskovali
a pomáhali internovaným osobám. Mladí muži z internačního
tábora byli postupně odváženi do
Polska, kde byli nasazeni na práce
v souvislosti s výstavbou vyhlazovacích táborů.
Dne 26. listopadu l939 odjíždělo z tábora v koželužně dalších 20
mladých mužů do Polska. Když
přijeli na místo, ukázalo se, že
pro ně není práce ani ubytování.
Proto je esesáci zaháněli do lesů.
Kdo nebyl zastřelen na útěku, byl
ponechán svému osudu. Byl mezi
nimi i Vilém Weiss z Ivančic, který o tom podal svědectví v dopisu,
který přišel jeho bratru Bedřichovi
ze Lvova v SSSR, kam se Vilémovi podařilo uprchnout, ale tam
brzy zemřel.
Příchod R. Heydricha do Prahy
27. září l941 měl mimo jiné urychlit realizaci schválených nacistických plánů na likvidaci rasově
nežádoucích skupin obyvatelstva
v Čechách a na Moravě. Nejprve

Náhrobky zemřelých v internačním táboře

(foto ze 60. let)

měli být vyhubeni židé a cikáni,
protože představovali menší rozptýlené skupiny obyvatelstva.
Nástup Heydricha a jeho ostrý
kurs se promítl i do situace v Ivančicích. Dne 6. března l942 bylo
rozpuštěno obecní zastupitelstvo
a vládním komisařem v Ivančicích byl jmenován Karl Schwetz
z Dolních Kounic. Začátkem března 1942 se rozšířila v Ivančicích
šeptanda, že české obyvatelstvo
bude z Ivančic vystěhováno a
město bude ghettem pro moravské
židy podle vzoru Terezína.
K tomu sice nedošlo, ale 11.
března l942 odešel z tábora první
transport do židovského sběrného
tábora v Brně na Merhautově ulici, odkud šly transporty do Terezína. Další transporty z Ivančic byly
vypraveny l5. a l6. března l942.
Po odchodu posledního transportu bylo několik smíšených rodin
ubytováno mimo tábor a volné
prostory byly postupně využity
pro průmyslovou výrobu.
Historik Silvestr Nováček
(rodák z Ivančic) uvádí ve své
práci, že táborem prošla 801
osoba, bohužel neuvádí prameny,
ze kterých potřebné údaje čerpal.
Dnes máme v seznamech 785
osob a podle možnosti sdělujeme
požadované informace zájemcům.
Např. v říjnu 2004 požadoval
p. Emil Kroo (*17. dubna 1917
v Mukačevě, dosud žijící v Kanadě) o potvrzení doby, kdy byl
v internačním táboře Ivančicích.
Předtím požadovali informace
pozůstalí po p. Lifnitzovi, žijící
v Německu, nebo pí Hoffmannová
z Brna, které jsme ukázali, kde je
pohřben její dědeček a další. Dnes
připomíná tuto smutnou historii
pouze pamětní deska na budově
bývalého Retexu a na židovském
hřbitově 45 náhrobků zemřelých
osob z internačního tábora. Mladší
generace informace o internačním
táboře nezná.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Nováček S.: Nacistické „konečné
řešení“ židovské otázky v Ivančicích • Neubachová N.: Vzpomínka na židovský tábor v Ivančicích
- Ivančický zpravodaj 5/1995 •
Figer K., Široký J.: Židovský hřbitov v Ivančicích -2008
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KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 15.1. v 10.00 hod. - KAMARÁDI V DIVADLE - školní pořad pro MŠ a 1. třídu
ZŠ. Kinosál Moravský Krumlov. Vstupné: 35 Kč.
• 17.1. ve 20.00 hod. - V. PLES MĚSTA MORAVSKÉHO KRUMLOVA. Hraje
skupina HURIKÁN a cimbálová muzika ŠMYTEC, vystoupení AEROBIC TEAM
při DDM Moravský Krumlov a orientální tance RAHAT LUKUM z Brna, tombola.
Předprodej vstupenek zajišťuje IC. Tel.: 515 321 064. Vstupné 120 Kč.
• 20.1. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA JANA SUCHARDY - „Terénním autem
