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Větrníky v Tavíkovicích
/Tavíkovice/ Osm nových větrných elektráren z původních jedenácti
zřejmě bude stát na katastru obce Tavíkovice. Každá má mít výkon dva
megawatty a stavět by je měla společnost ČEZ Obnovitelné zdroje.
„Před dvěma lety jsme byli osloveni soukromou firmou s nabídkou,
zda by se mohly na katastru obce stavět větrné elektrárny. Postupem
času těchto nabídek začalo přibývat i od jiných subjektů. Na tomto
základě se zorganizovalo veřejné projednávání v rámci zastupitelstva
obce, kterého se zúčastnilo poměrně velké množství občanů. Tohoto
zasedání se také zúčastnil Petr Dušejovský, předseda Strany zelených
na našem okrese. Při prezentaci tohoto záměru byli někteří občané proti
a někteří pro. Převažovala však většina pro. Zastupitelstvo se usneslo
a odsouhlasilo provést anketu, ve které by se obyvatelé vyjádřili
k tomuto tématu. Výsledek ankety ukázal, že většina obyvatel je
pro výstavbu větrných elektráren. Následně proběhlo výběrové řízení
na zhotovitelskou firmu, ze kterého vítězně vzešla ČEZ Obnovitelné
zdroje. I vedení obce se zdála tato společnost solidní, a proto s touto firmou uzavřela smlouvu,“ vysvětlil Jiří Dobeš, místostarosta Tavíkovic.
V rámci rozvoje obce v současné době probíhá změna územního plánu, na což Tavíkovští využili dotační program. V nedávné době obec
Tavíkovice obdržela od odboru životního prostředí JM kraje oznámení
záměru výstavby větrného parku Tavíkovice, zpracovaného na základě
posuzování vlivu na životní prostředí. „Celou záležitost mají v rukou
úředníci, kteří na základě podkladů budou schvalovat případnou výstavbu. Až se shromáždí všechny připomínky, bude vydáno konečné
stanovisko, které se bude veřejně projednávat,“ doplnil Jiří Dobeš.
Stavět by se mohlo začít v roce 2011.
/mask/

LETOŠNÍ REGIONTOUR
- ZE SKLÍPKU NA SNĚŽKU
/Brno/ Část brněnského výstaviště na čtyři dny naplno ožila
rozmanitou směsicí krojů, hudby
a gurmánských specialit.
Odehrál se tu již osmnáctý
ročník veletrhu cestovního ruchu
„RegionTour“ a po devatenácté se
konal cestovatelský „GO“. Vystavovatelů se letos sešlo 1270 z 31
zemí, což je téměř o dvě stovky
méně než při ve všech směrech
rekordním loňském ročníku. Podstatně nižší čísla dokladují menší
zájem ze strany vystavovatelů.
Přesto, že se všichni vystavovatelé z domova i zahraničí
snažili blýsknout v co nejlepším
světle, byla poznat určitá redukce
výstavních ploch, velikosti stánků
a nabízených atrakcí. Doslova šlo,
až na výjimky, o letákové propagační prezentace. Změny doznaly
i expozice Jihomoravského kraje,
Ivančicka, Znojemska i samotného města Znojmo, které se zcela
osamostatnilo a letos se prezentovalo ve velkém stylu. Nabídka se
zaměřila především na milovníky
vína, okurek a památek.
A právě víno bylo hlavním
pojítkem pro nové vinařské
uskupení: „Zde na veletrhu turistických možností zastupujeme
42 obcí, 17 podnikatelů a 3 sdružení. Naším hlavním cílem je získávat finanční zdroje pro vinařskou infrastrukturu. Letos jsme
tu poprvé s tím, že zdejší účast je
především propagační pro rozvoj
vinařské turistiky,“ informoval
o zdejším působení Jaromír Čepička ze Sdružení znojemských
vinařů, Znojemské vinařství o.s.
Zcela zásadní změnou opro-

ti loňsku prošel stánek ČEZ.
Megalomanský prostor se zúžil
na skromný rohový stánek.
„Zde se prezentujeme druhým
rokem v provázanosti s krajem
Vysočina, kde také ležíme, a
společně propagujeme to, co je
zajímavé a pěkné a co lze na Vysočině uvidět. S Jihomoravským
krajem také spolupracujeme, loni
jsme podpořili stánek Znojma a
Znojemska. Letos jsme mikroregionům, které leží na východ od
elektrárny, poskytli prostor na našem stánku pod názvem Krajinou
skupiny ČEZ. Dnes si hodně lidí
plánuje dovolenou přes internet,
ale i přesto by nebylo dobré opustit veletrh Regiontour, najdou se
lidé, kteří chtějí navázat kontakt
osobně a ten má větší cenu než na
internetu, přestože je masovější,“
vysvětlil účast Petr Spilka, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany.
Naopak Moravský Krumlov
byl vidět hned na dvou místech.
„Tohoto veletrhu se pravidelně
zúčastňujeme už řadu let. V letošním roce máme zastoupení na

dvou místech. Jeden stánek je tradiční v rámci Znojemského regionálního rozvoje jako mikroregion Moravskokrumlovsko. Máme
tu vlastní materiály (12 druhů),
které jsme nechali dotisknout.
Očekáváme, že všichni, kdo se
u nás zastaví, se dozvědí, co je u
nás zajímavého a to dosud i včetně Epopeje. Takže veletrh plní ten
úkol, že nám může do Krumlova
přivést návštěvníky a tím pádem
konzumenty našich služeb kultury a okolí. Poprvé jsou naše
materiály na stánku ČEZ Jaderná
elektrárna Dukovany, kteří nás
oslovili a nabídli nám tuto možnost v rámci společných aktivit,
které přináší městu prospěch,“
informoval starosta Moravského
Krumlova Jaroslav Mokrý.
Oslavany se prezentovaly
v rámci veletrhu Regiontour také
na několika místech. „Především
to je na hlavním stánku mikroregionu Ivančicko. Zaměřili jsme
se na kulturní a společenské akce
v průběhu roku 2009. Nosná část
je určena pro cykloturisty v rámci
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Níže naleznete seznam subjektů, které využily inzertních služeb v periodiku ZRCADLO,
nebo na serveru zrcadlo.info, ale nezaplatily za ně. Zveřejňujeme je zde nejenom proto,
abychom získali dlužné peníze, ale také proto, abychom ochránili ostatní před těmito
podnikateli, protože stejně neseriózní způsob jednání mohou promítnout i do prodeje
svých vlastních služeb či výrobků. Věřte, že jsme vyčerpali všechny možnosti, jak
za námi poskytnuté služby získat od těchto „podnikatelů“ zaplaceno. Výzva k úhradě
jim byla několikrát sdělena ústně, e-mailem, sms-kou nebo dopisem.
/ALMA o.s./
jméno

číslo faktury

dluží od

dlužná částka

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

20070834
20080033
20080074
20080173
20080253
20080514
20080647

06.12.2007
21.01.2008
18.02.2008
21.03.2008
27.04.2008
11.08.2008
30.10.2008

1.785,00 Kč
1.172,00 Kč
3.570,00 Kč
2.238,50 Kč
1.428,00 Kč
1.832,50 Kč
8.477,56 Kč

Oznámení pro dlužníky: Příště už i se jmény...

stánku Jihomoravského kraje, ale i
na stánku ČEZ. Díky historickému
vlaku, který do Oslavan každoročně jezdí, máme také prezentaci u
Českých drah. První dva dny jsme
se věnovali oficiálním hostům
z kraje a vlády, v pátek se čepovalo pivo z oslavanského zámku. Víkend patřil veřejnosti. Oslavany se
z hornického města staly krásným
zeleným městem na úpatí Českomoravské vysočiny a bránou do
prosluněného kraje vinic,“ řekll
Vít Aldorf, starosta Oslavan.
Podle slov hejtmana JM kraje
Michala Haška se díky tomuto
veletrhu Brno stane hlavním
městem České republiky, alespoň
co se týká cestovního ruchu. „Veletrh nám dává mnoho možností
prezentovat se tu jako moderní
region, který ukazuje tradice a
nebojí se inovací. Byl bych rád,
kdyby právě díky tomuto přijelo
letos více domácích i zahraničních turistů, po Praze jsme druhý
nejnavštěvovanější
region
a
doufám, že tento trend se bude i
dále posilovat. A co se týká turistiky a atomové elektrárny, tak to
k sobě moc nejde. Abychom tam
pravidelně dělali exkurze, to je na
dohodě s hejtmanem kraje Vysočina. Vymyslíme, jak zahrnout do
aktivit i elektrárnu, a možná se
mám podaří přesvědčit i část rakouské veřejnosti o tom, co tam je
prezentováno,“ uvedl k prezentaci
Jm kraje hejtman Michal Hašek.
I když závěrečná zpráva vydaná společností BVV hovoří
o velkém nárůstu zahraničních
vystavovatelů i návštěvníků, byl
patrný úbytek také na veletrhu
GO, kde nabízejí své služby
cestovní kanceláře. Letos tu chyběly ty největší a nejvýznamnější,
které se spoléhají na služby svých
obchodních zástupců v podobě
cestovních agentur.
Letošní sezóna regionální turistiky je na začátku. Zástupci jednotlivých měst, obcí a sdružení
si od prezentací na Regiontouru
slibují, že turistický ruch dokáže
do regionu přinést tolik potřebné
finanční prostředky.
/mask/
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Průtah obcí po 40 letech
/Tavíkovice/ Vizualizaci nové podoby náměstí s kruhovým objezdem
a autobusovým nádražím mají možnost zhlédnout občané v Tavíkovicích na obecní vývěsce. Změna má přinést především větší bezpečnost,
účelnost a samozřejmě i estetičnost. „Plány na průtah obcí Tavíkovice
nejsou nic nového. Již v roce 1967 se o této akci uvažovalo, ale zůstalo
pouze u částečných výkupů některých pozemků a v dalších pracích se
nepokračovalo. Počátkem volebního období byla radnice oslovena
investorem SÚS JMK s možností rekonstrukce stávající vozovky a vybudování průtahu obcí. Součástí návrhu je i malé autobusové nádraží
a kruhový objezd, který zlepší bezpečnost a odstraní nepřehlednou a
zmatečnou křižovatku,“ objasnil starosta Tavíkovic Libor Kosour.
Současné řešení zastávek je špatné, děti přebíhají z jedné strany silnice na druhou a hrozí jejich zranění. „Oslovili jsme ředitele Kordisu,
přijeli i zástupci Jihomoravského kraje. Ti nás přesvědčili o vhodnosti
autobusového nádraží, protože jsme jakousi střediskovou obcí a jsou tu
spoje do Znojma, Moravského Krumlova a Třebíče,“ doplnil starosta.
Kraj má na tyto investice zajištěny plány a žádosti na dotace z EU.
Hlavní investici ponese SÚS a to v řádu 65 milionů korun.
/mask/

