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Opravy už nejsou v režii nájemce

AKCE: SEKČNÍ VRATA S POHONEM: 20.990 Kč

Jan Červinka
autorizovaný
prodejce

Durdická 924
M. Krumlov
777 084 266

PRO
ÚŘADY
ŠKOLY
FIRMY

grafi cký
návrh zdarma

REKORDNĚ NÍZKÉ CENY !!!

VÍCE NEŽ200DRUHŮKOPAČEKA OBUVI

Palackého nám. 22, Ivančice
tel.: 731 222 369 

NIKE, ADIDAS, REEBOK,
ASICS, LOAP, LONSDALE,
POWER, ...BUNDYMIKINYTRIČKAKALHOTY

ORIGINÁL DRESY A OBLEČENÍ:
Manchester, Arsenal, Chelsea, Real,
Barcelona, Juventus, Liverpool, ...

AKCE !!!
ke kopačkám TOP stulpny UMBRO
(anglická reprezentace) ZDARMA

NIKE
UMBRO
LOAP
ADIDAS
REEBOK
HANSA
SAM ...

/Miroslav/ Na bývalé skládce 
kousek od Miroslavi vyrůstá nová 
sluneční elektrárna. Tuto lokalitu 
místně zvanou Štěpánov se radní 
rozhodli smysluplně využít. 

Proto byla v rámci územního 
plánu řešena i skládka Štěpánov, 
která je dnes uzavřena. Provedla 
se její rekultivace z rekultivač-
ního fondu a prostředků města. 
Pro toto území se hledalo nějaké 
uplatnění. Padl návrh na to, aby 
bylo území dáno k dispozici zá-
jemcům o výstavbu fotovoltaické 
elektrárny, a tak se stalo.

„Přihlásili se dva zájemci, 
proto jsme pozemky v celkové 
výměře 5 hektarů rozdělili na 
dvě stejné části pro tyto dvě 
fi rmy. V současnosti na tomto 
místě vyrůstají dvě fotovoltaické 
elektrárny, které ale budou mít 
společné sběrné místo a předání 
do sítě. Město s fi rmami uzavře-
lo nájemní smlouvy na dobu 30 
let. Platit začnou až po spuštění 
do provozu. Zahájení provozu 
se plánuje na polovinu tohoto 
roku,“ uved starosta Miroslavi 
Augustin Forman.            /mask/

Místo skládky elektrárna

/Dukovany/ Obec zámek zís-
kala na počátku devadesátých let 
od státu a už od počátku chtělo 
vedení radnice, aby objekt sloužil 
turistům jako hotel s restaura-
cí pro potřeby ubytovaných i 
místních. V souvislosti s tímto 
záměrem radní zvažovali několik 
variant. Jako nejlepší se ukázalo 
zámek pronajmout.

„Vystřídalo se tu hodně nájem-
ců, někteří dobří, někteří špatní. 
Nicméně výše nájmu, která by 
byla únosná pro nájemce i obec 
nestačila na údržbu zámku. Ale 
přihlásil se nám zájemce a jevil se  
jako solventní a od počátku sou-
hlasil s tím, že zámek bude sloužit 
svému účelu a zároveň dokáže 
fi nancovat jeho rekonstrukci,“ 
vysvětlil starosta Dukovan Miloš 
Kudera.

Projekt na rekonstrukci zámku, 
který obec nechala zpracovat, se 
pohybuje v nákladech mezi 60 až 
100 miliony korun v závislosti na 
vybavení. „Nájemce byl ochoten 
rekonstrukci provést s tím, že vy-
naložené náklady se budou ode-
čítat z nájmu, který byl stanoven 
na 5 milionů ročně s možností 
případného odkupu. V tomto 
duchu byla podepsána i nájemní 
smlouva. Z počátku vše fungova-
lo dobře, práce se rozjely. Zatím 
jsme přiznali práce za 15 milionů. 
Stalo se ale, že nájemce nějakým 
způsobem zřejmě přišel o pro-
středky. Od listopadu loňského 
roku začal obci dlužit za nájem, 
což do konce roku dělalo 600 
tisíc korun. Byl upozorněn na to, 
že částku musí uhradit, jinak mu 
bude vypovězena nájemní smlou-

va. Nájemce předložil faktury za 
práce zhruba ve výši 1,8 milionu 
Kč. Ty jsou předmětem zkoumá-
ní, zda jsou oprávněné. Nevíme, 
jestli bude schopen dál provádět 
rekonstrukci. Proto obec převzala 
stavbu a hradí veškeré náklady 
rekonstrukce,“ doplnil starosta.

Po první etapě rekonstrukce 
budou zprovozněny společenské 
sály, kuchyň a restaurace. To je 
ale jen zlomek původně plánova-
né rekonstrukce. Část pro ubyto-
vání přijde na řadu později.

„Práce na základě dohody s do-
davatelem stavby by měly být ho-
tovy do poloviny dubna. Poté bude 
následovat kolaudace. Od května by 
restaurace mohla být v provozu. Bu-
deme muset znovu pečlivě zvážit, 
komu restauraci svěříme k provozo-
vání,“ uzavřel Miloš Kudera.   /jak/

Už na podzim nový rybník
/Tavíkovice/ Velké plány s rybníkem, který opět připadnul obci, 

mají v Tavíkovicích. Kacíř, jak se vodní dílo jmenuje, měl pohnutý 
osud, šel z ruky do ruky a nikdo se o něj moc nestaral. Absence údržby 
je dnes patrná, hráz potřebuje opravit a nánosy bahna přesáhly únos-
nou mez. „Rybník Kacíř v Tavíkovicích býval historickým majetkem 
obce po parcelaci Goldschmidova velkostatku. Bohužel byl ale zařazen
do státního majetku pod Rybářství Pohořelice a také byl jednu dobu 
využíván JZD k melioracím. Po listopadu 1989 byl rybník prvně pře-
veden na Pozemkový fond a později na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Obec se snažila tento historický majetek získat 
zpět do svého vlastnictví. To se nám na podzim roku 2008 podařilo. 
V současné době se dělají projekty na odbahnění a rekonstrukci této 
vodní nádrže s tím, že bychom na tuto akci použili dotaci z fondu
Evropské unie,“ vysvětlil Libor Kosour, starosta Tavíkovic.

Do výstavby zcela nového rybníku se pustil soukromý investor. Počítá 
se s chovem ryb a mokřadem pro obojživelníky. Hladina by měla mít 
necelý hektar, maximální hloubka 5 metrů. „Rozhodl jsem se, že zde 
postavím rybník. Vykoupil jsem pozemky a 3 roky vyřizoval stavební 
povolení. To bylo dost náročné. V polovině roku 2007 jsme začali odstra-
ňovat náletové dřeviny, odvezla se ornice. Pak se začala budovat sypaná 
hráz z jílovice, která se brala ze dna budoucího rybníka. Pokusili jsme se 
také zažádat o dotace, a i když jsme podmínky splnili, peníze nám přidě-
leny nebyly. Zkusili jsme to podruhé, opět bez výsledku. To nás téměř rok 
zbrzdilo. Pokračoval jsem se syny svépomocí, udělala se podstatná část 
hráze, vybagrovalo se dno a postavilo se stavidlo - požerák. Jakmile se 
letos zlepší počasí, dokončí se koruna hráze, kameny se zpevní tělo hráze, 
pak bude následovat kolaudace a na podzim bychom chtěli napouštět,“ 
zrekapituloval místní podnikatel Karel Krejčí starší.                       /mask/

Peníze pro šatlavu i zámek
/Moravský Krumlov/ Město má plán údržby na druhou dekádu 

obnovy městské památkové zóny. Na tyto opravy historicky cenných 
památek v městských zónách je vypsán speciální program Ministerstva 
kultury ČR. „V loňském roce nám plán skončil, proto musela být zpra-
cována nová aktualizace, abychom dále mohli žádat a čerpat peníze na 
opravy památek. V novém plánu je zejména městská šatlava, pokračo-
vání v opravě hradeb, zámek, Knížecí dům, kde se musí provést drená-
že, odvodnění a také fasáda se střechou. Počítá se i se sochou svatého 
Jana Nepomuckého. To jsou nejzásadnější památky, které by měly být 
v horizontu roku 2009 až 2014 postupně opraveny,“ vysvětlila Andrea 
Stejskalová z odboru školství a kultury, úsek památkové péče.  /mask/

Vzdal se mandátu poslance
/Brno/ Jihomoravský hejtman Michal Hašek podepsal v pátek 

27. února za přítomnosti notáře notářský zápis, kterým se vzdává 
mandátu poslance Parlamentu ČR. V neděli jej předal, spolu s dal-
šími hejtmany, kteří se vzdávají poslaneckých mandátů, předsedovi 
Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi. „Právě jsem splnil další 
ze slibů, které jsem dával voličům v krajských volbách. Vzdávám se 
mandátu poslance, který jsem získal díky hlasům občanů jižní Moravy 
v roce 2006. Deklaroval jsem, že chci být hejtmanem Jihomoravské-
ho kraje na sto procent. Jsem současně předsedou Asociace krajů 
ČR a můj pracovní program je tak bohatý, že mnohdy těch 24 hodin 
denně je zoufale málo. Jsem přesvědčen, že je třeba dělat pořádně 
jednu práci a s ohledem na vzdálenost mezi Brnem a Prahou by bylo 
dlouhodobě fakticky nemožné kvalitně zvládat výkon úřadu hejtma-
na i výkon poslaneckého mandátu,“ řekl po podpisu Michal Hašek.

Ve své poslanecké funkci byl Michal Hašek úspěšný, naposled se 
mu podařilo zachránit brněnskou Úrazovou nemocnici před plánem 
bývalého ministra zdravotnictví Julínka na její zrušení. Kontakty 
s celostátní politikou přerušit nehodlá. „Do Prahy budu i nadále 
zajíždět právě jako hejtman na nejrůznější jednání se zákonodárci, 
s členy vlády i s panem prezidentem. Vždy to budu činit v zájmu 
Jihomoravského kraje a věřím, že až lidé budou za 3,5 roku hod-
notit práci současné krajské reprezentace, vyjde z toho ČSSD i 
já osobně s vynikajícím výsledkem,“ řekl Michal Hašek.   /jak/

foto: mask



/Oslavany/ Práce na výstavbě 
dešťové kanalizace a části nové 
kanalizace splaškové provází 
komplikace. Kanalizace je po-

ložena v hloubce pět metrů, a již 
v hloubce tří metrů se nachází 
zvodnělá vrstva štěrku a ani 
dvě čerpadla nestačí z výkopu 
odstraňovat vodu. Přesto se 
práce daří realizovat, a to i přes 
nepřízeň počasí. Kanalizace by 
měla být ukončena již v průběhu 
měsíce dubna, a poté by se mělo 
přikročit k realizaci samotného 
povrchu vozovky.

„Probíhající práce jsou ná-
ročné, protože v komunikaci se 
nachází spleť inženýrských sítí, 
především ve vazbě na bývalou 
elektrárnu a rozvodnu,“ doplnil 
starosta města Vít Aldorf.  /jak/
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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

Krby
teplovzdušné rozvody

krbová kamna

Nabízíme:
• návrh a stavbu krbů
• teplovzdušné rozvody
• prodej krbových kamen
  a materiálu na stavbu krbů

Možnost instalace teplovzdušných 
rozvodů u již zhotovených krbů 

osazených krbovou vložkou.

