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Nezávislý regionální čtrnáctideník

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks,
Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Vydavatel: Občanské sdružení ALMA, 67201 Dobelice 1 

DVA MUCHOVY OBRAZY 
BYLY ODVEZENY DO VÍDNĚ

ČERNÁ LISTINA
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 - Olbramovice  20080033 21.01.2008 1.172,00 Kč
xxx - Ivančice  20080074 18.02.2008 3.570,00 Kč
xxx - Ivančice  20080173 21.03.2008 2.238,50 Kč
xxx - Moravský Krumlov 20080253 27.04.2008 1.428,00 Kč
xxx - Moravský Krumlov 20080514 11.08.2008 1.832,50 Kč
xxx - Moravský Krumlov 20080724 01.12.2008 1.650,00 Kč

Oznámení pro xxx: Poslední šance...
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/Moravský Krumlov/ Tento 

týden zaznamenala Muchova 
Epopej nebývalý zájem médií. 
Důvodem byl transport dvou plá-
ten do Vídně, kam jsou zapůjčena 
na soubornou výstavu o jejich 
autorovi.

„Plátna se stěhují do Vídně na 
základě dohody Galerie hlavního 
města Prahy a vídeňské galerie 
Dolní Belveder. Jsou to obrazy 
Slavnost Svantovítova na Rujáně 
z Rytířského sálu a Setkání Na 
Křížkách z kaple. Obrazy se na 
cestu připravily týmem restau-
rátora pana Bergera a významně 
se stěhováním pomohli i studenti 
středního odborného učiliště ře-
mesel, protože jde o šestimetrové 
bedny. Výstava ve Vídni mapuje 
život a dílo secesního malíře 
Alfonse Muchy. Zahájena je 
vernisáží 11. února v 19.00 hodin 
a potrvá do 1. června. Rád bych 
se vernisáže zúčastnil, protože 
to považuji za přirozené, když 
jsou plátna 40 let v Moravském 
Krumlově,“ objasnil starosta 
města Jaroslav Mokrý.

Po skončení výstavy se plátna 
zase zabalí a odstěhují zpět do 
Moravského Krumlova, kde se 
opět zavěsí do rámů. Jen aby bylo 

kam, protože nájemní smlouva 
s fi rmou Incheba končí 30. dubna. 
„Jednáme s Inchebou, posíláme 
návrh nové smlouvy na pokračo-
vání pronájmu prostor na zámku,“ 
doplnil k současné situaci starosta 
Moravského Krumlova.

Výstavní prostory na zámku 
se v letošním roce otevřou dří-
ve, a to již od března, ale pouze
o víkendech, od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin.  /mask/

DO 15. 2. DEKOR DŘEVA ZDARMA!

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266

ČEZ pro Dukovany
chce další reaktory 

/Dukovany/ Skupina ČEZ 
provozující Jadernou elektrárnou 
Dukovany představila novou vizi 
do budoucnosti o dalším vývoji 
energetiky v kraji. Zhodnotila 
také svoji dosavadní činnost. Zá-
sadní je informace, že se uvažuje 
o výstavbě dvou nových bloků. 

Rok 2008 patřil v Jaderné elek-
trárně Dukovany mezi úspěšné. 
Bylo dosaženo nové rekordní 
výroby 14 miliard a 447,5 milio-
nů kilowatthodin. Provoz elekt-
rárny byl v celkovém hodnocení 
bezpečný a spolehlivý. Podle ce-
losvětových výsledků se zařadila 
mezi 20% nejlépe provozovaných 
jaderných bloků s tlakovodním 
reaktorem. V závěru roku dorazil 
na EDU transport dvou statorů 
pro zvýšení výkonu 3. výrobního 
bloku ze současných 460 MW až 
na cca 500 MW.

„Chceme elektrárnu provo-
zovat dlouho a chceme tady 
stavět nové bloky. Neumíme si 
představit, až stávající čtyři bloky 
odstavíme, že tady skončíme a 
začneme bourat. To by si nikdo z 
nás nepřál. Tato lokalita musí být 
pořád tuzemskou energetickou 

základnou,“ uvedl na novoroční 
tiskové konferenci Zdeněk Lin-
hart, ředitel EDU.

Novinkou je snaha EDU zapojit 
mládež, kterou chce podpořit při 
orientaci na technické studijní 
obory. V budoucnu potřebuje 
elektrárna obměnit desítky svých 
zaměstnanců, kteří budou odchá-
zet do důchodu. Pokud by došlo 
i na rozšíření provozu, vzniknou
tisíce přechodných pracovních 
příležitostí pro výstavbu a montáž 
a cca 500 stálých pracovních míst. 

S přípravou stavby nových blo-
ků by se muselo začít nejpozději 
v roce 2020. ČEZ zatím preferuje 
dostavbu dvou bloků v Temelíně, 
teprve poté by měly následovat Du-
kovany. V současnosti bylo zadáno 
vypracování studie EIA - vliv na 
životní prostředí pro další energe-
tické využití lokality EDU a jejího 
okolí. U Dukovan by v budoucnu 
mohly vyrůst dva bloky, každý
o výkonu až 1200 MW. V polovině 
roku 2009 dosáhne elektrárna Du-
kovany mety výroby 300 miliard 
kilowatthodin od svého spuštění. 
Kdo umí počítat ví, že se tak již 
mnohonásobně zaplatila.        /jak/

Zmizely solární panely
/Miroslav/ Neznámý pachatel řádil u Miroslavi v oploceném areálu 

společnosti, která zde má umístěné solární panely na výrobu elektrické 
energie. Asi kilometr od města v místech zvaných Štěpánov, poško-
dil plot a vnikl na pozemek. Tam pak demontoval z kovových stojanů 
dvacet pět solárních panelů. Každý o velikosti 190x80 centimetrů
a síle tři a půl centimetru. Zloděj způsobil škodu téměř šest set tisíc 
korun. „Případem se velmi intenzivně zabýváme a zároveň upozorňu-
jeme ostatní investory, aby si takto nákladná zařízení na výrobu elek-
trické energie lépe zabezpečili před odcizením. Zloději takové panely 
snadno odvezou v dodávce a přitom způsobí majiteli velkou škodu.
Pachateli v tomto případě hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi 
let,“ sdělila mluvčí PČR Lenka Drahokoupilová.                        /mask/

Za vraždu dostal sedm let
/Tavíkovice, Brno/ Krajský soud v Brně poslal Martina Soukupa

na sedm let do vězení. Střelec z Tavíkovic byl obžalován z vraždy. Celá 
tragédie se odehrála loni 15. září v bytě obžalovaného. Ten si pozval
na návštěvu svého kamaráda z práce a údajně ze srandy namířil muži 
na hlavu a vystřelil. Nevěděl, že pistole je nabita ostrými náboji, měly 
v ní být jen slepé. Obviněný se u soudu hájil tím, že šlo o nešťastnou 
náhodu.  Soud ale neuvěřil tvrzení Martina Soukupa, protože nedo-
kázal vysvětlit jak se ostré náboje do pistole dostaly. Obžalovaný se
na konci jednání omluvil a vyslovil politování nad svým činem.   /jak/

/Moravský Krumlov/ Město 
letos postupně zainvestuje peníze
do obnovy zničených komunikací. 
Řidiči se tak dočkají kvalitních po-
vrchů zejména v místech, která léta 
pokrývaly žulové „kočičí hlavy“.

Součástí investičního projektu 
je také veřejností dlouho očeká-
vané autobusové nádraží. Projekt 
byl veřejnosti představen pro-
střednictvím studie již vloni.

„Letošní hlavní akcí bude pro-
vedení průtahu městem po kraj-
ské silnici od kruhového objezdu 
přes náměstí po Vertex. U zámku 
budou nová parkovací místa pro 
turisty, na náměstí TGM vznik-
nou nové autobusové zastávky. 
Zásadní je vybudování nového 

autobusového nádraží, které bude 
umístěno naproti Technické a 
zahradní správě města. Jako po-
slední přijde na řadu nástupní a 
výstupní terminál na nádraží ČD. 
Tam vznikne jakýsi dopravní uzel 
pro cestující, kteří se sem sjíždějí 
z okolních obcí,“ vysvětlil mís-
tostarosta Tomáš Třetina. 

Město o peníze na tyto akce 
bude žádat v rámci dotačních 
titulů EU. Celkové náklady se 
pohybují kolem 50 milionů s tím, 
že podíl města je 11 milionů. Sa-
motná výstavba započne ještě le-
tos. Pokud nedojde k problémům 
s fi nancováním, měl by pro město 
zásadní investiční projekt být 
ukončen v roce 2010.        /mask/

Krumlov čeká velký
investiční projekt

Aktualizováno 6.2.2009, 00:53. Do seznamu jsou zahrnuty faktury 50 dnů po splatnosti.
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Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

ÚČETNICTVÍ
Jaroslava Hrubešová

Hybešova 42, 664 12  Oslavany
tel.: 603 994 383

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,

ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH

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 

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

Výstavba bude pokračovat
/Moravský Krumlov/ V jarních měsících se opět rozběhnou práce 

na odkanalizování města. Tím se dokončí první fáze, která byla reali-
zována v rámci programu Dyje I. Opravila se kanalizace ve vnitřním 
městě, čistírna na Zámecké byla dobudována a zkolaudována, takže 
plní přísné normy EU. Ještě budou dokončeny přípojky na ulici Pionýr-
ské, čímž skončí první etapa výstavby a opravy kanalizace ve městě. 
To ale neznamená, že bude konec výkopům. Naopak. „V současné 
chvíli odešla do Bruselu žádost o dotace v rámci programu Dyje II, do 
které je město zařazeno. V rámci tohoto programu bude odkanalizován 
zbytek Moravského Krumlova, a to zdůrazňuji - mimo obce Rokytná 
a Polánka. Tyto obce z programu vypadly z toho důvodu, že aglome-
race jsou menší než 2 tisíce obyvatel. Je to komplikovaný problém, ale 
pamatujeme na ně a budeme tyto obce řešit v další fázi, jakmile na ně 
bude vyhlášen dotační program,“ vysvětlil místostarosta Moravského 
Krumlova Tomáš Třetina. Program Dyje II v Moravském Krumlově 
zahrnuje investici v celkové částce 78 milionů a samozřejmě se počítá 
i se spoluúčastí města, která bude činit 7 milionů korun.            /mask/

Inženýrské sítě hotovy
/Dukovany/ Jasný program pro to, aby obec takzvaně „nestárla“, mají 

v Dukovanech. Řešení je jednoduché. Poskytují parcely nejen pro míst-
ní stavebníky, ale i pro ty, kteří se zde chtějí trvale usadit. Vedení radnice 
se nechce dostat do situace, jako jiné obce, že obyvatel rychle ubývá. 
„Nástroj, jak tomuto zabránit, je, že chceme poskytnout především mla-
dým rodinám komfort v podobě možnosti výstavby rodinného domku 
na zasíťované parcele. Tento záměr se nám povedl. Již v roce 2005 byly 
zahájeny práce na zasíťování 31 parcel v místní lokalitě Holandsko,“ 
objasnil starosta Miloš Kudera. Parcely nebudou semknuté asfaltovými 
cestami a mimoúrovňovými chodníky. Vše bude dlážděné a jednotlivé 
pruhy - například pro chodce - budou barevně odlišeny. Nepůjde o prů-
jezdnou část, ale o bytovou zónu. Počítá se s výsadbou zeleně uprostřed 
ulice a jiné šikany pro řidiče, aby se zde příliš nerozjížděli. „Jde nám
o to, aby se jednalo o tiché bydlení a ne dopravní tepnu. V prosinci 2008 
jsme zkolaudovali inženýrské sítě. Zájem je obrovský, máme už jen
posledních pět parcel volných. Jsme v situaci, kdy budeme muset změ-
nit územní plán a vyčlenit na bydlení další lokalitu, abychom mohli 
nabídnou lidem stavební místa,“ dodal starosta Miloš Kudera.        /jak/

Přestárlé topoly zmizely
/Oslavany/ V průběhu posledního měsíce postupně zmizely vlaš-

ské topoly, které stály u bývalé elektrárny před nově vybudovaným 
mostem v Oslavanech. „Je nutno říci, že všechny topoly, které byly 
odstraněny, byly přestárlé, jejich zdravotní stav byl špatný a události, 
které se udály ve Zlíně, kdy na dva chlapce spadl uhnilý strom, oprav-
ňují k tomuto kroku. Podobný problém nastal i v našem městě, kdy za 
větru se jeden z topolů vyvrátil, spadl na silnici a málem na projíždějící 
sanitní vůz rychlé záchranné pomoci,“ odůvodnil kácení starosta Vít 
Aldorf. Aby byla na toto stromořadí zachována památka, byl z jednoho 
pařezu učiněn řez, který bude umístěn v muzeu na zámku. V současné 
době je prováděna náhradní výsadba, protože tu původní zničili vanda-
lové v průběhu podzimu. Povodí Moravy tuto výsadbu znovu obnoví. 
Půjde o červené buky, které vytvoří novou alej na břehu řeky a zároveň 
zpevní břehové pásmo pod novým mostem.                                    /jak/

/Region/ V září loňského roku 
byla schválena novela zákona
o odpadech, která od ledna 2009 
začala platit. Tato legislativní 
změna přinesla nejen pro města 
nové povinnosti. Nově k papíru, 
plastům a sklu přibude i biodpad. 
Ekologicky se také budou muset 
likvidovat staré elektrospotřebiče.