Objížďky budou objížděny

/Oslavany/ V rámci rekonstrukce silničního průtahu bylo vedeno
několik objížděk po místních komunikacích. Vinou enormního zatížení
došlo k výraznému poškození těchto cest. Vedení města proto rozeběhlo jednání s investorem rekonstrukce a bylo dohodnuto, že SÚS JMK
komunikace opraví. „Vzhledem k tomu, že počasí neumožňovalo
bezproblémovou opravu, proběhne oprava v jarních měsících. Nebude
se ale týkat kompletně celé délky, ale jen jejich nejhorších částí. Dojde
k odfrézování stávajícího povrchu, obnažení armatur a jejich uložení a
položení nového povrchu. Na tuto situaci je potřeba se připravit, protože v době provádění oprav bude muset být celý úsek uzavřen. Bude se
proto zpracovávat obsáhlý projekt objízdné trasy, především z důvodu
zajištění dopravní obslužnosti a hromadné přepravy osob,“ vysvětlil
důvod nadcházejících komplikací starosta Vít Aldorf.
Opravovaný úsek je poměrně dlouhý a sváží občany z Tavírny i
Nového Světa, a to především děti do škol a občany k lékaři. Autobus
by zastavoval pouze v Havírně, kde bude nástup a výstup a dále bude
pokračovat přes Padochov na autobusové nádraží s tím, že by zajížděl
až na náměstí před městský úřad, kde by se točil a jel zpět.
„Bohužel, budou vynechány dvě zastávky v Novém Světě. Toto
opatření nebude trvat příliš dlouhou dobu, nejdelší předpoklad je na
dobu tří týdnů. Po této době budou mít občané k dispozici slušnou
vozovku, na jedné z páteřních tras v Oslavanech. Rozběh prací určí
počasí, pravděpodobně v dubnu letošního roku,“ doplnil Vít Aldorf.
Obdobná oprava bude provedena ve spolupráci s SÚS na ulici Školní
v sídlišti, po které byla také vedena objížďka. Zde došlo k velkému
potrhání asfaltu, zajíždění dešťových vpustí a armatur. Povrch bude
ofrézován, pozvednuty vpusti a opraven asfalt. Zde je situace jednodušší,
protože sídliště umožňuje průjezd. Práce tu budou trvat jen týden. /jak/

Automaty se osvědčily
/Moravský Krumlov/ Vedení
radnice má první podklady pro
vyhodnocení úspěšnosti zpoplatněného parkování ve vnitřním
městě. Skončila tak tříměsíční
zkušební doba, kdy i strážníci
městské policie byli k neplatícím
řidičům benevolentnější.
Moravský Krumlov byl jedním
z posledních měst v širém okolí,
které nemělo zpoplatněné parkování v centrální části.
„Po dlouhém a složitém rozhodovacím procesu jsme spustili
provoz parkovacích automatů se
solárním napájením v září. Máme
v provozu tři parkovací automaty,
které stály cca 500 tisíc Kč. Tyto
tři automaty zcela vyřešily problémy s parkováním na náměstí
TGM, na náměstí Klášterním a
v ulicích Komenského - Růžová.
Ačkoliv máme nevídaně levnou
první hodinu - 5 Kč, přineslo
parkování do konce roku cca
300 tisíc Kč do pokladny města.
Provozní náklady jsou zatím

Radary rychlost neměří
/Moravský Krumlov/ Novela
silničního zákona upravuje možnost měření rychlosti jízdy automobilů městským policím jen
v úsecích stanovených ve spolupráci s Policií České republiky.
Druhou podmínkou je, že úsek
musí být označen dodatkovou
(výstražnou) tabulkou. Její podoba ale zatím není schválena.
„Čekáme na vyhlášku. Proto
společnost Czech Radar pozastavila od počátku letošního roku
měření rychlosti pevným radarem, dokud příslušná vyhláška
nenabude účinnosti. Útvar přestupků v dopravě MěÚ však řeší i
nadále rychlostní přestupky, které
řidič spáchali do 31. 12. 2008.

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA KLÍMA
ve spolupráci s AD PARTNER nabízí:
originální náhradní autodíly • oleje
maziva • technické čistící prostředky
autobaterie • příslušenství
VO a MO prodej • rozvoz zboží.
Ivančice, Ostřihom 15 (za nemocnicí)
tel.: 777 628 078, 539 083 064,
e-mail: ales.klima@volny.cz

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

ÚČETNICTVÍ

OSLAVANY

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

SPRÁVCE
INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ
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

minimální. Pro zvýšení pohodlí
automobilistů plánujeme ještě pořízení jednoho automatu
do prostoru u hotelu Epopej.
Můžeme tedy říci, že realizace
projektu Parkovací automaty je
stoprocentně úspěšná,“ zhodnotil
starosta města Jaroslav Mokrý.
V této souvislosti se také objevily dotazy, zda by se dalo parkovné platit platebními kartami.
„Rekonstrukce automatů i na
kartový provoz by stála desetitisíce a přinesla by jenom ztráty.
Ty jsou při kartovém provozu
trojího druhu. Jednak platí zákazník svému peněžnímu ústavu za
použití karty, pak také tratí město,
protože platí cca 3 % z každé
transakce, a v konečném součtu se nevyplatí městu platit za
náročnou administrativu vedení
takových účtů. Navíc, dle sdělení
peněžních ústavů, tyto transakce
bývají únosné až při platbách
od cca 100 Kč výše,“ doplnil
starosta Mokrý.
/mask/

Jaroslava Hrubešová
Hybešova 42, 664 12 Oslavany
tel.: 603 994 383
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

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

Jakmile bude znám závazný tvar
dodatkové tabulky a vymezeny
úseky pro měření rychlosti, bude
Městská policie v Moravském
Krumlově pokračovat v měření
rychlosti nejen pevným radarem,
ale budeme uvažovat i o pronájmu a pozdějším zakoupení
přenosného zařízení,“ vysvětlil
starosta města Jaroslav Mokrý.
Další záležitostí jsou informativní radarové tabule. Ty jsou
ve městě na třech místech a jsou
střídavě poruchové. Jedna z nich,
na Ivančické, nefunguje vůbec.
Jelikož dodavatelská firma odmítá své závazky v záruční době
uznat, byla kauza předána k řešení advokátní kanceláři.
/mask/

23.01.2009

Opilec pokousal policistu
/Brno-venkov/ Neslavně dopadl jeden člen policejní hlídky, která
byla přivolaná ke zjednání pořádku, který narušovala skupinka podnapilých mladíků. Pokyny policistů ale nerespektoval sedmatřicetiletý
muž. Byl arogantní a své vulgární chování vůči strážcům zákona změnil v agresivní výpady. Policisté muže zajistili a převezli k vystřízlivění
na záchytku. Při osobní bezpečnostní prohlídce hlídka u muže zajistila
plynovou pistoli. Cestou na záchytku muž znovu policisty napadl
a zasahujícího policisty pokousal na obou rukou.
/jak/

Hasičům ukradl uniformy

/Brno-venkov/ Zatím neznámý zloděj si pravděpodobně hodlá založit vlastní hasičskou jednotku. Dopomohla mu k tomu zaparkovaná
Octavia, která mu nabídla třináct hasičských uniforem a další hasičské
výstrojní součástky. Tu před restaurací odstavil třicetiletý řidič. Zloděj
během půlhodiny, kdy řidič obědval a měl výhled na parkoviště poblíž státní silnice, odcizil vedle hasičských oděvů i navigaci a firemní
písemnosti. Škoda se blíží čtyřiceti tisícům korun.
/jak/

JM kraj zaplatí poplatky
za své pacienty
/Brno/ Nové změny ve zdravotnictví, a to nejen v našem kraji, nastanou od prvního února. Od tohoto data totiž bude za pacienty hradit
regulační poplatky, které jsou součástí zdravotnické reformy, kraj. Má
to ovšem háček. Hrazeny budou povinné poplatky za pacienty jen
ve krajských zařízeních, a to formou darovací smlouvy. Takže opatření
se bude vztahovat například i na lékárny. Pacient, pokud bude chtít,
aby byl osvobozen od poplatků, bude muset vyplnit darovací smlouvu.
To je ale na každém, protože je to věc dobrovolná. Ti, kdo budou chtít,
mohou poplatky zaplatit. Tento postup je z popudu jednání Asociace
krajů ČR, která projednala otázku poplatků ve zdravotnictví a doporučila všem svým členům, aby kraje formou darovací smlouvy nabídly
svým občanům možnost úhrady poplatků. Návrh se týká zdravotnických zařízení zřizovaných kraji a všech typů regulačních poplatků.
Ideální řešení, které by mělo následovat, je úprava legislativy a celostátní zrušení tzv. Julínkových poplatků.
/jak/

Tři ženy kradly prasata

/Třebíčsko/ Třem nenasytným ženám se nevydařila loupež jatečních
prasat. Pachatelky odcizily za lednové měsíční noci tři kusy jatečních
prasat o průměrné hmotnosti sto kilogramů z výkrmny v obci Lažínky.
Prasata naložily do osobního vozidla značky Renault Clio, které se
ale asi po pěti stech metrech od obce porouchalo. Prasata přeložily
do jiného vozu a Renault zanechali na místě. To ovšem neušlo pozornosti policistům. Celková škoda byla vyčíslena na 10.500 Kč. Pachatelkám hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody až na dvě léta. /jak/
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Úřady práce hlásí nárůst, černě však situaci nevidí
/Region/ V současné době se
stále více hovoří o krizi způsobené celosvětovou hospodářskou
recesí. Jaké jsou ale konkrétní
dopady této situace na náš region? Podnikatelé omezují výdaje,
hledají úspory a jsou velmi opatrní s investičními záměry. Klidu
jim nepřidají ani časté změny v
legislativě. Své o tom ví také na
pracovních úřadech v regionu.
Na Znojemsku bylo v lednu
roku 2005 nezaměstnáno 9590
lidí, což je 15,8 %, rok nato to
bylo 9503 nezaměstnaných, což
je 15,5 %. V roce 2007 nezaměstnanost klesla na 14,9 % s 8679
nezaměstnanými. V lednu 2008
to bylo 12,1 % a bez práce bylo
7246 lidí. Údaje za leden 2009
nejsou ještě zpracovány, ale v prosinci 2008 byl stav 10,8 % a 6348
nezaměstnaných. Tento údaj je v

naší statistice zavádějící, protože
výpovědi se zpravidla dávají ke
konci roku a žadatelé se na úřad
chodí registrovat právě v lednu.
„Z nabídky od zaměstnavatelů
nám zmizelo asi 350 volných
míst, uvidíme, jak to půjde dál.
Přitom v roce 2008 byla na Znojemsku nejnižší nezaměstnanost
za posledních 10 let. Recese zatím
s nezaměstnaností moc neudělala,
šlo o každoročně se opakující
standard v sezónních pracích.
Zatím jsme nezaznamenali, že by
se zhroutil nějaký podnik. Situaci
monitorujeme a uvidíme, co nám
to udělá na jaře, protože někteří
zaměstnavatelé nejsou vyzakázkováni na celý rok. Statistika
ale není výrazně odlišná. Konjunktura se sice zastavuje, ale to
neznamená, že bude tíživý propad
v nezaměstnanosti. Zatím nemá-