» zednické práce
» stavby a rekonstrukce RD
» tesařské a pokryvačské práce
» dodávky a montáže oken, dveří PVC,
   střešních oken Velux, včetně doplňků

telefon: 603 50 90 80
e-mail: jkkriz@seznam.cz 

STAVEBNÍ PRÁCE
KŘÍŽ Jiří provádí:

KRBY DROZD        www.krbzdrozd.cz
tel.: 603 338 807   Suchohrdly u Mir. 76

Při vytápění objektů krbem s rozvody 
úspora až 20.000 Kč za sezónu.
Náklady na teplovzdušné rozvody

již od 6.800 Kč.

Prohlášení Zastupitelstva 
města Oslavany 

Vedení redakce novin Zrcadlo se neustále snaží získat stanovisko 
k probíhající kauze mezi městem Oslavany a Ing. Jiřím Tomkem, re-
spektive jeho fi rmami. Tato snaha zřejmě pramení z určitých vazeb Ing. 
Tomka, který v tomto periodiku dlouhodobě inzeroval. Tato spolupráce 
je patrná z poskytování písemných materiálů Ing. Tomkem šéfredak-
torovi listu k probíhající a neukončené kauze, čímž může docházet 
k nežádoucí manipulaci s danými skutečnostmi. Tyto kroky mají 
pravděpodobně za cíl neustále diskreditovat město Oslavany v očích 
veřejnosti a rovněž, což považujeme za podstatnější, poskytovat Ing. 
Tomkovi informace, které potřebuje pro svoji činnost v rámci probíha-
jícího soudního sporu a trestního řízení. 

Zastupitelstvo města Oslavany a Rada města Oslavany pravidelně 
projednávají všechny záležitosti ve věci řešení dluhů fi rem Ing. Tomka 
a veškerých navazujících skutečností a podání.  

Firmy Ing. Tomka G&C Pacifi k a BGC Developers  jsou významný-
mi dlužníky města Oslavany a je proti nim vedena exekuce. 

Ve stávající době se jak v oblasti občanskoprávní, tak v oblasti
trestněprávní řeší jednání Ing. Tomka, který spolu s recidivistou, ne-
dávno propuštěným z výkonu trestu, simulovali fi ktivní arbitráž proti 
městu  Oslavany ve snaze přisvojit si veškerý majetek města Oslavany 
a zmocnit se navíc fi nancí města ve výši 160 mil. Kč. Tento krok vní-
máme jako závažné podvodné jednání. 

Tímto, dle našeho názoru, podvodným jednáním mimo jiné způsobili
blokaci nakládání s nemovitým majetkem města, kdy město nemůže 
prodávat, případně zatěžovat nemovitosti do doby rozhodnutí soudu
o žalobě města  na  zrušení vydaného rozhodčího nálezu. 

Město Oslavany využilo a využívá veškerých zákonných možností, 
které mu právní řád ČR dává k ochraně jeho práv.   

Prohlášení schváleno ZM dne 4.3.2009

Prohlášení redakce ZRCADLO 
Vedení redakce novin Zrcadlo se neustále snaží získat stanovisko

k probíhající kauze mezi městem Oslavany a Ing. Jiřím Tomkem, 
respektive jeho fi rmami, a to proto, že je to naše práce. Tato snaha roz-
hodně nepramení z žádných vazeb Ing. Tomka, který v tomto periodiku 
dlouhodobě inzeroval a také již dlouhodobě neinzeruje. 

Potvrzujeme, že Ing. Tomek šéfredaktorovi listu k probíhající a ne-
ukončené kauze ukázal materiál „Usnesení Okresního soudu Brno
-venkov“ ze dne 23. 12. 2008. Neuvědomujeme si, jak tento krok mohl 
diskreditovat město Oslavany v očích veřejnosti, když materiál námi ne-
byl nikdy zveřejněn. Stejně tak nám není jasné, jaké můžeme poskytovat 
Ing. Tomkovi informace, které potřebuje pro svoji činnost v rámci probí-
hajícího soudního sporu a trestního řízení, když s námi vedení oslavanské 
radnice v této věci nekomunikuje.  Prohlášení schváleno RR dne 5.3.2009  

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Miroslav/ Nová budova šaten 
vyroste během letošního roku. 
Původně šlo o společný projekt 
na víceúčelovou halu, ale fi nance 
jsou zatím jen na šatny.

„Uspěli jsme pouze se šatnami 
a to z prostředků poslanecké sně-
movny ve výši 6 milionů korun. 
Tento projekt máme defi nitivně 
potvrzen ministerstvem fi nancí 
s tím, že ho bude spravovat mi-
nisterstvo školství, protože jde o 
zařízení, které bude sloužit škole. 
Město Miroslav se bude podílet 
deseti procenty. Projektová doku-
mentace je zpracována, stavební 
povolení vydané, vybereme do-

davatele stavby a můžeme začít 
stavět někdy tak v polovině roku 
s tím, že do konce roku bude 
hotovo,“ sdělil starosta Miroslavi 
Augustin Forman.

Šatny budou sloužit pro žáky 
základní školy. „Klademe důraz 
na to, aby byly splněny podmínky 
jak hygienické, tak i bezpečnostní 
- ochrany majetku žáků. Tím se 
ale také změní vstup do základní 
školy,“ doplnil starosta. Nový 
vstup nebude jako dosud z ulice 
Třináctky, ale z pravého boku bu-
dovy ve dvorní části areálu školy. 
S budovou budou šatny spojeny 
spojovacím krčkem.          /mask/

Nejdříve šatny, pak hřiště

/Dolní Kounice/ Chybějící 
splašková kanalizace v minulých 
letech komplikovala a znepříjem-
ňovala život obyvatelům města. 

„Splašková kanalizace jako 
taková v Dolních Kounicích z dů-
vodu absence ČOV v podstatě 
neexistovala. Stoková síť, mnohdy 
několik desítek let stará, byla urče-
na výhradně jako dešťová, i když 
někteří občané ji využívali bohužel 
i jako splaškovou. Samozřejmě 
veškeré vyústění kanalizace bylo 
ukončeno v řece Jihlavě. Proto 
vedení města již několik let inten-
zivně pracovalo na zajištění fi nan-
cování projektu výstavby ČOV a 
kanalizace v Dolních Kounicích. 
Výstavba ČOV a kanalizace, 
včetně rekonstrukce některých 
stávajících stokových sítí byla fy-
zicky zahájena v květnu 2007 a dle 
podmínek dotačních titulů ukon-

čena v květnu 2008. V současné 
době je celá stavba ve zkušebním 
provozu. Kolaudace proběhne 
v květnu letošního roku,“ vysvětlil 
místostarosta města Martin Frei.

Na kompletní výstavbu kanali-
zace a ČOV, včetně inženýringu, 
stavebního dozoru a dokumentace 
bylo proinvestováno 128 milionů 
Kč. Zajištění fi nancování celé 
akce bylo velice komplikované.

Prioritou pro letošní rok je vý-
stavba čerpací stanice pro bytové 
domy na ulici Zámecká a část 
ulice Trboušanská. Na tuto akci je 
zpracována projektová dokumen-
tace s předběžným rozpočtem 
4,9 milionu korun. Město v této 
záležitosti požádalo o fi nanční 
výpomoc formou dotace minis-
terstvo zemědělství. V případě, 
že dotaci obdrží, zahájí výstavbu 
čerpací stanice co nejdříve.   /jak/

Zápach odstraní kanalizace

Voda komplikuje práce

O miroslavský zámek
je nevídaný zájem

/Miroslav/ Pořad Památky na prodej, který odvysílala Česká tele-
vize, pomohl Miroslavským k nebývalému návalu kupců tamějšího 
zámku. Relace byla odvysílána na podzim 2008 a prezentoval se v ní 
zámek - bývalá vodní tvrz, který stojí v samém středu města. Situace se 
zámkem je pro radnici složitá. Zatím se v rámci dotačních titulů snažila 
provádět drobné opravy, zejména střešní části historické budovy.

„Zůstává v platnosti nabídka prodeje zámku. Využili jsme nabídky 
prezentace prodeje památky prostřednictvím televizního pořadu Pa-
mátky na prodej. Po odvysílání relace evidujeme k dnešnímu dni dva-
náct zájemců o zámek. Rada města rozhodla uzavřít příjímání žádostí 
do konce února. Poté budou všichni zájemci vyzváni, aby předložili 
svůj podnikatelský záměr, jak hodlají se zámkem naložit. Z tohoto rada 
města provede užší výběr a předloží zastupitelstvu vybrané projekty. 
Jejich předkladatelé budou mít možnost ještě před hlasováním svůj 
projekt obhájit,“ objasnil starosta města Augustin Forman.

Podobná situace je i v nedalekých Horních Dunajovicích, kde se 
nachází tvrz. O tu projevilo zájem už 15 adeptů. I zde se budou posu-
zovat jednotlivé projekty na využití historické památky.             /mask/

Změna ve vedení města 
/Oslavany/ Místostarosta města Oslavan Mgr. Miloš Musil podal 

písemně zastupitelstvu města svoji rezignaci na funkci místostarosty 
a zastupitele města pro toto volební období ke dni 4. března 2009.
Důvodem rezignace je jeho dlouhodobá pracovní neschopnost. Vzhle-
dem k této situaci starosta města svolal mimořádné jednání Zastupitel-
stva města Oslavany za účelem složení slibu nového zastupitele a vol-
by místostarosty. Na uvolněné místo dle regulí má nastoupit náhradník 
z kandidátky ČSNS. Náhradníkem byla paní Hana Janderová, která se 
z časových důvodů mandátu vzdala. Jako další náhradník na kandidát-
ce je Ing. Svatopluk Staněk. Tento kandidát byl jmenován zastupitelem,
a na základě dohody politických uskupení byl navržen a poté schválen 
také na funkci místostarosty na zbytek volebního období. 

Miloši Musilovi přejeme hodně vůle, odhodlání a také, aby se 
jeho zdravotní stav zlepšil a on mohl v dalším volebním období opět
kandidovat a ucházet se o přízeň voličů.                                         /jak/

Squash a kuželky budou
v Krumlově už letos

/Moravský Krumlov/ Už v druhé polovině letošního roku budou 
mít občané v Moravském Krumlově možnost využít dva kurty na 
squash a kuželkové dráhy. „Naše fi rma připravuje již třetím rokem 
projekt sportovního centra. Původně mělo jít i o cyklopenzion s tím, 
že naším záměrem bylo na tuto stavbu čerpat peníze z Evropské unie. 
To nám nevyšlo, a protože projekt fi nancujeme z vlastních prostředků, 
byli jsme nuceni jej přepracovat. Místo cykloubytovny jsme prostor 
rozšířili o jeden squashový kurt. Takže konečným výsledkem je, že 
by mělo vzniknout sportovní centrum se dvěma squashovými kurty 
a dvě dráhy pro kuželky. Součástí bude i malé restaurační zařízení 
a potřebný servis spojený s těmito sporty,“ informoval Vlastimil 
Kocanda, ředitel stavební fi rmy OSP. Sportovní centrum vznikne na 
pozemku OSP. Bude zřízen samostatný vjezd s parkovištěm. „Před-
běžný termín dokončení je podzim letošního roku. Zařízení by po do-
končení mělo sloužit nejen občanům Moravského Krumlova, ale i těm 
z širokého okolí. Tyto druhy sportu ve městě chyběly. Obě zařízení 
budou mít parametry pro utkání, takže budeme rádi, když se tu vy-
tvoří soutěž v těchto sportech,“ doplnil Vlastimil Kocanda.      /mask/■  AUTO-MOTO BAZAR

■  AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
■  LASEROVÁ SBÍHAVOST KOL
 NA VŠECHNY TYPY VOZIDEL
■  AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
■  AUTOKLIMATIZACE
 SERVIS - ÚDRŽBA - KONTROLA
■  PŮJČOVNA PŘÍVĚS. VOZÍKŮ
■  ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
■  PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
■  RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL

po - pá 8.00-17.00, so 8.00-12.00
Ivančická 483, Moravský Krumlov

(bývalý areál Dřevotvaru)
tel.: 515 321 157

mobil: 731 816 617, servis 733 569 624
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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.