„Součástí našeho odpadového 
hospodářství jsou také kontejnery 
na separovaný odpad. Město Mi-
roslav je zapojeno přes EKOKOM 
do třídění těchto komodit: plastů, 
skla - bílého a barevného papíru. 
Další odpad - např. nebezpečný, 
velkoobjemový - je možné ukládat 
ve sběrném dvoře. Pro občany 
Miroslavi je služba zdarma. Sou-
časná ekonomická krize má velký 
dopad také na využití separované-
ho odpadu. Za vytříděný papír se 
musí platit, proto školy ruší pra-
videlné a výchovné sběry. Sklo a 
plasty také nikdo nechce. Bylo by 
velmi špatné, kdyby vše, co jsme 
skoro deset let budovali a začalo 
dobře fungovat, přišlo během pár 
měsíců vniveč,“ uvedl Roman 
Volf, místostarosta Miroslavi.

Města a obce mohou nově 
přispět ke snížení produkce bio-
odpadu tím, že obecně závaznou 
vyhláškou stanoví podmínky pro 
komunální kompostování. 

„Samozřejmě budeme reagovat 
na novou legislativu. Současná 
praxe je zaběhnutá a vyhovuje 
nám, to znamená, že máme sběr-
ný dvůr, kam je možné bioodpad 
nosit. Technická a zahradní sprá-
va kupříkladu likviduje vánoční 
stromky. Případný nákup a roz-
místění nádob na bioodpad se ješ-
tě musí projednat,“ sdělil ve struč-
nosti Tomáš Třetina, místostarosta 
Moravského Krumlova.

„Funguje u nás sběrný dvůr, 
kam mohou občané bezplatně 
nosit jednak elektroodpad, jako 
ledničky, televize a pračky, ale 
v nepoškozeném stavu. Ten pak 
roztříděný předáváme speciali-
zovaným firmám, které ho dále 
rozebírají na součásti a třídí na 
plasty, kovy a další. Oblast bio-
logicky rozložitelného odpadu je 
u nás zařízena tak, že ve sběrném 
dvoře je zvlášť kontejner na dře-
vo, zeminu a trávu s listím. Tento 
odpad si odebírá specializovaná 
firma do kompostárny u Náměště 
nad Oslavou, kde jednotlivé pří-
měsi v určitém poměru smíchá, 
ty zetlí a vzniká kompost. Město 
zatím tento odpad likviduje pouze 
ve sběrném dvoře, protože nemá 
místo na zřízení dalších odběr-
ních míst a kam dát objemově 
velké kontejnery,“ přiblížil situa-

ci v Oslavanech Milan Hošek, ve-
doucí oddělení majetkové správy.

Na sběr bioodpadu v domácnos-
tech jsou určeny maloobjemové 
„biopopelnice“. Jsou to speciální 
dvouplášťové nádoby uzpůsobené 
tak, aby se mohla odpařovat voda 
a materiál nezahníval, má větrací 
otvory. Tím se také zmenšuje ob-
jem materiálu a do popelnice se 
vejde více odpadu. Cena takovéto 
nádoby se pohybuje kolem jedno-
ho tisíce korun. 

„Na sběr bioodpadu jsme 
připraveni. Nebráníme se tomu, 
protože je velmi dobře recyklo-
vatelný. Tento odpad tvoří asi 40 
procent komunálního odpadu a 
zatím ho odebíráme ve sběrném 
dvoře do velkoobjemového kon-
tejneru. Na základě zkušeností 
okolních měst jsme převzali urči-
tý model, jak v této oblasti pokra-
čovat. Chceme vybavit občany 
další nádobou na bioodpad, takže 
by lidé měli nádoby dvě. Nádoba 

na bio by se v určitém časovém 
horizontu vyvážela zvlášť a od-
pad by se vozil do kompostárny. 
Největší množství bude na jaře
a na podzim, kdy probíhají úklido-
vé práce na zahrádkách. Problém 
u biodpadu je v jeho třídění. Lidé 
se nejdříve musí naučit co lze a co 
nelze do biopopelnic dávat - jde
o kvalitní separaci. Rozhodně 
tam třeba nepatří olej z friťáku 
nebo živočišný odpad, jen rost-
linné části. Už loni jsme začali 
v tomto směru s malou osvětou
a formou dotazníků oslovili obča-
ny v Malovansku. Vrátilo se nám 
zhruba 20 procent dotazníků. Pro 
svoz je ale třeba větší počet bio-
popelnic, alespoň 100. Na svoz 
není potřeba speciální auto, tyto 
popelnice jsou modifikované, ale 
zvlášť jízda.  Chceme motivovat 
občany, aby se do separace bio-
odpadu zapojili,“ vysvětlil Milan 
Halúzka, vedoucí Odboru životní-
ho prostředí MÚ Ivančice.    /jak/

Vyhláška přikazuje obcím separovat bioodpad

/Hostěradice/ Hned tři hřiště 
budou postavena v letošním roce 
v Hostěradicích. „Dostali jsme 
jeden milion korun ze státního 
rozpočtu, jde o takzvané porco-
vání medvěda. Za tyto peníze po-
stavíme dětská hřiště. V podstatě 
jde o tři samostatná hřiště. Jedno 
bude pro mateřskou školku, 
kterou jsme vybudovali v roce 
2006,“ uvedl Marek Šeiner, sta-
rosta Hostěradic.

Druhé hřiště bude víceúčelové 
sportovní a třetí bude určeno 
pro širokou veřejnost. Sportovní 
hřiště je plánováno s umělým 

povrchem, s koši na basketbal
a jiné míčové hry určené pro do-
rost. Poslední část pro veřejnost 
je koncipována jako odpočinková 
zóna i s lavičkami pro maminky. 

„Počítáme s prolézačkami a ko-
lotočem. To bude umístěno v lo-
kalitě bývalého koupaliště. Hřiště 
pro školku bude odděleno z hygi-
enických důvodů, aby se zamezilo 
volnému přístupu zvenčí,“ doplnil 
starosta. Výstavba by měla začít 
na jaře. Veškerá povolení a úřed-
ní procedury jsou hotovy. Do 
užívání se plánuje všechna hřiště
předat na podzim.               /mask/

Vybudují tři nová hřiště 

Mají zisk z prodeje dřeva 
/Višňové/ Hospodaření v obecním lese přináší užitek obci, ale i 

pomáhá samotným občanům, kteří v letošním zimním období přešli 
ve větší míře na topení v kotlích na tuhá paliva. „Vlastníme zhruba 35 
hektarů lesů, je to náš historický majetek, který nám byl vrácen. Na 
těchto pozemcích hospodaří odborný lesní správce a podle plánu jsme 
koncem loňského roku poměrně hodně těžili dřevo. Jednalo se přede-
vším o palivové, ale v malé míře i dřevo určené ke zpracování na pile. 
Samozřejmě, když se kácí, musí se i vysazovat. Výsadba se prováděla 
v lokalitě Rádoší, kde jsme vysázeli 360 jasanů ztepilých a 540 kusů 
lípy malolisté. Nová výsadba byla ochráněna oplocením, aby nedošlo 
k okusu lesní zvěří,“ vysvětlil starosta Višňového Jan Daniel. 

V letošním roce se dokončuje těžba v úseku Borovičky nad Padělka-
mi, kde se těží borovice. Také již doběhla těžba akátu v lokalitě Ame-
rický kopec. O palivové dřevo byl a je zájem veliký, zvláště o akát, ale 
i borovice se daří prodávat. „Na samotnou těžbu máme sjednanou od-
bornou lesnickou firmu, která provede pokácení a narampování dřeva i 
se závozem k lidem. Obec platí lesní práce, samotnou dopravu si hradí 
každý jednotlivec. Občané mají zájem i o čištění lesa a o klest. Obec i 
přes náklady má z hospodaření v lesích zisk,“ doplnil starosta. 

Městys se stará i o okrasné stromy v obci. Jedná se o lipové aleje, 
vysázené ještě za doby pana hraběte. Některé stromy jsou už přestárlé 
a nebezpečné, takže musely být pokáceny. „Všechny tyto zásahy se řídí 
odborným posudkem, kde se hodnotí zdravotní stav stromů. Výjimkou 
je zámecký park, který je chráněnou památkou jako celek a funguje 
v jiném režimu,“ poznamenal Jan Daniel.                                   /mask/

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

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

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

ZÁRUKA 10 LET !!!

www.plastovaoknafinstral.cz

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

•  Zimní zahrady
•  Zakrytí bazénů
•  Okenice
•  Rolety
•  Síťky proti hmyzu
•  Stínící technika
•  Parapety
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Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Ve dnech 26. - 30. ledna se uskutečnila následná mise WANO Peer 
Review, tzv. Follow-up mise. Mezinárodní tým přijel prověřit, jak se 
elektrárna vypořádala s návrhy na zlepšení definovanými týmem WANO 
v červnu roku 2007. Po týdnu intenzivní práce mise potvrdila, že elekt-
rárna je dobře provozovaná. Porovnala současný stav se stavem v roce 
2007 a konstatovala, že vedení elektrárny správně reagovalo na všechny 
jeji návrhy a úkoly jsou buď úplně splněny, nebo jsou ve vysokém stupni 
rozpracovanosti. Zlepšení je zakotveno v systému práce a organizace. 
Jedinou oblastí, kde mise konstatovala další prostor ke zlepšení, jsou čin-
nosti dodavatelů. To není, vzhledem ke změně dodavatelského systému 
v celé skupině ČEZ, ke které došlo 1. 1. 2009, překvapením. Čtyři týdny 
existence nového dodavatelského systému nedávají mnoho prostoru 
prosazení očekávaných změn. Dosažení světových jaderných standardů 
u našich dodavatelů je společným úkolem elektrárny a dodavatelských 
organizací. Follow up misi se elektrárně podařilo úspěšně zvládnout
v období, kdy probíhá odstávka 3. bloku, která zahrnuje množství
významných modernizačních akcí a je spojena s nasazením největšího 
počtu pracovních sil na jednom bloku od uvedení elektrárny do provozu.

Ke svému prvnímu letošnímu jednání se sejde OBK 11.února. Kromě 
vyřízení organizačních záležitostí a běžné agendy je pro komisaře připra-
vena exkurze na 3.blok, kde právě probíhá dlouhá odstávka v trvání 85 
dní. Komisaři se na místě seznámí s úpravami, které umožní zvýšit vý-
kon bloku ze současných 470MW na cca 500MW elektrického výkonu.