Narodila se malá „Lyračka“
Pro všechny fanoušky Hanky Jakubové, která absolvovala podzimní
šňůru vystoupení s pomalu, ale jistě rostoucím bříškem, máme skvělé
zprávy. Ve středu 3.12.2008 přišla na svět ve znojemské porodnici
holčička jménem Sandra. Vážila 3,90 kg a měřila 52 cm. Obě jsou
zdravé a daří se jim velmi dobře. Hanka se v současné době vrátila do
týmu The best of Lyra a v plné síle pokračuje ve své nadějné pěvecké
kariéře. V letošním roce má již za sebou hostování se skupinou Dreams
na Mysliveckém plese v Horních Kounicích a Dolních Dubňanech, kde
spolu se svými kolegy sklidila velký úspěch.O dalších připravovaných
vystoupeních se dozvíte více na www.volny.cz/zsvemyslice
Všichni přejeme holkám hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a splněných snů .
za kolegy z týmu The best of Lyra D. Drahozalová

Víkendový výlet dětí
se zrakovým postižením

/Lesonice/ O víkendu 9.-11. ledna 2009 zavítal do Lesonic brněnský
turistický oddíl Ofalmo pro děti se zrakovým postižením. Malí turisté
s nadhledem překonávali nejen vlastní handicap, ale i mrazivé počasí
s průměrnou teplotou okolo -10°C. Podnikli pěší výlet do Moravského
Krumlova, kde na vyhlídce u sv. Floriana zlikvidovali (zkoulovali)
zákeřné upíry. V neděli stihli ještě pohladit některá (hodnější) domácí
zvířata lesonických chovatelů a potom se (neradi) přesunuli na vlak
domů. Azyl, kde se děti mohly rozmrazit a přespat, našly v lesoniké
škole, za což patří velký dík panu starostovi Miroslavu Hejralovi
a zaměstnancům školy. Více informací o činnosti oddílu najdete
na stránkách: www.lampa.luzanky.cz/oftalmo.

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

me hlášeno masové propouštění,“
doplnil statistiku ředitel Úřadu
práce ve Znojmě Emil Čopf.
Trochu odlišná situace je
v regionu okresu Brno-venkov.
„Hospodářská recese, která se
odehrává na celém světě, zasáhla
i nás. Její dopady jsou pociťovány i v Oslavanech. Konkrétně se
dopad projevil ve firmě, která se
zabývá tvářením kovů za studena
a je svým způsobem vázána na
automobilový průmysl, který byl
jako první postižen. Firma hledala
možnosti úspor v rámci své výroby a jedním z kroků bylo propuštění 30 procent zaměstnanců.
Druhá a fatálnější skutečnost je
ta, že v Oslavanech byl umístěn
velký výrobní závod na asfaltové lepenky a asfaltové střešní
krytiny. Stávající majitelé nebyli
schopni zajistit odbyt výrobků
a závod byl od 1. ledna uzavřen.
Více než 80 pracovníků bylo propuštěno s tím, že dostali 5 výplat.
Toto jsou pro nás hmatatelné důkazy konkrétního dopadu recese,“
řekl starosta Vít Aldorf.
Tuto informaci potvrdili i pracovníci Úřadu práce Brno-venkov. „V průběhu měsíce prosince
2008 došlo v okrese Brno-venkov
ke zvýšení počtu evidovaných
uchazečů. Úřad evidoval celkem

4 839 uchazečů o zaměstnání, což
představuje meziměsíční nárůst
o 362 nezaměstnané. Meziročně
je počet evidovaných nezaměstnaných nižší o 84 osoby. Míra
nezaměstnanosti ve sledovaném
měsíci vzrostla oproti hodnotě
v listopadu, ze 4,1 % na 4,4 %.
V prosinci předchozího roku
činila 4,5 %. V průběhu měsíce
prosince bylo nově zaevidováno
849 uchazečů (z toho je 56,2%
žen), což je o 190 osob více než
v listopadu. Vyřazeni byli celkem
483 uchazeči.
Oproti tomu ke konci prosince
bylo na ÚP Brno-venkov nahlášeno 2276 volných pracovních míst
(o 490 méně než v listopadu).
Počet uchazečů o zaměstnání
na jedno volné pracovní místo
vzrostl na hodnotu 2,1 uchazeče.
V prosinci 2007 byl počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné
pracovní místo 1,8. Ve všech
mikroregionech okresu vzrostla
míra nezaměstnanosti. Nejvíce to
bylo na Pohořelicku o 0,6 %-ního
bodu a nejméně pak na Kuřimsku
o 0,3 %-ního bodu. Nejvyšší míru
nezaměstnanosti vykazoval v prosinci 2008 mikroregion Ivančicko
6,4 %,“ informovala Hana Šebelová, tisková mluvčí Úřadu práce
Brno-venkov.
/mask/

/Oslavany/ Na duben se chystá
významná akce v podobě mezinárodní výstavy drahých kamenů,
minerálů a šperků. V Oslavanech
tuto ojedinělou výstavu zaštiťuje
Kulturní a informační středisko.
V současné době jsou pozváni
nejen významní domácí sběratelé, ale také jejich kolegové
ze Slovenska, Polska, Ukrajiny,
Ruska a Rakouska. Předpokladá
se vysoká účast jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Akce
není zajímavá jen pro sběratele
a zasvěcené, ale i pro širokou

veřejnost, protože se tu naskytne možnost zhlédnout kameny
a minerály, vybroušené drahé
kameny včetně diamantů, a to i
s možností jejich nákupu. Výstava bude spojena s několika doprovodnými akcemi - exkurzemi
na mineralogická naleziště, která
se nacházejí v Oslavanech a jejich okolí. Dále pak na paleontologická naleziště, především naučnou stezkou Permokarbonem
v údolí řeky Oslavy a prohlídky
muzea, kde se nachází sbírka
minerálů Oslavanska.
/jak/

Vystaví drahé kameny

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Kolotoč odstávek letošního roku v Dukovanech zahájil 10. ledna
3. výrobní blok. Za tři měsíce trvání odstávky bude provedena výměna
paliva, plánované revize a investiční akce, které přispějí ke zvýšení
efektivity a výkonu bloku. Po ukončení akcí by měl blok dodávat místo dosavadního výkonu 470 MW, výkon asi 500 MW. Je to další krok
k realizaci projektu „Bezpečně 16 terawatthodin z EDU“.
Současné problémy s dodávkou ruského plynu vyvolaly na Slovensku tendenci ke znovunajetí 2. bloku elektrárny V1 v Jaslovských
Bohunicích. Domnívám se, že není od věci říci několik slov k historii
této elektrárny. Nad vchodem do areálu je nadpis „ Atomové elektrárně
Jaslovské Bohunice“. To znamená, že se jedná o několik samostatných
celků. Prvním je jaderná elektrárna A1. Budování prvního reaktoru na
území Československa bylo zahájeno v roce 1958. Jednalo se o těžkovodní reaktor chlazený oxidem uhličitým typu KS-150. Jako palivo byl
použit přírodní neobohacený uran s kontinuální výměnou kazet pomocí
zavážecího stroje. Reaktor byl projektován v SSSR a Československu.
Kromě paliva bylo vše ostatní pro elektrárnu vyrobeno u nás v republice. Do komerčního provozu byla elektrárna uvedena v roce 1972. Na
elektrárně došlo ke dvěma haváriím, z nichž ta druhá 22. února 1972
způsobila neopravitelné poškození nádoby reaktoru, elektrárna byla
odstavena a její zařízení postupně demontováno a likvidováno.
Druhou elektrárnou je elektrárna V1 se dvěma bloky VVER 440
s reaktory typu 230. Výstavba začala 24. dubna 1972. Koncem roku
1978 dosáhl 1. blok kritického stavu a turbosoustrojí bylo přifázováno
k síti. V březnu 1980 následoval i druhý blok.
Krátce po zahájení výstavby V1 bylo rozhodnuto o změně projektu s tím, že bloky 3. a 4. budou vybaveny modernějším typem reaktoru 213, stejným jako v Dukovanech. Tyto dva bloky jsou označovány
jako elektrárna V2. Do provozu byly uvedeny v roce 1984 a 1985.
Elektrárny V1 i V2 byly v průběhu let modernizovány a zlepšovány.
V rámci přístupových dohod k EU se Slovensko, pod tlakem Rakouska, zavázalo odstavit starší elektrárnu V1 a to 1. blok k 31. 12. 2006
a 2. blok k 31. 12. 2008. Odstavením obou bloků se Slovensko dostalo
do energetické tísně, kterou v současnosti ještě zhoršil požár na tepelné
elektrárně Nováky. 18. ledna 2009, 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.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Byl mi doručen
rozsudek okresního soudu, se kterým jsem nesouhlasila a chtěla se
proti němu odvolat, dohodla jsem se s jedním právníkem, který mi odvolání sepsal a na konci 15-denní lhůty jej podal u okresního soudu.
Následně mi řekl, že odvolání bylo podáno opožděně a je zamítnuto,
i když vím, že jsme jej podávali do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí
na soudě. Můžete mně poradit, jak je toto možné, resp. jestli to podle
nějakého zákona lze. Děkuji za odpověď.
Bohužel toto možné dle zákona je, jelikož existuje v civilním řízení
institut tzv. náhradního doručení. Ve Vašem případě jste si tedy pravděpodobně vyzvedla poštovní zásilku se soudním rozhodnutím později,
tj. v době, kdy již nastaly účinky tzv. náhradního doručení. Občanský
soudní řád totiž říká, že nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do
3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních
rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den
doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Když si tedy písemnost od soudu určenou do vlastních rukou vyzvednete na poště 13. den
po uložení, již 3 dny máte tento dopis ze zákona tzv. náhradně doručen
a laicky řečeno již 3 dny Vám běží lhůta k odvolání.
K tomuto účelu by Vám pošta měla u těchto soudních zásilek zanechávat tzv. výzvu, kde jste o těchto následcích poučena. Pokud tedy v tomto
názorném příkladu podáte odvolání např. 15. den po doručení, již podáváte odvolání po lhůtě a jako takové musí být soudem odmítnuto.
Na druhou stranu je třeba uvést, že z institutu náhradního doručení existují výjimky, kdy náhradní doručení nelze využít tam, kde to
stanoví zákon (to je například případ platebních rozkazů, které nelze
náhradně doručit) a dále lze ve výjimečných případech využít tzv. neúčinnosti doručení písemnosti, pokud jste se v místě uložení písemnosti
nezdržovala, zde jde však o právně obtížný institut, který bych doporučoval konzultovat s odborníkem.

IERACO - WECH a.s.

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY

ZÁRUKA 10 LET !!!
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Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře
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Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

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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3. benefiční setkání
Zeptali jsme se poslance PČR MUDr. Vojtěcha Adama
Jste nově jmenovaným poslan- ný řád, ač se to někdy v televizi udělat v roce letošním. O územ- hat a ne jim komplikovat život.
v Moravském Krumlově -cem.
S jakými plány jdete do nezdá, není to až tak složité.
ním plánu bylo už řečeno vše a Jen to může vést k úspěchu.