islandským vnitrozemím aneb kam cestovky nejezdí“. Galerie Knížecí dům
Moravský Krumlov. Vstupné: 40 Kč. (Dopoledne pro školy. Vstupné: 20 Kč.)
• 23.1. v 19.00 hod. - MAŠKARNÍ OLDIES PARTY - divadelní spolek
BEZGEST M. K., restaurace hotelu Epopej M. Krumlov. Vstupné: 50 Kč.
• 24.1. ve 20.00 hod. - OKRESNÍ PLES KDU-ČSL. Orlovna Rakšice.
• 30.1. ve 20.00 hod. - PLES SOŠO A SOUŘ. Hotel Epopej MK.
PŘIPRAVUJEME: • 26.6. - ZÁJEZD DO Č. KRUMLOVA - otáčivé hledistě
- ČAROSTŘELEC - romantická opera v režii Zdeňka Trošky. Přihlášky MěKS
do 15.1.2009. Tel.: 515 322 225. Vstupenka: 750 Kč/525 Kč, doprava: 400 Kč.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
PŘIPRAVUJEME: • LEDEN 2009 - 20.3.2009 - ANKETA SUK 2008.
1. Která kniha, vydaná v r. 2008 se Ti nejvíce líbila? 2. Proč rád/a čtu?
ANKETA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 15 LET, spojená s odměnou pro výherce.
Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež, odpovědi na otázky
odevzdávejte u výpůjčního pultu do 20. března. • UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNIHA
PRO PRVŇÁČKA. - Projekt na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory
další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy ZŠ. Cílem projektu je
podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ
pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj
čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění v životě.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 8.1. - 1.2. - TAJEMNÉ ZDROJE HARMONIE - výstava obrazů Jiřího
Firona. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 12.1. - 8.2. - OZVĚNY TÓNŮ ZAHRAD A HOR - výstava akvarelů Pavla
Adamce. Chodba Památníku A. Muchy. Vernisáž 12.1.2009 v 17.00 hod.
• 22.1. v 18.00 hod. - TERÉNNÍM AUTEM VNITROZEMÍM ISLANDU
ANEB KAM CESTOVKY NEJEZDÍ - přednáška cestovatele PhDr. Jana
Suchardy s promítáním diapozitivů. Možnost zakoupení knihy - Island, země
neznámá, kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 25.1. 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.
• 29.1. v 18.00 hod. - SETKÁNÍ S KRISTÝNOU PÁLEŠOVOU - beseda
a promítání filmu s reprezentantkou ČR ve sportovní gymnastice, účastnicí
OH 2008 v Pekingu. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME: • 17.2. - NA SLOVÍČKO PANE DOKTORE - zábavný
pořad MUDr. R. Uzla, kino Réna Ivančice, předprodej v KIC Ivančice. Vstupné: 70 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
• 24.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina The Box. Děl. dům.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 17.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES v KD. Pořádá MS Hubertus.
• 17.2. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
• 20.1. - 22.1. od 17.00 hod. - KONCERTY ZUŠ pro ZŠ a veřejnost v KD.
• 24.1. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI. - Pořádá
DDM, MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 24.1. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES - hrají rockové skupiny Joyster, Pár
teček, No Problem a Shark z DDM Miroslav v kulturním domě.
• 31.1. v 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA
- 3. ročník pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie. Restauraci Slávie.
• 13.2. ve 20.00 hod. - KONCERT SKUPINY TŘI SESTRY v KD.