Aktualita: Vedení elektrárny Dukovany vyhlašuje pravidelně každý 
měsíc bezpečnostní téma. Pro měsíc leden 2009 jím bylo „Dodržování
pravidel radiační ochrany“.     1. 2. 2009, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK.

Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Mo-

ravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647. 

Dobrý den, po smrti manžela jsem si našla přítele, kterého jsem uvedla
do svého družstevního bytu na trvalé bydliště, poté jsem koupila chalupu, kde 
přítel se mnou bydlí. Léto jsem strávila u něj na chatě se zahradou (jiné bydle-
ní ani majetek nemá), z této zahrady mi pak půlku oficiálně odprodal a ofici-
álně obdržel peníze (potřeboval je na vrácení dluhů). Aby to proběhlo rychleji, 
zahradu jsem koupila jako id. 1/2, je to důkaz, že spolu žijeme? Zajímá mne, 
zda má můj přítel - druh nárok na můj majetek resp. na náhradu bydlení, po-
kud se rozejdeme. On tvrdí, že má, i když do chalupy ani do bytu neinvestoval, 
ale prý po dvou letech je polovina jeho. O tom, že spolu žijeme dokládá jeho 
bydliště v mém bytě? Nejsme vedení jako partneři ani jinou formou. Děkuji.

Pokud jde o váš dotaz týkající se trvalého bydliště, jde o velmi častý dotaz
a byl již zodpovídán v některém z minulých vydání této poradny. Institut trva-
lého bydliště je veřejností v dnešní době přeceňován, v současné době trvalé 
bydliště nemá takový význam jako dříve a je třeba uvést, že jde o údaj spíše 
evidenční a nemá pro Vás zásadní právní význam. Veřejnost se jej obává spíše 
z toho důvodu, že jde o úřední údaj, který je poměrně jednoduché získat např. 
pro exekutora či soud, a to z centrální evidence obyvatel.

Tak jak je váš dotaz položen, tak je k němu třeba uvést především to, že 
mezi druhem a družkou NEEXISTUJE, na rozdíl od manželů, žádné společné 
jmění či žádný jiný obdobný společný majetek. Druh a družka mohou společ-
ně hospodařit, mohou společně vlastnit nemovitosti v podílovém spoluvlast-
nictví, ale nemají žádný společný majetek. Hospodaří stále každý zvlášť. Váš 
druh tak nemá nárok na váš majetek, stejně tak jako Vy nemůžete mít nikdy 
nárok na majetek jeho. Skutečnost, že společně vlastníte nějakou nemovitost 
(např. zahradu), znamená, že jste společně podíloví spoluvlastníci, stejně jako 
ostatní, nejsou zde žádné výjimky. 

Dobrý den, ráda bych se zeptala na vyplacení sourozenců. Mám dva bra-
try. Moje maminka je vdova, po smrti otce připadl celý majetek jí. My (její 
děti) jsme se podílů na domě a veškerém majetku zřekly v její prospěch. Nyní 
maminka převedla svůj domek darovací smlouvou na mě, jsem povinna nyní 
nebo po smrti matky (v dědickém řízení) vyplatit své sourozence? V darovací 
smlouvě to napsáno nemám. Mohou mě moji dva bratři napadnout a požado-
vat dvě třetiny z hodnoty nemovitosti? Děkuji za odpověď.

Vaše matka je oprávněna za svého života se svým majetkem nakládat dle 
svého uvážení, proto je zcela na jejím rozhodnutí, když svůj dům daruje pouze 
Vám. Pro Vás z toho žádná další povinnost neplyne. Povinnost vyplácet své 
sourozence nemáte, i když v mnoha rodinách se tak po vzájemné dohodě činí. 
Rovněž v dědickém řízení nejste povinna své bratry vyplácet, jediné, co mohou 
Vaši bratři v dědickém řízení uplatnit, je započtení Vašich darů na váš dědický 
podíl (právně se toto nazývá tzv. kolace), tzn. že hodnota vašeho zděděného 
majetku se sníží o to, co jste za života Vaší matky získala od ní darem. Takže 
dle výše jejího dalšího majetku je možné, že po smrti již po ní dědit nebudete
a zbylý majetek budou dědit pouze Vaši bratři. Pokud jde však o dům, o tom 
Vaše matka rozhodla a je ve Vašem vlastnictví. 

§

/Region/ Přemnožení divocí 
holubi působí značné škody na do-
mech, v hospodářství i na lidském 
zdraví. Šíření alergenních roztočů 
a znečišťování budov jsou hlav-
ním důvodem k jejich redukci.

„Holubi jsou u nás největším 
problémem hlavně u historických 
památek. Jedním z prvních vel-
kých záchranných opatření, které 
jsme provedli na zámku, bylo vy-
čištění půdních prostorů od holu-
bího trusu. Na některých místech 
dosahovala jeho výše až jednoho 
metru. Celkem ho bylo vyvezeno 
na třicet tun. Potom pracovníci 
SMM opatřili všechny otvory ve 
střeše drátěným pletivem, aby se 

zamezilo přístupu opeřenců do 
objektu, což se velmi dobře poda-
řilo. Houževnatost holubů a jejich 
rozmnožovací pud je nutí stavět 
hnízda na těch nejroztodivnějších 
místech. Proto se občas stane, že 
prudký déšť spláchne jejich hníz-
do do okapů nebo dešťových svo-
dů, které přestanou vodu odvádět 
a musí se za pomoci hasičského 
žebříku nebo plošiny vyčistit. 
Velmi účinným odpuzovačem 
holubů jsou poštolky. Bohužel, 
holubi jsou proti nim v přesile,“ 
popsal situaci v Miroslavi mís-
tostarosta Roman Volf.

Méně starostí s problémem 
mají v Moravském Krumlově. 

„Divoké holuby zatím nevnímám 
jako problém, i když tu v menším 
poštu také jsou, kupříkladu ve 
věži kláštera. Zatím tuto proble-
matiku neřešíme a nevyžaduje si 
rychlé a řešení,“ vysvětlil Tomáš 
Třetina, místostarosta města.

Jak ale humánně omezit výskyt 
holubů? Mimo chemické metody, 
která je pod přísnou kontrolou, 
zůstává jako nejlepší metoda 
mechanická. Jedná se o ochranu 
budov, především půdních pro-
stor. Konkrétní opatření jsou v za-
mezení vstupu na nocoviště a 
hnízdiště, to spočívá v důsledné 
opravě střešní krytiny, zabezpe-
čení vletových otvorů pletivem, 
zasklení silnějším sklem, umístě-
ní silonových sítí nebo hrotového 
systému. Dalším krokem je likvi-
dace holubího trusu, mrtvých těl
a vajec. Ty jako zvlášť nebezpeč-
ný odpad musí zlikvidovat pouze 
speciální asanační firma. Důležitá 
je dezinfekce a dezinsekce.

„Stejně jako v jiných větších 
městech, tak i v Oslavanech jsou 
problémy s divokými holuby. 
Bojujeme s nimi především na 
budově školy, kde dlouhodobě 
jednak posedávají, ale i hnízdí.
Je to pro nás nepříjemný problém, 
protože jde o hygienické hledisko 
padajících výkalů. Důvodem 
určité obliby byla špatně odizolo-
vaná střecha a otvory v ní, kudy 
ptáci pronikali na půdu. Tomu se 

ale zamezilo díky investicím do 
opravy střechy. I přesto, že dnes 
je střecha již precizně odizolo-
vána, holubi stále posedávají na 
střeše, i když dovnitř se již nedo-
stanou. Na problému pracujeme, 
zpracovává se projekt na odchyt 
holubů. Není to záležitost ani jed-
noduchá, ani levná, ale nic jiného 
nezbývá,“ postěžoval si starosta 
Oslavan Vít Aldorf.

Také ivančická radnice má s 
holuby své zkušenosti. „Před ně-
kolika lety problémem byli a ško-
dy vznikaly zejména na fasádě 
Besedního domu. Veškeré pokusy 
o určitá dílčí opatření se ukázala 
jako neúčinná. Po celkové opravě 
okapů a fasády BD bylo rozhod-
nuto provést taková technická 
opatření, která zabraňují holubům 
přistávat na římsách nebo oken-
ních parapetech a vnikat do půd-
ních prostorů, kde najdou vhodné 
podmínky pro hnízdění. Tímto se 
dosáhlo redukce počtu jedinců 
v hejně, takže přestali být pro-
blémem. Podle rady ornitologů 
nemá žádný smysl snaha o úplné 
vymístění holubů z města, proto-
že na případné uvolněné teritori-
um se stěhuje ihned jiné holubí 
hejno. Cílem opatření by mělo 
být snížení počtu jedinců tak, aby 
teritorium bylo z hlediska přírody 
obsazeno, ale minimalizovaly se 
případné škody,“ vysvětlil starosta 
Ivančic Vojtěch Adam.       /jak/

Přemnožení divocí holubi jsou velkým problémem

Soutěž o nejlepší příběh
Zachránili jste zvíře a chcete se s ostatními podělit o zajímavý či 

dojemný příběh? Změnilo Vám zvíře život? Pošlete nám svůj příběh! 
Spolek na ochranu opuštěných a týraných zvířat společně s Nadací 
na ochranu zvířat, televizním pořadem Chcete mě? a Znojemským 
deníkem vyhlašuje soutěž o nejlepší zvířecí příběh. Uzávěrka soutěže 
bude 31. května 2009. Vítěze vyhlásí na konci měsíce června 2009 
představitelé pořádajících organizací. Své příběhy nám zasílejte na ad-
resu útulku (Psí útulek pro opuštěné a týrané psy, Přímětice 273, 66902 
Znojmo) anebo na e-mailové adresy: reporter.znojemsky@denik.cz, 
hladikova.vladimira@seznam.cz, anebo Jana.Dante@seznam.cz. Autor
nejlepšího příběhu obdrží od organizátorů krásnou cenu v podobě 
plyšového šarpeje v životní velikosti!!!

Doprava v kraji podraží
/Kraj/ Zdražení jízdného v rámci jihomoravského integrovaného 

systému postihne všechny cestující od prvního dubna letošního roku. 
Do systému jsou zahrnuty především obce a města ve vzdálenosti 
zhruba 40 kilometrů od Brna, takže zvýšené cestovné náš region 
pocítí. Zdražení představuje deset procent, takže například ten, kdo 
denně jezdí z Moravského Krumlova do Brna si bude muset měsíčně 
připlatit zhruba o stošedesát korun více. Stoprocentní služby IDS JMK 
pocítí moravskokrumlovsko od roku 2010. Již v letošním roce se bude 
v Moravském Krumlově stavět nové autobusové nádraží a přestupní 
terminál na nádraží ČD. Co se týká zdražování v rámci IDS, to by se 
v budoucnu mělo odehrávat v intervalu jednou za dva roky. Otázkou 
ale zůstává, jak celou situaci pojmou cestující. Ti, co dojíždí do Brna za 
prací, by mohli vyměnit jízdu autobusy a vlaky za auto, protože se pře-
stane vyplácet cestování prostředky hromadné přepravy osob. Společ-
né cesty autem se pak hlavně do vzdálenějších míst vyplatí.          /jak/

V červnu nás čekají volby
/Region/ V létě letošního roku půjdeme opět k volebním urnám. 

Tentokrát budeme volit své zástupce do Evropského parlamentu. Již 
podruhé, a to nejspíše v termínu 5. a 6. června. Prezident republiky 
sice zatím tento termín oficiálně nevyhlásil, ale zákon o evropských 
volbách mu jinou možnost nedává. Naposledy jsme europoslance vy-
bírali před pěti lety. Volby tenkrát vyhrála ODS s devíti europoslanci, 
druhá byla KSČM se šesti a třetí SNK ED se třemi. Politické strany
a hnutí mají na sestavení kandidátek čas do konce března. Na rozdíl od 
parlamentních nebo krajských voleb je kandidátka jen jedna pro celou 
republiku. Dalším rozdílem je to, že si lidé na výsledky voleb budou 
muset počkat asi až do neděle. Sčítání hlasů totiž začne až v okamži-
ku, kdy se uzavře poslední volební místnost na území EU. Zájmy naší
republiky pak v Bruselu bude hájit 22 zvolených kandidátů.         /jak/

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

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice,
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin

IERACO - WECH a.s.

