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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 

Výbuch nehrozil, vezl lepidlo

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 „podnika-
telů“ 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
Jan Beneš - AKC montáže 
Moravský Žižkov - inzerce 20080173 21.03.2008 2.238,50 Kč
xxx - Třebíč  20080776 27.12.2008 2.930,00 Kč
xxx - Moravský Krumlov 20080791 29.12.2008 1.767,00 Kč
xxx - Miroslav  20080799 29.12.2008 1.767,00 Kč

Děkujeme všem xxx, kteří zaplatili a věříme, že příště bude tento seznam minulostí...

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266

Aktualizováno 20.2.2009, 01:14. Do seznamu jsou zahrnuty faktury 50 dnů po splatnosti.

PRO
ÚŘADY
ŠKOLY
FIRMY

grafi cký
návrh zdarma

/Moravskokrumlovsko/ Příval 
sněhu, který nás postihl na počát-
ku tohoto týdne s sebou přinesl
i komplikace v dopravě. Ne že by 
silničáři zaspali, ale i ošetřené ko-
munikace byly hůře sjízdné. To se 
projevilo i na nehodovosti, jejíž 
hlavní příčinou bylo nepřizpůso-
bení jízdy povaze vozovky.

Nejzávažnější nehody se staly 
v úterý. Jedna dopravní nehoda 
se přihodila v ranních hodinách 
na silnici u obce Jamolice. Kraj-
ské operační a informační středis-
ko na místo vyslalo dvě jednotky 
hasičů ze stanic v Moravském 
Krumlově a v Ivančicích.

Německý tahač Mercedes Act-
ros s cisternou při jízdě po zasně-
žené vozovce sjel ze silnice a pře-
vrátil se na pravý bok do pole, a to 
jen pár kilometrů před svým cílem. 
Zraněný řidič prolétl čelním sklem 
a při příjezdu hasičů byl mimo 
vozidlo v péči zdravotníků, kteří 
ho převezli do nemocnice.

„Zajistili jsme místo nehody, 
na vozidle udělali protipožární 
opatření. Z tahače neunikaly 
žádné ropné látky, hasiči ne-
zjistili ani únik obsahu cisterny. 
Z kódového označení soupravy 

však vyplynulo, že cisterna 
převážela 24 tun nebezpečné, 
vysoce hořlavé chemikálie, z níž 
se při manipulaci mohou uvolnit 
výbušné výpary. Na místo proto 
vyjela další jednotka hasičů ze 
stanice v Lidické ulici v Brně 
vybavená technikou a zařízením 
k likvidaci následků chemic-
kých havárií. Hasiči se spojili 
také s německým majitelem 
soupravy a s továrnou v Mo-
ravském Krumlově, do níž měl 
řidič obsah cisterny dopravit. 
Prověřováním informací hasiči 
zjistili, že souprava byla špatně 
označena a kód nebezpečné látky 

neodpovídal skutečnému obsahu 
cisterny. Ve čtyřkomorové cister-
ně řidič ve skutečnosti převážel 
24 tun akrylátového, vodou 
ředitelného lepidla, které podle 
bezpečnostního listu neobsahuje 
žádné nebezpečné složky. Proto 
jednotka s vybavením k likvidaci 
následků chemických havárií od-
jela zpět na základnu,“ vysvětlil 
mluvčí hasičů Jaroslav Haid.

Přečerpání obsahu cisterny do 
náhradního vozidla a vyproštění 
poškozené soupravy dvěma jeřáby 
zajistila přepravní fi rma. Silnice 
mezi obcemi Polanka a Jamolice 
byla po dobu odstraňování ná-

sledků dopravní nehody uzavřena. 
Osobní vozidla z okolních obcí 
policisté pouštěli v jednom jízd-
ním pruhu. Řidič způsobil škodu 
půl milionu korun.

Další dopravní nehoda se stala 
mezi obcemi Miroslav a Miro-
slavské Knínice. Zde dopravu 
komplikoval kamion, jehož řidič 
nezvládl jízdu na uježděném sně-
hu a částečně skončil v krajnici. 
Souprava se sice nepřevrátila, ale 
musela být vyprošťována. Řidiči 
v obou směrech, kteří k místu 
přijeli, se museli vracet a použít 
objízdnou trasu do doby, než byla 
souprava odklizena.           /mask/

foto: mask

/Oslavany/ Osmého února 
přijala Městská policie Oslavany 
oznámení od mobilní povodňové 
hlídky, že přišla ledová bariéra na 
řece Oslavě pod jezem Lipno.

 Ledové kry se zastavily a zača-
ly zadržovat vodu. Ta se rozlévala 
na blízké polní pozemky. O této 
situaci byl také informován 
správce toku - Povodí Moravy 
provoz Náměšť nad Oslavou. 

Ještě týž den došlo k nasazení 
těžké techniky - kráčejícího bag-
ru, který poskytl správce toku.
I přes velké úsilí se tento den ne-
podařilo ledové sevření uvolnit a 
práce byly ukončeny ve večerních 
hodinách. Druhý den probíhalo 
uvolnění břehových pásem od 
ledové celiny, která se nacházela 
nad ledovou bariérou směrem 
k jezu u městského úřadu. Ale ani 
to nemělo za následek, že se ledo-
vá bariéra pohnula. Hrozily mrazy,
a tím promrznutí ledové bariéry.

Proto byla svolána povodňová 
komise, která se záležitostí za-
bývala. Situace se jevila vážná, 
nikoli však z důvodu, že by hro-
zilo bezprostřední nebezpečí. Šlo 
o to, že by bariéra mohla vytvořit 
pevnou zátku nad obydlenou částí 
města, a poté po příchodu přede-

vším jarní vody by způsobila 
problémy. Byl dohodnut postup, 
kdy se zvýší průtok vody v řece 
vypouštěním přehrady Mostiště 
na horním toku řeky u Velkého 
Meziříčí. Jednalo se o krajní a 
komplikované řešení, přehrada se 
nachází v kraji Vysočina a pokyn 
k vypouštění vody může dát jen 
povodňová komise kraje Vysoči-
na. Navíc tato přehradní nádrž má 
omezenou kapacitu vypouštění. 

Přesto se podařilo začít s vy-
pouštěním 8 kubických metrů za 
sekundu. Ani po tomto zásahu se 
ledová bariéra nepohnula. Proto 
technika Povodí Moravy musela 
po částech rozebírat kry, aby byl 
učiněn průchod vody a nedošlo 
k zaplavení. To se již podařilo. 
Situace na řece se přesto bude 
dále monitorovat, protože po vy-
datných sněhových srážkách na 
Vysočině by mohlo dojít k zved-
nutí hladiny při tání. 

Tato situace se opakuje kaž-
doročně a je způsobena tím, že 
průchod ledů neumožňuje pevný 
jez u městského úřadu, který 
není stavebně zcela v pořádku, 
zadržuje nánosy a neumožňuje 
zvodnění a dostatečnou hloubku 
vody. Druhým faktorem je, že 

když jdou ledy, není dostatečný 
průtok řečištěm, který umožňuje 
odchod ker. Proto bylo dohodnu-
to, že Povodí Moravy zahájí kro-
ky, které povedou ke stavebnímu 
zabezpečení jezu u městského 
úřadu. Předpoklad je takový, že 
by mělo dojít k přebudování jezu 
na jez manipulovatelný, který by 
umožnil regulovat výšku hladiny 
v nadjezí. Mělo by se jednat o 
gumový vakový jez.

„Někteří občané města pouka-
zují na to, že se tu dlouhodobě 
používá těžká technika na rozebí-
rání ledů a na fi nanční náročnost 
těchto prací pro město. Poukazují 
na to, proč se ledy rozbíjí a zda 
nějaký úředník z této činnosti 
nemá prospěch. Chtěl bych tyto 
škarohlídy ubezpečit o tom, že 
město Oslavany zásah do vodní-
ho toku řeky neobjednává a tyto 
zásahy v řece jsou čistě v režii 
správce toku Povodí Moravy. 
Město se zásahem a technikou 
nemá nic společného. Spíše než 
vysvětlovat podezřívačům bych 
chtěl pochválit hasiče, že drželi 
pohotovost po celou dobu vyhlá-
šení krizového stavu. Své práce 
se zhostili na výbornou,“ ocenil 
starosta města Vít Aldorf.     /jak/

Ledové kry komplikují průtok
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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

DŘEVO
PALIVOVÉ A KRBOVÉ

(DUB, AKÁT)
Karel Raboň • Moravský Krumlov

objednávky a info na tel:

603 576 656

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.plastovaoknafi nstral.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

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Masáže zad (vč. odblokování páteře)
Masáže břicha (nové techniky pomá-
hající činnosti trávicímu ústrojí, urolog. 
a gynekologickému ústrojí)
Masáže hlavy a obličeje
Masáže šíjí, rukou, hýždí a nohou

Masáže lymfatické: detoxikace, 
odvodnění, uzliny (v prsou, podpaží...)
Poradna: možnost konzultace 
zdravotních potíží
Přírodní léčiva: z čínské medicíny, 
jdoucí po příčinách potíží trávení, 
bolesti zad, podbřišku...

Hana a Zdeněk Fučíkovi
Horní Dubňany 60, 671 73

tel.: 515 338 316
mobil: 732 501 337, 731 165 107

PŘEVÍJENÍ A OPRAVY
•  el. motorů a kal. čerpadel   
   (Sigma Lutín, DAE, ...)
•  čerpadel Calpeda, Ebara
•  bazénových čerpadel
•  ruční elektrické nářadí
    (vrtačky, brusky, úhlové brusky, ...)
•  sekaček trávy
•  vířivých praček, ždímaček...