NEŠETŘETE

ZA TELEFON !!!

 ZJISTĚTE SI AKČNÍ CENU

U KONKURENCE A NAŠE SMLUVNÍ

CENA VÁS PAK URČITĚ PŘEKVAPÍ!

§

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Elektrárna si žije svým normálním denním životem, odstávka
na 3. bloku pokračuje dle předpokladů, a tak si Vám dovolím předat
pár informací o dění kolem jaderné energetiky ze zahraničí. 

Ta první je od našich jižních sousedů: 19. února uveřejnily interne-
tové noviny Regiony 24 informaci, že studenti z Rakouska navštíví 
elektrárnu Temelín. Přednášky, které vedou už několik let Jihočeští 
taťkové (většinou operátoři Temelína), tak přinesly první ovoce. Na 
pozvání k návštěvě elektrárny odpovědělo 17 středoškoláků z Kremsu. 
Studenti se v diskuzi dokonce zajímali i o podmínky práce na temelín-
ské elektrárně.

Renesance jaderné energetiky v Itálii začíná nabývat konkrétní
podoby. Italská vláda vytvořila státní úřad pro jadernou energii, obno-
vitelné zdroje a efektivitu ve spotřebě elektrické energie. 

V energetickém plánu Itálie je stanoveno, že v budoucnu by se mělo 
25% energie pro vlastní spotřebu vyrábět v jaderných elektrárnách.

Vláda Velké Británie připravuje provést kontrolu produktivity a zna-
lostí v inženýrsko-konstruktérském sektoru, aby se prověřilo, zda jsou 
britské projektové společnosti připraveny a schopny efektivně vést 
velké projekty v budoucnosti, např. stavby nových jaderných bloků.

Dále vláda V.B. stanovila termín 31. březen, do kdy má průmysl 
předložit návrhy na lokality, kde by se mohla v budoucnosti začít stavba
nových jaderných elektráren. 1.3.2008,    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, chtěla bych se Vás zeptat na jednu věc. V souvislosti s roz-
vodem mého manželství bylo mému manželovi stanoveno výživné na naše 
dvě děti, které zůstaly u mne. Toto výživné činilo dohromady 2.000 Kč.
Od této doby uplynulo asi 6 let a já bych chtěla toto výživné na děti zvýšit. 
Hlavním problémem pro mě je ale to, že můj manžel pracuje na živnos-
tenský list, a když jsem jej o zvýšení výživného na děti požádala, tak mi 
sdělil, že mi víc platit nebude. Řekl mi, že si to mám klidně řešit přes 
soud, že má příjem kolem 8 tisíc měsíčně a soud mu výživné tedy asi těžko 
zvýší. Chtěla bych se teda zeptat, jak tuto věc řešit. Děkuji za odpověď. 

Případ, který popisujete, není bohužel nijak výjimečný a sám se s ním 
ve své praxi setkávám velmi často. Samozřejmě soud při určování výživ-
ného nebo při rozhodování o zvýšení či snížení výživného má i jiné mož-
nosti než pouze předložení daňového přiznání rodiče - živnostníka.  

Na tuto otázku pamatuje přímo § 85a zákona o rodině, který říká, že 
rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z pří-
jmů (jde např. právě o příjmy z podnikání), je povinen soudu prokázat své 
příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů
a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístup-
něním dalších údajů. Jestliže by rodič tuto povinnost nesplnil, říká zákon, 
že soud bude mít za to, že jeho průměrný měsíční příjem je 12,7 násobku 
částky životního minima jednotlivce dle zákona (tj. asi 39 tisíc Kč).

Soud tak v těchto případech většinou požaduje doložení dalších dokladů 
(např. nejčastěji peněžní deník, účetnictví, účetní závěrku či méně často 
také znalecký posudek z oboru ekonomie), aby mohl přesněji stanovit vý-
dělek podnikajícího rodiče. Samozřejmě soud může využít i jiné způsoby, 
jak zjistit příjmy druhého z rodičů. 

Ve vašem případě bych se tak tvrzení otce dětí neobával, a pokud nebude 
možná nějaká dohoda o navýšení výživného nebo budete mít strach, jestli 
by otec dětí tuto dohodu v budoucnu plnil, tak se obraťte na soud s návrhem 
na zvýšení výživného, popřípadě k tomuto podání a zastupování vyhledejte 
právní pomoc advokáta. Na zvýšení výživného máte nárok, jestliže došlo
na něčí straně (otec, matka, dítě) k podstatné změně poměrů. U dětí dochází 
ke změně poměrů a nárůstu jejich potřeb samozřejmě již s jejich přibýva-
jícím věkem a např. nástupem do školy, dojížděním do učiliště, na střední 
školu aj. U rodičů pak při změně zaměstnání, výraznějším zvýšení či snížení 
jejich výdělku či vzniku další vyživovací povinnosti k jinému dítěti atd. 
Soud tyto okolnosti posuzuje u každého případu samostatně.   

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

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

Žaluzie Koblížek
Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

www.zaluziekoblizek.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

PRODEJNA
KLÍMA

ve spolupráci s AD PARTNER nabízí: 

originální náhradní autodíly  •  oleje
maziva  •  technické čistící prostředky

autobaterie  •  příslušenství
VO a MO prodej  •  rozvoz zboží. 

Ivančice, Ostřihom 15 (za nemocnicí) 
tel.: 777 628 078, 539 083 064,

e-mail: ales.klima@volny.cz

•   slevy pro fi rmy a stálé zákazníky
•   prodej nových i starších ND a příslušenství
•   kompletní služby a poradenství ohledně nákupu a prodeje Vašeho vozu
•   zdarma likvidace pojistných událostí při splnění podmínek

AKCE BŘEZEN: ZDARMA - prohlídka Vašeho vozu včetně protokolu o stavu 

Za kostel získali 100 tisíc
/Brno, Višňové/ Posledního února skončila možnost hlasovat pro jed-

notlivé památky Jihomoravského kraje v soutěži O nejlépe opravenou 
památku. O prvenství se ucházelo 20 památek, z toho šest jich bylo ze 
Znojemska. I když zatím nebyly ofi ciálně výsledky sděleny, podle počtu 
došlých hlasů se na druhém místě umístil kostel svatého Jana Křtitele ve 
Višňovém. Protože letošní ročník nepoznamenal žádný skandál v podo-
bě připisování hlasů, jak tomu bylo loni, dá se výsledek považovat za 
defi nitivní. Systém byl změněn a hlasy se posílaly z mobilních telefonů 
jako SMS. Kostel ve Višňovém získal 2826 hlasů, za což do obce popu-
tuje 100 tisíc korun. Před ním se umístil jen zámek v Letovicích.

Kostel ve Višňovém je raně gotická stavba z druhé poloviny 13. 
století, postupně byl přestavován počátkem šestnáctého století, roku 
1696, ve století devatenáctém a v roce 1901. Opravy představovaly 
především novou fasádu. Kostel byl ale i v jiných hlediscích v havarij-
ním stavu. V roce 2008 tak byla ukončena tři roky trvající komplexní 
rekonstrukce spočívající také v obnově střech. 

Znojemsko v letošním roce zastupovala v soutěži hřbitovní brána 
v obci Kadov - celkem 70 hlasů, zámek v Miroslavi - 262 hlasů, kostel 
sv. Jana Křtitele ve Višňovém - 2826 hlasů, kalvárie ve Znojmě - 7 
hlasů, kaple v Kravsku - 47 hlasů, bývalá poštovní stanice ve Vratěníně 
– 168 hlasů. Z Brněnska to byl kostel sv. Markéty v Loděnicích - 108 
hlasů. Umístění kostela ve Višňovém v této soutěži by mohlo pomoci 
zvýšit návštěvnost obce a zájem turistů nejen o tuto památku.    /mask/

/Moravský Krumlov, Jamolice/ 
Kolonie státem přísně chráněné-
ho sysla obecného se dočká dal-
šího chráněného místa v podobě 
záložního letiště v Jamolicích. 

Registrace tohoto území se 
provádí především za účelem 
ochrany sysla obecného, který je 
řazen mezi zvláště chráněné dru-
hy živočichů v kategorii kriticky 
ohrožených. Proto se na tomto 
území omezuje veškerá zeměděl-

ská činnost kromě pravidelného 
kosení a odstraňování pokosené 
hmoty. Dále zde není možné 
například používání chemických 
látek a hnojiv, poškozování sou-
vislého travního porostu, jakáko-
liv výstavba včetně umisťování 
mysliveckých zařízení, výsadba 
keřů a stromů, skládkování ja-
kéhokoliv materiálu, pořádání 
hromadných akcí a volný pohyb 
psů a koček.                       /mask/

Syslům patří celé letiště

/Ivančice/  Poslední únorový 
den proběhl ve sportovní hale 
v Ivančicích za pomoci Střediska 
volného času Ivančice a sponzorů 
první ročník turnaje starších žáků 
v házené Vangl Cup 2009.

Z původně dvoudenního tur-
naje se stal turnaj jednodenní. 
Důvodem bylo nedostavení se 
některých týmů, které postihla 
chřipková epidemie a právě 
probíhající jarní prázdniny. Nic 
z toho však neovlivnilo kvalitu a 
obsazení turnaje.

„Přijela družstva z Českých 
Budějovic, Olomouce, Prostě-
jova a Brna. Hrálo se systémem 
každý s každým dvakrát dvacet 
minut. Zápasy byly kvalitní a 
herní projev všech týmů byl vy-
rovnaný. Přece jenom jeden tým 
trošku převyšoval ostatní a to 
tým z Českých Budějovic, kte-

rý bez ztráty bodu získal pohár 
za první místo a stal se prvním 
vítězem Vangl Cupu starších 
žáků. Druhé místo obsadila 
Olomouc a třetí místo pro ra-
dost všech domácích fanoušků
a trenéra Tomáše Holého tým 
HK Ivančice. Byl to první turnaj, 
ve kterém nastoupily Ivančice 
v plné sestavě a na herním pro-
jevu i výsledcích to bylo hned 
znát,“ informoval Jiří Obršlík 
z pořádajícího HK Ivančice.

Na turnaji byl volen ALL 
STAR TÝM, do kterého se dostal 
i domácí hráč David Šic. Celý tur-
naj proběhl v příjemné a přátelské 
atmosféře a za to patří dík všem 
hráčům a trenérům zúčastněných 
týmů, dík patří i sponzorům. Další 
turnaj ze série Vangl Cup se bude 
konat 16. a 17. května, a to druhý 
ročník turnaje minižáků.       /jak/

VANGL CUP 2009
I. ročník turnaje v házené

foto: mask
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Na naše dotazy odpovídal 
MUDr. Milan Špaček, pediatr a bý-
valý senátor PČR za Znojemsko

Jak dlouho jste už v politice? 
Proč jste se dal na tuto dráhu?