12. 01. - 25. 01. 2009

PROGRAM KIN

Středisko volného času Ivančice

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 13.1.2009 v 16.00 hod. - ODPOLEDNE S POHÁDKOU - odpoledne, které
děti prožijí s Ferdou Mravencem. SVČ, Komenského nám. 7. Vstupné: 30 Kč/dítě.
• 17.1.2009 v 10.00 hod. - ZIMNÍ HRÁTKY - pole pod Boží horou,
s sebou: vše, na čem se dá jezdit na sněhu. Poplatek: 20 Kč/dítě. V případě
nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 20.1.2009 v 16.00 hod. - LIDSKÉ ČLOVĚČE, NEZLOB SE - hra v zábavném
provedení lidských figurek na velkém hracím plátně. SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7. Poplatek: 20 Kč/dítě. Pětičlenný tým je nutné přihlásit do 19.1.2009.
• 20.1.2009 v 15.00 hod. - HRAČKY Z DOMÁCÍ DÍLNY - přijďte si s námi
ušít pejska nebo kočičku. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7 (DC). Poplatek
30 Kč. Nutné se předem přihlásit a vybrat si hračku, kterou budete vyrábět.
• 21.1.2009 v 17.00 hod. - PLETEME Z PEDIGU košíky, podnosy. SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7, s sebou: zahradnické nůžky. Poplatek: 30 Kč
+ materiál/děti, mládež a 50 Kč + materiál/dospělí. Nutné se předem přihlásit.

(

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 16.1.2009 od 17.00 do 19.00 hod. - FILCOVÁNÍ. Poplatek: 60 Kč členové, 70
Kč nečlenové + materiál 120 Kč. (ovčí vlna, plstící jehlička, houbová podložka)
• 20. 1. 2009 od 17.00 do 19.00 hod. - MOZAIKA Z KERAMICKÝCH
STŘEPŮ. Poplatek: 60 Kč členové, 70 Kč nečlenové + materiál cca 70 Kč.
• 24. 1. 2009 od 13.00 do 18.00 hod. - HOMEOPATIE PRO MOJI RODINU
- 2. seminář. První pomoc při úrazech a zlomeninách, při bodnutí hmyzem,
při popáleninách a náhlých příhodách. Poplatek za seminář: 600 Kč členové,
700 Kč nečlenové. V ceně studijní materiály. Hlaste se předem na e-mailu:
astracoeli@seznam.cz.

so 17.1. v 18.00
ne 18.1. v 18.00

MAX PAYNE
Akční thriller USA

st 21.1. v 18.00

LABYRINT LŽÍ
Akční thriller USA

so 24.1. v 18.00
ne 25.1. v 18.00

NOCI V RODANTHE
Melodrama USA / Austrálie

546 451 469

st 14.1. ve 20.00

ANGLICKÉ JAHODY
Film ČR

ne 18.1. v 17.00

KOZÍ PŘÍBĚH
Animovaný film ČR

st 21. 1. v 18.00
st 21. 1. ve 20.00

VY NÁM TAKY ŠÉFE
Komedie ČR

ne 25. 1. ve 20.00 HLÍDAČ č. 47
Filmové drama ČR

KINO OSLAVANY

(

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

Klub českých turistů Ivančice

RALLYE SMRTI
Akční film USA

KINO RÉNA IVANČICE

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 16.1.2009 - SNĚHOVÉ HRÁTKY - sraz ve 14.00 hod. u DDM. Přijďte
určitě: v případě nedostatku sněhu - sněhové koule zajištěny!!! Poplatek:10 Kč.
• 17.1. - 24.1.2009 - ZIMNÍ TÁBOR - Jeseníky - Štědrákova Lhota u Rudy nad
Moravou, 2 - 8 lůžkové pokoje. Cena 2.600 Kč/plná penze, ubytování, doprava,
pedagog. dozor. Dopravu hradí sponzor METALDYNE Oslavany. Týdenní permanentka pouze 1.000 Kč na celý areál. Možno čerpat příspěvek od ZP na ozdravný
pobyt. Poslední volná místa! Info v DDM, nebo na tel.: 546 423 520, 739 634 100.
• 30.1.2009 - MISS 1. KOLO - těšíme se na účast krásných dívek. Začátek
ve 14.00 hod. ve velkém sále DDM.
PŘIPRAVUJEME: • 23.2. - 27.2.2009 od 8.00 do 15.00 hod. JARNÍ
PRÁZDNINY - BRUSLENÍ V ROSICÍCH, PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI,
KERAMICKOU VÝTVARNOU DÍLNU, SPORTOVNÍ SOUTĚŽE,
PROCHÁZKY A DALŠÍ AKTIVITY. Přihlášku si můžete vyzvednout
v DDM nebo na internetových stránkách. Přihlášku odevzdejte do úterý
10.2.2009. Změna programu vyhrazena. Cena: 350 Kč/oběd, hlína, materiál,
odměny/ + vstupné a jízdné na bazén a zimní stadión.