Zdeněk Fučík
Horní Dubňany 60, 671 73

tel.: 515 338 316
mobil: 731 165 107

ELEKTROOPRAVY 

Opravy mostů fi nišují
/Moravskokrumlovsko/ Pohodlněji by se mělo jezdit řidičům na 

Moravskokrumlovsku. Do užívání jsou totiž postupně předávány 
mosty, které byly od loňska rekontruovány. Další budou dokončeny
ke konci tohoto roku. „Most v Rybníkách je hotov a zprůjezdněn, zbý-
vá dokončit okolní svahy, práce pod mostem a ochranné nátěry říms. 
Termín dokončení se předpokládá do konce dubna letošního roku. 
Celkové náklady na jeho vybudování se vyšplhaly na téměř 22 milionů 
korun. Most v Tulešicích je již také hotov a předán. Kolaudovat se 
buse teď v únoru. Náklady na jeho opravu dosáhly více jak 5,5 mili-
onů. V Chlupicích se stále pracuje, i když mostovka je hotova. Zbývá 
dokončit kompletní komunikaci a komunikační napojení na stávající 
vozovku, sjezdy z nové vozovky, zdemolovat most původní, po kterém 
se stále jezdí, a vegetační úpravy. Termín dokončení se předpokládá 
do koce června letošního roku. Náklady tu jsou kolem 20 milionů,“ 
informoval Alois Vybíral, náměstek SÚS JMK.

V plánu pro letošní rok je také rekonstrukce mostu v Tavíkovicích. 
Předpokládané zahájení prací je od března, ale záleží na počasí. Práce 
budou probíhat po polovinách mostu za částečné uzavírky na semafory.
Termín dokončení se předpokládá na podzim letošního roku. Tato
oprava by měla spolknout 23 milionů korun.                               /mask/

Na opravy nejsou peníze
/Region/ Kdy se rychlostní komunikace Pohořelice - Znojmo dočká  

plánované rekonstrukce a rozšíření, zatím není vůbec jasné. Stále se 
licituje, zda půjde o dvou, tří nebo čtyřproudou komunikaci. Tak jako 
vždy jsou na prvním místě peníze. „Silnice I/53 Znojmo - Pohořelice 
je v havarijním stavu a jakákoliv oprava je pouze prodlužování agónie. 
V současné době zadalo Ředitelství silnic a dálnic projekční kanceláři 
PK Ossendorf zpracovat investiční záměry na rekonstrukci této silnice. 
Je však i nadále uvažováno pouze s dvoupruhovým uspořádáním. Po-
dařilo se prosadit alespoň zřízení mimo úrovňových křížení na zvlášť 
důležitých křižovatkách Dyjská, Miroslav a Branišovice. Já osobně již 
více jak deset let prosazuji třípruhové uspořádání, stejný způsob jaký 
s úspěchem využívají i v Rakousku. Toto řešení umožňuje řidičům bez-
pečné předjíždění a na takto řešených silnicích je prokazatelně menší 
počet těžkých dopravních nehod. Bohužel Česká republika nezná toto 
šířkové uspořádání a není žádná vůle z Prahy normu novelizovat, k velké 
škodě nás řidičů ze znojemského okresu. O čtyřpruhovém uspořádání 
se vůbec neuvažuje ani v horizontu 30 let,“ vysvětlil bývalý předseda
krajské dopravní komise Alois Vybíral a náměstek SÚS JMK.         /jak/

/Region/ Od pondělí druhého 
února platí za pacienty krajských 
nemocnic a lékáren regulační 
poplatky kraj. Podmínkou ale je 
podpis darovací smlouvy.

Musíte si ale dát pozor, abyste 
nepřekročili částku tří tisíc korun 
za rok. Smlouvu budete muset 
vyplnit a podepsat pro každé 
jednotlivé ošetření nebo recept 
zvlášť. V našem regionu se jedná 
o nemocnice a jejich lékárny ve 
Znojmě a Ivančicích. Má to však 
háček. Je to více papírování pro 
lékaře a vznikají fronty v nemoc-
ničních lékárnách. Přímý kontrast 
je patrný v Ivančicích, kde sídlí 
vedle sebe jak soukromé lékárny, 
tak krajská. Přitom od samého 
počátku, kdy bylo opatření zave-
deno, byly patrné fronty pacientů 
ve znojemské i ivančické krajské 
lékárně. Potvrdily to i jejich pra-
covnice. Byl ale zaznamenán i 

opačný efekt - odliv pacientů ze 
soukromých lékáren.

„Lidé jsou zmatení, zda bu-
deme nebo nebudeme vybírat 
regulační poplatky. Často se nás 
ptají na tuto záležitost a dá se říci, 
že sondují. Odliv pacientů jsme 
zatím výrazně nepocítili, ale dá se 
možná očekávat. Jsme dost blízko 
sebe. Na dveřích máme ceduli, že 
poplatky musíme vybírat. Chodí 
více lidé, kteří mají třeba jen 
po jednom receptu. Řekla bych, 
že s více recepty chodí spíše do 
krajské lékárny. Chceme, aby 
se pacienti vraceli k nám, proto 
máme hodně široký sortiment, 
věnujeme se jim a ochotně po-
radíme,“ informovala o situaci 
pracovnice lékárny na Palackého 
náměstí v Ivančicích.

A jak to vypadá v praxi? Každá 
darovací smlouva v ivančické lé-
kárně má své identifi kační číslo,
a je dvoustránková. Lékárnice 
vám vydá formulář, kde vyplníte 
své nacionále a podepíšete se. 
Tuto proceduru musíte podstoupit 
u výdejního pultíku jednak také 
proto, že prostory lékárny jsou 
opravdu malé a možný stolek na 
vyplnění formuláře chybí. Také si 
nemůžete vzít pár formulářů do 
zásoby domů, jako je tomu napří-
klad u podacích lístků na poště. 
Důvodem je již zmíněná číselná 
evidence. A tak musíte čekat, až 
zákazník před vámi, který chce 

ušetřit, vyplní smlouvu. Samo-
zřejmě, že jsou i momenty, kdy 
se nečeká vůbec. Kdo ale chce, 
může platit dál. Těchto lidí je 
podle odhadů asi tři čtvrtiny. Po-
kud nechcete čekat, nezbude vám 
než zajít do soukromé lékárny. 
Často je kritizováno nesmyslné 
zavedení poplatků bývalým 
ministrem zdravotnictví Tomá-

šem Julínkem, ale tento systém 
darovacích smluv je v mnohém 
ještě nesmyslnější. Každopádně 
tak jako u každé jiné smlouvy, je 
velmi rozumné si ji důkladně pře-
číst, mohlo by se totiž také stát, že 
budete krajem uhrazené poplatky 
vracet. Otázkou pak je, zda těch 
třicet korun stojí za možné kom-
plikace.             /jak/

Fraška s regulačními poplatky pokračuje,
přibylo papírování a fronty, tři čtvrtiny platí dál 

Kdy volat policii k nehodě
/Region/ Od počátku nového roku se změnily podmínky, které upra-

vují povinnosti řidičů při ohlašování dopravních nehod. Do této doby 
se Policie ČR musela volat prakticky pokaždé.

„Účastníci dopravní nehody jsou dle nové legislativní změny povin-
ni přivolat na místo nehody policii v případech, kdy buď nedojde k do-
hodě mezi účastníky nehody - kdo nehodu zavinil, převyšuje-li vzniklá 
škoda částku 100.000 Kč, dojde-li ke zranění osob nebo smrti, vznik-
ne-li škoda třetí straně, vyjma zúčastněných vozidel (nevztahuje se to 
tedy na případy, jestliže mám zapůjčené vozidlo od svého známého
nebo mám vozidlo od leasingové společnosti), vznikla-li škoda straně, 
kterou v danou chvíli nejsem schopen kontaktovat (třeba z důvodu, 
že nevím, kdo je majitelem plotu, do kterého jsem narazil), dojde-li
k poškození veřejně prospěšného zařízení (dopravní značka, veřejné 
osvětlení, zábradlí, vozovka atd.), nejsou-li účastníci nehody schopni 
zajistit obnovení provozu bez vynaložení nepřiměřeného úsilí (třeba pře-
vrácený kamion, rozlité provozní tekutiny vozidla, rozsypaný náklad)“ 
vysvětlil René Novotný z preventivně informační skupiny Třebíč.

Takže ve většině případů, kdy bouráme, bychom si měli vystačit 
sami. Další novinkou je, pokud se k dopravní nehodě nevolá policie, 
jsou účastníci povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě. U 
formuláře není striktně dána jeho forma, ale řidič by ho měl mít u sebe 
v autě. Pokud řidič odmítne sepsat formulář, měla by se volat policie. 
V tomto případě není policejní výjezd zpoplatněn, ale odepřením
sepsat záznam o nehodě se dotyčný dopustí přestupku. Ke škodě není 
pořídit si fotodokumentaci havárie.                                                 /jak/

ÚČETNICTVÍ
Jaroslava Hrubešová

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

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
DE, PÚ, MZDY, KNIHY JÍZD,

ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
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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.

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Na své první letošní schůzi se sešla OBK 11. února 2009. Zástupci 
elektrárny představili nového garanta za obor měření a regulace pana 
Stanislava Nováčka, který vystřídal dosavadního člena Petra Zlámala.

Komisaři schválili zprávu o činnosti za rok 2008 a plán práce toho-
to roku. O provozu elektrárny v minulém roce a výsledcích následné 
kontroly WANO Peer Review referoval pan Jaroslav Vlček. Závěrečné 
hodnocení cvičení Zóna 2007 pak přednesl pan Petr Velebil.

Poté se komisaři vydali na prohlídku 3. bloku, který je nyní v od-
stávce. Na strojovně tohoto bloku bylo tolik montérů jako v dobách 
výstavby. Je proč. Celé generátory na obou turbínách se mění za nové
a stejný osud potkal i vysokotlaké díly turbín. Velké jeřáby jsou v 
činnosti a montéři se setinovou přesností usazují obrovské montážní 
celky. K tomu přistupuje i výměna systému kontroly a řízení turbíny, 
což se odehrává v přilehlých rozvodnách. 

Rovněž původní analogové ochrany bloku (generátor a vývodové 
trafo) jsou po více jak 20-ti letech provozu nahrazeny moderním čísli-
covým systémem. Při cestě zpět jsme si ještě prohlédli instalaci nových 
vývodových transformátorů před strojovnou. Staré stroje by nedokáza-
ly přenést zvýšený výkon bloku.