V politice komunální jako člen 
zastupitelstva působím od r.1992. 
V roce 1996 jsem byl osloven 
okresním vedením KDU-ČSL, 
abych za Lidovou stranu kandi-
doval do senátu. Byly to histo-
ricky první volby do senátu po r. 
1989 a senát byl jaksi nechtěným 
dítětem, slíbeným federálním 
poslancům po rozdělení Česko-
slovenska. Volby do senátu pro-
bíhají každé 2 roky a roky 1996 
-98 byly z mého pohledu nejlepší 
za celé mé působení v této ústav-
ní instituci. Sešla se tam celá řada 
skvělých lidí a atmosféra byla 
velmi přátelská a slušná, i přes 
nesouhlas v politických stano-
viscích. Měl jsem se od koho učit 
a velmi rád na toto období vzpo-
mínám. Od roku 2000 do roku 
2003 jsem byl členem krajského 
zastupitelstva, pak do roku 2004 
náměstkem min. zdravotnictví
a do loňského roku zase senáto-
rem za náš okres.

Co na to Vaše rodina? Dala se 
skloubit práce úspěšného pediat-
ra a politika?

Rodina to samozřejmě vždy a 
u každého člověka, který je nějak 
veřejně činný a který není nikdy 
pánem svého času, odnáší. Mám 
štěstí, že naše rodina toto období 
se mnou vydržela a že jsem se 
měl vždy kam rád vracet - domů. 
Práci pediatra jsem nikdy zcela 
neopustil, v prvních letech jsem 
pediatrii ještě i učil na Zdravot-
nické škole ve Znojmě a celou 
dobu jsem si udržoval částečný 
úvazek v Dětském centru, takže 
jsem se měl kam vrátit.

Proč jste v loňském roce již 
nekandidoval a neobhajoval
post senátora?

Nikdy jsem nekandidoval sám 
za sebe. Vedení Lidové strany 
mi na základě osočování ve 
Znojemském týdnu nevěřilo a 
bez podpory se nedá kandidovat. 
Vybralo si jiného kandidáta a já 
jsem toto rozhodnutí respektoval 
a respektuji.

Když jsme u předvolebního 
boje, jak byste charakterizoval 
ten poslední z Vašeho pohledu 
pozorovatele? Změnily se metody 
k ovlivnění voličů?

Tak jak se vyvíjí celková atmo-
sféra ve společnosti, tak se i mění 
všechno, politiku a volební boje 
nevyjímaje. Panuje-li pravidlo, 
že úspěch je vším, že je jediným 
životním cílem, pak se tomuto  
podřizuje všechno. Ohleduplnost, 
slušnost, takt a další vlastnosti, 
bez kterých se dle mého těžko 
žije, se začínají považovat za 
opovrženíhodnou slabost, která 
na jevišti současného světa nemá 
místo. Naopak začíná platit, že vše 
je dovoleno, jen když to povede k 
porážce protivníka a k vítězství. 
Podle toho vypadají a obávám se, 
že budou vypadat, volební boje.

Zůstaňme ještě chvíli u období 
Vašeho úřadu senátora. Shrňte 
svou práci, co se Vám povedlo, 
kde jste pomohl? 

Nejlepší a jediné pravdivé 
hodnocení práce každého politika 
i senátora vystavují voliči. Takže 
tato otázka je určena především 
jim. Za sebe mohu pouze říci, že 
jsem se vždy snažil pomoci, kde 
to šlo a nikdy neublížit.

Opět ordinujete jako lékař 
- pediatr, vrátil jste se do Dět-
ského centra. Co se tu za tu dobu 
změnilo? 

V Dětském centru za vedení 
mého přítele ing. Bohumila So-
chora se toho změnilo hodně a 
to vždy k lepšímu. Měl jsem to 
štěstí, že jsem mohl díky svému 
úvazku spolupracovat. Zájemce
o naše dětské zařízení, které patří 
k největším v České republice a je 
jedinečné svým rozsahem posky-
tovaných služeb, odkazuji na naše 
webové stránky.

Jaké jsou Vaše další plány 
jako lékaře? 

Od listopadu 2008 jsem ředi-
telem a primářem DC Znojmo. 
Mé plány spočívají ve snaze do-
stat toto zařízení na evropskou 
úroveň, rozšířit péči o novinky, 
kterých stále přibývá. Jsem hrdý 
na všechny spolupracovníky
a považuji si za čest, že mohu 
s tak skvělými lidmi spolupra-
covat. Každého,kdo má zájem, 
rád přivítám a podám podrobné 
informace.

Chtěl byste se ještě vrátit do 
politiky ať už komunální nebo 
vysoké? Jaké jsou Vaše cíle 
v tomto ohledu? 

Zatím zůstávám členem měst-
ského zastupitelstva ve Znojmě, 
na této úrovni bych chtěl praco-
vat i nadále, samozřejmě bude-li 
chuť mne volit. Přiznám se, že 
nevím, jak to bude v budoucnu 
vypadat, když vedení Lidové 
strany od října až dosud nenašlo 
čas se k mé práci v senátu a na 
okrese vyjádřit.

Jak hodnotíte uplynulý rok
v našem  regionu? 

Rok 2008 se v regionu znojem-
ském nijak nelišil od ostatních 
regionů v celém státě. Stále tytéž 
neřešené problémy týkající se 
infrastruktury, zvýšení zaměst-
nanosti ve službách a další, které 
jsou nám dobře známy.

V současnosti se hodně hovoří 
o celosvětové hospodářské krizi.
Jak podle Vás zasáhla náš 
region? Dají se podle Vás 
následky nějak eliminovat? 

Rok 2008 ve svém závěru 
ukázal, kam vede neřízený kon-
zumní způsob života, nerozumné 
hospodaření a víra ve všemocný 
trh. Krize, která je celosvěto-
vá, se nám nemůže vyhnout. 
Znojemsko si podobnou malou 
krizi zažilo už v 90. letech, kdy 
celá řada velkých a klíčových 
zaměstnavatelů zkrachovala, 
nebo byla vytunelována. Tehdy 
se zvýšila míra nezaměstnanosti 
a byli jsme v počtu nezaměst-
naných na prvních místech v re-
publice. Nyní se situace částečně 
opakuje, pouze s tím rozdílem, 
že krize doléhá a dolehne na 
celý stát i na země okolo.

Jak vidíte další celkový vývoj, 
místně i globálně? Jste optimista 
nebo pesimista? 

Nejsem prognostik, pouze na 
základě přečteného a na základě 
hovoru se zkušenými ekonomy, 
se domnívám, že doba útlumu 
bude delší než jeden rok. Jak
a k čemu krize ve světě povede 
si netroufám říci. Jen doufám, 
že rozum a soucit převládne nad 
chamtivostí a blbostí.

Závěrem nám prosím řekněte, 
jak trávíte volný čas. Co Vaše 
záliby?

Volný čas trávím četbou a 
studiem cizích jazyků. Ven mně 
vždy vytáhne manželka a tak 
i díky ní chodím o víkendu na 
vycházky, jezdím lyžovat a v létě 
plavat. Zajímám se o literaturu 
faktu a mou oblíbenou televizní 
stanicí je ČT 2 a z rozhlasových 
stanic Vltava ČrO 3.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Zeptali jsme se: MUDr. Milana Špačka Brkoslavové obsadili Miroslav  

/Miroslav/ Minulý týden obsadilo topoly u kulturního domu hejno
jednoho z nejhezčích opeřenců, které lze u nás vidět, brkoslavů.
Brkoslav severní, nebo také obecný je považován za papouška severu.
V hejnu bylo napočítáno 350 jedinců. V Miroslavi si pochutnali na je-
řabinách za restaurací Slávie. Po skončení hostiny všichni ihned odle-
těli. Brkoslav severní je pták velký jako špaček obecný. Je načervenale 
hnědý se špičatou chocholkou, černou bradou a hrdlem, bílou a žlutou 
kresbou na křídlech a ocase. Samec a samice se navzájem neliší. Létá 
přímo a rychle. Hnízdní v severní Evropě v pásmu severského lesa,
v zimě však někdy zalétá ve velkých hejnech do střední Evropy. Hnízdí 
v květnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je z větviček, lišejníků a sté-
bel spoře vystlané peřím a srstí, je umístěno na stromech. Samice snáší 
4 - 6 šedých, řídce tmavohnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí sama 
po dobu 14 dnů, a o mláďata se poté starají oba rodiče. Za potravu mu 
slouží v létě mouchy, v zimě téměř výlučně bobule. Brkoslav severní je 
tažný pták přezimující v zimě u nás. Přilétá v říjnu až listopadu a odlétá 
na přelomu března a dubna.                         /mask/ Foto Julius Klejdus 

Sochy zdobí nádvoří 
/Ivančice/ Nádvoří radnice zdobí čtyři sochy světců, které byly 

nedávno rekonstruovány. Tyto sochy byly dříve součástí morového 
sloupu na Palackého náměstí. Již před více jak devíti lety započala re-
konstrukce této památky, ale protože sochy sv. Karel Boromejský, sv. 
Šebestián, sv. Barbora a sv. Jan Nepomucký byly poničené především 
kyselými dešti, byly dočasně uskladněny v depozitáři. Pro sochy byly 
udělány speciální podstavce a důmyslné uchycení.

„V rámci rekonstrukce nádvoří radnice proběhlo také restaurování čtyř 
soch světců, o kterých bylo rozhodnuto, že se stanou součástí výzdoby 
radničního dvora. Myslím si, že restaurování proběhlo velmi úspěšně,
a že tyto památky obsadily velmi důstojné místo, takže je veřejnost
může kdykoli spatřit,“ vysvětlil starosta města Vojtěch Adam.          /jak/

www.alma.cz
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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 fi remních předpisů a udřování systému jakosti,
  sledování a statistika kvality, vedení auditů (certifi kační, 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 ohodnoceníLé

to 
09

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232

40 ověřených
cestovních
kanceláří
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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 

AKČNÍ NABÍDKA KUCHYNÍ

NIKA 180 cm

clasik olše medová 7.590,- Kč

NIKA 260 cm

ekran javor 9.810,- Kč

NIKA RAMKA jabloň

180 cm   7.380,- Kč

250 cm   9.320,- Kč

260 cm   9.810,- Kč

Při zakoupení kuchyňské linky

celoplošný nerezový dřez

ZA SUPER CENU 999,- Kč.

(Běžná cena 1.890,- Kč.)

MIROSLAV �����������

ZNOJMO ���������������������
�����������������������������

MORAVSKÝ KRUMLOV

Nav�tivte také prodejní akci v sále hotelu Epopej 
v Moravském Krumlov� 9. � 10. b�ezna 2009

�������������������������������������

70% PERMANETNÍ
SLEVY!!!

NOVÉ NEPOU�ITÉ ZBO�Í II. JAKOSTI
OD SV�TOVÝCH OD�VNÍCH ZNA�EK

IVAN�ICE
���������������������������������������
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IVANČICE v 15. a 16. století
Ivančice 14. století poskytovaly obraz prosperujícího města. 

Vinařství bylo základem zámožnosti měšťanů. Potíže nastaly po roce 
1371 když moravský markrabě Jan Jindřich rozdělil v poslední vůli 
Moravu mezi své tři syny. Nastal čas domácích válek a Ivančice byly 
dokonce v jednom období v rukou loupeživých rytířů. Nepokojná doba 
nakonec dospěla do husitských válek. Ivančice byly obsazeny husity 
v roce 1421, znovu 1424 a husitská posádka zůstala v Ivančicích až do 
roku 1435. Město bylo jedním z opěrných bodů husitů na Moravě. 