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 11.1. - „50 VRCHOLŮ BRNĚNSKA-STROM“ - akce KČT Fenix Brno,
vede pan Ing. Petr Vachút, tel.: 777 031 958. Účast samostatně, odjezd z Ivančic
vlakem v 8.08 hod., nebo v 9.08 hod., odjezd z Brna v 15.46 hod.
• 26.1. v 18.00 hod. - „VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE“ na MÚ Ivančice.
Občerstvení zajištěno, přijďte zhodnotit rok 2008 a domluvit se na plánu akcí,
vycházek a základen na rok 2009.

st 14.1. v 18.00

(

DDM a školní družina Oslavany

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 23.1. od 16.00 hod. - SKLENĚNÉ PŘÍVĚSKY ZDOBENÉ SMALTEM.
Spékání smaltů na skleněných přívěscích. Materiál je zajištěn DDM. Cena: 45 Kč/ks.
• 29.1. - 30.1. od 18.00 hod. - POPCORNOVÁ NOC NA DOMEČKU.
S sebou si vezměte pohodlné oblečení, přezůvky a spacák. Je nutné nahlásit se
v kanceláři DDM. Poplatek: 50 Kč, v ceně je večeře, snídaně a pitný režim.
CVIČENÍ NA DOMEČKU: • pondělí: 16.55 - 18.00 hod., 18.05 - 19.10 hod.
- PILATES, • úterý: 17.00 - 18.00 hod. - TAE-BO, 18.10 - 19.10 hod. - MIX
AEROBIC, 19.15 - 20.15 hod. - ORIENTÁLNÍ TANCE, • středa: 17.00 18.00 hod. - PILATES NA BALÓNECH, 18.00 - 19.00 hod. - POWERJÓGA,
• čtvrtek: 17.30 - 18.30 hod. - PILATES NA BALÓNECH. Cena: 40 Kč/lekce.

515 322 618

546 423 018

so 17.1. v 18.00

TOBRUK
Drama ČR/Slovensko

ne 18. 1. v 18.00

ČTVERY VÁNOCE
Komedie USA

so 24. 1. v 18.00

JUNO
Film USA

ne 25. 1. v 18.00

MAX PAYNE
Akční thriller USA

DDM a školní družina Oslavany
v neděli 11. ledna 2009 od 15.00 do 17.00 hodin pořádá

2. ROČNÍK PLAYBACKŠOU

úspěšného vystoupení mladých zpěváků a hudebních skupin. Vyberte
si oblíbeného interpreta a napodobte ho co nejpřesněji na plejbek.
Přihlásit se můžete do 6. 1. 2009, kdy proběhne výběrové řízení
od 15.00 do 17.00 hodin na malém sále v DDM. S sebou: CD s vlastní
nahrávkou s vlastním kostýmem. Vstupné: 15 Kč

Klub důchodců Oslavany pořádá v Dělnickém domě
v neděli 18. ledna 2009 v 17.00 hodin

TRADIČNÍ SPOLEČENSKÉ
SETKÁNÍ SENIORŮ

Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, studium čtyřleté
a osmileté v úterý 20. ledna 2009 od 13.00 hodin pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

K prohlídce školy zveme zejména žáky 5. a 9. tříd základních škol,
jejich rodiče a učitele i všechny přátele školy.
Mgr. Antonín Třetina - ředitel školy.

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 24. ledna 2009 ve 20.00 hodin

I. SOKOLSKÝ PLES

Hraje MELODY MUSIC, bohatá tombola, vstupenky slosovatelné.

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 Emilie Kačírková z Neslovic.
Nápověda:
RLS, lar,
IOT, basin,
Ann, BS

Židle
(nářeč.)

Měsíc
marsu

Tělovědec

Stovky
Jedna
(něm.)

•

Háj

Klekání

Muži
hloubící
štolu

•

Část
rostliny

Včelstvo

Pobídka
(řidč.)