Třetí blok má tak výrazně našlápnuto ke splnění programu Bezpečně 
16 Terrawatthodin EDU.  5.2.2009, 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, můj dotaz se týká vydržení pozemku, ale v náš prospěch. 
Od r. 1964 používáme k rekreačnímu objektu (soukromá chata) cestu, 
která je slepá, takže jedním koncem tam a stejným koncem zpátky.
Původní majitel nám prodal pozemek na stavbu chaty se slovy že „cesta 
už mu není k ničemu“. V dobré víře, že cesta je naše, jsme se o ni starali 
a udržovali ji. Po celou dobu až do současnosti jsme nikomu nic nepla-
tili a nikdo po nás nějakou úhradu nechtěl. Nyní má cesta nového ma-
jitele, který ji získal po koupi objektu ve vesnici, jehož součástí je právě 
zmiňovaná cesta. Nový majitel vidinou snadného příjmu požaduje
od nás nájemné za používání cesty, a to v dosti vysoké částce. Ptám se, 
zda se může jednat o vydržení. Kdo to rozhodne a zda mohu já, ačko-
liv nejsem majitel, iniciovat nějaké řízení, které o vydržení rozhodne.
Nejsme jediní, koho se to týká, cestu používají ještě další chataři.

Vydržení nemovitosti je právní institut, který je popsán v občanském 
zákoníku a vzhledem k tomu, že jeho zákonné znaky jsou definovány 
značně neurčitými pojmy, jako je dobrá víra, oprávněná držba a jiné, je 
velmi těžké odpovědět na vaši otázku, zda se může jednat o vydržení, 
jde o právně velmi složitý institut. Rozhodnout o vydržení může v tom-
to případě jenom soud, a to i na základě vámi podané žaloby, pokud bu-
dete namítat, že byste měl být vlastníkem nemovitosti z titulu vydržení. 
Nelze však nikdy s určitostí říci, že tento či onen případ je vydržením. 
Vydržení je vždy třeba prokazovat a tato povinnost by ležela na Vás 
jako na žalobci. Je třeba tedy soudu předložit důkazy k tomu, že jste 
splnil zákonné znaky pro vydržení nemovitosti.

V otázce vydržení bych Vám tedy doporučoval věc konzultovat s ad-
vokátem, který by měl nejprve věc prostudovat a provést nezbytné šetře-
ní a sdělit Vám, zda-li by navrhoval řešení věci cestou soudní či nikoliv.

Milion letos do památek
/Moravský Krumlov/ Také letos vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR 

program podpory obnovy kulturních památek nacházející se mimo pa-
mátkové rezervace a zóny. V našem regionu je to Moravský Krumlov, 
na který se jako úřad třetího stupně podávají žádosti. „Tento program 
byl poprvé otevřen v roce 2008. Díky němu je možné žádat o finanční 
příspěvky určené pro podporu obnovy nemovitých kulturních památek v 
územním obvodu Moravský Krumlov, které se nalézají mimo památko-
vě chráněná území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památ-
ku. Pro rok 2009 tato částka, jež je přidělena odboru školství a kultury, 
úseku památkové péče, činí téměř milion korun a je rozdělena do dvou 
kol podání žádostí. Finanční prostředky je nutné vypořádat v příslušném 
kalendářním roce. Povinný podíl vlastníka je 10% z nákladů a minimální 
výše příspěvku je 50 tisíc korun,“ informovala Andrea Stejskalová z Od-
boru školství a kultury, úsek památkové péče MÚ Moravský Krumlov.

V loňském roce bylo touto formou opraven například kostel sv. Petra
a Pavla v Horních Dubňanech, kříž u katolického kostela sv. Petra
a Pavla v Miroslavi, kostel sv. Mikuláše v Miroslavských Knínicích, 
zvonička v Damnicích a spousta dalších památek.                     /mask/

Děti u lékaře platit nebudou
/Region/ Poslanci Parlamentu ČR schválili senátní návrh na 

omezení zdravotnických poplatků. Tento senátní návrh především 
obsahuje osvobození od poplatků za návštěvu lékaře pro děti do 18 
let a také snížení ochranného limitu pro děti a důchodce nad 65 let 
ze stávajících pěti tisíc korun na dva a půl tisíce. Děti podle přijatého 
návrhu nebudou platit u praktických lékařů a ambulantních specia-
listů, zůstane jim však povinnost platby za recept, pobyt v nemoc-
nici a návštěvu pohotovosti. Tato určitá nedokonalost se ale nelíbí 
některým představitelům z řad ČSSD, kteří mají jinou představu o 
placení, respektive neplacení poplatků ve zdravotnictví.          /jak/

Před 110 lety se narodil 
F. Vystrčil

Dne 30. ledna 1899 přišel
na svět v D. Dubňanech jako nej-
starší z 8 sourozenců. Zvídavostí 
a pílí překonal bariéry nemajet-
né rodiny a dostal se na studia 
končící učitelským ústavem. To 
bylo ale v roce 1917 přerušeno 
válečným nasazením v polské 
Jaroslavi a na italské frontě.

Po jejím skončení mu začína-
jící učitelské povolání přinášelo 
častou změnu působení. Nejprve 
škola v Dukovanech a v Morav-
ském Krumlově. Odtud odešel do 
Břeclavi, Košic, Sabinova a na-
konec v závěru 20. let do Ostravy, 
kde posléze i profesně zakotvil. 
Stačil také s některými svými 
rodáky, také učiteli, vystoupit 
z římskokatolické církve, čímž 
zarmoutil svého hluboce věřícího 
otce, navíc kostelníka u sv. Vác-
lava. Za svého působení si vedle 
slezské metropole /kam přivedl i 
další sourozence/ zamiloval také 
Slovensko. Svědčí o tom fakt, že 
si o prázdninách pěšky prošel jak 
některé části Slovenska, tak i na-
vazující Zakarpatskou Ukrajinu. 

V 30. letech spoluorganizoval 
přednášky slovenských levicových
spisovatelů /Jilemnického aj./. Pro-
tektorát prožívá ve strachu o své 
příbuzné.Válka si však nakonec 
vybere strašlivou daň, vezme mu 
3 bratry. Pomáhá překonat smu-
tek svým starým rodičům na jihu 

Moravy a zároveň je již v květnu 
1945 v Ostravě autorem l. vyda-
né publikace s názvem Vítáme 
svobodu. Do kulturního života 
znovu vstupuje články a črtami o 
slovenské literatuře a vede poboč-
ku česko-slovenské společnosti. 
V 50.a 60. letech se vrací ke skon-
čené válce- získává a konfrontuje 
s aktéry prameny o partyzánském 
odboji v místech, která zná. Jme-
novitě o skupině Josefa Hybeše 
působící na Moravskokrumlovsku 
a Ivančicku, také o ostravské sku-
pině Jan Žižka. 

 Události z obou spíše kroni-
kářských studií jsou příležitostně 
publikovány v regionálním, někdy 
i celostátním tisku, celý materál 
však nakonec zůstane v ruko-
pisech. Pro rodnou obec zpra-
covává brožuru „ Z minulosti a 
přítomnosti Dolních Dubňan“, na 
které se finančně podílelo tamější 
zemědělské družstvo. Známé 
jsou také jeho články k výročím 
připomínající hrdinné krajany 
z nedalekých Rešic - parašutisty 
Opálku a Pospíšila. V roce 1973 
vydává v Ostravě dobovou knihu 
o rodákovi ze slovenských Kysuc 
a jeho příchodu na Ostravsko. Do 
konce života /1984/ je stále činný. 
Z dnešního pohledu by jistě ně-
které aktivity a publikace včetně 
těch rukopisných mohly mít mezi 
pamětníky více oponentů, přesto 
si myslím zdejší rodák vzpomínku 
zaslouží.                      Karel Kolář

Charita otevřela COOLNU
/Moravský Krumlov/ V pondělí se v Moravském Krumlově konalo 

slavnostní otevření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub 
COOLNA. Klub je na Břízové ulici v bývalém městském kulturním 
středisku a slavnostně ho předali zástupci oblastní Charity. Posláním 
zařízení je předcházení a snižování rizik sociálně nežádoucích jevů
a minimalizace sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře
či neorganizované skupině. „Služba je určena dětem a mládeži do šesta-
dvaceti let. Může k nám přijít kdokoliv, ale očekáváme především děti ze 
sociálně znevýhodněných rodin,“ informovala vedoucí Coolny Karolína 
Bulová. „Nebudou se platit žádné poplatky a nikdo nebude evidovat do-
cházku,“ dále upřesnila Bulová. K dispozici tu jsou stolní hry, například 
ping pong, hokej i kopaná, a podle zájmu dětí se bude postupně dovyba-
vovat. Provoz na první tři roky pokryje příspěvek z evropských fondů. 
Všeobecným cílem Klubu Coolna je zlepšit kvalitu života cílové skupiny 
předcházením nebo snížením sociálních rizik a vytvářením podmínek
ke smysluplnému trávení volného času a tím předcházet vzniku sociálně 
patologických jevů. Klub COOLNA je otevřen od pondělí do pátku od 
14.00 do 18.00 hodin kromě středy, kdy je Coolna zavřená. Otevírací doba 
se ještě může změnit a bude reagovat na potřeby uživatelů.           /mask/