Už po třetí jsme se z iniciativy občanského sdružení SPOT sešli
8. ledna v podvečer na Benefičním setkání s výtěžkem věnovaným
ve prospěch speciálních tříd pro děti s těžkou kombinovanou vadou
Základní školy Moravský Krumlov Ivančická. Docela dlouho jsem
hledala slova, kterými bych za sebe i za celou naši školu dostatečně
poděkovala všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na úžasné atmosféře tohoto setkání. Ale slova jsou jen slova - skládejte je do dlouhých
vět jak chcete a stejně to vždycky bude jen „odvar“ toho, co cítíte.
A tak nebudu psát o tom, jaké byly modely - byly už tradičně nádherné a skvěle předvedené, nebudu psát o programu provedeném
žáky ZUŠ M. Krumlov - byl už tradičně příjemný, ani nebudu psát
o vybrané a darované částce - byla už tradičně ohromující. Chci napsat
o něčem, co je tiché a nenápadné. Chci napsat o tom, co se odborně
nazývá sociální inteligence - o tom, čemu říkáme lidskost.
Nevím už, co to bylo za moudrého pána, který řekl tu slavnou větu,
která se pak stala základem moderní politologie: „Řetěz je tak silný,
jako jeho nejslabší článek.“ Je to velmi moudrá věta. Převeďme ji na
lidi - Společnost je tak silná, jako nejslabší člověk v ní. Krumlováci
se už nejspíš s touto větou v mysli narodili. Soudím tak z toho, jak se
umí postarat o děti s postižením ve „své společnosti“. Nejdřív jim zřízením speciální třídy umožnili prožívat dětství v jejich rodinách, chodí
se podívat na jejich vystoupení, potěší je návštěvou přímo ve třídě,
…a přijdou na Benefici a vhodí „svoji minci“ do pokladny. To všechno
jsou projevy krásné a čisté lidskosti.
Každý si neumí uvědomit, jak křehoučká je hranice mezi „zdravím“
a „nezdravím“, mezi „teď“ a „za pět sekund“… Ale znám spoustu lidí,
kteří už tyto stavy mohou přesně popsat, a – věřte mi, veselé čtení by
to nebylo. Znám rodiny, které se radovaly ze zdravého dítěte a v pár
sekundách se jim život otočil naruby. To je potřeba vědět. Je potřeba
vědět, že dneska třeba ještě můžu otáčet hlavu a dívat se jinam, když
jde o děti s postižením. Zítra můžu plakat při pohledu na stejně postižené dítě vlastní, které ještě před malou chvílí bylo úplně zdravé.
Ale to by bylo téma na knihu. Teď chci hlavně vyjádřit, i když
velmi neobratně, jak moc si všichni projevů podpory pro „naše“
žáčky vážíme.
Děkuji jménem svým a jménem celé Základní školy M. Krumlov
Ivančická touto cestou občanskému sdružení SPOT za krásný večer a
organizačně náročnou práci odvedenou pro dobrou věc. Děkuji všem
lidem, kteří na Benefiční setkání přišli a projevili tak svůj zájem o „své
nejslabší spoluobčany“ – bez jejich účasti by to nebylo ono. Děkuji
panu místostarostovi Mgr. Třetinovi za podporu a záštitu setkání. Děkuji paní poslankyni Ireně Kočí (mimochodem – v novodobé historii
Moravského Krumlova máme v osobě paní Kočí první poslankyni
v Parlamentu ČR - gratulujeme, paní Kočí!) za její dnes už vzácný čas,
který s námi na setkání strávila. A děkuji i těm, kteří na péči o děti s postižením mají jiný názor - díky jejich vyjádřenému postoji lépe vynikne
výjimečnost těch, kteří jsou našimi kamarády.
Mgr. Lenka Ficová

tohoto nelehkého úřadu?
Být členem poslanecké sněmovny pro mě rozšiřuje možnosti, jak mohu pro naše město,
mikroregion a pro jižní Moravu
něco udělat. A protože bez ekonomických prostředků se nic nevybuduje, je to o tom, že budu podporovat, aby rozumné projekty,
jejichž realizace zlepší podmínky
pro život v našem kraji, získaly
pokud možno dobré možnosti
financování. A je jasné, že je jich
připravena celá řada.
Můžete čtenářům zopakovat
důvody vašeho jmenování uprostřed funkčního období?
Jmenován členem poslanecké
sněmovny jsem nebyl, tam může
být člověk pouze zvolen. Mandát
jsem získal po senátních volbách,
ve kterých byla úspěšná bývalá
poslankyně RNDr. Marta Bayerová, která se stala senátorkou.
Z pozice prvního náhradníka
pro Jihomoravský kraj jsem tedy
nastoupil po složení slibu do poslanecké sněmovny.
Prozraďte něco ze zákulisí
sněmovny. Jak se tam cítíte, je
složitý protokol a organizace?
Dá se to zvládnout?
Za čtvrt roku, co jsem ve Sněmovně, jsem si už zvykl a adaptace na nové prostředí mně nedělá
problémy. Jak už jsem zpočátku
napsal, nejdůležitější bylo neztratit se v labyrintu chodeb a schodišť, protože křížky si na zdi malovat nemůžete. Uklidnilo mě, že
se ještě nestalo, aby v budovách
našli někoho, kdo bídně zhynul
hladem a žízní, protože nenašel
cestu. A co se týká samotného
jednání sněmovny, je důležité
poslouchat a nechat se poučit zkušenějšími kolegy. Ale vzhledem
k tomu, že všechno má svůj pev-

Kde budete mít poslaneckou
kancelář a jak bude fungovat?
Oficiální poslaneckou kancelář pro JmK mám v Brně, kde
pracuje můj asistent a obstarává
vše potřebné a důležité. Zatím se
všechno zabíhá. Jinak je jasné, že
kdo mě bude potřebovat, najde
mě na ivančické radnici.
Jak se dá prakticky zvládnout
práce poslance a starosty města?
Vzhledem k tomu, že sněmovna nezasedá nepřetržitě, nevidím
časově žádný problém být starostou města a poslancem. Nehledě
k tomu, že v době elektronických
komunikačních médií lze být v
kontaktu s kýmkoli, tedy i radnicí
on - line. V parlamentu či senátu
nejsou starostové a primátoři
žádnou výjimkou. Už jsem se
přesvědčil, že bude důležitý i
přínos pohledu „zespodu“, ze života, běžných starostí a potřeb
občanů, který mnohým poslancům už chybí.
Vraťme se zpět do Ivančic.
Jak hodnotíte loňský rok?
Minulý rok hodnotím mírně
optimisticky. Podařilo se nám
proinvestovat naprosto podstatnou část schváleného rozpočtu.
Největší peníze padly do komunikací na starém sídlišti a do
vybudování kanalizace na ulici
Hybešova a Pod Hájkem, kde
nás letos čekají definitivní povrchy. Jihomoravský kraj dokončil
investice do rekonstrukcí obou
nejdůležitějších mostů, takže tento letitý problém byl definitivně
vyřešen. Všechny dotace, o které
jsme v souladu s ekonomickými
možnostmi města usilovali, se
nám taky podařilo získat Akcí
bylo pochopitelně podstatně více,
ale ty jsou předmětem jiných
sdělení. Stejně jako to, co chceme

v současné době se intenzivně
pracuje na jeho nové podobě.
V současnosti se hodně hovoří
o celosvětové hospodářské „krizi“. Máte informace, že nějak
konkrétně zasáhla i Ivančice?
Pokud hovoříte o celosvětové
hospodářské krizi, a já bych to
uvedl bez uvozovek, protože
o krizi se bezesporu jedná, pak
je jasné, že určitým způsobem
postihne i naši oblast. Čísla o
nezaměstnanosti v Ivančicích,
ani v našem mikroregionu, zatím
nenaznačují nárůst, ale co není,
může být. Určité informace o
problémech s produkcí některých
subjektů už máme, především
u těch, které se orientují na export. Doufejme, že se situace
stabilizuje a na úrovni státu budou přijata taková opatření, která
povedou k růstu ekonomiky.
Obracejí se na Vás občané se
svými problémy a stížnostmi?
Zatím říkám, že četnost připomínek a podnětů nijak nevybočuje
z normálu. Obracejí se na mě jako
na starostu i jako na poslance. Jako
příklad mohu uvést řešení problémů vztahu jedné obce k Pozemkovému fondu ČR v souvislosti
s jejich lyžařským areálem.
Jak vidíte další celkový vývoj,
místně i globálně, jste optimista
nebo pesimista?
Od přírody jsem optimista, i
když možná už trošku opatrnější.
Není třeba podléhat panice, ale je
důležité, abychom byli připraveni na problémy, které mohou
nastat. To platí nejen ve městě,
kraji nebo státě, ale i pro každého
individuálně. Je potřeba, aby ti
kompetentní vzali konečně rozum
do hrsti, oprostili se od politikaření a přijímali pokud možno věcná
řešení, která budou lidem pomá-

Co říkáte jako lékař například
na reformu zdravotnictví?
Především si troufám říci, že
zdravotnictví jako systém žádnou
převratnou reformu nepotřebuje.
Všechna silová řešení, která se
skrývají za vzletná slova o potřebných reformách, ať jsou motivována čímkoli, vedou pouze
k destabilizaci a vždy to tak bylo.
Je třeba se postarat o to, aby byl
i do budoucnosti dostatek kvalifikovaného personálu a systém
nebyl podfinancován, ale to není
ani náhodou záležitost tzv. regulačních poplatků, ale HDP. Pokud
máte na mysli reformu bývalého
ministra Julínka, tak říkám, že
ani vůbec nezačala. Neustále se
opakuje, že poplatky přinesly
úspory kolem čtyř miliard korun.
Nepřinesly žádné úspory. Byly
jednoduše inkasovány od lidí,
kteří potřebovali zdravotní péči a
v podstatě za to vůbec nic nedostali a nic nemohli ovlivnit. Prosím
Vás, co to je za reformu? To kdyby se začaly nejprve reformovat
zdravotní pojišťovny a například
léková politika, tak by se ukázalo,
zda jsou potřeba ještě další peníze.
Některé poplatky mohou mít smysl, je to otázka domluvy.
Jak trávíte volný čas?
Svoje zvyky se snažím příliš
neměnit. Jediné, co neovlivním,
je věk. Absolutní relaxací a odreagováním od běžných starostí je
cyklistika v jakékoli podobě. Tak
mě lidi znají. Jsem i věrným divákem v podstatě jakéhokoli sportu.
Rád čtu, v poslední době hlavně
literaturu faktu. Poslouchám
dobrou muziku. Ale mojí hlavní
radostí je naše malá vnučka a já
jsem rád za každou minutu, kdy
mohu být s ní.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
Jsme profesionální autoservis, který nabízí svým zákazníkům
komplexní služby pro jejich automobily.
•
•
•
•
•
•

Mechanické opravy
Pneuservis
Měření emisí (NM, BA, LPG)
Brusírna válců
Elektrik. práce a diagnostika motoru
Prodej autodílů na všechny značky

Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 24 06
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47

STK Moravský Krumlov
www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305
•
•
•
•
•

