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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.

Mění webové stránky
/Moravský Krumlov/ Radnice se po spuštění nového turistického
portálu v květnu loňského roku zaměřila na zpracování nové podoby
webových stránek města. „Cílem města je v oblasti zkvalitnění komunikace a informovanosti občanů a návštěvníků vytvořit poutavý a přehledný informační portál s možností rychlého získání požadovaných
informací a nabídek k návštěvě města a jeho okolí,“ uvedl k novince
místostarosta Mgr. Tomáš Třetina.
Realizací tohoto zadání město pověřilo Agenturu Bravissimo, která
zajišťuje správu webových stránek města od roku 2003. Nové zpracování webu zahrnuje přepracování struktury a obsahu rubrik do moderního designu. Novinkou pro okamžité vyhledání informace o připravovaných kulturních, sportovních a společenských událostí ve městě je
sekce Kalendář akcí. Snahou města je využívat moderní komunikační
kanály, z tohoto důvodu se město bude během prvních čtrnácti dnů
v měsíci lednu prezentovat prostřednictvím Facebooku.
Pro zvýšení atraktivity města jako cíle turistů a návštěvníků nabízí web města rychlý odkaz na turistický portál www.dokrumlova.cz
a na hlavní turistické lákadlo Muchovu Slovanskou epopej umístěnou
v moravskokrumlovském zámku - www.epopej.cz.
/abé/

EXTERNÍ INZERTNÍ PORADCE
• dobrá komunikativnost • dobrá znalost regionu • vlastní
automobil • uživatelská znalost Microsoft Office a internetu
• vhodné jako přivýdělek pro regionální obchodní cestující
pracující na živnostenský list.
Pro více info pište POUZE na e-mail:
noviny@zrcadlo.info
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Technik „vypnul IV. blok
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/Dukovany/ Minulý týden se
v médiích objevila na první pohled úsměvná zpráva, že nechtěně
došlo k odstavení jednoho z bloků
elektrárny jedním tlačítkem.
„Ve středu 7. ledna dopoledne
došlo na 4. bloku EDU k vypnutí
elektrorozvaděče napájení některých měření turbín. Po kontrole
a opětovném zapnutí rozvaděče
vznikl
přechodový stav, při
němž byl automaticky odstaven
4. výrobní blok elektrárny,“
uvedl ing. Petr Spilka, tiskový
mluvčí elektrárny.

K události došlo při průchodu
technika kolem vypínače elektrorozvaděče a jeho nechtěném
vypnutí zachyceným oděvem. Podrobný rozbor poruchy ukázal, že
automatické systémy v dané situaci fungovaly správně a bezpečně.
„K rychlému vyšetření příčin
přispělo, že servisní technik svou
nehodu oznámil. Při této události
nebylo ohroženo životní prostředí
ani obsluha a neunikla žádná
radiace. Došlo však ke ztrátě
několika hodin výroby 4. bloku,“
doplnil Petr Spilka.
/abé/

Úsporný balíček nepřinesl
úspory, ale zdražení
Pozor na sníh na střechách
Loňský rok, který byl pro 2009 a budou mít nižší zisk, nebo
foto: archiv redakce

mnohé neveselý, máme za sebou, ale recese stále trvá, takže
vyhlídky jsou nejisté. Pokračování krize signalizují i vládní
opatření, která přišla v platnost
po 1. lednu letošního roku.
Podražily dálniční známky o
200 korun pro vozy do 3,5 tuny.
Nepříjemné je i zvýšení sazby
DPH, a to u snížené se zvyšuje
o jedno procento na 10 % a u základní na 20 %. Jak se toto opatření promítne do cen, je na obchodnících. Buď ponechají ceny z roku

navýšení zaplatí zákazník. Dávky
rodičům na mateřské dovolené
poklesly o 10 % na současných
60 % ze základu. Oproti tomu
zůstane beze změny porodné a rodičovský příspěvek. U nemocenské se přechází z odstupňovaného modelu k jednotnému,
a to 60 procent ze základu mzdy.
Pro přiznání řádného starobního
důchodu budeme nově muset
mít odpracováno a zaplaceno 35
let. Výše záloh pro OSVČ se již
tradičně zvyšuje.
/mask/