Rouchováček má úspěchy
/Rouchovany/ Uspěšený vstup do tohoto roku zaznamenal dětský 

folklorní soubor Rouchováček. Ten byl založen při Základní a mateř-
ské škole T.G. Masaryka v Rouchovanech a obecenstvo obveseluje již 
31 let. Soubor se koncem loňského roku zapojil do postupové soutěže 
folklorních souborů pod názvem Sedmikvítek, která začala v listopadu 
v Okříškách a pokračovala celorepublikovým finálem v Přibyslavi. Zde 
se Rouchováček vyhoupl na 1. místo v kategorii dětí a byl nominován 
do Prahy. Divákům se tu představil poslední lednový den s pásmem 
Ševcovská, které děti předvedly v Kongresovém centru na koncertu 
Děti dětem. Soubor tu převzal Putovní pohár předsedy vlády Mirka 
Topolánka. „Toto ocenění je velkou odměnou pro celý soubor a hlavně 
další motivací pro další práci. Poděkování patří i maminkám, které při-
pravují dětem kroje, některé dokonce jezdí se souborem na jednotlivá 
vystoupení. Pomáhají s česáním a oblékáním dětí, pořizují nezbytnou 
fotodokumentaci. Velký dík patří i členům kapely, kteří soubor dopro-
vází,“ ocenila vedoucí souboru Vlasta Žákovská.                           /jak/

Kraj chce obcím pomoci 
/Brno/ Problémy s financováním obcí v období nastupující hospo-

dářské krize chce řešit krajský úřad. Tématem je především odpadové 
hospodářství a řešení odkanalizování malých obcí. V minulých dnech 
byla zřízena pracovní skupina hejtmana pro přípravu kraje na eliminaci 
dopadů hospodářské krize, a to ve spolupráci se zaměstnavateli i zaměst-
nanci. Důležitým prvkem je důsledné čerpání peněz z evropských fondů. 
„Zabýváme se myšlenkou založit poradenské centrum, které by pomáha-
lo obcím a městům efektivně čerpat tyto prostředky jako jeden z nástrojů 
eliminace dopadů hospodářské krize na jižní Moravě,“ uvedl hejtman. 
Vedení kraje připomíná rekordně nejvyšší podporu obcím a městům 
v rozpočtu JMK na rok 2009. Například 75 milionů korun na obnovu 
venkova, 20 milionů pro malé obce, 35 milionů pro dobrovolné hasiče, 
100 milionů pro realizaci vodovodů, kanalizací a ČOV obcí.             /jak/
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Bývalému hejtmanovi a peda-
gogovi Miloši Vystrčilovi jsme 
položili pár otázek.

Jak dlouho jste v politice? Co 
bylo impulsem k politické dráze? 

V politice jsem vlastně od roku 
1989, kdy jsem se v Telči stal 
členem Občanského fóra a po 
jeho rozpadu na Občanské hnutí 
a ODS jsem byl jedním ze zaklá-
dajících členů místního sdružení 
ODS v Telči. V roce 1990 jsem 
v Telči kandidoval ještě za Ob-
čanské fórum v prvních svobod-
ných komunálních volbách do 
městského zastupitelstva, ve kte-
rém jsem čtyři roky působil jako 
zastupitel, po dalších komunál-
ních volbách jsem od roku 1994 
do roku 1998 byl radním města 
Telče, od roku 1998 do roku 2000 
jeho starostou. V roce 2000 po 
vzniku krajů jsem kandidoval za 
ODS do krajského zastupitelstva 
a následně jsem byl zvolen zá-
stupcem hejtmana. Po vítězství 
ODS v krajských volbách v roce 
2004 jsem byl zvolen hejtmanem 
kraje Vysočina. Tuto funkci jsem 
zastával až do roku 2008. 

Na otázku, proč jsem se dal na 
politickou dráhu, odpovídám již 
poněkolikáté. Aniž bych chtěl, 
aby to znělo jakkoliv vznosně, 
důvodem mé počáteční politic-
ké aktivity nejdříve v barvách 
Občanského fóra a potom v bar-
vách ODS byl slib, který jsem 
si v duchu dal hned po listopadu 
1989. Tehdy jsem si řekl, že když 
jsem měl to štěstí a dočkal se ještě 
relativně mladý společně s ostat-
ními svobody, aniž bych se o to 
v podstatě jakkoliv svojí dřívější 
činností zasloužil, je mojí po-
vinností nyní něco udělat proto, 
abychom svobodu a demokracii 
opět rychle neztratili a abychom 
třeba nedopadli podobně jako 
v roce 1968. Výsledkem mé 

práce v ODS i mimo ni potom 
byl snad postupný vznik určité 
důvěry a autority, který mě při-
vedl postupně do pozice starosty 
Telče a potom i do pozic zástupce 
hejtmana a hejtmana Vysočiny. 
Na tomto místě se asi sluší říci, že 
jsem vystudovaným povoláním 
učitel matematiky a fyziky a že 
jsem vždy učil a i nadále učím 
velmi rád. Mám za sebou třináct 
odučených let (1985 - 1998) 
na Gymnáziu Otokara Březiny 
v Telči a velmi rád na ně vzpo-
mínám. Právě jednou ze světlých 
stránek naší krajské volební po-
rážky je, že se mohu k práci se 
studenty vrátit

Co na to Vaše rodina a práce 
pedagoga a politika? Jak se to 
dalo za ta léta skloubit? 

Hned na počátku přiznávám, 
že skloubit život profesionálního 
politika s rodinným životem jde 
opravdu obtížně. Zejména když 
jsem vykonával funkci hejtmana, 
rodina mě často někdy i celý týden,
kromě pozdního večera a časného 
rána, neviděla. Ale člověk si ne-
může stěžovat, kandiduje, a když 
uspěje, je následně hejtmanem 
nebo starostou dobrovolně - ze 
své vlastní vůle. Je to zkrátka naše 
volba. V tomto smyslu skutečně 
tak trochu platí, že politika je dro-
ga. Ten neustálý ruch, stres, chvat 
a s tím spojená spousta povinností 
člověka unáší, jako kdyby byl 
v korytě dravé řeky. Je třeba pád-
lovat, vyvažovat loď, dělat zkrátka 
vše proto, abyste se nepřevrhl a 
abyste zdárně doplul do cíle. 

Jak byste charakterizoval po-
slední volby? Změnily se metody 
k ovlivnění voličů?

Poslední předvolební boj byl 
pro naši stranu neúspěšný, a tedy 
nemohu jej charakterizovat jinak 
než jako nevydařený. Na tom nic 
nemění ani to, že jsem přesvěd-

čen, že jsme v tomto kraji jako 
koalice ODS, KDU-ČSL a ED-
-SNK odvedli obrovský kus práce. 
Nakonec to dnes uznává i ve vol-
bách vítězná sociální demokracie. 
Jednobarevná socialistická krajská 
vláda to má dnes báječně rozjeté. 
Nemusí nic moc měnit, Vysočina 
šlape. Stačí příliš nezasahovat do 
nastavených projektů a záměrů a 
sem tam trochu přiložit pod kotel. 
S charakterem volební kampaně, 
která mimochodem vůbec nebyla 
o práci krajů, nic neuděláte. Do-
mnívat se, že volební soupeř bude 
dělat takovou kampaň, jako byste 
si přáli Vy, by bylo hodně naivní. 

Zůstaňme ještě chvíli u období 
Vašeho úřadu hejtmana. Shrňte 
svou práci. Co se Vám povedlo, 
kde se co podařilo zlepšit? 

Ten Váš požadavek, to není 
úplně jednoduchý úkol. O čin-
nosti kraje v minulém období 
jsem na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva mluvil skoro 50 
minut, až mi to někteří zastupi-
telé z ČSSD a KSČM vyčítali. 
Mám-li to říci tedy nějak sou-
hrnně a jednoduše, potom si 
dovolím napsat, že jsme Vysoči-
ně dali k jejímu jménu i jasnou 
identitu. Identitu, pro kterou 
je typická dynamika, rozvoj, 
důraz na vzdělání, na systém, 
na transparentnost a čistotu, na 
vitalitu, na slušnost a korektní 
jednání, na dlouhodobost, na 
hledání nových možností atd. 
Napsali jsme knihu „Jak se žije 
na Vysočině“. Mottem této knihy 
je následující věta: „Pokud dnes 
někdo říká, že naše Vysočina je 
chudý kraj s poli plnými hnědé 
neúrodné země a kamení, je 
jasné, že je buď blázen, nebo
o Vysočině vůbec nic neví.“

Jaký byl rok 2008 pro region? 
Osobně si myslím, že pro Vy-

sočinu a její občany byl loňský 

rok (zvláště jeho první část) 
úspěšný. Je pravdou, že ten konec 
již negativně ovlivnilo propouš-
tění ve sklárnách ve Světlé nad 
Sázavou a souběžně s tím i plí-
živě se blížící hospodářská krize. 
Jak konkrétně zasáhla Vysočinu 
hospodářská krize?

Pro kraj Vysočina jsou a budou 
ty důsledky obdobné jako v celé 
republice (Evropě). Největší fi r-
my na našem území jsou z velké 
části závislé na prosperitě auto-
mobilového průmyslu. A pokud 
se dnes neprodávají auta a nej-
větší světové automobilky mají 
problémy, odráží se to postupně 
i ve fi rmách na území Vysoči-
ny. Zvyšuje se nezaměstnanost, 
zkracují se pracovní týdny apod. 
Nemyslím si, že má kraj v ruce 
zásadní nástroje, jak následky 
krize eliminovat. Co je možné 
udělat, je rychle realizovat ně-
které velké připravené krajské 
investice. Na spolufi nancování 
jsme v tučných dobách našetřili
a nyní je třeba ve spojení s evrop-
skými penězi vytvořit realizací 
těchto akcí nové pracovní příle-
žitosti a maličko tím i z krajské 
úrovně pomoci naší ekonomice. 
Rovněž je důležité nepodcenit i 
psychologický moment recese. Je 
potřeba více než doposud dbát na 
dostupnost pomoci lidem nejen ve 
hmotné, ale i psychické nouzi.

Čemu se nyní věnujete? 
V současné době se připravuji 

na svůj nástup na místo akade-
mického pracovníka na Vysokou 
školu polytechnickou v Jihlavě. 
Jak jsem avizoval, od 1. února 
2009 se vracím ke studentům a na 
svoji práci na katedře veřejné 
správy a regionálního rozvoje a 
na katedře matematiky se moc 
těším. Beru to jako velkou příle-
žitost a jsem za ni vděčný.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: RNDr. Miloše Vystrčila 

Vážené dámy, vážení pánové, posluchači a příznivci 
dechové hudby „Naše kapela“.