M1
N1
L
O1
O2

- osobní automobily do 9 osob
- nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
- motocykly
- přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
- přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399
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MÁME PRO VÁS
NOVÉ KATALOGY

GYMNÁZIUM, MORAVSKÝ KRUMLOV,
SMETANOVA 168, 672 01
škola s dlouholetou tradicí (otevřena 1. září 1949)
tel./fax: 515 322 234, e-mail: gmk@mboxzn.cz
Gymnázium: nejkvalitnější příprava pro vysokoškolské studium. GMK vykazuje 100%
úspěšnost při uplatňování svých absolventů (úřady práce neevidují žádného absolventa
Gymnázia Moravský Krumlov, v roce 2008 bylo na vysoké školy přijato všech 50 uchazečů).
Studijní obory:
• osmiletý (pro absolventy 5 tříd ZŠ)
• čtyřletý (pro absolventy povinné
školní docházky). Výuka dle škol.
vzdělávacího programu v obou oborech
Přijímací zkouška (pokud se koná):
• český jazyk a matematika
• ohodnocení prospěchu v pololetí
5. eventuálně 9. třídy
• výstupní hodnocení ze ZŠ
• možnost přijetí bez přijímací zkoušky

TERMÍNY
PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
středa 22. dubna 2009
středa 29. dubna 2009
Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat
ředitelství gymnázia do 15. března 2009.
výuka 5 cizích jazyků: Aj, Nj, Rj, Fj, L • intenzivní výuka programování v odborných
učebnách a jiných předmětů v učebnách multimediálních • možnost individuální přípravy
zájemců pro složení státní jazykové zkoušky • organizace jazykových kurzů v Anglii,
Rakousku • organizace výměnných studijních pobytů (Nizozemsko), poznávacích
zájezdů (Rakousko, Německo, Francie aj.) • organizace předmaturitní přípravy, kurzů
lyžařských, sportovně-turistických, tanečních, protidrogových (Chorvatsko), zájezdů
lyžařských (Rakousko, Itálie) • podpora talentovaných žáků, účast v soutěžích odborných
(olympiády), kulturních, literárních, výtvarných, sportovních aj. • možnost volby ze široké
škály nepovinných předmětů • nabízíme zájmovou činnost ve školním sportovním klubu,
školním pěveckém sboru, klubu ekologie, klubu chemiků

DALŠÍ INFORMACE NA: www.mkgym.cz

VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ:

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, ...

KROMĚ DOBRÉ KÁVY VÁM POSKYTNEME
•
•
•
•
•
•

úplnou nabídku katalogů našich smluvních partnerů
on-line aktualizaci akčních nabídek a last minute
on-line ověření volných míst a rezervaci termínů
sepsání cestovní smlouvy vč. pojištění (i proti stornu)
převod platby za zájezd na účet CK internetbankou
zaslání cestovních dokladů a voucherů na Vaši adresu

... a to zcela zdarma a na jednom místě !!!
VŠECHNY LETOŠNÍ CESTOVNÍ SMLOUVY BUDOU ZAŘAZENY
DO SOUTĚŽE A SLOSOVÁNÍ. VÍTĚZ SI VYBERE Z TĚCHTO CEN:

• TANDEMOVÝ SESKOK PADÁKEM
• LET HORKOVZDUŠNÝM BALÓNEM
• ROMANTICKÝ VÍKEND PRO DVA
Podmínky soutěže: Do slosování budou zařazeny všechny cestovní smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy
uzavřené v naší kanceláři od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Slosování smluv bude 5. ledna 2010. Výherce bude
o výhře vyrozuměn poštou a uveřejněn v následujícím vydání novin Zrcadlo. Výherní poukázka, kterou od nás obdrží,
bude platná do 31. prosince 2010. Výherce ji může uplatnit sám nebo ji věnovat svým blízkým jako dárek. Poukázka
není směnná za hotovost a lze ji uplatnit pouze jednou. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel
soutěže, změnu výher nebo zrušení soutěže, a to bez udání důvodů.

SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU!
VOLEJTE 515 321 099, nebo 602 782 232

nebo své požadavky 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
Moravskokrumlovsko
MORAVSKÝ KRUMLOV

Město Moravský Krumlov má velmi bohatou historii a velké
množství památek. V rozsahu, který máme k dispozici, můžeme podat jen stručný přehled historie. Památek je tolik, že zde není prostor
ani na jejich úplný seznam.
Historické jádro Moravského Krumlova leží na skalnaté ostrožně.
Řeka Rokytná obtéká Krumlov širokým obloukem, který dal městu
jméno (krumm = křivý). Slepencové skály na svazích kolem města
vytváří velkolepou přírodní kulisu.
Moravský Krumlov byl založen v druhé polovině 13. století. První
dochovaná písemná zmínka je až z roku 1289. Podle tradice byl
Krumlov povýšen na město Přemyslem Otakarem II. v roce 1260.
Z poloviny 13. století pochází také jádro farního kostela. Někteří
badatelé spojují s osobou krále Přemysla Otakara II. i založení Krumlova jako královského hradu a města.
V roce 1289 se v Krumlově připomíná hrad v držení Heralta z Obřan. Na konci 13. století zde stávala také komenda německých rytířů.
Po vymření pánů z Obřan v roce 1313 se Moravského Krumlova ujal
Jindřich z Lipé a začal kolem města budovat rozsáhlé panství. Za Čeňka
z Lipé byl roku 1349 ve městě založen augustiniánský klášter.
První období pánů z Lipé skončilo v roce 1369, kdy hrad a město
Krumlov koupili páni z Kravař. Kravařskou zavinutou střelu zvanou
„odřivous“ má město dodnes ve znaku. Za husitských válek v letech
1423-1431 byla v opevněném městě posádka přívrženců kalicha.
Po vymření krumlovské větve pánů z Kravař v roce 1434 získal
město Jan z Cimburka, ale již za tři roky je postoupil Pertoldovi
a Jindřichovi z Lipé. Páni z Lipé učinili z Moravského Krumlova sídelní město dvora nejvyšších maršálků Království českého.

Zámek a město uzavřené ve středověkých hradbách tvoří jednotný celek.

Během 16. století proběhla rozsáhlá přestavba gotického hradu
ve velkolepý renesanční zámek, který odpovídal společenskému
postavení jeho majitelů. Sídlo renesanční šlechty bylo živým společenským centrem a město mu poskytovalo nezbytné hospodářské zázemí.
V této době také město prožívalo vrchol svého rozkvětu.
Po bitvě na Bílé hoře byly statky krumlovským pánům zabaveny
a roku 1625 zapsány Gundakaru z Lichtenštejna. Na sklonku třicetileté
války město vydrancovali Švédi.
V roce 1657 byli do obnoveného kláštera uvedeni pavlíni. O tři roky
později byl radikálně přestavěn a znovu vysvěcen farní kostel Všech
svatých. Po velkém požáru v roce 1690, který zničil celé město, dal
krumlovský kníže zbudovat kapli sv. Floriána. Kaple tohoto ochránce
před požáry a patrona města je dodnes dominantou Krumlova. V 80.
letech 18. století založila Eleonora z Lichtenštejna zámecký park a
rodinnou hrobku u farního kostela. Krumlovská větev Lichtenštejnů
vymřela v roce 1908. Zdejší zámek a velkostatek zdědil Ferdinand
Kinský. Rod Kinských držel zámek až do roku 1945.
Na vrcholu svého rozkvětu býval Krumlov jedním z nejkrásnějších
moravských měst. Během dalšího vývoje prožilo město několik válečných pohrom a ničivých požárů. Zkázu města završilo vybombardování Rudou armádou 7. května 1945.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u M. Krumlova

Kaple svatého Floriána nad městem je nepřehlédnutelnou dominantou Moravského Krumlova.

Křížový kámen na zdi hotelu je
nenápadnou památkou, kolem
které denně chodíme.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Bobři na Týnském rybníce
V první polovině ledna se dostavila pořádná zima, jaká tu dva
roky nebyla. K velké radosti dětí i
mnoha dospělých pořádně zamrzla hladina Týnského rybníka. Pokud nevíte, je to ten velký rybník
mezi Krumlovem a obcí Rybníky,
kam v příhodné zimě chodí všichni krumlováci bruslit. Letos toto
přírodní kluziště využily davy
lidí. Dokonce se tu na několik dní
zastavil pojízdný kiosek s teplými
nápoji s alkoholem i bez a řadou
jiných dobrot. Jak ten kapitalizmus umí být příjemný!
Zamrzlá hladina rybníka poskytla také příležitost podívat se
do skrytých zákoutí přírody. Vybaveni kalíškem horkého svařáku,
vydali jsme se na opačný konec
rybníka hledat stopy bobrů, kteří
podle věrohodných zpráv obývají
zdejší tajemné ostrovy a skryté
zátoky. Opravdová expedice.
Zdrojem oněch věrohodných
zpráv byli naši přátelé a znalci přírody Jiří Prokop a Jana Jiráková,
kteří na ostrově uprostřed rybníka
počátkem ledna objevili a vyfotili
pokácené a ohryzané kmeny stromů, práci bobřího dřevorubce.
Živého bobra jsme neviděli. Na
to tu bylo příliš rušno a bobři žijí
skrytým životem. Zcela bez úlovku
jsme však nebyli. V místě, kde ústí
náhon do rybníka, přesněji na hrázi
mezi náhonem a rybníkem jsme narazili na bobry navršenou hromadu
hlíny a větví. Pravděpodobně zde
bobr bydlí, protože všude kolem
byly „cestičky“ z čerstvých stop.
Nechtěli jsme našeho hosta rušit a
tak jsme potichu odešli.
Bobr je zvíře dobře známé dětem i dospělým, atraktivní a zároveň trochu tajemné. Požádali jsme
zoologa Antonína Reitera z Jihomoravského muzea, aby nám
našeho nového souseda představil.
Každý nový výskyt bobra je pro
zoology cenná informace, proto
pokud objevíte někde jinde v našem regionu nápadně ohryzané
kmeny a pařezy, pošlete nám nebo
přímo Antonínu Reiterovi zprávu
s datem a místem pozorování.
Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice

Ze života bobrů
Bobr evropský (Castor fiber)
patří nesporně ke zvířatům, která
na sebe poutají v poslední době
stále větší pozornost. Je to náš
největší hlodavec, dospělí jedinci
mohou dosáhnout hmotnosti až 30
kg. Není divu, že návrat tak statného savce do rozsáhlých oblastí
naší přírody je sledován jak odborníky, tak i širokou veřejností. Ale
začněme od začátku.
Bobr evropský je původním
obyvatelem naší přírody. Kdysi žil
zřejmě celkem běžně přinejmenším v nivách všech větších toků
a byl lidmi od nepaměti loven.
Svědčí o tom nálezy bobřích kostí
v inventářích archeologických
lokalit z různých prehistorických
období, stejně jako písemné záznamy z období středověku. Intenzivní lov byl zřejmě také hlavní
příčinou vymizení původních populací bobrů, ke kterému došlo na
Moravě v 17.-18. století (poslední
bobr byl prý uloven u Grygova
v roce 1730). V oblasti jižních
Čech přetrvaly bobří populace až
do století 19., i zde však nakonec
zanikly. Podobný vývoj proběhl
i v okolních zemích a bobři byli
v Evropě zatlačeni do rozsáhlých
mokřadních oblastí Běloruska
a Ruska, případně přežívali v ma-

lých populacích na středním toku
Labe v Německu, kolem ústí
Rhôny nebo v jižním Norsku.
Kolem poloviny 20. století došlo k prvním pokusům o vysazení
bobrů v Polsku a v Rakousku. Právě tyto populace se staly základem
pro návrat bobrů na naše území.
Bobři k nám postupně pronikali
jak migrací z nově obsazených
oblastí sousedních států, tak i
záměrným vysazením na střední
a severní Moravu - jako zdroj pro
tyto výsadky sloužily populace již
dříve úspěšně rozšířené v Polsku.
Na jižní Moravu pronikli první
bobři migrací z Rakouska. Stabilní osídlení dolního toku Dyje
je udáváno už v průběhu 80. let
20. století. A právě rozšiřováním
této populace pravděpodobně
došlo i k návratu bobrů na Znojemsko. Tady byl první výskyt
zjištěn v roce 1996 na Dyji mezi
Krhovicemi a Tasovicemi. Tato
lokalita je bez přerušení osídlena
dodnes. Tasovická populace byla
téměř po deset let prakticky izolovaná, v jiných oblastech České
republiky, ale mezi tím docházelo
k významnému rozšiřování území
obsazeného bobry. Už před rokem
2000 došlo k propojení populací
na střední a jižní Moravě. Osídlena byla prakticky celá niva Moravy od podhůří Jeseníků po soutok
s Dyjí, Dyje pak od soutoku po
Novomlýnské nádrže. Osídlení tohoto území bobry postupně nabylo
souvislý charakter a po roce 2000
už můžeme sledovat jednotlivé
migrace mimo nivu obou řek. Například už v roce 2004 byl bobry
osídlen rybník Nový u Háje u Moravských Budějovic, v roce 2006
pak byly ohryzy zaznamenány
v přírodní památce Oleksovická
mokřina a nejnověji koncem loňského roku na Týnském rybníce
u Moravského Krumlova. Během
posledních let byl také prakticky
souvisle, byť řídce, osídlen celý
tok Dyje od Novomlýnských nádrží po Znojmo a od konce roku
2007 pronikají bobři i na území
Národního parku Podyjí nad hrází
Znojemské přehrady.
Plošné šíření můžeme srovnat i
s početním vývojem na celém území ČR - zatímco v roce 2002 byla
velikost populace bobrů odhadována na 300-350 kusů, v roce 2007
už odhad počítal s více než 1200
jedinci. Nutno ale podotknout,
že jednotlivé odhady založené na
různých sčítacích metodách se
liší až o desítky procent, vždy jsou
stavěny na nepřímých záznamech
(mapování ohryzů, stop a teritorií),
neboť přímé pozorování bobrů je
jen náhodné a k odhadu početnosti
příliš nepřispívá.
Nastíněný vývoj početnosti a
rozšíření bobra by sám o sobě
ještě nebyl tak zajímavý. Jiní

býložravci větších rozměrů jsou
u nás mnohem početnější - třeba
celkový stav velikostně srovnatelné srnčí zvěře je v ČR odhadován
na cca 300 000 kusů.
Bobr je ovšem mezi ostatními
živočichy celkem výjimečný tím,
že aktivně a z lidského pohledu
velmi nápadně mění svoje životní
prostředí. Zatím co v létě se pase na
bylinách a výhoncích dřevin v blízkosti vody (někdy i na zemědělských plodinách), tak na podzim a

dostatek potravních zdrojů, a tak
zde bobři hráze nebudují. „Bobří
hrady“ jako sídla bobřích rodin
jsou zase budovány spíše v rozsáhlých močálech severní Evropy, kde
bobři nemohou žít v zemních norách. V našich podmínkách obývají
nejčastěji právě nory vybudované
v březích vodních toků či nádrží.
Na životě bobrů bychom mohli
jistě najít i řadu dalších zajímavostí. Jejich biologie je dnes zkoumána
celými týmy odborníků u nás i jin-

Dílo bobřího dřevorubce na Týnském rybníce
(foto Jiří Prokop a Jana Jiráková)

v zimě okusuje a kácí dřeviny. Ty si
samozřejmě vybírá - upřednostňuje
např. vrby, topoly a javory, zatímco
jiné dřeviny využívá mnohem řidčeji. Tím postupně mění druhové
a velikostní složení dřevin na obydlených lokalitách.
Dalším známým „kouskem“
bobra je stavění hradů a hrází.
Skácené dřeviny nevyužívá jen
jako potravní zdroje, ale dovede
pomocí nich přehrazovat menší
toky nebo si z nich budovat úkryty.
Právě stavba hrází je nejzásadnějším zásahem bobrů do okolní krajiny. Mohou pomocí nich vytvářet
poměrně rozsáhlé vodní plochy
v údolích menších toků, omezovat
jejich průtok, měnit průběh koryta,
v zaplavené ploše mohou uhynout
i ty dřeviny, které bobři přímo neskáceli. Pokud nejsou tyto stavby
lidmi odstraněny, pak postupně dochází k zanesení nádrží splavenou
hlínou, ke vzniku mělkého mokřadu a později tzv. bobří louky. Bobři
mezitím přehradí další úsek toku, a
tak postupně mění charakter širšího
území. Toto chování je ovšem častější tam, kde bobři žijí u drobných
toků v užších údolích. V České
republice je to v současnosti např.
oblast Českého lesa na jihozápadě
Čech. V lužních polohách větších
toků, kam spadá více jak polovina
všech známých lokalit bobrů u
nás, je „stavitelská činnost“ těchto
hlodavců většinou dost omezená.
Nanejvýš dochází k přehrazování
říčních ramen či melioračních
kanálů, ostatní vodní biotopy jsou
dostatečně hluboké a propojují

Mapa rozšíření bobra evropského v ČR, stav z let 20002004, plná kolečna znamenají trvalý výskyt, prázdná dočasný
(převzato z Anděra, Červený: Atlas rozšíření savců v ČR IV.
Národní muzeum Praha, 2004)

de v Evropě. Původně byla cílem
těchto aktivit především záchrana
bobra, jako druhu bezprostředně
ohroženého vyhynutím. Dnes se
cíle výzkumných aktivit posunují
spíše do roviny hledání rovnováhy
mezi další existencí bobřích populací a jinými funkcemi krajiny.
Bobři už na řadě míst významně
ovlivňují lesní hospodaření v břehových porostech, rybářské, rekreační nebo třeba závlahové využití
menších toků a vodních kanálů,
lokálně narušují stabilitu břehů
nebo hrází. Proto jsou vymezovány oblasti, kde by bobří populace
měly nadále požívat maximální
ochranu, na ostatním území státu je
uvažováno o snížení úrovně ochrany bobrů tak, aby vlivem jejich
činnosti nedocházelo k zásadním
konfliktům s běžným lidským
využitím krajiny. Podobné trendy
ostatně existují i u dalších druhů
větších a hospodářsky významných
živočichů (např. některých šelem),
které se v průběhu posledních desetiletí u nás postupně objevují a
rozšiřují. Vytváření takové zonace
krajiny a hledání kompromisů
zahrnujících různé hospodářské zájmy a bezpečné přežití jednotlivých
druhů je však proces velmi náročný
a zdlouhavý. Proto si na jeho výsledek v podobě změny zákonů a
vytvoření nových pravidel třeba ve
vztahu člověk vs. bobr asi budeme
muset ještě nějakou dobu počkat.
V každém případě ale lze i v budoucnu očekávat pronikání bobrů
na jednotlivé mokřadní či rybniční lokality Znojemska. Vždyť
se nacházejí v těsném sousedství
lužních oblastí kolem Dyje a Moravy, tedy oblastí s největší populací
bobrů u nás. Některé z „výsadků“
mimo nivy řek se udrží po delší
dobu a jiné budou jen krátkodobé.
Určitě ale stojí za pozornost, protože znalost migrací a chování těchto
bobřích „průzkumníků“ je cenným
příspěvkem k probíhajícím výzkumům. A nepochybně i pohled na
strom skácený bobřími zuby je
poutavým zážitkem pro každého,
kdo rád přírodu pozoruje.
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
e-mail reiter@znojmuz.cz
telefon 515 282 233
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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
• 30.1. ve 20.00 hod. - PLES SOŠO A SOUŘ. Hotel Epopej MK.
• do 30.1. - VÝSTAVA „90 LET ČESKOSLOVENSKÉ ZNÁMKY. Klub
filatelistů A. Muchy Brno, výstava přístupna po dobu otevření MěÚ MK. - 1. p.
• 30.1. - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA SUCHARDY „ISLAND“. Výstava
je přístupna do 30.1.2009. Otevřeno: po - pá: 8.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 15.30
hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 3.2. v 17.30 hod. - POMNÍKY Z ASFALTU - autorské čtení spisovatele Pavla
J. Hejátka. Dopoledne pro střední školy. Vstupné: 30 Kč, Galerie Knížecí dům.
• 6.2. ve 20.00 hod. - XLIV. STUDENTSKÝ PLES. Hotel Epopej MK.
• 9.2. v 10.00 hod. - MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA - školní pořad
pro MŠ a 1. třídu ZŠ. Kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 35 Kč.
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.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 12.1. - 8.2. - OZVĚNY TÓNŮ ZAHRAD A HOR - výstava akvarelů Pavla
• 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.
• 5.2. v 18.00 hod. - MEXICKÉ SOPKY A PYRAMIDY - přednáška
cestovatele Karla Kocůrka s promítáním diapozitivů. Kino Réna Ivančice
• 6.2. v 18.00 hod. - DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ
ČERT - pohádková komedie Jana Drdy. Hraje Dramaťák při GJB Ivančice, režie
a texty písní: Miroslava Šotová, hudba: Veronika Šotová. Kino Réna Ivančice.
• 8.2. v 9.30 hod. - BABIČKA - zájezd Praha - Národní divadlo - činohra.
Odjezd od Besedního domu Ivančice v 9.30 hod. Účinkují: V. Chramostová, J.
Preissová, S. Rašilov, S. Králová...Cena (vstupenka a doprava): 680 Kč.
• 9.2 - 28.2 - KRESBA A DIVADLO - výstava Petra Hlouška. Výstava kreseb
pro scénografii a scénickou projekci. Vernisáž v pondělí 9.2. v 17.00 hod.,
chodba památníku A. Muchy. Vstup zdarma

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 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.