/Moravský Krumlov/ V pondělí 11. ledna se na náměstí TGM
v Moravském Krumlově zřítil sníh ze střechy. Bohužel se tak událo v poledním čase, kdy náměstí bylo plné lidí. Právě když kolem
lékárny procházel jeden krumlovský občan, zřítil se sníh ze střechy
dolů. Muž byl sražen k zemi. Jediné štěstí bylo, že byl zasažen
jen částí ledové laviny, která ho srazila. Přesto, že v té chvíli byl
muž varován křikem ostatních kolemjdoucích, neměl šanci před
sněhem utéct, poněvadž v této době chodí o berlích. Prostor byl
ihned uzavřen a krumlovští hasiči svrhli zbytky ledové vrstvy ze
střechy. Denně vídáme v médiích, co všechno může ve světě spáchat sníh - ta nádhera, na kterou tolik čekáme o Vánocích a na
horách. Neustále nás udivuje, jaké kalamity lidé se sněhem zažívají
a jaké máme problémy na silnicích, ale nebezpečí, které na nás
číhá kdekoli v naší blízkosti, předvídat neumíme.
/Alex/

Co se (ne)dočtete na úřední desce
Podle zákona o obcích je obec
povinna o veškeré své činnosti
informovat občany. Dle našeho
téměř celoročního zkoumání je
skutečnost zcela jiná.
Tento zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích (tzv. obecní zřízení) přímo
zavazuje obce k tomu, aby o svém
záměru nějaký svůj majetek směnit,
vyměnit či pronajmout informovali
obyvatelstvo. Jakým způsobem se
toto informování provádí, je uvedeno v zákoně také. Tento záměr
vyvěsí na úřední desku.
Pokud bude obec prodávat
obecní les, parcelu nebo zemědělskou půdu měli, byste se o tom dočíst na obecní desce, a to po dobu
nejméně patnácti dnů. Na úřední
desce se objevují Obecně závazné
vyhlášky kraje, ale obecní záměry
bývají před veřejností úspěšně
skryty. Na ÚD má být každý měsíc

vyvěšeno, kdy se koná zasedání
zastupitelstva a jaký program se
bude na tomto zasedání projednávat. Také po zasedání máme být
informováni o průběhu zasedání
a o konečném hlasování.
Po dlouhodobém sledování
ÚD v našich vesnicích jsme došli
k závěru, že lépe se povinností
zhostily obce, kde starostují ženy.
Velmi nás překvapili v měsíci
listopadu – to byly desky v pořádku úplně všude. Zdá se vám
to zajímavé? Že by se na našich
obecních úřadech chytili za nos?
Kdepak! V tomto okamžiku na
našich obcích probíhal audit – neboli přezkoumání hospodaření za
uplynulý kalendářní rok. Z tohoto
poznatku nám vyplývá skutečnost, že tento zákon znají všichni
představitelé obecních úřadů a jde
jen o lenost nebo o osobní záměr.

Osobní záměr nelze samozřejmě
prokázat, ale zasedání zastupitelstva jsou věcí veřejnou - může se
jej zúčastnit kdokoliv. Vyslechne
si, o čem se právě jedná, a uvidí,
jak kdo hlasoval. Někdy je tak pro
zastupitele lepší, když obyvatelé
nevědí, kdy se zasedání koná.
Dalším „horkým bramborem“
pro radnice jsou webové stránky.
Udržovat a aktualizovat stránky
obce je mnohdy pro menší obce
problémem. Provoz elektronické
vývěsky a webových stránek v
některých obcích přímo naráží
na počítačovou gramotnost samotných radních. I kdybychom
přehlédli chyby, které se vyskytují na webových stránkách, je
neodpustitelné, že nás o podstatných věcech v obci nikdo řádně
neinformuje, přesto, že to obcím
přímo nařizuje zákon.
/Alex/
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Sedmikomorový profil
s izolaèním trojsklem!
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„
„Chodníkový zákon ověřila sněhová kalamita