Plody
jabloně

Patra
(zast.)

•

Druh
Gibbona

Správní
jednotky

Kolem

Adamova
žena

Křičet
Bájný
mořeplav.

Kočovník
Římsky
6

Popěvek

Osobní
zájmeno

Úřední
sbor

Opláchnout se

Bývalý
Planetka
fotbalista

SPZ
Jihlavy

Domácky
Eve
Výdělek
Spojka

Značka
ve tvaru
vlnovky

Druh květenství

Opatření
věci za
peníze

Zn. měř.
přístroje
Zvýšený
tón

Římsky
Značka
2003
manganu Pulzovat

Umyvadlo
(ang.)

Opět

Odborné
články

Kroniky

Druh afr.
kukačky
Hrad
(zastar.)

Mys USA

Šlechtic.
statek

Vzdychat
Ba
SPZ Rychnova/Kn.

Pokrm
(dětsky)
Loterijní
lístek

S nechutí

Cizí ženské
jméno
MPZ
Baham

Domácí
zvíře
Nově
(řidčeji)

Aromat.
nápoj
Pastýřská
píšťala

Inic.
Stevensona
Ranní
vláha

SPZ
Martina

Číslovka
Titul
muže

Klamy
Mužské
jméno

Řecká
bohyně
Části koňských noh

Letmé dotyky míče
Druh
kamene

Leštidlo

•

Cukr
mořských Uvrhnout
řas

Citosl.
odporu

1. díl
tajenky

•

•

Plošná
míra
Umění
(ang.)

2. díl
tajenky
Inic. herce
Soboty

Provaz se
smyčkou

Kypřit
půdu

Špína

Proud
(bás.)

Filmová
hvězda

Brýle

Tyto
(rus.)

Značka
audiotechniky

Trh
(zast.)

V Čechách žil kníže, a ten se dostal do sporu
se sousedním vládcem. Vypukla válka - nelítostná a
krvavá. V poslední bitvě, která byla dlouho nerozhodná, našemu knížeti znenadání přijel na pomoc
černý rytíř se svými žoldnéri. Vrhli se do boje a
bitvu vyhráli. Za tento udatný čin mu kníže dal
z vděčnosti svoji krásnou a zbožnou dceru Miroslavu za manželku. Žili spolu v knížecím sídle, ale
nebyl to život šťastný. Černý rytíř se v hradu často
nezdržoval, jezdil po kraji a loupil, (1. díl tajenky).
Miroslava to nesla těžce. Její obdiv i láska k manželovi (2. díl tajenky).
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně
160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho
inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS)
- TEXT V RÁMEČKU. 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 této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS
Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu
technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem.
Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které
nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo
e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. 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 uvádějte účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

Auto - moto

•• Čištění interiérů, ruční mytí
a leštění laku aut. Čištění koberců
a čalouněného nábytku v domácnostech. Kontakt: pan Jozef Horka,
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Škoda Fabia 1,4 16V, r. v. 2005, najeto 54.000 km, klimatizace, elektrony + zimn pneumatiky, černá metalíza, rádio na CD, centrální zamykání
v klíči, pc, 2 x airbag, atd. Odstupné:
10.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra
Combi – nové, nepoužité. PC: 1.200
Kč/sada, nyní: 600 Kč/sada. Tel.:
602 782 272.
•• zimní pneumatiky s disky 155/70
R13 M + S. Cena: 600 Kč/ks, celkem
4 ks. Tel.: 606 813 814.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné,
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda
Octavia. Další držná tyč pro vozy
se širší střechou, nepoužívané, jako
nové. PC: 1.800 Kč, nyní: 1.000 Kč.
Tel.: 602 782 272.
Byty - nemovitosti
prodám
•• RK ACITY Vám nabízí: pěkný
dům 4+1 s obchodem v centru
Oslavan, zahrada, vjezd, po rekonstrukci, ihned k bydlení, pozemek
400 m2, cena 2,75 mil. k jednání
• byt 2+1 v OV Ivančice, 57m2,
po rekonstrukci, nová plastová
okna, lodžie, nová KL, 6. patro
s výtahem, cena 1,5 mil. + provize,
byt 3+1 v OV Ivančice, 75 m2, cena
s vybavením, 7. patro s výtahem,
cena 1,850 mil. + provize, RD 3+1
Oslavany, po rekonstrukci, zahrada 1.200 m2, cena 1,9 mil. k jednání,
více info na tel.: 605 749 319 nebo
na: www.acity.cz.
•• byt 3+1 v OV na Sídlišti v Moravském Krumlově, 3. patro, výtah, plastová okna, zateplená fasáda. Cena:
1.200.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
hledám pronájem
•• pronájem bytu v Moravském
Krumlově. Tel.: 773 168 484.
•• pronájem bytu (možno i jedna
místnost) v Ivančicích, hledá pracující muž 36 let, prosím nabídněte. Tel.:
603 532 261.
Stavba - zahrada
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. (Spodní deska pro
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.

•• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
Vybavení domácnosti
prodám
•• hnědou sedačku, 3 – místnou.
Cena: 1.000 Kč. Možno i křeslo
a 2 - místnou sedačku, levně. Tel.:
603 393 478.
Elektro a elektronika
prodám
•• menší mrazák zn. Zanussi. Cena:
600 Kč. Tel.: 607 856 209.
Oblečení a obuv
prodám

•• sjezdové lyže Head Racing – 180 cm,
vázání Tyrolia 160, používané. Cena:
350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• kvalitní meruňkovici, 51 %. Cena:
250 Kč/l. Tel.: 602 136 041.
•• 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.
•• obchodní regály s pravoúh. rohem (10
m), barva slonová kost. PC: 60.000 Kč,
nyní: 10.000 Kč. Tel.: 603 891 920.

V sobotu 24. ledna ve 12.30 se v Restauraci U blondýny
koná pod záštitou starosty města Moravského Krumlova
II. ročních turnaje v hospodském mariáši

„MEMORIÁL TOMÁŠE HÁJKA“
Přihlášky do 21. ledna, startovné 150 Kč.
Pro účastníky hovězí guláš a hodnotné ceny od sponzorů.
Po ukončení turnaje hudební produkce.
Informace a přihlášky u personálu restaurace.
•• dámskou bundu do pasu, moderní
střih, černá barva, úplně nová ještě
s visačkou, vel. 36. PC: 1.099 Kč,
nyní: 400 Kč. Tel.: 602 782 232.
Zvířata
prodám
•• štěňata francouzských buldočků,
strakoše + černé, očkované i odčervené, odběr možný ihned, cena dohodou. Tel.: 605 782 258.
•• štěňata hladkosrstého pinče
za symbolickou cenu za očkování.
Tel.: 603 168 609.
•• štěňata jorkšírského teriéra bez PP,
očkovaná + odčervená, odběr možný
ihned. Cena: 6.000 Kč. Tel.: 568 440
057, okres Třebíč.
•• štěňata bíglů, zlatých retrívrů
a labradorů bez PP. Tel.: 724 033 609.
daruji
•• mláďata křečíka džungárského,
pouze do dobrých rukou. Tel.:
724 721 059.
•• fenku, stáří 6 let a psa labradora
do dobrých rukou. Tel.: 607 907 452.
Různé
koupím
•• staré předválečné časopisy Rodokaps a Rozruch i v horším stavu. Prosím nabídněte. Tel.: 728 237 055.
prodám
•• sjezdové lyže Rossignol Apache –
190 cm, vázání Tyrolia 290D. Použité
Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.

•• cirkulu d.v., 4 pláty a rez. kotouče.
Cena: 2.700 Kč. Dále pak předválečný soustruh, suchý čtyřkol a mnoho
nástr. nových nožů. Cena: 17.000 Kč.
Tel.: 722 736 219.
nabízím
•• pronájem klavíru, dlouhodoběji, Ivančice a blízké okolí. Cena:
350 Kč/měsíčně. Tel.: 777 620 583.
Zaměstnání a brigády
hledám
•• spolupracovníka, který něco zná a
umí o montáži satelitů a antén. Vlastní
auto výhodou. Tel.: 777 070 749.
•• spolupracovníka do naší montérské party, zednická činnost a pomocné
práce pro stavbu. Tel.: 777 070 749.
•• přijmeme kuchařku s praxí
do restaurace v Ivančicích. Více
informací na tel.: 728 264 272.
•• ZR firma - masná výroba, přijme
na HPP ženy i muže, do výroby
a na balení výrobků. Výrobna se nachází v Tetčicích. Tel.: 724 128 241,
606 877 867.