 15% SLEVA NA DLAŽBY

A 10% NA OSTATNÍ

BETONOVÉ ZBOŽÍ.

Platí do konce února,

nebo do vyprodání zásob.
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Jste v politice již dlouho, jak 
jste se k ní vlastně dostala? 

Já jsem byla už od malička vy-
chovávaná v rodině, kde se nej-
dříve řešily problémy jiných lidí 
než ty vlastní. Přes předsedy tříd-
ních samospráv, různých organi-
zací to prostě došlo až ke vstupu 
do strany. Na gymnáziu jsem byla 
ve čtvrtém ročníku oslovena, zda 
se chci stát členkou komunistické 
strany, a já kývla. Možná to bude 
vypadat podivně, ale já to členství 
brala tak, že musím dělat něco 
navíc a lépe. No a pak to už šlo 
samo. Nejdřív komunální politika 
(28 let), pak sněmovna (6 let) 
a teď senát. Mým přáním je ale  
vrátit se do Znojma jako starost-
ka. Nevím, zda se mi toto přání 
splní, ale každý má své sny.

Byla jste poslankyní, nyní 
zastáváte úřad senátorky za Zno-
jemsko. Proč ta změna, co Vás 
přimělo ke kandidatuře? 

Oslovili mne moji kolegové, 
občané a příznivci. Velkou roli 
hráli i osobnosti protikandidátů. 
Kdyby KDU - ČSL navrhla pana 
MUDr. Milana Špačka, nekandi-
dovala bych. Myslím si, že byl 
dobrým senátorem a snažil se pro 
region udělat prospěšné věci.

Když jsme u předvolebního 
boje, jak byste charakterizovala 
ten poslední? Změnily se metody 
k ovlivnění voličů? 

Bohužel jsem se v rámci před-
volebního boje setkala s řadou 
podlostí, pomluv, urážek vůči 
mé osobě a rodině. Myslím si, 
že byla překročena mez slušnosti 
především ze strany regionálního 
tisku Znojemsko a byly zneužity 
i internetové stránky nejen tohoto 
tisku. Policie ČR stále šetří celou 
kauzu senátních voleb. Roztomi-
lé je, že se někteří lidé, rozšiřující 
pomluvy o mé osobě, nyní snaží 
se mnou opět kamarádit. 

S jakými plány jdete do úřadu 
senátorky? 

Samozřejmě chci pokračovat 
v mé dosavadní činnosti - pomá-
hat regionu a především malým 
obcím. 

Prozraďte něco ze zákulisí 
senátu, jak se tam cítíte? Je to 
změna oproti parlamentu? 

Atmosféra v senátu je mno-
hem klidnější a vyrovnanější než 
ve sněmovně. Nemáme všichni 
stejné názory, ale uznáváme se na-
vzájem. Když se spletete při hla-
sování, nemusíte říkat, že selhalo 
hlasovací zařízení, ale klidně při-
znáte svou nepozornost a požádáte 
kolegy o zopakování hlasování. 
Systém práce je trochu odlišný od 
sněmovny, ale to je dáno posláním 
této komory. Senátní klub komu-
nističtí senátoři zatím nemají. Je to 
problém, jsme jen tři a na klub je 
potřeba pěti senátorů. Tím pádem 
nemáme možnost např. přednost-
ního vystoupení, chybí nám tech-
nické zázemí.

Kde máte senátorskou kance-
lář a jak funguje? 

Senátorskou kancelář mám 
opět na adrese Sokolská č. 28, 
Znojmo. Pouze sundáme cedulku 
poslanecké kanceláře. V Pra-
ze samozřejmě mám kancelář 
přímo v budově senátu, vchod 
z Valdštejnského náměstí. Ale už 
jsem se skamarádila s ochrankou, 
takže když řeknete, že jdete za 
senátorkou Martou Bayerovou, 
ukážou Vám cestu.

Jak se dá prakticky zvládnout 
práce senátorky a zároveň zastu-
pitelky města Znojmo? 

Velmi dobře. Lépe než po-
slankyně. Protože plénum senátu 
zasedá od středy, úterky mám tak 
volné na městská zastupitelstva.  
Jen se obávám, aby je teď vedení 
radnice nepřeřadilo na čtvrtky. 
Ale i to bych zvládla.

Vraťme se z Prahy zpět na 
Znojemsko. Jak hodnotíte loň-
ský rok v regionu? 

Není v podstatě co hodnotit. 
Nejsem spokojená s prací radni-
ce, ale to je na další rozhovor.

V současnosti se hodně hovoří 
o celosvětové hospodářské krizi. 
Máte konkrétní informace? 

Nejhorší je propouštění pra-
covníků. Ale na Znojemsku těch 
pracovních míst bylo i před krizí 
žalostně málo. Je to problém bý-
valého zemědělského okresu, ze 
kterého byla zemědělská výroba 
vytlačena. Propouštějí se i učite-
lé ze škol, protože je málo dětí.
A turistický ruch nás rovněž za-
tím nespasil.

Obracejí se na Vás občané se 
svými problémy? 

Jistě, občané jsou zvyklí ke mně 
chodit se svými problémy. Nemo-
hu všem samozřejmě pomoci, ale 
aspoň je vyslechnu a třeba i pora-
dím. Přicházejí s různými problé-
my, od osobních až po návrhy pro 
parlament. V poslední době chodí 

mnoho lidí s prosbou o pomoc při 
zajištění pracovního místa. A to je 
to nejtěžší, protože pracovní úřad 
nahrazovat neumím.

Jak vidíte další celkový vývoj, 
místně i globálně, jste optimistka 
nebo pesimistka? 

Můj bratr Karel vždy říkával: 
„Buďme pesimisté a v životě 
nás čekají samé pěkné věci“. Ale 
to asi tak nejde. Člověk by měl 
nejen věřit, že bude líp, ale měl 
by se i přičinit. Hlavně si myslím, 
kdybychom byli na sebe slušnější 
a ohleduplnější, tak ten život 
bude i veselejší. 

Jak teď trávíte volný čas?
Tu trochu volného času trávím 

s rodinou. A věřte mi, že manuální 
činnost (praní a žehlení, úklid) mi 
dělá moc dobře. V té politice za 
sebou nic nevidíte, ale když vy-
žehlíte kopec prádla, to je aspoň 
radost. A když si chci opravdu 
odpočinout, tak si jdu oprašovat 
moje kytičky, přečtu si knížku 
nebo zahraji hru na počítači.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se senátorky RNDr. Marty Bayerové

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.

•  Příprava vozidel na STK, vč. provedení Tel.: 515 32 24 06
•  Mechanické opravy Tel.: 515 32 24 06
•  Pneuservis Tel.: 515 32 24 06
•  Měření emisí (NM, BA, LPG) Tel.: 515 32 10 59
•  Brusírna válců Tel.: 515 32 10 58
•  Elektrik. práce a diagnostika motoru Tel.: 515 32 10 59
•  Prodej autodílů na všechny značky Tel.: 515 32 39 47

STK Moravský Krumlov

www.stk-mk.cz
stk@stk-mk.cz
tel.: 515 321 305

•  M1 - osobní automobily do 9 osob 
•  N1  - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t 
•  L     - motocykly 
•  O1  - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg 
•  O2  - 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 

Vážení zákazníci
Elektro Hanzel, 

bohužel jsme nuceni naší provozovnu v Moravském Krumlově
na náměstí TGM z důvodů již nevyhovujích podmínek uzavřít.
Do konce měsíce února bude na prodejně probíhat likvidace 
skladových zásob a v měsíci březnu bude již prodejna pro pro-
dej uzavřena. Konečné ukončení provozu je k 31.3.2009

Tímto Vám naše firma děkuje za vaší přizeň a doufáme, že 
jakmile se naskytnou jiné vhodné prostory se brzy opět shle-
dáme. Prozatím, Vás rádi uvítáme a nabídneme kvalitní služby
na naší prodejně v Miroslavi, náměstí Svobody 18. 

Nevyřízené reklamace budou k vyzvednutí na prodejně v Mi-
roslavi, nám. Svobody 18, ostatní reklamace můžete na základě 
účtenky o zakoupení vyřídit na kterékoliv z našich provozoven.          

Elektro Hanzel - Martin Hanzel, majitel

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

MÁME PRO VÁS
NOVÉ KATALOGY

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, ...

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.

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 !!!

V sobotu 24. ledna se pod zá-
štitou starosty města Moravského 
Krumlova pana Ing. Jaroslava 
Mokrého konal 2. ročník turnaje 
v hospodském mariáši „Memori-
ál Tomáše Hájka“ .

Pořádaná akce v restauraci „U 
Blondýny“ měla opět obrovský 
úspěch a všichni zúčastnění si po-
chutnali na výborném hovězím gu-
láši. Po skončení turnaje proběhla 
slíbená hudební produkce. Na příš-
tí turnaj se již všichni moc těšíme
a věříme, že mariášníci také.

Nejlepšími karbaníky byly vy-

hlášeni Karel Mašek, Karel Palát 
a Zdenek Janíček. Úžasné ceny si 
ale odnesli všichni hráči.

Děkujeme sponzorům: Delta 
M.K. s.r.o, D-Fortel s.r.o., Po-
hřební ústav Musil, Karel Pelikán, 
H-O-S Voda-topení-plyn, Průmys-
lové zboží Šedrla, František Skle-
nář - Stavitel, A + V autobazar, 
Obklady - dlažby Květoslav Sobol, 
Hostan, Autosklo Lassy, Cykloser-
vis Novotný, Vertex, Salleko, RN 
DESIGN - Radek Nohava, Kovo-
výroba Milan Prustoměrský, TMK 
travel - cestovní agentura. 

Memoriál Tomáše Hájka

Dejte hlas památkám
/Kraj/ Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 

v roce 2008 vrcholí. Do soutěže bylo navrženo celkem 20 památek, 
které se uchází o přízeň veřejnosti. Není ale podceněno i odborné 
hledisko. Odbornou komisi tvoří mimo jiné vedoucí Odboru kultury
a památkové péče Rady JMK a ředitel Národního památkového ústa-
vu. Soutěž probíhá od 1. února do 28. února. Fotografi e vybraných pa-
mátek s popisy jsou umístěny na webových stránkách kraje. Hlasování 
je po loňských negativních zkušenostech řízeno prostřednictvím SMS 
zpráv. Cena SMS je tři koruny. Ceny pro vítěze jsou stanoveny ve výši 
150 tis. Kč první místo, 100 tis. Kč druhé místo a 50 tis. Kč místo třetí. 
Na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz je možné si prohlédnout sou-
těžící památky. Náš region v letošním roce zastupuje hřbitovní brána 
v obci Kadov, kostel sv. Markéty v Loděnicích, zámek v Miroslavi, 
kostel sv. Jana Křtitele ve Višňovém, kalvárie ve Znojmě a kaple 
v Kravsku. Vyhlášení vítězů proběhne v březnu 2009. Soutěž pomáhá 
zvyšovat zájem veřejnosti o obnovu památek v kraji a přispívá k pro-
hloubení povědomí o kulturním, historickém a uměleckém bohatství, 
o které je třeba pečovat tak, aby se stalo chloubou i dokladem kulturní 
vyspělosti občanů našeho kraje.                                                  /mask/



/Moravský Krumlov/ Od no-
vého roku má národopisný soubor 
Krumlováček nové vedení. Toto 
dětské umělecké těleso je zřízeno 
při Základní škole Klášterní ná-
městí a založila ho v roce 2001 
bývalá učitelka Milada Pelajová. 