Vláda krále Jiřího z Poděbrad přinesla zásadní změnu v posta-
vení Ivančic. Jiří zastavil Ivančice Jindřichu z Lipé (+1473), v roce 
1476 přešla zástava na Viléma z Perštejna, o deset roků později se 
Ivančice staly majetkem Viléma z Perštejna a přestaly být královským 
městem. Když Jindřich z Lipé ml. dospěl plnoletosti (1496), zasnoubil 
se s Bohunkou z Perštejna, dcerou Vilémovou a Ivančice přešly do 
majetku krumlovského panství. 

Během těchto změn se počeštila správa města a pokračoval jeho 
vývoj. Nejvýznamnější stavební akcí v tomto období bylo dokončení 
gotického chrámu a vystavění kaple sv. Jakuba. 

Šestnácté století je v Ivančicích obdobím klidu pro vysoký stupeň 
náboženské i národnostní tolerance. Obživu města dál zajišťovalo 
vinařství. Nejslavnějším obdobím historie Ivančic je období působe-
ní jednoty bratrské a zejména jejího biskupa Jana Blahoslava. První 
písemný doklad o přítomnosti českých bratří je z roku 1505. Přes ne-
přízeň katolických panovníků i protestantů chránil krumlovský majitel 
Ivančic Jan z Lipé českobratrský sbor, a v r. 1539 vydal bratrskému 
sboru privilegium, kterým, mimo jiné, zaručil jeho náboženskou svo-
bodu a stanovil ekonomická a hospodářská pravidla existence. 

S příchodem Jana Blahoslava jako biskupa českobratrského 
v roce 1558 se stává ivančický sbor duchovním centrem jednoty. Byl 
sem přenesen ústřední archiv a od roku 1562 i tajná tiskárna. Pod Blaho-
slavovým vedením získalo bratrské školství vysokou úroveň. Vytvořilo 
se zde nakladatelské centrum, odkud vycházely tisky evropské úrovně. 
Po smrti Blahoslava (1571) činnost jednoty v Ivančicích nekončí. Byla 
zde zřízena vyšší škola, gymnázium, pro které získali bývalého profeso-
ra wittenberské univerzity Esroma Rüdingera. Existence tiskárny byla 
ohrožena a proto byla v roce 1578 přestěhována do Kralic. EX INSULA 
HORTENSI - Z ostrova zahrad - to byla značka tajné českobratrské
tiskárny v Ivančicích, jejíž knihy proslavily Ivančice po celé Evropě. 

Ivančický sbor dosahoval na přelomu století asi 300 lidí, z to-
ho asi desetina byla z Ivančic. V roce 1623 byla činnost ukončena
a ivančický biskup Jiří Erastus se spolu se zbytkem sboru vystěhoval 
do Náměště a v r. 1628 do Polska. Poslední biskup jednoty - Jan Ámos 
Komenský se nazýval ivančickým biskupem, ale není doloženo, že by 
v Ivančicích někdy byl. Mimo českých bratří byli v Ivančicích také 
bratří němečtí, kteří užívali kapli Nejsvětější Trojice. V roce 1527 se do 
Ivančic přestěhovali z Mikulova novokřtěnci, nazývaní švýcarští bratří. 
Jejich kazatel Jan Sylván byl první známý slovenský básník. Později se 
v Ivančicích usazují radikální novokřtěnci (také zvaní habáni, toufaři), 
kteří se po krátké době přestěhovali do Alexovic. Alexovická komunita 
byla bohatá obec, která měla ke konci své existence asi 400 dospělých 
členů. Po zabavení majetku byli donuceni se v roce 1622 vystěhovat 
do Uher. Pod ochranou vrchnosti v Ivančicích vzkvétala také židovská 
obec, jedna z nejstarších na Moravě. Katolíci byli v Ivančicích zastou-
peni málo a konali své bohoslužby v kapli sv. Jakuba.

Roku 1590 postihl město rozsáhlý požár, v letech 1604-1606 
zde řádila morová epidemie, která zdecimovala také osazenstvo 
bratrského sboru. Roku 1608 se ivančický radní dům stal dějištěm 
stavovského sněmu, při kterém se jednalo o dosazení Matyáše Habs-
burského na český trůn. Před Bílou horou byly Ivančice podle veli-
kosti šestým městem na Moravě.                                        Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY: Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města; 
Kratochvíl A.: Ivančice, bývalé královské město na Moravě
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expedice speculum
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150 let nemocnice v Ivančicích - I.
Zdravotnictví ve středověku 

zajišťovali především ranhojiči, 
porodní baby a lazebníci. Nad 
nimi vykonávali dozor lékaři, 
kteří dohlíželi také na práci špitál-
ního mistra ve špitálech, zvláště 
ve velkých městech, kde špitály 
byly. V menších městech, pokud 
byla snaha se o nemocné posta-
rat, byly chudobince pro chudé, 
staré a nemocné obyvatele, kteří 
byli odkázáni na dary a odkazy. 
Nejstarší chudobinec v Ivančicích 
se připomíná v roce 1442 a byl
za kostelem.

Lazebníci v Ivančicích pro-
vozovali své řemeslo v lázních, 
původně prý v místech „pod 
obecným mlýnem u městské zdi, 
kudy potůček od masných krámů 
spadá do strouhy“. Jedná se o 
uličku z Drůbežního trhu směrem 
ke strouze. První zmínka o lazeb-
níkovi je z roku 1496, poslední 
z roku 1618, podrobnější je 
z roku 1577. Tehdy onemocnělo 
„záhadnou“ nemocí v Brně a 
okolí několik set lidí. Brněnský 
ranhojič neměl v léčení úspěch, 
a proto začali nemocní chodit 
k lazebníkovi až do Ivančic. Ten 
je zavíral do potní světničky, kde 
kropením vody na žhavé ocelové 
plotny dělal páru, a když se jeho 
pacientům otevřely potní průdu-
chy v kůži, podkuřoval je dýmem 
z rumělky a dával jim užívat 

rtuťový lekvar, až se jim rozvi-
klaly zuby. V rumělkovém dýmu 
se mu sice udusil jeden kožešník 
ze Zábrdovic, ale jinak se úspěš-
ný ivančický lazebník osvědčil 
jako úspěšný terapeut. 

V 16. století a na začátku 
17. stol. vynikali v ranhojičství 
novokřtěnci v Alexovicích. V za-
chovaných knihách jsou vykazo-
vány dluhy a platby lékařům do 
Alexovic. V Ivančicích byla v té 
době lékárna, ta později zanikla
a byla obnovena v 18. století

Za předchůdce ivančické ne-
mocnice lze považovat ivančický 
městský špitál - chudobinec ozna-
čený v archivních pramenech 
jako „Stadt eibenschitzer Spital“ 
postavený v roce 1754. Stával 
před Besedním domem, na místě 
pozdějších městských záchodů 
a byl zbořen v roce 1946. Podle 
úředního sdělení z roku 1822 
bylo v něm trvale umístěno šest 
starých, chudých a většinou i ne-
mocných osob, kolem roku 1900 
zde přebývalo 12 - 15 osob. Péče 
o jejich zdraví byla minimální, 
spíše žádná. Kromě úředního 
správce, kterou zastával v letech 
1822-1831 Mikuláš Vobratanský,
nepůsobil zde žádný ranhojič 
nebo ošetřovatel. V první polo-
vině 19. století byla péče o ne-

mocné ve městě svěřena do rukou 
městských ranhojičů. K roku 
1823 je uváděn ranhojič Mauser. 
Zřejmě nekonal své povinnosti 
vážně, protože představitelé ma-
gistrátu vyslovili vážně míněnou, 
výstražnou a písemnou důtku.
O několik roků později, až do 
konce třicátých let 19. století 
vykonával ve městě ranhojičské 
řemeslo spolu s Mauerem jistý 
Schultz. Jeho schopnosti nebyly 
městskou správou nijak komento-
vány, takže nevíme, jak si vedl.

V roce 1837 se o místo ivan-
čického ranhojiče ucházel Judas 
Weschler. V žádosti o místo, 
adresované magistrálnímu úřa-
du v Ivančicích upozorňoval 
Wechsler na nedobrý stav péče o 
nemocné a poukazoval, že v Ivan-
čicích není nikdo, kdo by mohl 
poskytnout nemocným alespoň 
základní zdravotnické ošetření. 
Ranhojič Schultz zemřel a Mauser 
je přestárlý, takže není schopen 
léčit. Tato situace Wechslerovi 
nahrávala. Přesto až v roce 1852 
obdržel Wechsler povolení usadit 
se v Ivančicích a vykonávat ran-
hojičskou praxi. Ve stejném obdo-
bí působili v Ivančicích i židovští 
lékaři např. Joachim Adler. 

Tehdy však od 1. prosince 1847 
v Ivančicích léčil a ošetřoval ne-
mocné odborník, doktor medi-
cíny a chirurgie Johann Munk. 

Munk byl velmi obratný, zdatný 
a pracovitý lékař. Jeho pacienti 
i celá ivančická veřejnost a také 
politická reprezentace města si ho 
vážili a oceňovali jeho vlídné cho-
vání a lidský přístup k nemocným. 
Marně se však domáhal zvýšení 
platu, který v době jeho nástupu 
do funkce byl 20 zlatých. Marně 
poukazoval na to, že např. ve Zno-
jmě nebo Budišově má městský 
lékař plat desetkrát vyšší. 

 V dopise z 10. ledna 1852 při-
pomněl důrazně Munk starostovi 
města: „Mám nelehkou povinnost 
vytknout Vám, že město jako Ivan-
čice nevlastní pro případ náhlých 
a nepředvídatelných onemocnění 
… žádnou nemocnici, ba ani je-
diný pokoj pro nemocné“. Ještě 
v živé paměti byla epidemie moru, 
na který v letech 1831-32 zemřelo 
v Ivančicích 108 lidí. (v Němči-
cích 53 osob). Špatné materiální 
podmínky v Ivančicích a lákavá 
nabídka městského lékaře ve 
Vídni se staly důvodem Munkova 
odchodu z Ivančic k 31. 10. 1854.

Přesto, že doktor Munk z Ivan-
čic odešel, byl prvním, který 
veřejně přednesl myšlenku na 
zřízení nemocnice v Ivančicích. 
Politická reprezentace města na-
stupující po revolučních změnách 
v roce 1848 nacházela ve svých 

představách o modernizaci Ivan-
čic také pochopení pro zřízení 
městské nemocnice. Značnou 
zásluhu na zajištění záměru zřídit 
nemocnici (dobově označovanou 
jako špitál) lze přičíst radním 
města, především Dominiku 
Missbachovi, Václavu Sadilovi 
a Janu Kočímu, ale největší podíl 
měla nejvýraznější osoba ivančic-
kého společenského a politického 
života Antonín Worel - majitel 
lékárny a první starosta. Worel 
jako lékárník měl k prosazování 
městské nemocnice velmi blízko 
a z hlediska svého postavení měl 
možnost záměru vybudovat ne-
mocnici hodně pomoci. Je známá 
jeho korespondence (převážně 
kolem roku 1856), vybízející růz-
né instituce ke spolupráci na vy-
budování nemocnice. Například 
připomněl okresnímu hejtmanovi 
Anderlemu nedávné nepříjemné 
zkušenosti s epidemií moru a tyfu 
v Ivančicích a vyslovil se jedno-
značně pro bezodkladné zřízení 
nemocnice, která by umožňovala 
léčbu alespoň 12 pacientům. Na 
starostovu výzvu svolali před-
stavení cechů 1. července 1856 
schůzi svých členů, na které od-
souhlasili jednak jednorázový dar 
z cechovní pokladny 10 zlatých, 
dále plynule přispívat do fondu 
na stavbu nemocnice. 