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
• 6.2. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ aneb Hudební večer
sestavený na Vaše přání. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza).
Vstupné: 30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 7.2. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU - regionální amatérská
florbalová liga 1. - 5. tříd. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici.
• 13.2. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA PRO MLÁDEŽ. Neslovice tělocvična.
• 14.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ VEČER VŠECH PŘÁTEL KONÍ.
Ivančice, Besední dům - vinárna. Vstupné: 120 Kč/osoba (tombola). Předprodej
lístků na statku Padochovka.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Moravský Krumlov, učitelé a žáci školy
pořádají v pátek 6. února 2009 od 20.00 hodin
v hotelu Epopej Moravský Krumlov

XLIV. STUDENTSKÝ PLES

Hraje skupina HURIKÁN, předtančení, tombola. Vstupenka
s místenkou 100 Kč. Předprodej v recepci hotelu 30. ledna 2009.
Hotel EPOPEJ v Moravském Krumlově dne 14. února 2009
pořádá v restauraci hotelu od 16.00 hodin

3. VALENTÝNSKÝ VEČER

K poslechu hraje DUO DENNIS. K tomuto večeru patří romantická
večeře, svíčky, hudba... Tohle všechno u nás najdete. Rezervace
míst nutná. Těšíme se na Vaši návštěvu. Více na tel.: 723 402 639.

26. 01. - 08. 02. 2009

PROGRAM KIN

DDM a školní družina Oslavany

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 30.1. - MISS 1. KOLO. Tuto soutěž jsme rozdělili do čtyř věkových kategorií:
5 - 6 roků, 7 - 9 roků, 10 - 13 roků, 14 roků a více. Miss bude rozdělena do dvou
kol. První kolo tzv. Základní se uskuteční 30.1. ve 14.00 hod. ve velkém sále
DDM Oslavany a je neveřejné. Čeká Vás rozhovor na téma: „Jak trávíte volný
čas“ a volná disciplína. Druhé kolo tzv. Finálové se uskuteční 21.3. v 15.30
hod. v Děl. domě a bude veřejné. Milé dívky, neváhejte a přihlašte se v DDM
Oslavany, nebo si přihlášku stáhněte na www.ddm-oslavany.cz v rubrice akce.
• 30.1. od 8.00 do 15.00 hod. - POLOLETNÍ PRÁZDNINY. Je připravena
keramická dílna a zábavně sportovní hry ve velkém sále, procházka. Vstupné:
80 Kč, s sebou přezůvky, svačinu a pití.
• 30.1. - LEZENÍ V KUŘIMI. Celodenní výlet na umělou lezeckou stěnu
v Kuřimi. Sraz účastníků je na vlakovém nádraží v Oslavanech v 8.30 hod.,
předpokládaný návrat vlakem v 18.50 hod. na vlakové nádraží v Oslavanech.
Cena výletu: 190 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).
Přihlášky k vyzvednutí v DDM Oslavany. Pořádá DDM Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 23.2. - 27.2. 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.
Změna programu vyhrazena. Cena: 350 Kč/oběd, hlína, materiál, odměny/
+ vstupné a jízdné na bazén a zimní stadión.

(

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 26.1. v 18.00 hod. - „VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE“ na MÚ Ivančice.
Občerstvení zajištěno, přijďte zhodnotit rok 2008 a domluvit se na plánu akcí.
• 4.2. v 15.00 hod. - „BRUSELSKÝ SEN-EXPO 58“ - návštěva výstavy. Sraz
v Brně v 15.00 hod. na ul.Husova 4, vede paní Sáňková, bližší info podá pan
Flíček na tel.546 451 716
• 7.2. - POCHOD Z OSLAVAN PŘES HLÍNU DO IVANČIC. Odjezd
autobusem z Ivančic v 9.00 hod. Návštěva Rozhledny na Hlíně. Vede pan J. Eibel.
• 21.2. - VYCHÁZKA NA STŘÍBSKÝ MLÝN A NÁVŠTĚVA GALERIE
- VINÁRNY PANA ZAHRADNÍKA. Sraz ve 13.00 hod. na mostě pod Rénou.
Vede paní H. Šťastná.
DOPORUČUJEME: • 27.2. - 28.2. - 7. ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTY.
Brno - Řečkovice, trasy 7 - 100 km, start bývalý pivovar Palackého nám 9,
v pátek od 15.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 6.00 do 10.00 hod. Přihlášky
do 13.2 a ubytování do 6.2. Pořádá OKČT Moravská Slavia Řečkovice a Junák
Brno - Ing. Jaroslav Černý. Tel.: 530 320 305, 608 875 157.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 9.2. ve 14.00 hod. - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA „EGYPT“ - historie a
současnost, spolupráce s Tyflocentrem. Přednáší cestovatelé Ing. Arnošt Máder
a Mgr. Jana Puchegger Chadalíková. Vstup zdarma.
do 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.

st 28.1. v 18.00

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Komedie ČR

so 31.1. v 18.00
ne 1.2. v 18.00

TROPICKÁ BOUŘE
Akční komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

ne 1.2. v 17.00

SOBÍK NIKO
Animovaná pohádka

st 4.2. ve 20.00

REPO: GENETICKÁ OPERA
Horor USA

ne 8.2. ve 20.00

STMÍVÁNÍ
Horor USA

st 11.2. ve 20.00

NEBEZPEČNÝ CÍL
Akční film USA

KINO OSLAVANY

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 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.
• 8.2. od 14.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL - karneval pro děti a jejich
rodiče i prarodiče. Vstup pro všechny pouze v maskách! Odpoledne plné her,
soutěží a tance. Tombola a občerstvení zajištěno! Hraje DJ Tomas. Vstupné
dospělí: 30 Kč, děti: 10 Kč. Nutno nahlásit se předem. V sále DDM.
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

ne 1.2. v 18.00

LABYRINT LŽÍ
Drama USA

so 7.2. v 18.00

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
Maturitní ročník
Muzikál USA

ne 8.2. v 18.00

ZRCADLA
Horor USA

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 4.2. od 17.00 do 19.00 hod. - PRINCIPY ŽIVOTA. Jsou vzdělávacím systémem a originální v Česku vytvořenou filozofií, která se v rámci tohoto systému
přednáší. Je to originální pohled na projevy a fungování přírodních zákonů. Otevírá se nám možnost pohlédnout na to, jak ovlivňují tyto zákonitosti právě náš vlastní
život. Jak to v našem životě vypadá, když s nimi žijeme v souladu a nebo naopak,
když jdeme hlavou proti nim. Poplatek: 30 Kč členové, 40 Kč nečlenové.
• 15.2. v 15.00 hod. - MASOPUSTNÍ REJ na Palackého náměstí u kostela.
Maškarně se oblékněte, děti doma nenechejte. Všichni v masce oděni dočkají se
odměny. Masky budou hodnoceny, nejlepší dostanou ceny. Vydáme se průvodem k parku Réna za městem. Do pochodu zvesela, hráti bude kapela. Pokud
máte doma buben, píšťalku či starý hřeben, trumpetky či poklice– přidejte se
k muzice! Poplatek: 35 Kč členská rodina, 45 Kč nečlenská rodina, Hlaste se
předem na telefonu 776/30 52 50!
• každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. - KLUB MIMINKO. V rámci naší
pravidelné čtvrteční herny jsme se rozhodli otevřít nový Klub miminko.Je určen
pro maminky s dětmi do dvou let. Kromě hraní s dětmi si maminky můžou
spolu popovídat a předat si navzájem své zkušenosti ve všem, co se týká péče
o miminka a batolata. Navíc budou mít možnost nahlédnout do různých materiálů, týkajících se použití přírodní kosmetiky, ekologických pracích a čistících
prostředků, masáží dětí a mnoha dalších. Vaše zkušenost může být přínosem pro
někoho jiného, přijďte se s námi o ni podělit.

ZO ČSCH Moravské Bránice pořádájí
ve dnech 7. - 8. února 2009 od 8.00 do 15.00 hodin

ZIMNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU

Možnost nákupu chovných králíků na novou sezónu. Při výstavě
bude prodej krmiv. Pro návštěvníky připraveno občerstvení, v sobotu
proběhne veřejná zabijačka s prodejem zabijačkových specialit.
Více informací na tel.: 723 402 639.

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 Pavla Moučková z Hostěradic.
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non, Rupp
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Rouchovanští se báli chodit po tmě k místnímu hřbitovu, hlavně pak kolem půlnoci, protože mnozí tam
vídávali velkého psa s ohnivýma očima. K rouchovanskému hřbitovu vedla úzká ulice, která byla lemována
budovami. Východ z této ulice směrem k hřbitovu
hlídal onen ohnivý pes. Vždy zahnal odvážlivce, co
chtěli jít v noci ke hřbitovu. Později pes zmizel, avšak
dále se v těch místech objevovaly ohníčky. Staří byli
přesvědčeni, že rozhodně (1. díl tajenky), ale mnozí to
považovali za pověru. Až při zemních pracích kolem
roku 1890 byl u hřbitova k velkému překvapení všech
nalezen (2. díl tajenky), pocházejících z 12. století.
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komerční článek

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

prodám
•• Fiat Brava, 1,4, r. v. 1997, nové
rozvody. Cena: 40.000 Kč, možná
sleva. Tel.: 720 527 703.
•• Nissan Primera, 2,0 16 V, r. v. 1993.
Více informací na tel.: 603 516 435.
•• Renault Clio, 1,2, r. v. 7/2003,
najeto 83.000 km, 1. majitel, koupeno
v ČR, servisní knížka, imobilizér,
dálk. centrál, ABS, mlhovky, metalíza, 5-ti dvéřový. Cena: 95.000 Kč.
Tel.: 773 591 782.
•• Škoda Octavia, 1,6, r. v. 1998,
zámek řadící páky, certifikát původu.
Cena: 74.000 Kč, nebo leasing s 0 %
akontací. Tel.: 608 509 176.
•• Volkswagen Transporter, 2,5 tdi,
6-ti místný, r. v. 2001, kulatý model,
najeto 180.000 km, 2. majitel, zámek
řadící páky, rádio, půlené zadní dveře.
Cena: 190.000 Kč, nebo leasing s 0 %
akontací. Tel.: 608 509 176.
•• Volkswagen Golf 3, 1,9 tdi, r. v.
1996, najeto 190.000 km, čer. metalíza světlá Hella, 2 x airbag, klimatizace, CD, 6 x repro, letní pneu
na 205/16 alu, zachovalý. Cena: 70.000
Kč. K jednání. Tel.: 774 450 788.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra
Combi – nové, nepoužité. PC: 1.200
Kč/sada, nyní: 600 Kč/sada. Tel.:
602 782 272.
•• 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.
•• sadu alu kol, 4/100 s pneu 195/60,
vzorek 80 %. Tel.: 724 266 944.
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 1+1 Ivančice, cihlový, nová
plastová okna, nová koupelna, cena
včetně vybavení 900 tis. + provize, 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, byt 2+1
v OV Ivančice, k rekonstrukci,
cena 1,2 mil. Kč + provize. Více
info na tel.: 605 749 319 nebo na:
www.acity.cz.
•• cihlový byt v OV 2+1 v Oslavanech. Cena: 1.250.000 Kč. Tel.: 607
847 759.
hledám pronájem
•• pronájem bytu v Moravském
Krumlově, nejlépe garsonky nebo
bytu 1+1, prosím nabídněte. Tel.: 773
168 484.
•• pronájem jedné místnosti, nejlépe
u osamělé ženy. Pomohu v domácnosti, žena 45 let. Prosím nabídněte. Tel.:
775 924 581.
•• dlohodobější pronájem garsonky
nebo bytu 1+1 v Moravském Krumlově a blízkém okolí. Prosím nabídněte.
Tel.: 775 046 422.