Slovo úvodem
PŘIŠLA ZIMA DO VSI
Tak už tady máme nový rok. Léčíme si zkažené žaludky, držíme diety
a společně se ujišťujeme, že ty prokleté svátky jsou již za námi. Pravda, nestačíme se ani ohlédnout a budou tady Velikonoce. Pro ty méně nedočkavé
je v našich krajích netradiční valentýnská vložka. Byznys je holt byznys.
Za�m je u moci naše milá tchýně zima. A letos je obzvlášť drzá. No
představte si. Toto roční období a on si dovoluje padat sníh. Dokonce přišly
závěje a mráz. Neskutečné. Kdysi to bylo možná normální, ale dnes? V době, kdy se v moravských luzích a hájích usídlily subtropické hmyzí druhy
a spousta zahrádkářů už jen čeká na zářnou chvilku, až v Dyjsko-svrateckém úvalu vyrostou první ananasy.
Letošní sněhová nabídka přidala nejednomu starostovi vrásky a mnohému vyrazila předčasné senátorské šediny. V platnos� je to�ž takzvaný
„chodníkový zákon“. Tak pro ty, kdo pravidelně nestudují sbírky zákonů,
místo na televizní zpravodajství se dívají v televizi raději na nějaký jiný
krvák a čtení denního �sku považují za totalitní přežitek.. Pro tyto všechny
drahé spoluobčany trocha historie.
Již za blahých otrokářských dob za lumpárnu pánova synka byl vždy trestán otrok. Pěkně ho přivázali ke sloupu a otrokář mu jich řádně naložil na
záda. Aby si to nezvedený potomek řádně pamatoval. Ani temný středověk
nezůstal pozadu. Hodný pán kradl, jak a hlavně kde se dalo, a drzý poddaný
šel za to do klády. Tyto zásady měli na pamě� i naši moudří zákonodárci.
Kdysi, v připomínce těchto tradic, uznali státotvorně zásadu, že pokud se
někdo zraní na majetku MNV (Místního národního výboru), bude potrestán
ten, k jehož domu tento majetek přiléhá. Nic pro� tomu. Až na to, že v případě, kdy si soudruh občan potřeboval opravit fasádu u svého skromného
domečku, přiběhl příslušný úředník a natahoval ruku pro patřičný obolus
za zábor veřejného prostranství.
V loňském roce byl konečně tento chvályhodný ins�tut zrušen a vztahy
se tak srovnaly. Když já řádně nezabezpečím psa, ten někoho napadne,
bude policie trestat také mě a nepoběží ak�vně zatknout starostu, protože
se tak stalo v katastru obce, za kterou zodpovídá.
Věřím tomu, že se změna zákona řadě obecních a městských úřadů
nelíbí. Nedivím se jim. V řadě měst byly v rámci některých neuvážených
změn zrušeny technické služby a nahrazeny dodavatelským způsobem. A
tak se stává zimní údržba komunikací finančně neúnosná. Ty obce, které si
moudře technické služby ponechaly, nemají dostatek lidí ani techniky na
to, aby udržely svoje komunikace v bezpečném stavu. Zvlášť v letošním
počasí. Dostaly se do slepé uličky. Odpovídají za svůj majetek, za zranění,
které se na něm stane, ale není v jejich reálných možnostech, aby je v zimě
udržely v bezpečném stavu.
Musí nastoupit to, čemu se říká prak�cká demokracie. Smlouva s občany. Ve SRN to řeší například slevou z daně s nemovitos�. V naší, ne
zcela rozvinuté demokracii, by možná stačilo slušně požádat občany, aby
pokračovali v úklidu chodníku, tak jak to činili před�m. V řadě obcí to již
s úspěchem zkusili.
Pokud se týká mé osobní zkušenos�, můžu konstatovat, že ten, kdo se
staral o chodník, když mu to zákon nařizoval, činí tak pořád. Ten, kdo na to
kašlal před�m, pokračuje v tom úspěšně i dnes. Jde pouze o osobní vkus.
Ostatně, to, jak to vypadá před naším domem, je pouze naše osobní vizitka.
Ne města či obce.
Petr Sláma