Mimo místních korporací a jed-
notlivců přispěli fi nančně i majite-
lé průmyslových podniků v oko-
lí. Oslavanský důlní podnikatel 
Karel Stummer přispěl částkou 
2020 zlatých, alexovický továrník 
Alfréd Skene přispěl částkou 2380 
zl., majitel oslavanských dolů Jan 
Müller věnoval 1000 zl, přispěl 
také důlní podnikatel z Padocho-
va Josef Klein. Největší částkou 
- 6000 zl. přispěla na zřízení ne-
mocnice ivančická obec.

V průběhu let 1855 -1858 byla 
shromážděna potřebná fi nanční 
částka umožňující otevření a 
zahájení provozu spolkové ne-
mocnice v Ivančicích, umístěné 
v Široké ulici, v domě získaném 
od Františka Reisingera. Nemoc-
nice byla slavnostně otevřena
a předána k užívání v sobotu 19. 
března 1859. Mohla pojmout až 
22 pacientů z Ivančic a okolí. 

Od počátku existence nemocnice 
vykonávala její správu takzvaná 
rada podílníků sestávající z ma-
jitele továrny v Alexovicích, 
zástupců uhelných dolů v Osla-
vanech a Padochově, ze starosty 
města, dále prvního radního a 
jednoho člena obecního výboru. 
Z této šestičlenné správní rady 
byl zvolen každé tři roky předse-
da a místopředseda.

Od vzniku nemocnice přes 
čtyři desetiletí řídil její činnost 
doktor medicíny a chirurgie Josef 
Keckeis. V Ivančicích nastoupil 
3.  prosince 1854 do služeb města 
a po schválení jeho ustanovení 
„als Stadtarzt im Eibenschitz“ 
okresním hejtmanstvím v lednu 
následujícího roku převzal po 
doktoru Munkovi nejen praxi 
městského lékaře, ale i myšlen-
ku svého předchůdce - založení 
městské nemocnice, kterou začal 
horlivě prosazovat. Lékařskou 
ordinaci měl v ulici Václava 
Novotného v domě č. 14. Dnes 
je to menší domek a nemůžeme 
odhadnout, zda byl tehdy spojen 
se sousedními domy. Rozhodně 
před 150 lety zde nebyla souvislá 
řada domů jako dnes.

Také dr. Keckeis jako přední 
představitel tábora ivančických 
Němců dokázal využít politických 
poměrů na ivančické radnici, 
kterou tehdy ovládali němečtí 
nacionálové. Dokázal využít i 
správního postavení Ivančic, které 
byly v době prosazování výstavby 
nemocnice sídlem smíšeného 
soudního a politického okresu
a známostí s německými průmysl-
níky Ivančicka. Doplňoval tak úsi-
lí starosty města Antonína Worla
o zřízení nemocnice. Česká strana 
města zazlívala MUDr. Keckei-
sovi jeho proněmecký postoj, na 
druhé straně jej uznávala jako 
odborníka - lékaře. V čele nemoc-
nice byl od jejího založení v roce 
1859 až do roku 1901, kdy odešel
na odpočinek.               Jiří Široký

POUŽITÉ PRAMENY: • Kra-
tochvíl A.: Ivančice, býv. král. 
město na Moravě - 1906 • Kolek-
tiv autorů: Ivančice, dějiny města 
- 2002 • Čejka J.: Založení nemoc-
nice v Ivančicích - Ivančice 1999
• Ivančický zpravodaj - různá čísla

Dějiny a pamětihodnosti 
obcí Ivančicka

Budova starého špitálu - chudobince

Práce na vinici

Bratrský kancionál z roku 1572                                    /foto Josef Klega/

Pamětní deska ze sbírek Muzea Brněnska          foto Muzeum Ivančice

MUDr. Josef Keckeis - 70 let  
Rytina z Mährisch-Schlesischer 
Correspondent  15. března 1898
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KULTURNÍ PROGRAMY   09. 03. - 22. 03. 2009
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz

• 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. Penzion Sport Rokytno na Českomoravské 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. Info
v kanceláři DDM, nebo na tel.: 515 321 201, 515 322 770, 604 234 246.
PŘIPRAVUJEME: • 10.4. od 16.00 hod. - „ZELENÁ SE TRÁVA, 
NA DOMKU JE SLÁVA“. Zase po roce jsou tady Velikonoce...Tradiční 
i netradiční velikonoční dekorace na DDM v Moravském Krumlově. Poplatek: 
45 Kč, s sebou: pracovní oděv, hadřík na utírání a vyfouknutá vajíčka.

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

e-mail: turisti@seznam.cz
• 19.3. v 18.00 hod. - „HORAMI ETIOPIE NA KOLECH“ - beseda s panem 
Berkou, velký sál kina Réna Ivančice, akce KIC.
• 21.3. - VYCHÁZKA Z MORAVSKÉHO KRUMLOVA DO IVANČIC. 
Odjezd vlakem z Ivančic v 8.08 hod. Vede paní Hana Šťastná.
PŘIPRAVUJEME: • 28.3.2009 - „32. POCHOD ZA SNĚŽENKOU 
DO KRASU“ - akce OKČT Blansko. Trasy 10, 25, 35, 50 km, ubytování je 
možno zajistit do 20.3.2009. Bližší informace - p. Drahoslav Kotlán, tel.: 723 404 
312. Odjezd vlakem z Ivančic v 6.15 hod., odjezd zpět z Blanska v 16.48 hod. 
a návrat do Ivančic v 18.40 hod. • 5.4. - „PRVNÍ JARNÍ VÝŠLAP S CÍLEM 
V PIVOVARU ČERNÁ HORA“. Recese po tématickým názvem: „KDO 
MÁ VĚTŠÍ KLIKU“. Pochod 10 - 15 km, v pivovaru odměna - gulášová 
polévka a pivo. Nejpočetnější skupina bude oceněna. Odjezd v 7.08 hod.
z Ivančic, vedoucí akce pan Ing. Moravec, počká v 7.58 hod. v Brně na nádraží. 

Městská knihovna Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01  Moravský Krumlov

tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• 3.3. - 31.3.2009 - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH PRO DĚTI A MLÁDEŽ S 20% 
SLEVOU z nakladatelství Librex (k prodeji ve studovně knihovny). V nabídce: knihy 
pro děti od 1 roku, zvukové knihy, knihy do vody, pohádková leporela, prostorová 
leporela, veselé knihy o zvířátkách, knihy pro začínající čtenáře, malované čtení, 
prac. sešity se samolepkami, hrací knihy s magnetkami, encyklopedie. 
• BŘEZEN - Měsíc knihy a Internetu: do 31.3. - PRODEJNÍ VÝSTAVA 
knih z nakladatelství Librex s 20 % slevou, více na: www.librex.cz. • 2.3. - 10.4. 
- MAGNESIA LITERA - soutěž o nejlepší českou knihu vydanou v roce 2008. 
Určeno pro všechny věkové kategorie čtenářů. 
• 12.3. v 17.30 hod. (pro dospělé), 13.3. dopoledne pro SŠ. - „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, vstupné: 50 Kč. 
Více o autorovi na: www.ludvikvaculik.cz.
• v průběhu března prodej opotřebovaných knih, časopisů, Harlequinů, 
exkurze ZŠ a SŠ do knihovny se samostatným plněním zadaných úkolů, luštění 
tajenky s počítačovou tématikou a o internetu.

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
• 17.3. v 18.00 hod. - KLUB D - SPOKOJENÁ ŽENA. Určeno ženám, které se 
chtějí něco dozvědět o výživě, pohybu, regeneraci, duševní hygieně...Vstupné: 30 
Kč/osoba, SVČ Ivančice, Komenského nám. 12. Nutné nahlásit se do 13.3.2009!
• 18.3. v 17.00 hod. - VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU - archy. Vstupné: 50 Kč/
mládež, 70 Kč/dospělí. Nutné nahlásit se  do 16.3.2009!
• 20.3. v 18.00 hod. - DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ - ve stylu Drum and 
bass, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza). Vstupné: 30 Kč, členové  zdarma.
• 22.3. v 15.00 hod. - VÍTÁNÍ JARA NA KOŇSKÉM HŘBETĚ. SVČ 
Ivančice, statek Padochovka. Vstupné: 10 Kč/osoba.
PŘIPRAVUJEME: • KRÁSNÁ A ZRANITELNÁ PLANETA ZEMĚ. Výtvarná 
soutěž s tématikou přírody a životního prostředí, určena žákům mateřských, 
základních a středních škol. Soutěžní práce se přijímají do čtvrtka 16.4.2009.

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

mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 14.3. od 15.00 do 18.00 hod. - SOUZNĚNÍ - MUZIKOTERAPIE JAKO 
CESTA KE ZDRAVÍ. Tao dechu, energizační hlasové techniky, zpěv jako řeč 
duše, spontánní tanec s bubny, pasivní muzikoterapie, posvátné písně. S sebou: 
pohodlný oděv, hlas, případně bubínky, chřestidla apod., chuť a odvahu k sebe-
poznání. Poplatek: 280 Kč / 250 Kč členové. Vede: Kateřina Pokorná - lektorka 
tance pro ženy a muzikoterapeutka.
• 17.3. od 9.30 do 11.30 hod. - PLETENÍ Z PEDIGU - VELIKONOČNÍ
DEKORACE II. S sebou: ručník, štípací kleště nebo nůžky, šídlo (jehlici). Na 
kurzu mají účastníci možnost koupit pedig s 10% slevou (materiál nutno objednat 
předem). Poplatek: materiál + 70 Kč / 60 Kč členové. Vede: Alena Pečerová - akre-
ditovaná lektorka. Přihlášky a info na tel.: 602 782 280 nebo alpedo@seznam.cz.
• 24.3. od 17.00 do 19.00 hod. - MALOVÁNÍ KRASLIC VČELÍM VOSKEM. 
Přijďte si ozdobit své kraslice nenáročnou lidovou technikou. S sebou: starší 
polévkovou lžíci, zavařeninu jako těžítko, vyfouknutá vejce (max. 10 ks).
Poplatek: 90 Kč / 70 Kč členové. (v ceně materiál).
DÁRKY K 1. VÝROČÍ PROVOZU: • HLÍDÁNÍ DĚTÍ - od 2. března každé 
pondělí a středu od 9.00 do 12.00 hod. Milí rodiče, nabízíme vám hlídání dětí, 
potřebujete-li např.: nakoupit, oběhat úřady, navštívit kadeřnici, lékaře nebo si 
jen zajít na kávu a chvilku si číst... a přitom mít dobře postaráno o své drobečky. 
V našem koutku jsou vítané děti již od 3 měsíců. Program je uzpůsoben věku 
dítěte. Poplatek: 60 Kč/hod., 40 Kč/hod členové, počítá se i každá započatá 
hodina,  zakoupení permanentky na 10 hodin/500 Kč (členové 350 Kč). Službu 
je nutno objednat den předem u Martiny Turečkové na tel.: 603 576 988, nejpoz-
ději do 16.00 hod. předešlého dne.
PRVNÍ NÁVŠTĚVA kroužků nebo herny po celý březen zdarma! Všichni, 
kteří se chystáte zavítat do Měsíční Houpačky poprvé, máte jedinečnou možnost 
navštívit zdarma naše pravidelné kroužky nebo hernu. Nabídka se týká pouze 
první návštěvy v každém kroužku a platí v měsíci březnu. Jste vítanými hosty!