•• mladý pár hledá pronájem bytu
2+1 v Moravském Krumlově, prosím
nabídněte. Tel.: 603 525 644.
nabízím
•• pronájem nezařízeného bytu 2+1
v Oslavanech, dlouhodobě, od března
2009. Cena: 7.500 Kč/za měsíc (nájem včetně inkasa). Tel.: 606 387 460.
Volat po 18.00 hodině.
Stavba - zahrada
koupím
•• cirkulárku. Tel.: 776 213 975.
Volat po 16.00 hod.
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.
daruji
•• stavební suť. Tel.: 775 629 929.
Vybavení domácnosti
koupím
•• skříň světlé barvy U100, šířka
90 cm i s nádstavcem. Tel.: 723
761 658.
prodám
•• pohovku bez křesel, masivní,
rozkládací, velmi pěkná, málo používaná, za rozumnou cenu. Tel.:
728 435 454.
•• starou kuchyňskou linku, zachovalou, lamelová dvířka, nová
pracovní deska, nerez dřez. Cena:
2.500 Kč. Tel.: 605 921 636.
Vše pro děti
prodám
•• kočárek (tříkolku) zn. Quinny
Speedi SX červené barvy, po jednom
dítěti, včetně korby, tašky, fusaku, 2 x
pláštěnka, pumpa, síťka. PC: 15.000
Kč, nyní: 3.900 Kč. Tel.: 605 853 891.
Zvířata
prodám
•• bígly od 8 měsíců do 5 let, fenky
i pejsky bez PP i s PP, očkovaní
+ odčervení. Tel.: 607 907 452.
•• fenky zlatého retrívra, stáří 8 měsíců, očkované + odčervené. Cena: 500
- 1.000 Kč. Tel.: 515 333 560.
•• štěňata bíglů, zlatých retrívrů
a labradorů, bez PP, očkovaní + odčervení. Cena: 1.500 - 2.000 Kč. Tel.:
724 033 609.
•• štěňata německého ovčáka, stáří
9 týdnů, černá barva se znaky, očkovaná + odčervená. Zn.: Kvalita. Tel.:
723 434 736.
•• prase, váha 160 kg, cena dohodou.
Tel.: 737 117 666.
•• prase, váha 170 kg. Cena: 5.500
Kč. Tel.: 728 651 876.
daruji
•• fenku zlatého retrívra se psem,
hodní, očkovaní + odčervení. Tel.:
515 333 560.
Různé
prodám
•• knihy (cca 140 ks) různých žánrů
a stáří, detektivky, beletrie, dobrodružné, apod. Cena: 10 Kč/ks. Pouze
celý komplet. Seznam zašlu e-mailem
nebo za známku. Stav všech knih je
perfektní. Cena: 728 237 055.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním neziskovým
a příspěvkovým organizacím
BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
A NA SERVERU ZRCADLO.INFO
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.

•• sjezdové lyže Head Racing – 180 cm,
vázání Tyrolia 160, používané. Cena:
350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• sjezdové lyže Rossignol Apache –
190 cm, vázání Tyrolia 290D. Použité
Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• obchodní regály s pravoúh. rohem (10
m), barva slonová kost. PC: 60.000 Kč,
nyní: 10.000 Kč. Tel.: 603 891 920.
•• proso. Cena: 7 Kč/kg. Tel.: 777
634 263.
•• pšenici. Cena: 320 Kč/100 kg. Při
větším odběru možná sleva. Tel.: 603
101 977.
•• 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.
Seznámení
•• muž 51/171/71 by rád našel štíhlou
ženu k nezávaznému vztahu. Plavání,
sauna a jiné příjemné aktivity. Tel.:
732 284 863.
•• žena 63 let hledá osamělého muže
abstinenta ve věku 65 - 73 let, vysokého cca 170 cm z okolí M. Krumlova.
Tel.: 732 817 764.
Zaměstnání a brigády
•• spolehlivá důchodkyně vypomůže
v domácnosti s úklidem (1 - 2 x týdně). Tel.: 723 884 458.
•• hledáme asistentku pro účetní
a administrativní práce. Požadujeme:
spolehlivost, flexibilitu, znalost práce
na PC, komunikativní schopnosti,
základní znalosti účetnictví. Více info
na tel.: 777 606 626.
•• práci domů, pokud možno jen
kompletace různých výrobků, ne
kosmetika a jiné. Tel.: 739 218 178.
Možno i sms.
•• písařku především na diktát do
PC, výjímečně možno i přepis, nárazová potřeba, odměna dle dohody.
Upřednostňuji rychlost, bezchybnost
a diskrétnost. Tel.: 602 782 240.
•• spolehlivý muž hledá práci jako
správce a údržba objektu, obsluha
čerpací stanice. Tel.: 720 276 858.
Třebíč, Znojmo.
•• lidi se zájmem o přírodu z Moravského Krumlova, kteří mají chuť
založit pobočku Českého svazu ochr.
přírody a věnovat se ochraně přírody.
Kontakt na e-mail: tomas@ikb.cz.
Tel.: 608 612 035.
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.

Drink & taxi je tu pro vás
Kamarádovy narozeniny se
pomalu blíží ke konci, máte už
něco popito a přemýšlíte, kterou
taxi službu si vybrat dnes pro
bezpečný odvoz domů?
A co s Vašim vozidlem, které
nechcete nechat přes noc stát
bůhví kde ?! Máme pro Vás
ideální řešení!!!
Drink & taxi je firma, která
tento problém vyřeší za Vás. Stačí zavolat na číslo 724 20 20 30
nebo přímo řidiči do vozidla
725 74 55 97. Náš řidič přijede
na místo Vámi určené a odveze
domů Vás i Vaše auto. Určitě Vás
teď zajímá, kolik za to všechno
ale zaplatíte? Odpověd je jednoduchá. Platíte pouze za pronájem
řidiče, což činí 40 Kč nástupné a
25 Kč za každý ujetý kilometr.
Například: potřebujete-li odvézt z Moravského Krumlova

do Dobřínska, což je přibližně 4
km, hradíte 4 km x 25 Kč + 40
Kč, tedy 140 korun.
Naši řidiči jsou samozřejmě
pojištěni proti způsobení škody
zákazníkovi.
Tuto službu můžete také využít
pouze pro přepravu osob. Pokud
Vás unavují cesty obyčejným vozem, v letních měsících můžete

na objednávku zažít příjemnou
cestu kabrioletem. Další informace o těchto službách najdete na
www.drink-taxi.cz.
Stále nejste přesvědčeni o výhodách naší taxi-služby? Tak ji
prostě vyzkoušejte!
Náš slogan: „Bez pokuty, bez
bodu, odvezem Vás k domovu“
není totiž jen pouhou frází.

Trenér A-týmu FC Moravský Krumlov
Smrček : Zimní příprava bude jiná
Jak bys zhodnotil podzimní
část soutěže, kdy jsme skončili na
10. místě KP? Jak jsi s výsledky
a výkony hráčů spokojen?
Myslím si, že celkově můžeme
být spokojeni, chtěli jsme dosáhnout zlepšení atmosféry v mužstvu
a přiblížit se ke středu tabulky.
I když jsme jen jednou prohráli,
přesto jsme mohli mít minimálně
o dva body více.
Na který zápas vzpomínáš nejraději?
Vzpomínám na všechny domácí
zápasy a na báječnou atmosféru,
kterou vytvořili naši diváci, na jejich potlesk ve stoje a na radostné
pobavení v naší fotbalové klubovně
po utkání.
Jaká atmosféra po podzimní
části v týmu panuje?
Osobně mám z toho dobrý pocit,
ale domnívám se, že by to měli
posoudit jiní.

Co Tě v Krumlově nejvíce
překvapilo?
Nesmírné zapálení a nadšení nejenom hráčů, funkcionářů, trenérů,
ale i fanoušků pro krumlovský fotbal. Konkrétně mám na mysli řadu
vydařených kulturních akcí s hojnou účastí, které si hráči organizují
sami. Není všude samozřejmostí,
že se těchto akcí zúčastňují i jejich
drahé polovičky a hráči z okolních
klubů.
Chystají se nějaké změny kádru
do jarní části soutěže?
Filozofie klubu je stavět na
vlastních odchovancích, snažíme se
doplňovat kádr z vlastních zdrojů.
Už během podzimní části nakoukli
do A-týmu Machotka, Kabelka,
Sobotka. Petr Machotka odehrál
několik vydařených utkání (důležitá branka proti Rosicím).
Jak vypadá zimní příprava?
Zřejmě bude trochu jiná oproti

předešlým. Hráčům jsem již naznačil, že nejsme ani atleti ani veslaři
apod., ale bez určitého stupně kondiční připravenosti (a možná, že to
bude i trochu bolet) se neobejdeme.
Především potřebujeme vytvořit
motorický potenciál a psychickou
odolnost hráče. Dále se zaměříme
na odstranění svalových dysbalancí. Hlavním cílem je však připravit
hráče k co nejefektivnějšímu zvládání výběrových situací v utkání
a to bez vysoké úrovně techniky
a taktického myšlení nelze.
Na co budeš klást důraz ?
Je zapotřebí se nesoustředit
jen na výkon a bezhlavě se hnát
za vítězstvím. Ve sportu jde přece
také o prožitek a radost z pohybu.
A to je dle mého názoru ta správná
cesta, jak dosáhnout úspěchu. Nedělejme ze sportu stres.
Díky za rozhovor. Lucie Pelikánová
/zdroj: www.fcmk.cz/

NOC ANDĚLŮ
PLES DOBROVOLNÍKŮ CHARITY

pátek 13. února 2009 ve 20.00 hod. - sál Hotelu Epopej
Hraje skupina: Hobbit. Cena vstupenky s místenkou: 90 Kč.
Předprodej vstupenek: recepce Hotelu Epopej.
Program: • předtančení Polonéza (žáci ZŠ Mor. Krumlov Ivančická a Rybičky)
• předání ocenění za podporu vzdělávání dětí s handicapem • kytarové duo
• taneční módní show • tombola. Tři návštěvníci plesu najdou v koláči na uvítanou zapečený zlatý přívěsek!
Partneři plesu: Hotel Epopej, S.P.O.Z.i. o.s., ALMA o.s.
Zakoupením vstupenky podpoříte integrativní vzdělávání dětí s těžkým postižením.

•• 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.
•• Účetní kancelář Zdeňka Mrkosová, Vinařská 4, Miroslav zpracuje
daňová přiznání, účetnictví, daňovou evidenci, DPH, MZDY. Více
informací na tel.: 777 303 152, nebo
e-mail: mrkosm@tiscali.cz.
Poděkování
•• Děkujeme paní Radaně Hoškové
za perfektní uspořádání zájezdu do
Prahy, do Stavovského divadla. Byl
to příjemně strávený den o vánočních
svátcích. Účastníci zájezdu.
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