Tato hudba byla založena v roce 1974 v tehdejším podniku Vertex 
Moravský Krumlov, který do určité míry podporoval činnost této hudby. 
Tehdy se jmenovala hudba Vertexanka. V roce 1994 jsme museli opustit 
závod Vertex a podle rozhodnutí rady městského úřadu bylo nám poskyt-
nuto místo pro pořádání zkoušek v zasedací místnosti, což vyhovovalo 
pro konání koncertů na nádvoří. Od té doby se hudba přejmenovala na 
název „Naše kapela“. V rámci dalších změn nám byl poskytnut prostor 
v sále Kulturního střediska na Břízové ulici. Od založení této dechové 
hudby již uplynulo 35 roků. Musím uvést, že hudba velmi dobře repre-
zentovala svoje město Moravský Krumlov v různých městech i státech. 
Ať už to bylo na Slovensku, v Rakousku nebo v naší republice. Pozvání 
na účinkován í se několikrát opakovalo. Pro informaci uvádím místa 
vystupování: Země živitelka České Budějovice, Český Krumlov, Nové 
Zámky, Šurany, Holabrun, Retz i Vídeň a mnoho dalších.

O této reprezentaci svědčí diplomy a ceny, které hudba obdržela. 
Pokládám za nutné informovat veřejnost o stávající situaci, která nás 
hudebníky stále více zneklidňuje. Jsou to změny užívání budov a 
místností, které provádí Městský úřad v Moravském Krumlově. Ruší 
místnosti kulturního střediska, a tím i činnost našeho souboru. Jiné 
vhodné místnosti pro naši hudbu se zatím nenašly. Proto hudební těleso 
„Naše kapela“ dočasně přerušuje svoji činnost. Přes několikeré jednání 
se nepodařilo úspěšně dohodnout a najít způsob řešení. Navrhovaná 
místa neodpovídala, nebo v tom bránily další instituce. Tento problém 
přišel v nevhodnou dobu, poněvadž hudba začlenila do svých řad
mladé následovníky.                               Josef Kristián, kapelník hudby

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Zruší se stavební úřady ?
/Region/ V současné době je v přípravném připomínkovém řízení 

textové znění novely stavebního zákona, kterou připravuje Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR. Podstatnou změnou, která by měla postih-
nout nejen náš region, je, že by měly zaniknout stavební úřady v men-
ších obcích. Jejich agendu by převzala města tzv. třetího stupně.

Ministerstvo zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plá-
nování, jejím rozhodování a organizaci stavebních úřadů. Vedle toho se 
podílí na přípravě základních právních norem v příslušných oblastech 
a proto může usměrňovat a sjednocovat výkon státní správy stavebních 
úřadů na úseku územního plánování a územního rozhodování. Zda to 
je ale vždy ku prospěchu věci, je otázkou. Proti připravované novele se 
právě v přípravném řízení zvedla vlna odporu. V současné době se ně-
které připomínky zapracovávají do chystané právní normy, poté bude 
předložena ke schválení a poputuje do senátu a parlamentu, až skončí
u prezidenta na stole. Po jeho podpisu nabude platnosti.

V praxi může zrušení některých stavebních úřadů znamenat nejet 
propuštění řady úředníků, ale také nárůst úředních úkonů kumulací 
jednotlivých stavebních řízení do jednoho místa. Stavebníci z menších 
obcí budou také muset za kulatými razítky urazit mnohdy i desítky
kilometrů. „Blíže k lidem“, úředníci opět nepřijdou.                       /jak/
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CELOPLOŠNÝ
ZNAČKOVÝ DŘEZ
rozměr 60 x 80 cm

Cena při koupi s kuchyní 999 Kč

Při samostatné koupi 1.765 Kč

NIKA RAMKA
jabloň tmavá              

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 

KUCHYNĚ SE ZNAČKOVÝM DŘEZEM délka 260 cmdélka 260 cm
9.810 Kč

délka 250 cm
9.320 Kč

délka 180 cm
7.380 Kč

Sestava
SYRIUSZ

javor
javor/vanilka

televizní stolektelevizní stolektelevizní stolek
3.035 Kč3.035 Kč3.035 Kč3.035 Kč3.035 Kč3.035 Kč  2.430 Kč

KUCHYNĚ SE ZNAČKOVÝM DŘEZEM

konferen. stůlkonferen. stůl
1.480 Kč1.480 Kč1.480 Kč1.480 Kč  1.185 Kč1.185 Kč

vitrínavitrína
4.600 Kč4.600 Kč4.600 Kč  3.680 Kč

komodakomodakomodakomoda
2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč2.575 Kč  2.060 Kč

KUCHYNĚ SE ZNAČKOVÝM DŘEZEM

policepolice
815 Kč815 Kč815 Kč  655 Kč655 Kč

SESTAVU SYRIUSZ ZAKOUPÍTE V PRODEJNÁCH:
Ivančice, Na Brněnce 28, tel.: 515 532 899
Moravský Krumlov, nám. TGM, tel.: 515 324 587

KUCHYNI NIKA ZAKOUPÍTE V PRODEJNÁCH:
Ivančice, Oslavanská 27, tel: 546 452 232
Moravský Krumlov, nám. TGM, tel.: 515 324 587

SESTAVA SYRIUSZ

ŠIROKÁ NABÍDKA
STOLŮ A ŽIDLÍ

7.000,- Kč

6.900,- Kč

Jídelní set 6+1
CATALINA

barva přírodní

Jídelní set 6+1
CYMA

barva venge

původní cena 8.000,-



IVANČICE - do 15. století
Kde a kdy začala historie města? Nejstarší archeologický nález je 

z doby 890 000 let před našim letopočtem. Další nálezy jsou mladší např. 
120 000 let před n. l. Z období neolitu tj. 5 500 let před Kristem je nálezů 
již větší množství a jejich počet narůstá. Ty, kteří nevěří upozorňujeme, 
že číslice jsou napsané správně a stáří nálezů je prokazatelné.

Raději přeskočíme pár tisíciletí. Na návrší Rény, v jeho západní části 
stávalo už v dobách Velké Moravy hradiště. Doposud jsou na několi-
ka místech v terénu znatelné zbytky valů, bohužel nebyl proveden řádný 
archeologický průzkum. Hradiště bylo opěrným bodem knížecí moci na 
důležité cestě, která vedla z Podunají přes pomezní hvozd do české kot-
liny. Cesta se nazývala Libická podle Libice nad Doubravkou na české 
straně lesa. Do našeho prostoru přicházela od jihovýchodu proti proudu 
řeky Jihlavy. Opevnění zvané Na Iváni s významným tržištěm bylo zni-
čeno v době trestných výprav českých knížat proti odbojným vládcům 
moravských údělů. Tak tomu bylo v letech 1142 a 1146. Tehdy zanikla 
některá správní střediska na jižní Moravě, zatímco Ivančice ležící na 
křižovatce Znojemské a Libické cesty si přes všechna zpustošení svůj 
význam zachovaly. Lze předpokládat, že nejpozději v té době se Ivanči-
ce, asi jen tržní ves, rozkládaly v katastru dnešního města.

Za moravského markraběte Vladislava Jindřicha (zemřel v r. 
1222), bratra českého krále Přemysla Otakara I. se Ivančice staly měs-
tem. Prožívaly hospodářský růst díky tržištní křižovatce cest a měly již 
farní kostel. Jako rok založení města se tradičně uvádí rok 1212, ale 
neexistuje o tom žádný doklad. První písemná zpráva je k roku 1221, 
a to svědectví osoby duchovního stavu Matyáše z Ivančic. Roku 1225 
se zmiňují zdejší vinice a r. 1239 farář Markvart. V dalším průběhu 13. 
století se slibný vývoj města nezastavil, i když klesl význam Libické 
cesty a doprava míjela tento kraj a ubírala se přímo z Brna do Jihlavy, 
kde byly v provozu doly na stříbro.

Další zprávy jsou až z r. 1278 a nejsou příznivé. Po porážce Pře-
mysla Otakara II. na Moravském poli se vítěz Rudolf Habsburský utá-
bořil s vojskem u Ivančic a po 13 dní je nechal plenit. V táboře u Ivančic 
vydal několik privilegií moravským městům, ale Ivančice, téměř zniče-
né, vyšly naprázdno. Teprve až se ujal vlády Václav II., nastalo pro měs-
to příznivější období. Z roku 1288 pochází jeho privilegium osvobození 
ivančických měšťanů od placení mýta v Čechách a na Moravě. Bylo
to jedno z prvních privilegií, které král vydal městům ve své říši.

Slibný rozvoj města byl přerušen v roce 1304, ve kterém byly 
Ivančice zničeny. Kumáni, jako součást vojska rakouského vévody 
Rudolfa, táhli do války proti Václavu II. Ivančice vypálili i s kostelem, 
v němž uhořeli obyvatelé, kteří tam utekli. Tuto událost popsal Petr 
Žitavský v Kronice zbraslavké. Můžeme zde připomenout i kapitolu 
z knihy Tři zlaté poháry Mirka Elpla. V kapitole Hoří chrám popisuje 
smutný konec zvoníka a jeho synka v době řádění Kumánů. 

Je zřejmé, že v té době byl kostel výše než plocha náměstí. Tuto 
skutečnost potvrzuje i sonda provedená v září roku 2007, která proká-
zala navážku náměstí až do hloubky 3,6 m. Tradovalo se, že úroveň 
náměstí se za 600 roků zvedla o 3 metry - výsledky sondy to potvrzují. 
Petr Žitavský navštívil Ivančice v roce 1312 v průvodu královny Eliš-
ky, když v doprovodu oslavanských řeholnic přišla zhlédnout zázrak 
krvácející hostie, který se tu údajně stal. Zřejmě po kumánském vpádu 
začali obyvatelé Ivančic se stavbou městských hradeb i hradu, bylo zde 
tržiště se svobodnými lesy a zeměpanský soud.