•• Zahraniční o.s. hledá ženy všech
věkových kategorií. Nenáročná práce,
skvělý výdělek. Tel.: 724 473 905.
•• Přijmeme 2 prodavačky na čerpací
stanici v Brně, s vlastním autem,
práce na směny, příjemný kolektiv,
doprava hrazena. Tel.: 602 737 146,
602 595 556.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem
regionálním neziskovým
a příspěvkovým organizacím

•• Přijmeme prodavačku na čerpací
stanici v Brně, spolehlivá, příjemná,
práce na směny. Tel.: 602 737 146.
nabízím
•• nabízím práci domů - telefonistka,
komunikativní typ. Více informací
na tel.: 725 773 365.

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

•• Prosím, ať se ozve průvodčí, který
oslovil maminku s dětmi dne 7. 12.
2008. Tel.: 724 528 484.
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.

Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí,
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese:
noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

09.01.2009

Finále přípravek patřilo Ivančicím
/Moravský Krumlov/ Závěrem roku proběhl v tělocvičně
SOŠO a SOUŘ v Moravském
Krumlově druhý ročník halového turnaje přípravek v kopané.
Dostavilo se celkem 8 týmu
z celého okresu. Jednotlivé týmy
byly rozlosovány do dvou skupin, ze kterých se vítězové utkali
ve finálovém zápase. Do finále
postoupily Moravský Krumlov

a Ivančice. Ivančice domácím
moc šancí v malé tělocvičně nedaly a tím jen potvrdily suverénní
vítězství turnaje. Krumlovská
přípravka prohrála 3:0, ale přesto
si zaslouží pochvalu za bojovnost
a obrovské nasazení. Druhé místo
na turnaji je určitě zasloužené.
Konečné výsledky 1. Ivančice,
2. MK, 3. Miroslav, 4. Oslavany.
Ceny vítězům předala poslankyně

ČSSD Irena Kočí. Pro malé hráče
bylo připraveno mnoho krásných
cen. Každý tým obdržel sladkou
odměnu. První čtyři týmy pak poháry a u jednotlivců byli oceněni
– nejlepší hráč, střelec, brankář
a nejmladší hráč turnaje.
Celý den rozhodovali všechny
zápasy p. Zedník a Michal Bogner. Sportovní odpoledne si všichni přítomní užili .
/mask/

Sváteční plavby voněly vanilkou
/Kramolín/ Z kramolínského
přístaviště Dalešické přehrady
vyplul na Štěpána parník Vysočina na svou poslední plavbu v roce
2008. Loď provoněná grogem,
čajem a vanilkou z cukroví vyplula plná cestujících za nevšední
podívanou.
„Začal jsem na lodích, jezdím
od patnácti let jako lodní mechanik a prošel jsem všemi funkcemi, které na lodi jsou. Projel jsem
celou Evropu křížem krážem a
skončil jsem zde na Dalešické
přehradě. Dnes o vánočních svátcích je v letošním roce poslední
okružní vyjížďka. Jedná se o tradici od zahájení lodní dopravy na
této přehradě a také využíváme
toho, že je spadané listí a je vidět
tam, kde to v létě není možné. Jedeme až pod hrad Holoubek, který dnes bude vidět a samozřejmě
projedeme ta nejhezčí místa jako
je Wilsonova skála, Hartvíkovský
camp, Stropešínský most, hrad
Kozlov a zmiňovaný Holoubek.
Návštěvnost je stejná jako v loň-

foto: mask

ském roce, kdy jsme vánoční plavby začali organizovat, loď je plná.
V zimě je lodní doprava v republice jen v Praze na Vltavě a tady,“
uvedl kapitán lodi Petr Zicha.
Pravidelná lodní doprava na
této turisticky se vyvíjející destinaci má stoupající tendenci a linky dle lodního řádu začnou opět
fungovat s příchodem léta.