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

/Region/ Podle novely zákona
o pozemních komunikacích od
silvestrovské půlnoci nemají za
stav chodníku před domem odpovědnost obyvatelé, nýbrž jejich
majitel - obec nebo město.
Především pro větší města tak
půjde o citelný zásah do rozpočtu,
protože budou upravovat kilometry chodníků a místních silnic.
„Z počátku jsme měli obavy, ale
zimní období a přívaly sněhu nás
přesvědčily, že vše funguje perfektně. Technická a zahradní správa
zakoupila dva nové mechanizmy
na chodníky. Také jsme poprosili
občany, aby se i nadále starali
o chodníky před vlastním prahem.
Toto se děje, takže nedošlo k žádné
mimořádné události. Chodníky se
odklízejí mechanizací, solí se. Už
jsme spotřebovali 30 tun soli a musíme koupit další. Sůl funguje při
mrazech, při teplotách nad nulou
je to zbytečný luxus,“ obeznámil
se situací starosta Moravského
Krumlova Jaroslav Mokrý.
„Máme plán údržby, kdy do
určitých časových limitů zprovozňujeme komunikace. Máme
techniku, která zvládne za půl dne
celé Ivančice. To znamená sypače
a multikáry s radlicemi, které
se v létě vyměňují za zametače.
Funguje také veřejná služba. To
jsou lidé vedení na úřadě práce
bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, a aby dostali dávky,
musejí odpracovat určitý počet
hodin. Toho využíváme především
na údržbu chodníků,“ uvedl Josef
Janíček z technického a investičního odboru MěÚ Ivančice.
„V případě kalamitního stavu
jsem požádal občany, aby i nadále udržovali chodníky před svými
domy, čímž výrazně pomohou
svému městu,“ doplnil starosta
Ivančic Vojtěch Adam.

AUTOSKLA

smluvní partner

Moravský Krumlov • Znojemská 235
tel.: 515 322 444 • mobil: 720 396 991
» mezoterapie kyselinou hyaluronovou
» laserové odstranění výrůstků na kůži
» trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
» fotorejuvenace - omlazení pleti
» aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
» lékařský chemický peeling

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

603 576 656

Účetní kancelář Vlasta Burešová
•
•
•
•
•

vedení účetnictví a daňové evidence
zpracování mezd a mzdové agendy
zpracování daňového přiznání,
přehledy pro sociální a zdravotní pojištění
pro podnikatele, občanská sdružení
a společenství vlastníků

V případě zájmu o naše služby volejte: 728 728 619
nebo pište na e mail: buresova.vlasta@seznam.cz.
Adresa: Dr. Odstrčila 51, 672 01 Moravský Krumlov
Těšíme se na Vaši návtěvu

S novelizovanou legislativou se
museli vypořádat i v Oslavanech.
„Prvním krokem byl plán zimní
údržby. V rámci tohoto bylo stanoveno pořadí odklízení sněhu a
likvidace náledí podle důležitosti
komunikace. Následoval nákup
komunální techniky. Jedná se
o motorové zametací kartáče,
které jsou schopny v krátké době
efektivně zabezpečit pomocí jednoho pracovníka stav chodníků.
V podstatě se jedná o sněhovou
frézu. Po výměně lze kartáč využít
i v letním období na zametání.
Jedna tato mechanizace je v Padochově a jedna v Oslavanech. Tato
technika se nám dobře osvědčila.
Dále využíváme dva velké traktory a dva malotraktory s radlicemi
na plužení místních komunikací.
K dispozici jsou také dva sypače.
Všichni pracovníci v době, kdy se
předpokládá příval sněhu, drží pohotovost, aby nastoupili na odklízení sněhu, a to i v noci. Velký dík
patří i samotným občanům, kteří i
nadále pomáhají s údržbou chodníků před svými nemovitostmi.
Významně tak pomáhají městu,
přestože to není jejich povinnost,
za což jsme jim vděčni,“ konstatoval Vít Aldorf, starosta Oslavan.
Také město Miroslav má zpracován plán zimní údržby, do kterého nově zapracovali také úklid
chodníků. Město je rozděleno do
okruhů dle důležitosti, a v tomto
pořadí je prováděn také úklid.
„Staráme se o cca 28 km komunikací a 20 km chodníků. Správa
majetku města byla vybavena komunální technikou na úklid sněhu
a posyp. Jde o malotraktor, radlice, zametací kartáč, posypávač.
Komunikace jsou čištěny pomocí
traktoru s radlicí. Dále byly na
kritická místa umístěny kontejnery s posypovým materiálem.