 Hlavním zdrojem prosperity města ve 14. století bylo vinařství, 
které se projevilo i v městském znaku vinařským symbolem. Z roku 
1382 pochází pečeť, na které jsou vyznačeny tři vinařské nádoby, spíše 
kádě, později zobrazovali Ivančičtí ve svém znaku tři poháry.

Do těchto let také spadá zahájení stavby chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v dnešní dispozici i s věží. Na dokončení však čekal tento stánek 
až do 70. let 15. století.                                                          Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY: Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města 
- 2002 • Kratochvíl A.: Ivančice, býv. král. město na Moravě - 1906
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Větrné kolo ve Vedrovicích

V listopadu loňského roku byla 
z iniciativy obce Vedrovice opra-
vena technická památka zvaná 
„větrné kolo“. Akce, při které 
bylo na vysoký železný stožár 
jeřábem instalováno opravené 
kolo, se těšila pozornosti veřej-
nosti i místních médií. Během 
podzimu získala nově opravená 
památka také informační tabuli 
pro poučení návštěvníků. Dou-
fáme, že poznatky shromážděné 
při přípravě informačního panelu, 
zaujmou také čtenáře Zrcadla.

Větrné kolo stojí u rybníka na 
západním okraji obce. Vysoký 
stožár s kolem je dobře vidět ze 
silnice při příjezdu od Moravské-
ho Krumlova. Větrné kolo bylo 
sestrojeno v létech 1912-1914 za 
účelem využití síly větru k čer-
pání vody pro veřejný vodovod. 
Dnes je ojedinělou technickou 
památkou, protože téměř všechna 
podobná zařízení byla jako nepo-
třebná zničena. 

Větrné kolo zvané „větrák“ 
vyrobila a dodala fi rma „První 
moravská továrna na vodovody 
a pumpy Ant. Kunz v Hranicích“. 
Investorem stavby motoru, čerpa-
dla, vodojemu a připojené vodo-
vodní sítě bylo „Vodní družstvo“ 
v Zábrdovicích (dříve samostatná 
obec, dnes místní část Vedrovic). 
Vodní družstvo založené roku 
1912 mělo 25 členů z části obce 
bývalých Zábrdovic a z nynější 
návsi obce Vedrovice.

Větrný motor poháněl čerpadlo 
jako samostatný zdroj energie od 
doby montáže až do roku 1950, 
kdy byl jako náhradní pohon in-
stalován elektromotor. Provoz vě-
trného pohonu byl ukončen okolo 

roku 1958. Další opravy stroje 
nebyly prováděny. Stroj byl od-
staven, pístové táhlo pumpy bylo 
zablokováno, stejně tak oběžné 
kolo s brzdou a kormidlem. Za-
řízení přešlo do správy obce. V 
polovině 80. let se tehdejší místní 
národní výbor snažil o opravy, 
nebo alespoň konzervaci stroje ve 
spolupráci s památkovými insti-
tucemi. Na základě těchto jednání 
posléze došlo ke konzervaci sto-
žáru, oběžného kola a kormidla. 
Stroj je zapsán jako chráněná 

technická památka ve státním 
seznamu kulturních památek.

Podobná zařízení bývala dříve 
na moravském venkově poměrně 
častá. Do dnešních dnů se větrná 
čerpadla dochovala mimo Ved-
rovic také v nedaleké Višňové
a v Radíkově u Hranic. Posledně 
jmenované větrné kolo dokonce 
dodnes slouží svému účelu.

Popis technické památky
Hlavní součástí čerpacího zaří-

zení je větrná turbína typu „Eclip-
se“ s oběžným kolem o průměru 
4 metry s 32 plechovými lopat-
kami po obvodu. Oběžné kolo je 
spojeno kloubem se směrovým 
kormidlem, které udržuje opti-
mální nastavení oběžného kola 
proti směru větru. Věž příhradové 
konstrukce je vysoká 20,5 metru. 
Při větru čerpadlo čerpalo vodu 
do vodojemu.

Dodavatel větrného kola
Český podnikatel Antonín Kunz 

(1859-1910) je příkladem úspěš-
ného průmyslníka konce 19. sto-
letí. Díky důmyslnému využití no-
vých technologií jeho fi rma „První 

moravská továrna na vodovody a 
pumpy Antonín Kunz, Hranice“ 
brzy ovládla rakousko-uherský trh 
a vyvážela i do mnoha zemí světa. 
V osobním životě byl ale poněkud 
výstřední. Stylizoval se do role 
aristokrata a nechal si dokonce 
postavit hrad Kunzov. 

Roku 1883 založil Antonín 
Kunz malou fi rmu, která se brzy 
rozrostla na velkou továrnu na 
výrobu vodních čerpadel. Proslul 
především výrobou strojů s větr-
ným motorem, které postupně 
vytlačily výrobky zahraničních 
fi rem a zcela ovládly trh. Vý-
robní program vedle větrných 
motorů a čerpadel tvořily také 

domovní instalace a ústřední 
vytápění. V devadesátých letech 
se fi rma začala specializovat na 
vodárenské celky. Vedle staveb 
pro velkostatky a průmyslové 
závody postavil vodovody také 
pro 910 obcí a 146 měst.

Na svém vrcholu zaměstnával 
Kunzův podnik téměř 500 lidí. 
Kolem roku 1910 se dostal do po-
tíží, které Antonín Kunz neunesl 
a spáchal sebevraždu. Továrna se 
změnila na akciovou společnost s 
názvem „První moravská továrna 
na vodovody a pumpy Ant. Kunz 
v Hranicích“. Později na její 
tradice navázala výroba čerpadel 
pod značkou Sigma Hranice.

Využívání energie větru
Sílu větru využívali lidé od 

nepaměti. Plachty na lodích a 
větrná kola nahrazovala fyzicky 
namáhavou práci lidí a zvířat již 

ve starověku. V našich zemích 
se ve velké míře uplatnily větrné 
mlýny a to již od ranného stře-
dověku. Byly stavěny tam, kde 
byl nedostatek tekoucí vody pro 
pohon vodních mlýnů a současně 
byly příznivé větrné podmínky. 
V okolí Vedrovic stávaly v 19. 
století větrné mlýny na kopcích
u Bohutic, Miroslavských Knínic 
a u Miroslavi. S rozvojem techni-
ky v 19. století našla větrná ener-
gie uplatnění v mnoha dalších 
oborech, nejvíce však v čerpání 
vody pro vodovody a závlahy. 
Záhy se také objevily první 
zdroje elektrické energie pohá-
něné silou větru. Další vývoj však 

kráčel jiným směrem. Sílu větru 
a vody nahradilo spalování uhlí, 
zemního plynu a ropy a elektřina 
vyráběná převážně z těchto ne-
obnovitelných zdrojů. A zařízení 
podobná vedrovickému větrnému 
kolu dosloužila.

 V současnosti dochází k rene-
sanci obnovitelných zdrojů ener-
gie. Jako houby po dešti rostou 
obří větrné elektrárny. Snad se 
časem dočkáme také opětovného 
rozšíření menších zařízení na vě-
trný pohon, která lépe zapadnou 
do rázu jihomoravské krajiny. 

Děkujeme vedrovické starostce 
Mgr. Anně Gigimovové za vše-
strannou podporu při vyhledávání 
informací a ochotné zapůjčení 
podkladů.

Text Bronislav a Eva Grunovi, 
s použitím knihy Jiřího Jaroše 
„Větrné motory na Moravě“ 
(EkoCentrum Brno, 1993)

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

Pěstní klín z hradiště na Réně

Pečeť z privilegia Václava II.
z roku 1288

Nejstarší vyobrazení ivančického 
znaku - pečeť z roku 1382

Větrné kolo se tyčí vysoko nad střechy domů

Dobová reklama výrobce větrného kola

Hrad Kunzov u Hranic, poněkud výstřední letní sídlo Antonína Kunze

Schema kompletního čerpacího zařízení z dobové školní učebnice 
(učebnice vlastivědy z roku 1926)
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Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.
Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 1.3. 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: 45 Kč/35 Kč členská rodina. Hlaste se předem na tel.: 776 305 250! 
• 7.3. od 13.00 do 18.00 hod. - HOMEOPATIE PRO MOJI RODINU - 3. 
seminář. Homeopatická podpora při dětských onemocněních, alergické projevy, 
kožní problémy, tréma, cestovní nevolnost. Poplatek za 1 seminář: 700 Kč/ 600 
Kč členové. V ceně i studijní materiály. Vede: RNDr. Alena Bratková (astrolog, 
homeopat). Dotazy a přihlášky: tel. 777 332 239, kurzy@moderniastrologie.cz
• 3.3. od 9.30 do 11:30 - PLETENÍ Z PEDIGU  - Velikonoční dekorace I.
• 17.3. od 9.30 do 11.30 - PLETENÍ Z PEDIGU - Velikonoční dekorace II.
Poplatek za jednu dílnu: 70 Kč/60 Kč členové + materiál. S sebou: ručník, 
štípací kleště nebo nůžky, šídlo (jehlici). Na kurzu mají účastníci možnost 
koupit pedig s 10% slevou (u dopoledních kurzů je třeba materiál objednat 
předem). Vede: Alena Pečerová (akreditovaná lektorka). Přihlášky a více info 
na tel.: 602 782 280 nebo na alpedo@seznam.cz.
1. NÁVŠTĚVA KROUŽKŮ NEBO HERNY PO CELÝ BŘEZEN ZDARMA!