Bývalá proto, protože koncem 
roku 2008 vyvrcholily její spory 
s vedením školy. Pomyslnou třeš-
ničkou na dortu všech těžkostí 

byl požadavek, aby paní učitelka 
ze svého zaplatila část faktury
za autobus, který vezl soubor
na charitativní akci do brněnské 
nemocnice. Spor se vyhrotil 
a skončil oficiální stížností na 
ředitele školy Františka Vránu, 
kterou projednával Městský úřad 
Moravský Krumlov. Výsledkem 
šetření bylo, že šlo o omyl. 

Milada Pelajová dala souboru 

do vínku dva cíle. Jednak pod-
porovat lidový tanec a lásku dětí 
k hudbě a také propagovat a pro-
sazovat Moravský Krumlov a Zá-
kladní školu Klášterní náměstí. 

Během let se soubor vypra-
coval a stal se velmi známým 
nejen v Jihomoravském kraji, ale 
i v rámci celé ČR. V posledních 
letech mnohokrát vystupoval na 
setkáních souborů, seniorů, při 
školních besídkách, na plesech, 
soutěžích apod. Vlajkovou kaž-
doroční akcí se stala vystoupení 
pro onkologicky nemocné děti 
v brněnské dětské nemocnici. 
Jedním z dosud největších úspě-
chů byla vyžádaná účast souboru 
na celostátním sjezdu Odboro-
vého svazu pracovníků školství 
v Praze, na spadnutí byla i účast 
na shromáždění pracovníků škol-
ství Evropské unie v Bruselu. 

Materiální podmínky pro čin-
nost souboru však vždy byly a 
jsou složité. Činnost dotují pře-
vážně rodiče, kteří svážejí děti 
na vystoupení a financují kroje, 
něco na dopravu občas přidá 
SRPŠ. „Mé informace jsou tako-
vé, že v současné době pokračuje 

činnost Krumlováčku v rámci 
Základní školy Klášterní náměstí 
pod vedením paní učitelky Dany 
Hrubé. Schůzky budou pokračo-
vat pravidelně každé úterý. Tato 
aktivita dětí a učitelů je nejlepší 
reklamou pro školu a město, je 
hodna nejvyšší pozornosti. Ka-
pitál, spočívající v úspěšné snaze 
dělat něco navíc, musí být využit 
a zhodnocen,“ zhodnotil starosta 
města Jaroslav Mokrý.

Se závěrem šetření stížnosti 
na ředitele školy, že ve věci 
úhrady dopravy šlo jen o omyl
a ojedinělý přehmat, ale nesouhla-
sí všichni. Podle našich informací 
za jeho působení na škole odešlo 
na 15 pedagogů a ostatních za-
městnanců. „Nedá se s vedením 
komunikovat, je neochotné coko-
li řešit. Prostředí na škole je 
neúnosné a když se naskytla 
příležitost, odešel jsem bez vá-
hání. Pokud někdo vystrčí růžky
a je aktivnější nebo se znelíbí, 
jsou mu házeny klacky pod nohy, 
jak to jen jde a tím mu znepříjem-
ní život a donutí ho, aby sám ode-
šel,“ sdělil bývalý kantor, který 
nechtěl být jmenován.       /mask/
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Mariáš je věčný. Slavnou čes-
kou karetní hru naštěstí nepohřbil 
ani zánik desetníků, dvacetníků 
a padesátníků. A už dávno se 
však nehraje pouze o výdělek na 
pivo či panáka. Nyní mezi sebou 
svádějí soutěžící boj především o 
nejlepšího hráče a stratéga a hod-
nocením jsou body za vyhrané 
padesátníky či jejich násobky.

Do hry našeho turnaje se dosta-
ne zájemce tradičně po zaplacení 
vstupního poplatku ve výši 50 
Kč. Mince vložené ke hře obdrží 
hráči po registraci. Slouží pouze 
jako soutěžní žetony. Po skončení 

soutěže se bez ohledu na pořadí či 
zisk ve hře vracejí zpět. Karbaník 
se teda už bát manželky, že by mu 
„čertovy obrázky“ vyčítala.

Na páté klání z pětikolo-
vého turnaje o putovní pohár 
hostince „Pod Věží“ jich do 
větrů a sněhem bičovaných 
Olbramovic přijely tři desítky 
hráčů z Tavíkovic, Hlíny, Ivan-
čic, Moravského Krumlova, 
Iváně, Bohutic, Šumic, Rešic 
a domácích hráčů. „Vzhledem 
k počasí jsme s takovým počtem 
hráčů nepočítali. Vždyť jindy 
to bývá kolem 20 lidí“, uvedl

organizátor Zdeněk Janíček. 
Součástí soutěže bylo i pravidel-

né občerstvení, které zajistila ve-
doucí restaurace paní Buršíková. 
Hráči měli vynikající podmínky a 
mohli se soustředit pouze na hru.

Ke konci soutěže se všichni 
soutěžící shodli, že hra měla vel-
mi dobrou úroveň a organizátory 
bylo domluveno další pokračová-
ní v následujícím roce 2010.

A o co se hrálo v 5. ročníku 
dne 3. ledna 2009? Nejvyšší 
metál byl pohár hostince „Pod 
Věží“, ostatní ceny jsou nanejvýš 
praktické: archivní vína od sta-

rosty městyse Ing. Čecha, láhev 
slivovice, meruňky a ringlovice, 
knihy, pivní sklenice, kalendáře 
a ceny útěchy borůvkové víno
a drcená kukuřice. 

Nejvíce bodů dosáhli P. Šťastný 
z Tavíkovic, E. Novák z Bohutic 
a J. Horgoš z M. Krumlova.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat všem zúčastněným hráčům 
za příjemně prožité dopoledne, 
paní Buršíkové za vzornou ob-
sluhu i poskytnuté prostory ke 
hře a organizátorům za vydařený 
průběh turnaje.

  Zdeněk Janíček, Olbramovice

O putovní pohár hostince „Pod věží“ v Olbramovicích SUPERCROSSOVÉ RONDO
Prvním významným podnikem motoristické sezóny 2009 se stal 

ARENACROSS VESELÝ RONDO 2009, který se konal 23. – 24. 
ledna v brněnské hale. Tento podnik se pyšnil puncem jubilejního 20. 
ročníku mezinárodních halových motokrosů na území Brna.

 V závodě Intercross si v pátek vedl nejlépe Ital Davide Degli Esposti,
jenž ve dvou finálových jízdách získal druhé a první místo. Na druhém 
místě skončil Cedric Mannevy z Francie. Třetí místo pátečního večera 
patřilo několikanásobnému vítězi z Ronda Casey Johnsonovi z USA. 
Nejlepším z domácích jezdců se stal Jan Brabec, který skončil na pá-
tém místě. V sobotu se nejlépe předvedl Johnson, jenž ve finále dojel 
na prvním a druhém místě. Druhý byl De Haan a třetí Esposti. Z našich 
byl obhájce loňského vítězství Bittner šestý a Brabec osmý. Po součtu 
všech čtyř finálových jízd se Králem Arenacrossu stal Esposti. Stříbro 
bral Johnson a bronz si odvezl Mannevy. Brabec skončil celkově na 
sedmém místě, Bittner o jednu pozici za ním. Ve třídě Pitbike se stal nej-
lepším a tím získal titul Princ Arenacrossu Pavel Kejmar před Davidem 
Kosmákem. Třetí dojel Balász Déczi z Maďarska. V Rondu byla také 
zastoupena nejmladší kategorie. Ve třídě do 65 ccm zde mladí jezdci 
bojovali o titul „Páže“ Nejlépe si vedl Michal Procházka, druhý skončil 
Jakub Terešák a třetí Pavol Repčák ze Slovenska. Na závěr obou večerů 
nemohla chybět freestylová exhibice v podání oblíbence publika Petra 
„Kuchty“ Kuchaře, se kterým se představil Toninelo z Itálie, Maďar 
Hujber a šestnáctiletý dorostenec Ondřej „Čert“ Záruba. Jejich vyšinuté 
kousky byly perfektním zakončením obou večerů.            /Ctibor Adam/

Nové vozy pro Dukovany
/Dukovany/ Radní se rozhodli nahradit přestárlé vozy, které obec 

používá, novými. „Podali jsme žádosti snad na všechny světové strany, 
abychom získali auto pro přepravu osob. Uspěli jsme u Policie ČR, 
kde vyřazovali svá nepoužívaná auta. Jedná se o dodávku Wolksvagen 
Transporter, sedmimístné vozidlo, které je pro naši potřebu uzpůsobe-
no. Původně jsme si mysleli, že ho využijeme pro hasiče jako zásahové 
vozidlo, protože do kabiny cisterny se nevejde tolik osob. Sami hasiči
o vozidlo nestáli, chybělo také vybavení a navíc, kdyby se z něj udělalo 
zásahové vozidlo, tak se již nedá použít k jiným účelům. Takže máme 
k dispozici auto, které mohou využívat i zájmové organice, stačí o ně 
zažádat a vypsat cestovní příkaz. Jde třeba o fotbalisty a podobně. Auto 
jsme nově nastříkali, prošlo technickou kontrolou a zaregistrovali jsme 
ho. Pro obec je to rozhodně přínos,“ vysvětlil starosta Miloš Kudera.

Podobná situace byla u nákladního automobilu. Obec vlastní Avii, 
která funguje jako nosič kontejnerů. Ta je využívána obcí například
na svoz odpadu, ale mohou si ji zapůjčit i sami občané. Problém je 
v tom, že auto je staré 16 let, už má své odježděno a při minulé tech-
nické kontrole stála jeho oprava 100 tisíc korun. „Rozhodli jsme, že 
nemá cenu do tohoto auta dále investovat a koupíme raději nové. Slo-
žíme část hotovosti a zbytek budeme splácet. Na auto Mitsubishi Fuso 
Canter se v současné době montuje nosič kontejnerů. Nosnost nákladu, 
který uveze, je 4 tuny,“ doplnil starosta Kudera.                             /jak/

Krumlováček od počátku roku s novým vedením

Tribuny zaplatí medvěd
/Moravský Krumlov/ Nemalou investicí bude v letošním roce 

realizovat FC Moravský Krumlov. Jedná se o 1,7 milionu na opravu 
tribuny. Z velké části přispěl i stát. „Již v minulosti jsme se pustili do 
celkové rekonstrukce sportovního areálu na Střelnici, kdy jsme v první 
fázi vybudovali nové šatny. Druhou a následnou částí je oprava tribuny, 
rekonstrukci zakončíme položením umělého povrchu. Bylo zažádáno 
o dotaci ze státního rozpočtu, z onoho pověstného medvěda, kdy byla 
fotbalovému oddílu přidělena dotace ve výši 1,3 milionu korun s tím, 
že celkové náklady na opravu tribuny budou 1,7 milionu,“ uvedl mís-
tostarosta Tomáš Třetina. Opravit by se měly betony, kompletně natřít 
zrezivělé plechy s ocelovou konstrukcí a pokud vybudou peníze, tak i 
opravit sedačky a lavičky. Nejen vedení města, ale i sportovcům záleží 
na tom, aby areál vypadal dobře a byl funkční, protože se tam měsíčně 
vystřídá kolem pěti tisíc návštěvníků. „Rozhodně nejde o vyhozené
peníze. Uvědomme si, že fotbal je fenomén a spousta lidí se mu věnuje 
ve svém volném čase, a to buď aktivně nebo pasivně. Tak ke tomu
i u nás. Už na krajský přebor je nutné mít důstojný sportovní stánek
a současná tribuna je v dezolátním stavu,“ doplnil místostarosta.   /mask/

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS

NOVOU EXPOZICI

VÝPRODEJ VYSTAVENÝCH SESTAV

SLEVY AŽ 40%
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Vražda ivančického žida Davida 
Koncem srpna roku 1649 ob-

chodoval ivančický žid David
v Židlochovicích a Vojkovicích, 
kde koupil jednu telecí kůži. Po 
vyřízení obchodů se vydal ze Žid-
lochovic pěšky zpět do Ivančic.