„Na dnešní poslední lodní vyjížďku jsem vzal celou rodinu.
Moc se nám to tu líbí, jezdíme
sem často i v létě na nafukovací
lodi a je to pro nás už srdeční
záležitost. Letos jedeme v zimě
touto lodí poprvé. Určitě na
parník ještě přijedeme,“ sděloval jeden z cestujících Petr
Lacina z Třebíče.
/mask/

Štěpánský halový turnaj ve Višňovém
Stejně jako každý jiný rok i
letos se pod záštitou TJ Višňové
uskutečnil turnaj v halové kopané
ve Višňovém. Datum 26. prosince není tedy jenom 2. vánočním
svátkem sv. Štěpána, ale i svátkem fotbalu pro Višňováky.
Vlastního turnaje se zúčastnilo
pět místních družstev sestavených
za účelem této akce. Stěžejní osu
„Áčka“ tvořili hráči višňovského
A týmu. Aby naplnili sestavu,
doplnili své řady mladými chlapci, kterým dali možnost získání
zkušeností, sebedůvěry a posílení
zodpovědnosti. „Béčko“ bylo
sestaveno z hráčů B týmu, stejně
bylo tvořeno mužstvo „Dorostu“,
jež naplnili dorostenci místního
oddílu. Družstvo „Trenéři“ bylo
sestaveno, jak z názvu vyplývá,
trenéry jednotlivých týmů, čímž
jim byla uložena povinnost „ukázat to, co chtějí po druhých“. I
tuto sestavu bylo třeba doplnit na
potřebný počet. Tým „Juniorů“

vytvořili jak prosazující se mladí
fotbalisté, tak i mladíci, pro něž
je kopaná velkou zábavou. Hosty
byli fotbalisté z Krumlova, se
kterými místní sportovci a funkcionáři kopané udržují dlouhodobě velmi dobré přátelské vztahy.
Systém „každý s každým“ je
tím nejsprávnějším měřítkem
pro každý turnaj, stejně tak i pro
ten štěpánský. I když předváděná
hra nesla prvky bojovnosti, soutěživosti a nasazení, všeobecná
nálada byla ve znamení vánoční
pohody. Výsledky vynesly na
první místo tým z Moravského
Krumlova, jehož hráči předvedenou hrou potvrdili úroveň
kopané, kterou dovedou. Druhé
místo patřilo Béčku, které si svými vyrovnanými výkony a zkušeností toto místo plně zasluhuje.
Tým Áčka obsadil třetí místo. Na
čtvrtém místě po velmi snaživém
výkonu skončilo družstvo Juniorů. Páté místo patřilo Trenérům.

Na šestém místě přes velké nasazení a snahu o prosazení skončili
dorostenci.
Na tomto každoročním turnaji
je třeba ocenit spoustu pozitivních skutečností. Já bych si však
dovolil jako jeden z účastníků
zdůraznit ty, které z mého pohledu jsou výjimečné a neopakovatelné. Prvořadě je to přiblížení
halové kopané veřejnosti s možností vlastního zapojení i pro ty,
co mají višňovskou kopanou rádi.
Dále se jedná o skutečnost, kdy
zde mohou vzájemně porovnat síly
hráči, a to nejen organizovaní fotbalisté rozdílných věkových skupin,
rozdílných výkonových úrovní.
Na závěr bych chtěl ocenit
přátelskou atmosféru, vzájemnou
vlídnost a již zmiňovanou pohodu
Vánoc, které celý turnaj provázely.
Díky patří pořadatelům, všem, co se
na přípravě podíleli, všem těm, co
se zúčastnili, ať jako hráči, realizační tým či diváci. Vladimír Korek

Výzva

•• Jste po Vánocích finančně vyčerpaní? Když zavoláte, můžeme
to společně změnit. Peníze na ruku,
také MD, ID a důchodci. Více informací na tel.: 605 720 362.
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