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 23.2. - 27.2. od 8.00 do 15.00 hod. se můžete těšit na jarní prázdniny 
o kterých jsme připravili bruslení v Rosicích, plavání v 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: www.ddm-oslavany.cz.
• 27.2. - LEZENÍ V KUŘIMI - DDM Oslavany pořádá 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 vlakovém 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.
• 7.3. ve 14.00 hod. - MIX DANCE FOLKLOR - kroužek DDM Oslavany zatančí 
na karnevalu ZŠ Němčice v areálu TS Němčice (vedle Sokolovny Němčice).
• 7.3. v 10.00 hod. - „FLORBALOVÁ LIGA MEZI MĚSTY“. Florbalový 
kroužek DDM Oslavany se účastní florbalového turnaje na ZŠ v Mohelně.
PŘIPRAVUJEME LETNÍ TÁBORY: • 18.7.09 - 31.7.09 - POKLAD 
NA POZĎATÍNSKÉM JEZEŘE, cena: 3.300 Kč. • 2.8.09 - 8.8.09 - BEZVA 
TÁBOR POD PERNŠTEJNEM /RS Prudká/, cena: 2.150 Kč. • 17.8.09 - 22.8.09 
- OZDRAVNÝ POBYT V BESKYDECH, cena: 1.950 Kč. • 24.8.09 - 28.8.09 
- PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, cena: 480 Kč. Podrobnější informace v DDM 
Oslavany 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
• 23.2. - 27.2. od 9.00 - 16.00 hod. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - STROJ ČASU. 
Pondělí: Cesta do pravěku, poplatek: 50 Kč. Úterý: Faraonova 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, odpoledne se 
vydáme zaplavat si, poplatek 100 Kč (vstupné do bazénu a jízdné). Pátek: Návrat 
do budoucnosti, poplatek 50 Kč. NUTNO NAHLÁSIT SE PŘEDEM NA DDM!!!
• 18.7. - 25.7. - LETNÍ TÁBOR 3 v 1. Sportovní - taneční - výtvarný. 
Rekreační středisko Nesměř. Sportovní a dobrodružné hry, koupání, výuka 
streat dance, moderního tance, klasický tanec, aerobic. Výtvarné aktivity a 
rukodělné činnosti. Ubytování ve 4-lůžkových chatkách. Doprava zdarma, 
cena: 2.600 Kč (pro členy DDM: 2.500 Kč). Přihlášky a zálohu 1.000 Kč 
odevzdávejte do 15. 5. 2009.
• 31.7. - 7.8. - FIT TÝDEN 2009. Sportovní relaxační týden pro ženy a dívky. 
Ubytování v penzionu Sport Rokytno na Českomor. vysočině. Ubytování ve 2 
a 3-lůžkových pokojích. V ceně pobytu je plná penze a jedna klasická a jedna 
lymfatická masáž, cena: 4.000 Kč za lůžko (7 x ubytování, plná penze, 2 x denně 
cvičení, základní klasická a lymfatická masáž, služby delegátek a lektorek). 
Novinkou jsou večerní výtvarné dílny s Magdou Novotnou. Bližší info v kanceláři 
DDM M. Krumlov, TGM 35, nebo na tel.: 515 321 201, 515 322 770, 604 234 246.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
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
• BŘEZEN - Měsíc knihy a Internetu: • 2.3. - 31.3. - PRODEJNÍ VÝSTAVA knih 
z nakladatelství Librex s 20 % slevou, více na: www.librex.cz. • 2.3. ve 14.00 hod. 
- LITERÁRNÍ KAVÁRNA - „Životní lásky Zdenky Braunerové“. O životě a díle 
vypráví Eva Kopčilová, vstupné: 40 Kč. • 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. • 18.3. 
- „KABARET ANEB VRACÍME SE KE KNÍŽKÁM“. Interaktivní pořad Jana 
Petráše pro děti I. stupně ZŠ s tematikou knihy a metodického divadla, kde je 
zapojeno i obecenstvo, popř. pantomima, vlastní tvorba a veselé moderování. Více 
na: www.detskarevuepraha.estranky.cz. • 24.2. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- promítnutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kroniky 
knihovny, zpřístupnění skladových oddělení.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st 25.2. ve 20.00 VY NÁM TAKY ŠÉFE!  
  Komedie ČR

pá 27.2. v 18.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL?
            ve 20.00 Dobrodružný film ČR

ne 1.3. ve 20.00 ONI
  Horor USA

st 4.3.     v 17.00 CESTA NA MĚSÍC 3D
  Animovaná komedie USA

ne 8.3.    v 18.00 LÍBÁŠ JAKO BŮH
             ve 20.00 Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 28.2. v 18.00 SNĚŽENKY A MACHŘI
  PO 25 LETECH
  Film ČR
ne 1.3. v 16.00 CESTA NA MĚSÍC 3D
            v 18.00 Animovaná komedie USA
so 7.3. v 18.00 YES MAN
  Komedie USA
ne 8.3. v 18.00 MADAGASKAR 2
  Animovaný film USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
st 25.2. v 18.00 SNĚŽENKY A MACHŘI 
  PO 25 LETECH
  Film ČR

so 28.2. v 18.00 ABSURDISTÁN
ne 1.3.   v 18.00 Komedie SRN

st  4.3.   v 18.00 JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL
  A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
  Komedie VB

so  7.3.   v 18.00 STMÍVÁNÍ
ne  8.3.   v 18.00 Horor USA

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 330, e-mail: meks.mk@volny.cz
• „SVĚT OČIMA BANKOVEK“ - výstava platidel z celého světa sběratele 
Z.Plíhala. Výstava přístupna do 3.4.2009, otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30 hod.
a 13.00 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod. Galerie Knížecí dům.
• 26.2.  a 3.3. v 18.30 hod. - STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE - divadelní hra 
Alejandro Casona - repríza. Hrají herci divadelního spolku BEZGEST, vstupné: 
50 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064. Kinosál MK.
• 28.2. ve 20.00 hod. - JEZDECKÝ PLES - kulturní dům Rokytná.
• 5.3. v 19.00 hod. - KONCERT - KAREL PLÍHAL. Nové písně z chystaného CD 
„Vzduchoprázdniny“ i výběr starších písní, vstupné: 170 Kč. Kinosál MK. Předprodej IC. 
• 9.3. v 8.30 hod. a v 10.00 hod. - POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA - školní pořad
PŘIPRAVUJEME: • VÝSTAVA - „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU 
V ROCE 2008“. Výstava je přístupna po dobu otevření úřadu do 31.3.2009. MěÚ MK
• MUCHOVA SLOVANSKÁ EPOPEJ. Otevřeno o víkendech: 7., 8., 14., 15., 21., 
22., 28. a 29.3, provozní doba: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod., vstupné: 80 Kč/50 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
• 13.2. - 26.4. - TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍHO KABINETU - výstava známých 
i zapomenutých školních pomůcek. Pořádá Muzeum Brněnska - Muzeum
v Ivančicích ve spol. s Muzeem Vysočiny Třebíč, galerie Památníku A. Muchy.
• 4.3. - 29.3. - KERAMIKA - PETR JURNÍČEK - prodejní výstava, vstup 
zdarma, chodba Památníku A. Muchy.
• 7.3. v 9.30 hod. - CARMEN - Zájezd - Praha - Divadlo Karlín - muzikál. 
Velkolepá divadelní podívaná v broadwayském stylu, v hlavní roli: Lucie Bílá, 
dále účinkují: Dasha, M. Poulíčková, R. Jícha, V. Noid Bárta, H. Křížková a další. 
Odjezd v 9.30 hod. od Bes. domu Ivančice, cena: 1.130 Kč (vstup + doprava).
• 18.3. v 8.15, 9.45 a 11.15 hod. - PAVEL NOVÁK - TRADICE A ZVYKY 
- hudební pořad pro děti MŠ a I. stupně ZŠ, vstupné: 45 Kč. 
Kulturní a informační středisko Oslavany

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

• 26.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 27.2. v 16.00 hod. - ODPOLEDNE PLNÉ HER, SOUTĚŽÍ A ZÁBAVY 
PRO DĚTI. Budou připraveny různé soutěže pro děti. Děl. dům, místnost č.3. 
• 28.2. ve 14.00 hod. - OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN. Tradiční oslavy 
MDŽ s kulturním programem v Děl. domě Oslavany. Pořádá KSČM Oslavany.
• 6.3. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ PLES TJ OSLAVANY - hraje skupina 
HOBBIT. Velký sál Dělnického domu, pořádá TJ Oslavany.
• 8.3. ve 14.00 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES - hraje skupina HOBBIT. 
Velký sál Dělnického domu, pořádá TJ Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 12.3. v 16.30 hod. - KONCERT ODDĚLENÍ BICÍCH 
NÁSTROJŮ - samostatný koncert bicích nástrojů. Dělnický dům Oslavany, 
pořádá ZUŠ Oslavany. • 14.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES - hraje 
skupina RELAX a DARKEN, vstupné: 70 Kč. Půlnoční 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
• 27.2. od 10.00 hod. - TURNAJ VE HŘE MAGIC - THE GATHERING v KD.
• 28.2. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA SE SKUPINOU ARTEMIS v KD
• 2.3. - 8.3. - 9. ROČNÍK FILMOVÉHO FESTIVALU „STÍNY SVĚTA“ 
aneb Dny pro lidská práva a ekologii) v DDM a sále na radnici. Promítání do-
kumentárních snímků z mezinárodních festivalů Jeden svět a Ekofilm, spojený 
s přednáškami a výstavami. Pořádá O.s. MIROSA ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Miroslav, MKIC a OS Marek.
• 7.3. ve 20.00 hod. - PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY v kulturním domě, pořádá 
SR a ZŠ, hraje skupina DUO BAND.
PŘIPRAVUJEME: • 13.3. - MISS ZÁKLADNÍ ŠKOLY Miroslav v KD
• 14.3. od 10.00 hod. - TURNAJ VE HŘE MAGIC - THE GATHERING 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
• 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. 
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Před mnoha lety uspořádalo panstvo na rešickém 
zámku hon na jeleny. Trubači troubili ze všech sil, 
psi honců štěkali a snažili se vyhnat z lesa co nej-
více zvěře. A skutečně, (1. díl tajenky) s krásným 
rozložitým parožím. Byl tak krásný, že jeden z pánů 
zvolal: „Tebe musím dostat, i kdybys měl na hlavě 
kříž.“ Namířil, ale nevystřelil, neboť v tom okamži-
ku mezi parožím zazářil zlatý křížek. Všichni úža-
sem oněměli a beze slov se dívali, (2. díl tajenky). 
Na památku této příhody lidé věší na dub, za nímž 
zmizel, obrázky jelena s křížkem mezi parohy.