Když se dlouho nevracel, začali 
ivančičtí židé svého druha pohře-
šovat. Poptávali se po něm na trhu 
a přitom si povšimli ženy, která se 
snažila prodat hovězí a telecí kůži. 
Poznali, že kůže patřily Davidovi
a zjistili, že prodávající žena je Běta 
Trnková ze Židlochovic. Obrátili se 
proto na židlochovického rychtáře 
Martina Wolfa, který uznal, že dů-
kaz kůží, které svědci poznali, je 
dostatečný a Bětu Trnkovou vysle-
chl. Ta vypověděla, že neví, odkud 
kůže jsou a že jí její muž poručil, 
aby kůže zanesla na trh do Ivančic. 
Proto rychtář vyslechl i Jana Trnku, 
který se dobrovolně přiznal nejen 
ke krádeži kůží, ale také k vraždě 
žida Davida a dokonce označil 
místo, kde jej zakopal.

Trnka číhal na žida procházejí-
cího pustou vsí Ledce a zde jej za-
vraždil. Vrah židovi pobral nějaké 
peníze a také něco plátna a koření, 
co měl u sebe, ale kromě zmíně-
ných dvou kůží toho moc nebylo. 
Mrtvolu Jan Trnka ukryl v pustém 
sklepě a pobrané kůže odhodil do 
palachu u Ledců. Tam poslal Trnka 
svoji ženu Bětu, aby ty kůže vzala 
a zanesla prodat na trh do Ivančic. 
To se mu také stalo osudným.

Ledce i Židlochovice náležely 
k židlochovickému panství, které 
tehdy vlastnila hraběnka Zdislava, 
vdova po Rudolfovi z Valdštejna. 
Ta odmítla Trnkovu žádost o mi-
lost. Prohlásila, že za život má být 
dán život a předala Trnku k potres-
tání rychtáři. Rychtář Martin Wolf 
zaslal 1. září 1649 žalobu na Jana 
Trnku vyššímu právu brněnskému 
se žádostí o právní naučení. K ža-
lobě byl připojen zápis výslechu 
Jana Trnky, ve kterém se Trnka 
v plném rozsahu doznává k vraždě 
i ke krádeži, ale uvádí, že svého 
činu lituje a žádá vyšší právo br-
něnské o milost s tím, že se polepší 
a podobného činu se již nedopustí.

Purkmistr a rada města Brna 
rychtářův list obdrželi ještě týž den 
a ve stejný den rychtáři odpovědě-
li, že nemohou ve věci kriminální-
ho činu Jana Trnky vydat naučení, 
dokud nebude Trnka podroben os-
trému výslechu právem útrpným. 
Při výslechu se má rychtář Trnky 
dotázat, zda učinil již dříve nějaký 
podobný skutek, zda měl nějaké 
pomocníky, jakou roli sehrála 
v případu jeho žena, která nesla 
ukradené kůže prodat na trh, a jest-
li věděla o tomto či jiném Trnkově 
hrůzném činu. To vše má provést 
kat pomocí tortury, aby, jak Br-
ňané píší, pravda vyšla na denní 
světlo. Také má rychtář brněnské 
radě osvětlit dosavadní Trnkův 
způsob života a vše má být pečlivě 
zaznamenáno a odesláno brněnské 
městské radě, která teprve pak 
může vydat právní naučení. 

 Ostrý výslech provedl židlocho-
vický rychtář hned následující den 
- 2. září 1649. Nejprve ale rychtář 
a úřad městečka Židlochovic sami 
podali zprávu o dosavadním životě 
a chování Jana Trnky. Vězeň po-
cházel z poctivých rodičů, kteří dr-
želi grunt v Ledcích. Žil s nimi až 
do švédského vpádu v roce 1645, 
po němž na morovou ránu zemřeli 
nejen Trnkovi rodiče, ale i všichni 
ledečtí sousedé. Poté Jan Trnka, 
který patrně jediný přežil, odešel 
do Židlochovic, kde se oženil a 
s vědomím vrchnosti se zde ujal 
jednoho pustého gruntu. V něm 

zůstával až do osudné vraždy. 
Nikdo v Židlochovicích doposud 
neslyšel, že by se měl Jan Trnka 
dopustit nějakého zlého činu.

 Také Trnka se vlastní duší zapří-
sáhl, že zamordování žida byl první 
zlý skutek, kterého se dopustil, a do-
podrobna popsal, jak k tomu došlo. 
Na myšlenku žida zavraždit jej při-
vedla jeho manželka, která vyšpe-
hovala, co žid u sebe má a co s se-
bou nese. A když se vrátil domů, to 

žena jej naváděla, aby šel za židem, 
věci mu pobral a jeho zamordo-
val. Když tedy ráno vstal a šel
za židem, Běta Trnková věděla, 
kam se strojí a že míní žida zabít. 

Jan Trnka tedy odešel z domu 
a v pusté vsi Ledce dohonil žida 
Davida. Zde se měli nejprve po-
hádat o nějakých sedm krejcarů, 
tedy vcelku směšnou částku, které 
Trnková židovi dlužila. David na 
ženu zle nadával a také Trnkovi sa-
motnému vylál do šelem. Trnka se, 
jak při výslechu uvedl, rozhněval
a prý nechtěně udeřil žida sekerou 
tak nešťastně, že namístě zemřel. 
Mrtvolu zakopal v pustém sklepě, 
ale jeho skutek vyšel najevo skr-
ze ty pobrané věci, které poslal 
manželce prodat na trh do Ivančic. 
Dále Trnka vypověděl, že neměl 
při vraždě žádné pomocníky a také 
jeho žena nebyla nápomocna ničím 
jiným, než tím, že žida vyšpehovala 
a Trnku k jeho vraždě ponoukala.

Výslech rychtář a úřad městečka 
Židlochovic sepsali 2. září 1649
a odeslali k posouzení vyššímu 
právu do Brna. Brněnská kancelář
list s výslechem přijala 3. září 1649.

Ve výpovědi Jana Trnky je patrný 
rozpor. Ačkoliv tvrdí, že žida Davi-
da zabil nešťastnou náhodou v roz-
čilení, sám však předtím přiznal, že 
již ráno odešel z domu s úmyslem 
zabít. Tento úmysl mu měla vnuk-
nout manželka. Role Běty Trnkové 
v případě se nezdála být jasná ani 
brněnské městské radě, a proto 
Brňané zaslali do Židlochovic další 
list, ve kterém požadovali kon-
frontace Jana Trnky s jeho ženou, 
při které jí měl svou předchozí vý-
pověď zopakovat do očí.

Bětu Trnkovou židlochovický 
rychtář již vyslechnout nestačil, 
protože mezitím i s dítětem utek-
la do Velké Bíteše a ukrývala se 
u bratra, který byl vojákem. Na 
písemnou žádost židlochovických 
konšelů se bítešský rychtář ihned 
vypravil, aby Bětu Trnkovou 
zadržel, ale ten den ji doma ne-
zastihl. Vrátil se proto ráno a chtěl 
Trnkovou odvést do vězení, ale 
tomu zabránil její bratr. Choval 
se k rychtářskému právu s velkým 
despektem a argumentoval, že 
není bítešským poddaným, protože 
předtím měl jinou vrchnost. Zma-
tený rychtář odešel, aby se poradil 

s městskou radou a s velitelem 
bratra Trnkové, a když se vrátil i 
s posilami, bratr mu řekl, že Trnko-
vá odešla pryč. Tak se Bětě Trnkové 
podařilo spravedlnosti uniknout, 
protože již nejsou žádné zprávy o 
jejích dalších osudech ani o tom, 
zda se ji podařilo dopadnout později 
a někde jinde. Zprávu o nezdařeném 
pokusu zadržet Trnkovu ženu s tím, 
že ji proto nemohli vyslechnout, 
odeslali židlochovičtí konšelé br-

něnské městské radě 5. září 1649.
Následující den vynesla rada 

města Brna konečný ortel nad Ja-
nem Trnkou. V rozsudku se uvádí, 
že podle žaloby židlochovického 
rychtáře Martina Wolfa, podle 
přiznání samotného vězně a pod-
le dodatečné zprávy o výslechu, 
kterou Židlochovičtí zaslali podle 
naučení brněnské rady, je jedno-
značně prokázáno, že Jan Trnka 
na obecní cestě zamordoval žida 
Davida, pobral jeho věci a mrtvolu 
zakopal v jednom pustém sklepě. 
Proto má být dotčený Jan Trnka, 
jakožto zemský škůdce a zjevný 
mordýř, nejprve kolem usmrcen, 
pak má být vpleten do kola a pro 
hrůznou výstrahu a jiným pro pří-
klad vystaven.

K rozsudku je připojena douška, 

která se týkala Trnkovy manželky. 
Brněnská rada nařizuje židlocho-
vickým konšelům, aby po Bětě i 
nadále pátrali. Kdyby se podařilo 
Bětu zadržet, mají o tom učinit 
ihned zprávu do Brna. Předtím však 
než Trnku popraví, mají jej Židlo-
chovičtí ještě jednou vyslechnout, 
zda trvá na předchozí výpovědi 
ohledně své ženy. To vše má být 
zapsáno a drženo v tajnosti.

Tolik vypověděly archivní do-
kumenty o jedné lidské tragédii, 
která se odehrála před tři sta šede-
sáti lety. Výslechy odhalily jistou 
„naivitu“ vraha, který žida zabil, 
přestože věděl, že zisk nebude 
nikterak závratný. Ani dluh sedmi 
krejcarů, které vrahova manželka 
Běta židovi dlužila, nebyl velký. 
Za sedm krejcarů bylo možno v té 
době pořídit jednu slepici. Je také 
zřejmé, že úloha Běty Trnkové 
v případu byla větší, než Jan Trnka 
u výslechu uvedl. Přestože přiznal, 
že jej právě ona pobízela, aby žida 
zabil, snažil se později svést vinu na 
sebe. Pokoušel se také hájit, že žida 
zabil vlastně nešťastnou náhodou, i 
když on i jeho žena věděli, že hodlá 
vraždit, už když ráno odcházel 
z domu. Tím se vrahova žena stala 
spoluvinicí a nic na tom nemění ani 
to, že se jí přes okamžité pátrání po-
dařilo spravedlnosti uniknout.

Za povšimnutí stojí také rychlost, 
s jakou proces s Trnkou proběhl. 
Korespondence jej dokumentuje 
takřka krok po kroku: od zaslání 
žaloby židlochovického rychtáře 
brněnské městské radě do vynesení 
konečného rozsudku uběhlo pou-
hých šest dní. Mezitím ještě stačili 
Židlochovičtí poslat své zástupce 
do Velké Bíteše, aby se pokusili 
zadržet Bětu Trnkovou. 

Čtenáři mohou porovnat rychlost 
tehdejšího soudnictví s dnešním 
stavem. V nedávném tisku se uvá-
děl případ, který se táhne již 19 let
a stále není uzavřen.       Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: Kocman P.:
Vražda ivančického žida Davida Ja-
nem Trnkou, Ze Židlochovic v Led-
cích roku 1649, Jižní Morava 2002

Lámání kolem a vpletení

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.

 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.: 515 321 317.

Osvětová Beseda Rešice pořádá
 v sobotu 7. února 2009 ve 20.00 hodin

SPOLEČENSKÝ PLES
Bohatá a hodnotná tombola, hudba Fantazie, tradiční vystoupení 

„Rešických boysů“, o kulturní zážitky je postaráno...
Kulturní dům v Rešicích, vstupné: 60,-Kč.

Srdečně zvou pořadatelé.

Osvětová Beseda Rešice zve všechny děti
 v neděli 15. února 2009 od 14.00 hodin

na DĚTSKÝ KARNEVAL
Soutěže pro děti, bohatá tombola, vstupné dobrovolné. 