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
• 9.3. v 8.30 hod. a v 10.00 hod. - POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA - školní pořad
• 16.3. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ VEČER ZUŠ. Taneční sál ZUŠ M. Krumlov.
• 18.3. - „KABARET ANEB VRACÍME SE KE KNÍŽKÁM“ - pořad Jana Petráše 
pro I. stupeň ZŠ, dopoledne - 2 x beseda. Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 19.3. v 19.00 hod. - PRÁZDNINY SNŮ - komedie Francis Joffo. Divadelní 
společnost HÁTA Praha, vstupné: 270 Kč. Předprodej vstupenek IC Zámecká 2, 
tel.: 515 321 064. Kinosál Moravský Krumlov.
• 21.3. ve 15.00 hod. - FOTBAL - kraj. přebor: Ivančice - M. Krumlov, hřiště Ivančice.
• 24.3. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Městská knihovna Moravský Krumlov.
PŘIPRAVUJEME: • 27.3. -  AKADEMIE - Gymnázium Moravský Krumlov. Pro 
školy dopoledne, pro veřejnost v 17.30 hod., kinosál M. Krumlov. • 28.3. ve 15.00 
hod. - FOTBAL - M. Krumlov - Sparta Brno, hřiště Na střelnici M. Krumlov.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 4.3. - 29.3. - KERAMIKA - PETR JURNÍČEK - prodejní výstava, vstup 
zdarma, chodba Památníku A. Muchy.
• 24.3. v 19.00 hod. - MORAVĚNKA - koncert populární dechové hudby. 
Vstupné: 140 Kč, kino Réna Ivančice. Předprodej od 16.2. v KIC Ivančice.
• 28.3. - TAJEMSTVÍ ZLATÉHO DRAKA - zájezd - Brno - Mahenovo 
divadlo. Hudební drama s detektivní zápletkou Daniela Landy. Odjezd v 17.30 
hod. od Besedního domu Ivančice. Cena: 630 Kč (vstupenka a 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
• 12.3. v 16.30 hod. - KONCERT BICÍCH NÁSTROJŮ - samostatný koncert 
bicích nástrojů. Dělnický dům, pořádá ZUŠ Oslavany.
• 14.3. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 19.3. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání 
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 26.3. - EKOLOGICKÁ KONFERENCE. Ekologická konference žáků 
9. tříd v sále kina, zaměřena na sběr, třídění, recyklaci odpadových surovin. 
Pořádá ZŠ Oslavany, Komise životního prostředí a KIS Oslavany.
• 26.3. v 16.00 hod. - VALNÁ HROMADA. Ve velkém sále Dělnického domu. 
Sdružení zdravotně postižených Oslavany.
• 28.3 - 29.3 - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Jarní květiny a velikonoční 
aranžmá ve vestibulu kina Oslavany. Posezení při čaji či kávě s malým 
občerstvením. Pořádá KIS a Spolek Lidový dům.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 13.3. - MISS ZÁKLADNÍ ŠKOLY Miroslav v kulturním domě.
• 14.3. od 10.00 hod. - THE GATHERING. - Turnaj ve hře MAGIC v KD.
• 14.3. - HAPPY AEROBIC - IX. ročník soutěže v junioraerobiku v KD, 
pro účastníky z Jihomoravského kraje, pořádá DDM Miroslav.
• 21.3. - VÍTÁNÍ JARA na chatě u koupaliště + otevírání studánek.
Pro předem přihlášené pořádá DDM Miroslav u koupaliště.
PŘIPRAVUJEME: • 28.3. ve 14.00 hod. - APRÍLOVÁ SOBOTA v ZŠ 
Miroslav. Návštěvníci budou mít možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, 
předvedeme Vám i ukázku velikonočního stolování a ochutnáte slané 
pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav. • 28.3. ve 20.00 hod. - ZÁBAVA 
SE SKUPINOU ARTEMIS v kulturním domě.

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

• 21.3. v 15.30 hod. - MISS OSLAVANY - těšit se můžete na rozhovory 
finalistek s profesionálními moderátory, volnou disciplínu soutěžících, společný 
tanec finalistek, volbu Miss sympatie, prodejní módní přehlídku a přehlídku 
svatebních šatů...Vstupné: 20 Kč. Dělnický dům Oslavany.
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 a ŠD Oslavany na tel.: 546 423 520, 739 634 
100, nebo na: www.ddm-oslavany.cz.

PROGRAM KIN

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st 11.3. v  18.00 DOKAŽ TO!   
            ve 20.00 Hudební a taneční film USA

ne 15.3. v 19.30 AUSTRÁLIE
  Válečný western Austrálie / USA

st 18.3. ve 20.00 VÝMĚNA
  Film USA / drama

ne 22.3. ve 20.00 OCAS JEŠTĚRKY
  Film ČR / drama

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
so 14.3. v 18.00 PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
  BENJAMINA BUTTONA
  Romantické drama USA

ne 15.3. v 18.00 KULIČKY
  Komedie ČR

so 21.3. v 18.00 96 HODIN
  Akční film Francie

ne 22.3. v 18.00 DEN, KDY SE ZASTAVILA
  ZEMĚ   Sci-fi USA

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
st 11.3. v 18.00 KAMARÁDOVA HOLKA
  Romantická komedie USA

so 14.3. v 18.00 KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ne 15.3. v 18.00 Rodinný film ČR

st  18.3. v 18.00 AUSTRÁLIE
  Válečný western Austrálie / USA

so 21.3. v 18.00 DEN, KDY SE ZASTAVILA   
ne 22.3. v 18.00 ZEMĚ   Sci-fi USA

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
v pátek 26. června 2009 ve 21.30 hodin

zájezd do Českého Krumlova
ČAROSTŘELEC

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ. Romantická opera C. M. von Webera, 
účinkuje Jihočeské divadlo, režie: Zdeněk Troška.

Cena - vstupenka: 750 Kč/525 Kč, - doprava: 400 Kč.
Další akce - prohlídka: grafitový důl, zámek, splutí řeky Vltavy na voru. 

Závazné přihlášky na MěKS do 15. března 2009.

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)

Kulturní informační centrum Rosice pořádá
v pátek 13. března 2009 v 18.00 hodin

VESELÝ UČITELSKÝ KONCERT
Podvečer plný známých i méně známých operetních a muzikálových 
melodií. Sál základní školy. Všechny příznivce srdečně zvou učitelé 

Základní umělecké školy v Rosicích. 

Středisko volného času Ivančice Vás zve 
v neděli 15. března 2009 od 15.00 hodin

na I. ročník nesoutěžní taneční 
přehlídky - LET´S DANCE 2009

Diváci mohou shlédnout taneční sestavy mažoretek, aerobiku, 
country tanců, orientálního tance, HIP HOP a tance s prvky 
gymnastiky. Až 25 tanečních skupin se představí v 3 - 5 minutových 
vstupech. Akce se bude konat ve sportovní hale na Rybářské ulici.

Na návštěvu se těší kolektiv pracovníků SVČ Ivančice.

SM DOMINO Branišovice pořádá 
v sobotu 18. dubna 2009 ve 20.00 hodin

TRADIČNÍ PYŽAMOVÝ PLES
pro dospělé. K tanci a poslechu hraje DUO ARTEX. 

Připravena je bohatá tombola. Překvapením večera: Strip show. 
Vstupné pro „pyžamáky“ i „civiláky“: 50 Kč.

PS: V pyžamu je to super!!!!!! 

SM DOMINO Branišovice pořádá
v sobotu 14. března 2009 ve 14.00 hodin

TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Akce se koná v sále KD Branišovice. 

K tanci a poslechu hraje DJ HONZA. Máme připraveno spoustu 
soutěží, občerstvení, bohatou tombolu a pro „dospěláky“ slosovatelné 

vstupenky. Vstupné: 30 Kč/dospělý, děti zdarma.

Dobrovolný spolek Moravsko-krumlovských vinařů srdečně zve 
všechny občany v sobotu 14. března 2009 v 10.00 hodin na

2. ROČNÍK JOSEFSKÉHO KOŠTU 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

spojený s ochutnávkou vystavovaných vín. 
V PROSTORÁCH ORLOVNY V RAKŠICÍCH. 
Přijďte ochutnat vína drobných pěstitelů

i velkovýrobců vín z jižní Moravy. 

TJ Sokol Padochov svolává
na sobotu 21. března 2009 v 16.00 hodin

VALNOU HROMADU
v Hospůdce na Sokolovně.

Na programu bude zpráva o činnosti a hospodaření jednoty. 

TJ Sokol Padochov pořádá
v sobotu 28. března 2009 v 15.00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na programu bude soutěž masek, hry, tanec a tombola.

Vstupné: 20 Kč/dospělí. Srdečně zveme všechny občany. 

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.

Sbíráme staré pohlednice a dobové 
fotografie regionu Moravskokrumlovska, 
částečně také Miroslavska a Hrotovicka.

Z fotografií sbíráme jen veřejné (ne rodinné), např. obecní slavnosti, 
události, veřejná skupinová fota spolků, školní fota a podobně. 
Nabídněte, přijedeme osobně. Staré pohlednice a fotografie nám 
můžete prodat, darovat nebo jen umožnit pořízení digitální kopie. 
Také uvítáme, pokud nám jen dovolíte nahlédnout do vaší sbírky. 
Naše sbírka má za cíl zachránit historicky cenný obrazový materiál 
k využití pro regionální vlastivědné bádání, mimo jiné také Expedice 
Zrcadla. Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46, 67201, telefon 515 
320 787, e-mail: b.gruna@seznam.cz.

OZNÁMENÍ
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 

Okresní organizace Znojmo oznamuje otevření nové kanceláře
v DPS - Jiráskova 634, Moravský Krumlov

Nabízíme služby: • odborné sociální poradenství
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby

se zdravotním postižením

Pracovní doba: každé liché pondělí v měsíci od 9.00 do 11.00 hod.
Přijďte nás navštívit a využít našich služeb!
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně 

160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho 
inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS) 
- TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru
a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS 
Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu 
technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo, 
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. 
Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které 
nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo 
e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku 
- 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. 
Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.
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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
•• Nissan Eco 100, r. v. 1999, skříň., 
ložná plocha 5,220 m3. Nutná menší 
oprava motoru nebo na ND. Cena 
dohodou. Tel.: 737 335 358.
•• Avia 31T, r. v. 1995, skříň., chladicí 
isothermy, 8 palet, v pojízdém stavu, 
nutná  vým. kompresoru nebo na ND.
Cena dohodou. Tel.: 737 335 358.
•• Opel Corsa, 1,4, r. v. 1997, 3-dvé-
řový model, zachovalý, garážovaný 
vůz po důchodci se spoustou doplňků. 
Cena: 40.000 Kč. Tel.: 721 681 677.
•• motocykl Suzuki GS 400 s TP. 
Cena: 19.000 Kč. Tel.: 721 096 028.
•• letní pneumatiky Debica 165/70-
13, vzorek 4,5 - 5 mm, 4 kusy. Cena: 
400 Kč/ks. Tel.: 604 696 694.
•• traktorové pneumatiky se šípovým 
vzorem, jeté, 14,9/13 - 28, PR Barum. 
Cena: 3.000 Kč. Tel.: 723 832 878.
•• střešní nosič zn. Hakr, zamykatel-
ný, na Škoda Fabia I. Cena: 500 Kč. 
Tel.: 604 860 858.
•• plechové disky s letním obutím na 
Škoda Octavia, nebo Golf, zánovní 
gumy 80%. Tel.: 721 681 677.
Byty - nemovitosti
koupím
•• garáž v okolí Kavalírky a Domu 
s pečovatelskou službou, prosím na-
bídněte. Tel.: 725 535 457.
prodám
•• RK Acity Vám nabízí byty 1+1, 
1+kk, 2+1 a 3+1 v Ivančicích, Brně 
aj., pronájmy bytů, rodinné domy 
a pozemky na prodej v Ivanči-
cích a okolí, foto a více informací 
na: www.acity.cz. Prodáváte dům, 
byt nebo pozemek? Nabídněte ho 
našim klientům, veškeré služby RK 
pro prodávající zdarma!!! Máte 
zájem stát se součástí našeho týmu? 
Volejte: 605 749 319.
•• RD 3+1 v Čejkovicích u Znojma, 
sklep, dvůr, zahrada, cena dohodou. 
Tel.: 721 340 974.
nabízím
•• pronájem bytu v Brně - Lesná, 
1+1, volný od dubna 2009. Cena: 
8.000 Kč včetně inkasa. Tel.: 723 
227 404.
hledám

•• stavební pozemek nebo rodinný 
dům k demolici, či k rekonstrukci
v Ivančicích. Tel.: 777 156 747.