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 jsou Švandovi z Hostěradic.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ INZERCE

Auto - moto
prodám
•• Škoda Favorit Pic-up, r.v. 94, nový 
lak, prahy, lemy, blatníky, výfuk, ole-
je, STK 2/11, najeto 106 000 km. cena 
15.000 Kč. Tel.: 775 227 262.
•• traktorové pneumatiky se šípovým 
vzorem, jeté, 14,9/13 - 28, PR Barum. 
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 723 832 878.
Byty - nemovitosti
prodám
•• RK Acity Vám nabízí: cihlový byt 
3+1 v OV, 65 m2, 2 NP, plast. okna, 
cena 1,8 mil k jednání, možnost 
dokoupení garáže za 150 tis. // byt 
1+1 Ivančice, 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 výtahem, cena 1,45 mil. + 
provize // byt 3+1 v OV Ivančice, 75 
m2, cena s vybavením, 7 patro s výta-
hem, cena 1,680 mil. + provize // byt 
2+1 v OV Ivančice, k rekonstrukci, 
1,2 mil. Kč + provize. Více info na tel. 
605 749319 nebo na www.acity.cz.

•• RD 2-bytový v Silůvkách, 2 x 2+1 
ve velmi dobrém stavu se zahradou. 
Ihned k nastěhování. Cena: 2.600.000 
Kč. Cena: 602 755 265.

•• RK Pavel Novák nabízí: proná-
jem bytu 2+1 Rosice, 8.500 Kč, byt 
v OV 2+1 Ivančice, 1.470.000 Kč, 
byt DB 3+1 Ivančice, 1.750.000 Kč, 
RD 3+1 Oslavany, 1.900.000 Kč, 
RD 5+1 a 4+1 Zbraslav, 3.950.000 
Kč. Tel.: 605 982 135, 733 287 773.
•• Mimořádná sleva do konce dubna
- zděné novostavby 5+1 s garáží
a pozemkem 500 m2 - Ivančice, UP 
227 m2, cena hrubé stavby od 2,477 
mil, u stavby na klíč cena od 4 mil.
Kč. Více informací na: 605 749 319.

nabízím
•• pronajmu byt 1+1 v Ivančicích 
na starém sídlišti v 1. patře. Volný 
od poloviny března. Nájem: 6.300 Kč 
včetně inkasa. Tel.: 607 241 321.

•• Pronajmu místnost vhodnou 
k podnikání, 60 m2 s vlastním soci-
álním zařízením, ulice Palackého 57 
(vedle zámku). Tel.: 606 704 379.

•• pronajmu byt 2+1 v Ivančicích, 
od února 2009. Tel.: 732 519 291.
hledám
•• podnájem bytu 2+1 v Ivančicích, 
nejlépe nové nebo staré sídliště, pro-
sím nabídněte. Tel.: 608 767 890.
Stavba - zahrada
prodám
•• krakorcovou desku KPP 1820 pro 
komín Schiedel. (spodní deska pro 
obezdění vrcholu) Průměr kouřovodu 
20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 Kč, 
nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272. 
•• sádrokarton Rigips 10 mm, cel-
kem 36 desek. Tel.: 736 289 282.
•• 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.
Zvířata
prodám
•• německý špic - 3 mesíční, bez PP, 
pes. Tel.: 775 622 275.
•• štěňata trpasličí pinč - srnčí ratlík, 
odběr pol. března. Tel.: 603 168 609.
daruji
•• nosnice po roční snášce, cena: 
30 Kč/ks. Od 1. dubna prodáváme 
kuřice Isa Brown (červené), stáří 20 
týdnů, již snášející, cena: 120 Kč/ks. 
Kuřice různého stáří prodáváme ce-
loročně. Více info: pan Ing. Bohuslav 
Štefulík, Horní Hlinky 53, Ivančice. 
Tel.: 604 891 035, 605 529 375.

•• zakrslé králíčky za symbolickou 
cenu, půlroční, zvyklí venku a mladé ry-
bičky Black Molly. Osobní odběr. Tel.: 
721 747 883, sms nebo volat večer.
Různé 
koupím
•• stroj na zavírání plechovek. Tel.: 
773 202 731 nebo 777 561 683.
prodám
•• kotlinu. Tel.: 607 975 409. Zn.: Levně.
•• plynové topidlo Waw 1 ks 5 kW, 
1ks 3 kW a plynový ohřívač vody 
Karma Mora, zánovní, málo používa-
né. Změna topení. Vše za 1.500 Kč. 
Tel.: 724 950 726.
•• 5 ks kopilitu a nástroje na obrábění. 
Tel.: 721 483 159, volat po 16.00 hod.
•• sjezdové lyže Head Racing – 180 cm,
vázání Tyrolia 160, používané. Cena: 
350 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• brambory. Cena: 4 Kč/kg. Pšenici 
za 320 Kč, dohoda možná. Tel.: 737 
777 798.

•• 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.

•• kvalitní konzumní brambory, ruč-
ně sbírané. Cena: 5 Kč/kg. Tel.: 721 
428 726.
•• 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.
•• obchodní regály s pravoúh. rohem (10 
m), barva slonová kost. PC: 60.000 Kč,
nyní: 10.000 Kč. Tel.: 603 891 920.
Zaměstnání a brigády
•• Projekční kancelář v Morav-
ském Krumlově přijme do trvalého 
pracovního poměru (možnost i ŽL, 
popř. externě) samostatného projek-
tanta pozemních staveb. Popis prá-
ce: dílčí, cílově komplexní projekto-
vá činnost ve stavebnictví, zpraco-
vání projektové dokumentace pro 
pozemní stavby. Požadujeme: VŠ 
nebo úplné střední odborné vzdělání 
v oboru, praxe v oboru min. 2 roky 
- podmínkou, uživatelská znalost PC 
(ArchiCad), samostatnost, osobní 
odpovědnost, ŘP třídy B. Tel.: 515 
322 341, 736 485 212.

•• přijmu tři až pět lidí HPP nebo 
na brigádu. Výplata denně. Informace 
na tel.: 732 269 738.

•• kdo nabídne samoživitelce práci - 
okolí Moravského Krumlova za 13.500 
Kč - 14.500 Kč čistého. Tel.: 739 218 
178, předem děkuji za nabídky.

•• 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
•• 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.
•• Potřebujete půjčku? Nebo větší 
úvěr? Vstup švýcarského kapitálu 
na český trh! Volejte: 724 956 444.
•• Už je to zase tady... nedoplatky 
za vodu, elektřinu, plyn, popelnice, 
daně. Kde na to všechno vzít? Když 
zavoláte, můžete mít po starostech. 
Ihned na ruku až 15.000 Kč. Více 
informací na tel.: 605 720 362.

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.

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!

LETNÍ TÁBOR - TEMPLŠTÝN
FANTAZII SE MEZE NEKLADOU

2.8. - 15.8.2009
Cena: 3.800 Kč, zálohu, která činí: 1.900 Kč pošlete nejpozději do 
konce března 2009. V ceně je zahrnuto: pestrý program, strava 5x 
denně, pitný režim po celý den, ubytování ve 4-lůžkových chatách, 
pro sportovní vyžití hřiště: kurty, 2 bazény, stolní tenis, další výlohy 
spojené s táborem. Více informací na tel.: 605 252 489 - paní 
Vladimíra Rozmahelová, nebo na e-mail:vladimirarozmahelova
@seznam.cz. Přihlášky prosím zasílejte: Vladimíra Rozmahelová, 
Václavská 774, 672 01 Moravský Krumlov.

Orel Jednota Rakšice pořádá
v sobotu 28. února 2009 od 10.00 hodin

OBECNÍ ZABÍJAČKU
za Orlovnou v Rakšicích. 

Přijďte se podívat na pravou moravskou „zabíjačku“. Připraveny jsou 
zabíjačkové hody - něco k snědku, něco na zahřátí, trocha hudby, 

trocha zpěvu.....Srdečně zvou pořadatelé.

SM DOMINO Branišovice uvádí
divadelní soubor AMADIS Brno v komedii od Marie Jones

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Představení se koná v sále KD Branišovice

dne 28.2. 2009. Začátek v 19.00 hod. Cena vstupného 40 Kč.
Nevhodné pro děti a mládež do 15-ti let.

Ochotnický divadelní soubor TJ Lesonice
uvádí hororovou parodii o velice zvláštní rodině a dědictví

HROBKA S VYHLÍDKOU
Autor: Norman Robbins, Překlad: Alexander Jerie        

Reprízy: 7. 3. 2009 v 19.00 hod. - Sokolovna Lesonice,
14. 3. 2009 v 19.00 hod. - Sokolovna Lesonice

Vstupné dobrovolné !

Vedoucí úseku jakosti

Samostatný technik - kvalitář

Kontakt: AZ-Pokorny, s.r.o. Čermákovice 20, Tulešice 671 73
 Tel.: 515 300 141, e-mail: kuncova@az-pokorny.cz

Mihledá do svého týmu vhodné kandidáty na pozice:str

Náplň práce: evidence a řešení reklamací od zákazníků a interních neshod,
  vytváření firemních předpisů a udřování systému jakosti,
  sledování a statistika kvality, vedení auditů (certifikační, klientské) 

Požadujeme: SŠ/VŠ strojírenského zaměření, AJ - komunikativní úroveň, NJ výhodou,
  znalost technické dokumentace a norem ISO, práce na PC

Náplň práce: provádění vstupních kontrol a zpracování protokolů, evidence a řešení
  reklamací k dodavatelům, řešení problémů s kvalitou ve výrobě,
  zpracování analýz zmetků z výroby

Požadujeme: SŠ tech. směru, orientace v tech. dokumentaci, znalost AJ, práce na PC

NABÍZÍME: zázemí stabilní společnosti, dlouhodobé a perspektivní zaměstnání,
  možnost okamžitého nástupu, možnost odborného růstu a osobního
  rozvoje, odpovídající platové ohodnocení