Srdečně zvou pořadatelé.

SPOT, občanské sdružení a CHARITA Znojmo pořádají
v pátek 20. února 2009 v 16.30 hodin

DĚTSKOU PÁRTY NEJEN PRO DĚTI 
aneb odpoledne plné písniček, her a soutěží. 

Sál Měks Břízová, zábavným programem provází 
Hanka Harthová a Vašek Ostrovský.

Středisko volného času Ivančice pořádá
v neděli 15. února 2009 od 15.00 hodin

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ KARNEVAL
PRO RODINY S DĚTMI

Ty se zde setkají s piráty nejen z Karibiku. Zasoutěží si v jedno-
duchých hrách, obdrží sladkou odměnu a vyrobí si ve tvořivé dílně 
něco na památku. Pro malé návštěvníky je také připravena diskotéka, 
která bude doplněná vyhodnocením masek. Celým programem reje 
masek bude provázet Jack Sparrow. Všichni jste srdečně zváni. 
Kontakt: Ondřej Podolský, SVČ Ivančice, Komenského náměstí 
12, Ivančice, tel.: 546 451 292, e-mail: podolsky@svcivancice.cz.

Více informací na tel.: 723 402 639.

TJ Padochov pořádá
 v sobotu 28. února 2009 

II. SOKOLSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje MELODY MUSIC. Bohatá tombola, 

slosovatelné vstupenky. Tento ples je nekuřácký!

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
v sobotu 3. října 2009 v 19.00 hodin

zájezd na muzikál CARMEN 
HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN PRAHA 

v hlavní roli Lucie Bílá, dále hrají: Markéta Poulíčková, Robert Jícha, 
Václav Noid Bárta, Jiří Korn, Hanka Křížková... 
Cena: 590 Kč (vstupenka) + 400 Kč (doprava)

Závazné přihlášky na MěKS do 20. února 2009.

PLES DOBROVOLNÍKŮ CHARITY

NOC ANDĚLŮ
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 návštěv-
níci 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.

Orel Jednota Rakšice pořádá
v neděli 15. února ve 14.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
ORLOVNA RAKŠICE

K tanci a poslechu hraje skupina „UNI“. Připraven je pestrý program,
bohatá tombola, soutěž o nejlepší masku. Vstupné dobrovolné.

Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

Vážení čtenáři! Po celý minulý rok na této expediční stránce
vycházely články manželů Grunových o obcích mikroregionu Mo-
ravskokrumlovsko. Pro letošní rok jsme pro Vás připravili informace
o historii i současnosti obcí Ivančicka. Věříme, že  články se budou 
líbit a zájemci o historii zde naleznou zajímavé informace.

   Správní obvod Ivančice - obec s rozšířenou působností. Tak zní 
ofi ciální název  územního samosprávného celku. Pro většinu obyvatel 
je přijatelnější název „malý okres“. Jak došlo k ustanovení Ivančic
- města, v jehož působnosti je 17 měst a obcí? O jednotlivých obcích
se dočtete v následujících číslech Zrcadla.                            Jiří Široký

Správní obvod obce
s rozšířenou působností
Ivančice
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KULTURNÍ PROGRAMY   09. 02. - 22. 02. 2009
DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 14.2. v 15.00 - 17.00 hod. - DISKOHRÁTKY. Spousta her za doprovodu 
hudby, ukázka tanců ve velkém sále DDM, s sebou: přezůvky. Vstupné: 10 Kč.
Připravujeme: • 28.2. - OSLAVA MDŽ - Dělnický dům Oslavany. Plesová 
sezóna je v plném proudu a tak se můžete těšit na vystoupení tanečního 
kroužku ORION. Je pozván na několik tanečních vystoupení. Zatančí 
standardní tanec waltz, latinskoamerický velice svižný a rychlý tanec jive, náš 
národní tanec polku, ale i další, Vámi tak oblíbené tance.
• 23.2. - 27.2. od 8.00 - 15.00 hod. se můžete těšit na jarní prázdniny
o kterých jsme připravili BRUSLENÍ V ROSICÍCH, PLAVÁNÍ NA NOVÉ 
VSI, KERAMICKOU VÝTVARNOU DÍLNU, SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, 
PROCHÁZKY A DALŠÍ AKTIVITY. Cena: 350 Kč/oběd, hlína, materiál, 
odměny + vstupné a jízdné na bazén a zimní stadión. Přihlášku si můžete 
vyzvednout v DDM nebo na internetových stránkách.
• 27.2. - LEZENÍ V KUŘIMI. Celodenní výlet na umělou lezeckou stěnu v Kuřimi.
Další info na tel.: 546 423 520, 739 634 100, nebo na: www.ddm-oslavany.cz.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 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.
• 20.2. od 16.00 hod. - 3D MOZAIKA na DDM. Úprava předmětů efektivní 
metodou napodobující klasickou mozaiku. Cena: 50 Kč/kus.
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.
PŘIPRAVUJEME: • od 23.2 - 27.2. od 9.00 - 16.00 hod - PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR - STROJ ČASU - pondělí: Cesta do pravěku. Poplatek: 50 Kč, úterý: 
Faraónova kletba, jednodenní výlet do Brna. Poplatek: 300 Kč (vstupné, jízdné), 
středa: Leonardo da Vinci na Domečku. Poplatek: 50 Kč, čtvrtek: 2009 - ráno 
soutěže a hry a odpoledne se vydáme zaplavat si. Poplatek: 100 Kč (jízdné 
a vstupné do bazénu), pátek: Návrat do budoucnosti. Poplatek: 50 Kč.
Nutno nahlásit se předem na DDM!!!

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 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.
• Jubileum v měsíci únoru oslaví pan Jiří Jašek. Blahopřejeme a přejeme 
pevné zdraví! Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT Ivančice. • Výbor se 
sejde 20.2. v 18.00 hod. ve Vinárně - Komarov.

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. Na besedě budete seznámeni 
s památkami Egypta i se životem současných obyvatel. Oba naši přednášející 
navštívili Egypt několikrát, budou se tedy věnovat jak zdejší přírodě a moři, tak 
proslulým památkám v Údolí králů. Městská knihovna M. K., vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME: • BŘEZEN - Měsíc knihy a Internetu: • 2.3. ve 14.00 hod. 
- „ŽIVOTNÍ LÁSKY ZDENKY BRAUNEROVÉ“ - Literární kavárna. Se 
životem a dílem této významné malířky seznámí posluchače paní Eva Kopčilová. 
Doplněno o výstavu knih o Zdence Braunerové a jejích kreseb. Vstupné: 40 Kč, 
více informací na: www.wikipedie.cz. • 12.3. - „DŘEVĚNÁ MYSL“ - autorské 
čtení spisovatele Ludvíka Vaculíka. Beseda s Madlou a Ludvíkem Vaculíkovými 
spojená s autorským čtením z právě vydané sbírky fejetonů. Hudební doprovod 
žáci ZUŠ. Galerie Knížecí dům v 17.30 hod. pro dospělé, vstupné: 50 Kč. • 13.3. 
dopoledne pro SŠ. Více informací o autorovi na: www.ludvikvaculik.cz.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 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 průvo-
dem 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 mate-
riálů, 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. 

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

• 9.2. v 10.00 hod. - MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA - školní pořad 
pro MŠ a 1. třídu ZŠ. Kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 35 Kč.
• 11.2. v 18.00 hod. - VERNISÁŽ VÝSTAVY „SVĚT OČIMA BANKOVEK“. 
Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov. Výstava potrvá 3. dubna 2009.
• 18.2. v 8.15 hod. a 10.30 hod. - NA SLOVÍČKO, PANE DOKTORE - školní 
pořad, kinosál Moravský Krumlov, pro 8. - 9. třídu ZŠ a SŠ. Vstupné: 35 Kč.
• 19.2. v 18.30 hod. - STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE - divadelní hra: Alejandro 
Casona, premiéra, hrají herci divadelního spolku BEZGEST, kinosál Moravský 
Krumlov. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064. Vstupné: 50 Kč.
• 20.2. v 19.00 hod. - VEČER U CIMBÁLU - večerem provází Horňácká 
cimbálová muzika Martina Hrbáče, restaurace hotelu Epopej Moravský Krumlov. 
Rezervaci vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064. Vstupné 100 Kč.
Připravujeme: • 26.2. v 18.30 hod. - STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE - divadelní hra:
Alejandro Casona - repríza. • 28.2. ve 20.00 hod. - JEZDECKÝ PLES. KD Rokytná.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 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.
PŘIPRAVUJEME: • 11.2. v 8.30 hod. odjezd od Besedního domu Ivančice.  
ZÁJEZD - Praha - divadlo Broadway, muzikál MONA LISA. Účinkují:
I. Bartošová, M. Absolonová, Dasha, P. Muk, B. Josef, P. Kolář, J. Vojtek,
H. Vondřáčková, H. Zagorová, V. Čok. Cena: 1.080 Kč (vstupenka + doprava).

.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
• 13.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ OSLAVANY. Velký sál DD.
• 20.2. ve 20.00 hod. - XI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Společenský 
ples ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. K tanci a poslechu hraje 
MELODY MUSIC ve velkém sále, WOKNO v restauraci, diskotéka v baru. 
Součástí programu slavnostní předtančení TK Orion, vystoupení oddílu aerobiku 
TJ Oslavany, přehlídka historického spodního prádla, bohatá tombola.) 

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.
• 17.1. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě.
• 20.1. - 22.1. - KONCERTY základní umělecké školy pro ZŠ v kulturním 
domě. Koncert pro veřejnost je ve středu od 17.00 hod.
• 24.1. začátek ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI - pořá-
dá dům dětí a mládeže, MKIC a OS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 24.1. začátek ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES - v kulturním domě. Hrají 
rockové skupiny Joyster, Pár teček, No Problem a Shark z DDM Miroslav.
PŘIPRAVUJEME: • 30.1. - TURNAJ V MAGIC v kulturním domě. • 31.1. 
- OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA - 3. ročník, začátek 
v 16.00 hod. v restauraci Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace 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
• 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.
• 19.2. v 16.00 hod. - POHÁDKOVÁ DISKOTÉKA PRO MRŇATA. 
Vezměte si masku a přijďte si zatancovat, zahrát hry a jen tak si zařádit. SVČ 
Ivančice, Komenského nám. 7. Vstupné: 30 Kč/dítě. Masky budou odměněny.
• 23.2. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro 1. - 5. třídy ZŠ. Tým tvoří 
4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Tým nahlaste nejpozději do 19.2.2009. 
Sportovní hala na Rybářské ul. s sebou: sport. obuv a oděv, pití. Vstupné: 30 Kč.
• 23.2. - 27.2. - 8.00 - 16.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR pro děti
od 6 do 12 let. Kresba, malba, práce s přírodními materiály, výroba ručního papíru, 
drátování, textil. techniky, výtvarné vycházky. Nutné se přihlásit předem. Cena 850 Kč.
• 28.2. - 1.3. - VANGL CUP - velký házenkářský turnaj starších žáků z celé ČR. 
Přijďte povzbudit ivančické hráče do sportovní haly na Rybářské ulici.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st 11.2. ve 20.00 NEBEZPEČNÝ CÍL
  Akční film USA

ne 15.2. v 17.00 SNĚŽENKY A MACHŘI 
            ve 20.00 PO 25 LETECH
  Komedie ČR

st 18.2. v 18.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
  maturitní ročník
  Hudební film USA

ne 22.2. v 17.00 MADAGASKAR 2
  Rodinný animovaný film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 14.2. v 18.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL?
  Rodinný film ČR

ne 15.2. v 18.00 ANGLICKÉ JAHODY
  Drama ČR

so 21.2. v 18.00 HLÍDAČ č. 47
  Film ČR

ne 22.2. v 18.00 ŽENY
  Komedie USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
st 11.2. v 18.00 NEBEZPEČNÝ CÍL
  Krimi thriller USA

so 14.2. v 18.00 HLÍDAČ č. 47
ne 15.2. v 18.00 Filmi ČR

st  18.2. v 18.00 MADAGASKAR 2
  Animovaný film USA

so 21.2. v 18.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
ne 22.2. v 18.00 maturitní ročník
  Hudební film USA
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Dnes už o tom mnoho lidí nemá povědomost, 
ale kdysi míval mocný řád templářů v Jamolicích 
poměrně rozsáhlé majetky. Tenkrát představený 
řádu poslal do Jamolic dva své vysloužilé rytíře, 
aby se tu starali o majetek a připravili sídlo pro 
komtura rytířského řádu. Dvorec, ve kterém žili 
oba postarší rytíři, uměli opevnit, ale hospodaření 
moc nerozuměli. Proto (1. díl tajenky), aby se
o hospodářství staral. Po létech válčení a toulání 
se Evropou (2. díl tajenky), a to se také na nich 
podepsalo. Za čas se nedokázali ani vyškrábat
na koně i zbroj jim byla malá.