Stavba - zahrada
prodám
•• ičko 20, délka 8 m, dále garážová 
vrata 2 x 2 m. Cena dohodou. Tel.: 
731 456 992.
Vybavení domácnosti
prodám
•• zánovní rozkládací gauč od sedací 
soupravy. Tel.: 728 435 454.
•• dětskou jednoposchoďovou postel, 
málo používanou. Tel.: 731 456 992.
•• dětskou pokojovou stěnu, vysou-
vací postel, peřináč, knihovnu a šatní 
skřín. Materiál lamino - buk s mod-
rým lemem. Možnost zaslání fotogra-
fie e-mailem. Tel.: 736 485 008.
•• sestavu skříněk Univerzal, 8 ks 
i jednotlivě. Možnost zaslání fotogra-
fie e-mailem. Cena: 100 Kč/ks. Tel.: 
604 860 858.
•• zasouvací dveře 85/200, dřevěné 
se třemi skly. Cena: 600 Kč. Tel.: 773 
202 731, odpoledne.

•• obývací stěnu, celková délka 3,8 m, 
(možnost rozdělení na 4 ks) + stolek 
pod TV + konferenční stůl, vše v čer-
né barvě a bez škrábanců. Cena: 3000 
Kč/za vše. Tel.: 603 793 890.
Elektro a elektronika
prodám
•• lednici s mrazákem zn. Whirpool 
ARC 5420, energetická třída A+. PC: 
12.000 Kč, nyní: 7.000 Kč, jako nová, 
nutno vidět. Tel.: 732 225 507.
•• sušičku prádla, starší, plně funkční. 
Cena: 500 Kč. Tel.: 605 340 619.
Vše pro děti
prodám
•• dětská kola, pro děti ve věku 5 - 7 
let. Cena: 800 Kč a pro děti ve věku 
od 8-11 let. Cena: 1.600 Kč. Tel.: 607 
774 370.
Různé 
koupím
•• medomet 3 - 4 rámkový. Tel.: 737 
328 670.
•• filtr na víno, vhodný pro malovina-
ře. Tel.: 607 944 974.
•• staré mince, prosím nabídněte. 
Tel.: 728 333 435, možno i sms.
prodám
•• 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.
•• kamna zn. Club a koupel. kamna
na tuhá paliva, levně. Tel.: 728 889 230.
•• svěrák 150 mm, brusku a různé 
jiné nářadí. Tel.: 605 925 635.
•• snowboard 160 cm s vázáním a 
boty velikost 44. Cena 3.500 Kč. Tel.: 
608 414 764
•• opředený demižon o obsahu 5 l, 
2 ks po 200 Kč. Tel.: 605 925 635.

•• 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.

•• faximilní zařízení s kopírkou zn. 
Philips, málo používané. Cena: 3.500 
Kč. Tel.: 773 202 731, odpoledne.
•• obchodní regály s pravoúh. rohem (10 
m), barva slonová kost. PC: 60.000 Kč,
nyní: 10.000 Kč. Tel.: 603 891 920.
•• svářečku Triodyna K 220, 7,5 kW, 
15,4 A, nové kabely. Cena: 6.000 Kč. 
Tel.: 515 334 579 (volat po 18.00 
hod.), nebo 720 112 199.
•• kvalitní, ručně sbírané konz. bram-
bory. Cena: 5 Kč/kg. Tel.: 721 428 726.
•• mobilní telefon zn. Motorola Razr 
V 3i, jako nový. Cena: 2.000 Kč, doho-
da možná. Tel.: 737 104 446.
•• rotoped a pánské kanady, vel.: č. 10, 
nenošené, levně. Tel.: 605 914 928.
hledám
•• Potřebuji půjčku! Nikde mi nepůj-
čí, jsem v registru. Kdo by byl ocho-
ten půjčit mi 100.000 Kč? Předem 
děkuji. Tel.: 776 489 846.
Seznámení
•• 41letý, 180 cm, štíhlý, hodný, citli-
vý, se smyslem pro rodinu, upřímnost 
a věrnost hledá podobný protějšek  i 
s ditětem s vyřešenou minulostí pro 
pěkny  vztah. SMS: 728 923 505.
•• Haló, haló co se stalo, že je holek 
málo? Mach 36 hledá normální Šebes-
tovou, nejlépe bez dětí, ale není pod-
mínkou. Utržené sluchátko nemám,
ale chuť s někým spokojeně žít ano. 
Tak napiš, třeba to budeš zrovna 
ty....Tel.: 724 246 387, pouze sms.

•• žena 52/174 by se ráda seznámila 
s hodným mužem, domácím kutilem, 
kuřákem do 60 let. Zn.: Jen vážně! 
Tel.: 731 466 796, pouze sms.
Zaměstnání a brigády
•• 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.
•• 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 spolehlivé lidi na spoluprá-
ci. Tel.: 728 061 922.

•• SOŠO a SOUŘ v Moravském 
Krumlově přijme od 1.9.2009 učitele 
německého nebo anglického jazyka. 
Bližší informace na tel.: 739 570 605, 
739 570 617.

•• práce na HPP i VPP, výplata denně. 
Více informací na tel.: 724 956 444.

•• Pro rozšíření nového týmu přijmeme 
na HPP automechanika a prodejce au-
tomobilů. Požadujeme: samostatnost, 
kreativnost, komunikativnost, časovou 
flexibilitu, vysoké pracovní nasazení, 
znalost PC (Word, Excel, Microsoft 
Outlook, Internet Explorer). Více infor-
mací na e-mail: info@piras.cz.
hledám
•• žena 43 let, pracovitá, spolehlivá, 
hledá práci i domácí. Předem děkuji 
za nabídky. Tel.: 607 774 370.
•• švadlena s dlouholetou praxí hledá 
zaměstnání, prosím nabídněte. Tel.: 
721 717 382.
•• brigádu v Ivančicích na 4 hodiny, 
ne dealerství. Tel.: 723 227 404.
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.
•• 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.
Oznámení

•• 100 EUR dám jako odměnu 
tomu, kdo vrátí nebo nalezne čer-
ného chodského psa. Zatoulal se 18. 
února 2009 v Olbramovicích. Tel.: 
604 216 654. 

ANTÉNNÍ SYSTÉMY - SATELITY • AUTOOPRAVNY - NÁHRADNÍ DÍLY • AUTO-
PRODEJNY • AUTOŠKOLY • BARVY - LAKY • BETONÁRNY • BOUTIQUE • BYTOVÝ 
TEXTIL • CESTOVNÍ AGENTURY • CUKRÁRNY • ČALOUNICTVÍ • ČERPADLA • 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ • ČIŠTĚNÍ A MYTÍ VOZIDEL • ČERPACÍ STANICE • DÁRKOVÉ 
ZBOŽÍ • DĚTSKÉ ZBOŽÍ • DOPRAVA, PŘEPRAVA • DROGERIE, DROGISTICKÉ 
ZBOŽÍ • ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE A OPRAVY • ELEKTRO • ELEKTRONIKA - 
ELEKTROTECHNIKA • EUROOKNA • FINANČNÍ PORADENSTVÍ • FITNES, POSILOVNY
• FÓLIE • FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY • GALANTERIE • GEODETICKÉ PRÁCE • GRAFICKÉ 
PRÁCE • HOLIČSTVÍ • HRAČKY • HUDEBNÍ NÁSTROJE • HUDEBNÍ ORGANIZACE • 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY • INSTALATÉŘI • JÍZDNÍ KOLA • KADEŘNICTVÍ • KAMENICTVÍ 
• KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY • KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA • KEMPY, REKREAČNÍ 
STŘEDISKA • KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ • KNIHKUPECTVÍ • KOMINICTVÍ • 
KOŘENÍ • KOSMETIKA  • KOVOVÝROBA • KUCHYNĚ, KOUPELNY  • KULTURNÍ A 
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE • KVĚTINÁŘSTVÍ • LÉKARNY • MALÍŘI, NATĚRAČI • MOBILNÍ 
TELEFONY • MOTOCYKLY • NÁBYTEK, BYTOVÉ DOPLŇKY • NOVINY • OBUV • OČNÍ 
OPTIKY • ODĚVY • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ • ODTAHOVÁ SLUŽBA • PÁLENICE • 
PIZZERIE • PLASTOVÁ OKNA • PNEUSERVISY • PODLAHOVÉ, STROPNÍ A OSTATNÍ 
KRYTINY • POHOSTINSTVÍ • POHŘEBNÍ SLUŽBY • POJIŠŤOVNICTVÍ • POSKYTOVÁNÍ 
INTERNETU • PRÁDELNY, ŽEHLÍRNY • PROJEKTANTI • PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ, 
DOMÁCÍ POTŘEBY • POTRAVINY - VÝROBA A PRODEJ • PRODEJ TUHÝCH PALIV • 
PŮJČOVNA SVATEBNÍCH ŠATŮ • REALITNÍ KANCELÁŘE • REKLAMA - MARKETING
• RYBÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ,  ZAHRÁDKÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POTŘEBY • SERVIS 
A SPRÁVA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ • SKLENÁŘSTVÍ, RÁMOVÁNÍ • SPEDICE • SPORT 
• STÁTNÍ SPRÁVA,  STÁTNÍ A MĚSTSKÉ ORGANIZACE • STAVEBNINY, STAVEBNÍ 
MATERIÁLY • STAVEBNÍ PRÁCE • STOLAŘSTVÍ • STROJÍRENSTVÍ • STŘELNICE 
• SVATEBNÍ SALONY • ŠICÍ STROJE • ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ORGANIZACE • TAXI • 
TEPELNÁ ČERPADLA • TESAŘSTVÍ • TEXTIL • TĚŽBA DŘEVA • TISKÁRNY • TRAFIKY 
- TABÁKOVÉ VÝROBKY • TRUHLÁŘSTVÍ • UBYTOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ • ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ÚPRAVA PSŮ • VETERINÁŘI • VIDEO • 
VINOTÉKY • VODA, TOPENÍ, PLYN • VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN • VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA • ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA • ZAHRADNICKÉ SLUŽBY • ZÁMEČNICTVÍ 
• ZDRAVOTNICTVÍ • ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA • ZEMĚDĚLSTVÍ • ZNALCI • ŽALUZIE 

MY VÍME,
CO LIDÉ
HLEDAJÍ

katalog
regionálních
firem 
na našich
webovkách
 
ABECEDNÍ
A OBOROVÉ
ČLENĚNÍ

www.zrcadlo.info
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