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 Šárka Kalinová z Rouchovan.
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Auto - moto
•• Čištění interiérů, ruční mytí 
a leštění laku aut. Čištění koberců 
a čalouněného nábytku v domác-
nostech. Kontakt: pan Jozef Horka, 
Ivančice, tel.: 737 713 696.
prodám
•• Renault Clio 1,2, r. v. 07/2003, na-
jeto 83.000 km., 1. majitel, koupeno 
v ČR, servisní knížka, imobilizér, 
dálkové centrální ovládání, ABS, ml-
hovky, 5-ti dvéřový, metalíza. Cena: 
90.000 Kč. Tel.: 773 591 782.
•• skútr 50 Keeway Huricane. Cena: 
12.000 Kč. Tel.: 728 663 251. Volat 
po 18.00 hod.
•• brzdové čelisti na Ford Sierra 
Combi – nové, nepoužité. PC: 1.200 
Kč/sada, nyní: 600 Kč/sada. Tel.: 
602 782 272.
•• nepoužitý PZ blatník S 1000 MB,
cena 600 Kč, Tel.: 546 423 774 večer.
•• střešní nosiče příčné Auto Maxi 
Supra originál – 2 ks, uzamykatelné, 
vč. klíče, vhodné např. pro Škoda Fe-
licia. Další držná tyč pro vozy se širší 
střechou, nepoužívané. PC: 1.800 Kč, 
nyní: 1.000 Kč. Tel.: 602 782 272.
Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích na starém síd-
lišti, nejlépe v přízemí nebo v 1. patře. 
Prosím nabídněte. Tel.: 608 367 731.
•• byt, dům, nebo stavební pozemek 
v okolí Kuřimska, Bítešska, Letovic-
ka, Blanenska a Boskovicka, cenu re-
spektuji. Bez RK! Tel.: 728 140 655.
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. Kč, k  jednání // byt 
2+1 v OV Oslavany, 62 m2, 1 NP, po 
rekonstrukci, nová KL v ceně 1,1 
mil. Kč + provize // byt 1+1 Ivan-
čice, cihlový, nová pl. okna, nová 
koupelna, cena vč. vybavení 900 tis. 
+ provize // byt 2+1 v OV Ivančice, 
57 m2, po rekonstrukci, nová plast. 
okna, lodžie, nová KL, 6 patro s vý-
tahem, 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, 1,2 mil. Kč
+ provize. Více informací na tel.:
605 749 319 nebo www.acity.cz
•• byt 3+1 v OV na ulici Pionýrská 
v Moravském Krumlově. Volný 
od července 2009. Cena: 1.300.000 
Kč. Tel.: 724 468 125.
Stavba - zahrada
prodám
•• malou míchačku, 14 ičko 3,5 metru,
plech. garážová vrata 2x2 metry, kotel 
plyn. a litinový na tuhá paliva. 22 kW 
- Viadrus, kompresor 2-píst, el. stříka-
cí pistoli, štípač. Tel.: 731 839 886.
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (Spodní deska pro 
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovo-
du 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
koupím
•• zachovalou skříň světle hnědé nebo 
tmavě hnědé barvy. Tel.: 602 782 232. 
Prosím nabídněte. Zn.: Levně.
prodám
•• pohovku od sedací soupravy, ma-
sivní, rozkládací, velmi pěkná a málo 
používaná, délka: 2 m, šířka: 80 cm. 
Zn.: Levně. Tel.: 728 435 454.
•• kuchyňskou linku d. 180 cm, tmavé
dřevo, nerez dřez. Cena 2.000 Kč.
Zn. spěchá. Tel.: 732 725 861.

Vše pro děti
prodám
•• kočárek zn. Kajtex, čtyřkombi-
nace, zelená barva, 1 rok používaný, 
pěkný a v dobrém stavu, včetně tašky 
na dítě a pláštěnky. PC: 7.300 Kč, 
nyní: 1.500 Kč. Tel.: 728 509 750.
•• dětské stavitelné brusle vel.: 31 
- 35 a lyžařské boty zn. Alpine vel.: 
34. Tel.: 777 272 628.
•• oblečení po dvojčátkách (holčič-
kách), vel.: od 5 měsíců do 18 mě-
síců, velmi pěkné a zachovalé. Tel.: 
608 041 134.
•• dětskou komodu - masiv borovice, 
6 šuplíků, zachovalý stav. PC: 4.200, 
nyní: 1.400 Kč. Tel.: 774 097 775.
Zvířata
prodám
•• štěňata srnčích ratlíků. Cena: 1.000 
Kč. Tel.: 731 067 305.
•• štěňata bíglů, zlat. Retrivra, labrado-
ru bez PP, vše očkované a odčervené. 
Tel.: 724 033 609.
daruji
•• pejsky křížené s dlouhosrstým 
jezevčíkem, staří měsíc a půl, velmi 
pěkní, pouze do dobrých rukou. Tel.: 
608 041 134.
Různé 
koupím
•• použitý motorový běžecký pás, 
funkční, možno i starší. Tel.: 776 
730 928.
prodám
•• kvalitní konzumní brambory. Cena: 
5 Kč/1 kg. Tel.: 721 428 726.
•• sjezdové lyže Head Racing – 180 cm,
vázání Tyrolia 160, používané. 
Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• 2 víkendové vstupenky na Cardion
ab Grand  Prix ČR. Termín 14.-16.
srpen 2009. Vstup na tribuny  A+B+
D+E+G. Cena 750 Kč/ks. Nevhodný 
dar. Tel: 731 225 129, po 17. hod.
•• klavír prodám, nebo dlouhodobě 
pronajmu. Bližší informace na tel.: 
777 272 628.
•• rotoped, levně. Tel.: 725 709 910.
•• sjezdové lyže Rossignol Apache – 
190 cm, vázání Tyrolia 290D. Použité 
Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• cca 80 nahraných videokazet tj asi 
160 filmů, pohádek, dobrodr, kome-
die,  apod. za 5 Kč/ks. Dále 35 orig. 
kazet filmů K. Maye aj. za 13 Kč/ks. 
Pouze vše komplet. Tel.: 728 237 055.
•• soustruh předvál. tovární výr., dél-
ka: 90 cm, nástroje a nářadí. Cena cel-
kem: 17.000 Kč. Tel.: 722 736 219.
•• obchodní regály s pravoúh. rohem (10 
m), barva slonová kost. PC: 60.000 Kč,
nyní: 10.000 Kč. Tel.: 603 891 920.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodin-
né včelařství Bronislav a Eva Gru-
novi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787, 
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.

Seznámení
•• muž 57/171/71 by rád našel štíhlou 
ženu k nezávaznému vztahu. Plavání, 
sauna a jiné příjemné aktivity. Tel.: 732 
284 863. 
•• hledám sympaťáka, kterému chybí 
půlka srdíčka, Já 40/170 a Ty? Nehle-
dám zoufalce, ale lásku. Budu se těšit. 
Tel.: 776 239 285.
•• hodný, pohledný, svobodný, štíhlý 
a vysoký muž středních let hledá hod-
nou dívenku či maminku pro lásku 
a rodinku. Máš-li ráda děti, pohádky, 
zvířátka tak prosím odepiš, děkuji, 
budu čekat... Tel.: 608 371 140.
•• muž 42 let, rozvedený by rád
poznal ženu přiměřeného věku, 
kuřačku, která by se mnou jezdila 
na chalupu k Hustopečím. Časem
i více... Tel.: 608 780 444.

Zaměstnání a brigády
•• Společnost TC MACH, s.r.o. vy-
hlašuje konkurz na pozice: TECH-
NIK VÝROBY. Klíčové pracovní 
úkoly: Výroba tepelných čerpadel 
(karotáže, chladící okruhy), poža-
davky na pozici: vyučen v oboru zá-
mečník nebo vodař/topenář, schop-
nost práce s nerezí a mědí, pečlivost 
a dílenská zručnost, vysoké pracovní 
nasazení, týmový duch, svářečský 
průkaz na svařování plamenem, 
elektrodou a na CO. Nabízíme mo-
tivující pracovní ohodnocení podle 
splnění cílů, zázemí české, dynamic-
ké a expandující společnosti, odbor-
ný růst, zaměstnanecké výhody. Ná-
stup možný ihned (velké množství 
zakázek). Své nabídky zasílejte na 
adresu: tcmach@tcmach.cz nebo na 
adresu: TC MACH, s. r. o., U Mostu 
590, 672 01 Moravský Krumlov.
•• hledáme asistentku pro účetní 
a administrativní práce. Požadujeme: 
spolehlivost, flexibilitu, znalost práce 
na PC, komunikativní schopnosti, 
základní znalosti účetnictví. Více info 
na tel.: 777 666 626.
•• Pohostinství Bohutice hledá číšní-
ka, servírku na HPP. Praxe výhodou, 
ne podmínkou, časová flexibilita, 
hmotná   zodpovědnost, krátky-dlouhý
týden. Nabízíme dobré platové pod-
mínky. Zájemci volejte prosím na tel.:
603 438 898.
•• elektromontážní firma přijme spo-
lehlivého zaměstnance v oboru elekt-
ro, vyhláška 50, ŘP třídy B výhodou. 
Více informací na tel.: 732 842 837.
•• Zaběhnutá firma hledá administra-
tivního pracovnka. Tel.: 720 448 208.
•• hledám muže na výpomoc do RD, 
1 x týdně, může být i zdatný důchod-
ce. Vše dohodou. Tel.: 774 682 111.
•• RK AXIDA s. r. o. přijme realit-
ního makléře pro oblast Jihomo-
ravského kraje. Živnostenský list 
+ auto podmínkou. Více informací 
na tel.: 777 300 464.
Služby

•• Účetní kancelář Zdeňka Mrkoso-
vá, Vinařská 4, Miroslav zpracuje 
daňová přiznání, účetnictví, daňo-
vou evidenci, DPH, MZDY. Více 
informací na tel.: 777 303 152, nebo 
e-mail: mrkosm@tiscali.cz.

•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě 
atyp, ŽALUZIE vertikální a ho-
rizontální, SILIKONOVÉ těsnění 
oken a dveří, ROLETY předoken-
ní 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.
•• Nejrychlejší a nejvýhodnější 
půjčka až do domu, peníze oka-
mžitě na ruku, vhodné pro ID, MD, 
OSVČ i důchodce. Více informací 
na tel.: 605 720 362.
Oznámení

•• Děkujeme panu Milanu Holčap-
kovi z Ivančic, který nám ochotně 
pomohl v havarijní situaci nejen od-
borně provedenou sádrokartonářskou 
prací. Juránkovi.

•• Minulý týden byl v Ivančicích nale-
zen pes střední velikosti, plavé barvy 
s červeným obojkem. Jedná se o mla-
dého psa, který byl dovezen městskou 
policií do útulku v Příměticích.

INZERÁT ZDARMA 
SI ZADEJTE NA WEB 

www.zrcadlo.info

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.