V listopadu jsme poslali do každé
domácnosti občanům dopis se
žádostí o pomoc při úklidu sněhu.
Velmi si pomoci občanů vážíme a
ceníme. O tom, že mnoho z nich
úklid provádí, se všichni mohli
přesvědčit při letošní kalamitě.
Dle našeho názoru je tzv. chodníkový zákon velmi špatný a je
namířen proti obcím. Je zvláštní,
že se stále mluví o tom, jak se vše
řeší v Evropské unii. Moje osobní
zkušenost je ale taková, že v Rakousku, Itálii a Německu to funguje tak jako v minulosti u nás, to
znamená, že úklid chodníku zajišťuje majitel nemovitosti. Takže je

Klasické vtipy o hloupých blondýnkách? Kdo by je neznal. Ale
chytré blondýny? Kde je hledat? Dám vám dobrý typ. Stačí na internetu zadat odkaz www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Zde vám
šestice půvabných žen poradí, jak se zachovat například při požáru,
povodni či jiné krizové situaci. Jedná se o velmi zdařilou kampaň Hasičského záchranného sboru, policie ČR a Diecézní charity Brno, jak
pomoci občanům v mezní situaci.
Petr Sláma

Vyřešili dopravní situaci
/Tavíkovice/ Radikální změny se dočkají občané Tavíkovic, cestující
prostředky hromadné dopravy a automobilisté. „Se stavem dopravní
situace jsme učinili v poslední době pokrok. Především došlo ke generální opravě mostu za Tavíkovicemi směrem na Rouchovany. Tento most
postavený v sedmdesátých letech minulého století vykazoval technické
problémy. Takže došlo k jeho celkové rekonstrukci. Tímto nám byla
zpřístupněna cesta na Třebíč a kraj Vysočina. Tento most je zároveň hranicí mezi Jihomoravským krajem a Vysočinou. Významného pokroku
také došlo na úseku vybudování nového kruhového objezdu a přestupního terminálu veřejné autobusové dopravy. Po jednáních s Římskokatolickou farností v Běhařovicích a biskupem Cirklem došlo k vykoupení
potřebných pozemků od církve do vlastnictví obce. Takže terminál IDS
se prakticky může začít budovat,“ uvedl starosta Libor Kosour.
Na terminálu by se měly křižovat autobusy z Třebíče, Moravského
Krumlova a Znojma. Na autobusové nádraží bude navazovat silniční
průtah obcí. „Do tohoto záměru ale nepříznivě zasáhla krize a dochází
k odkladu zahájení prací. Celkové náklady jsou odhadovány na částku
60 milionů. Jedná se o peníze z Evropské unie, ale spoluúčast tu bude
mít i obec, a to v řádu 8 milionů korun. Obec zaplatí chodníky, veřejné
osvětlení a kanalizaci,“ doplnil starosta Kosour.
/mask/

Žaluzie Koblížek

VÝMĚNA PŘIPOJIŠTĚNÉHO
ČELNÍHO SKLA ZDARMA
POJISTNÉ UDÁLOSTI VYŘÍDÍME ZA VÁS
PO DOMLUVĚ VÝMĚNY I O VÍKENDU
Jakub Střebický • tel.: 602 508 890
Oslavanská 86, 664 91 Ivančice
e-mail: autokubas@volny.cz
www.autosklokubas.cz

www.stavebninyhladikova.cz

Mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688
www.zaluziekoblizek.cz
AKCE: Ke každému čelnímu sklu 3 litry kapaliny
do ostřikovačů (pla� do 31. 3. 2010)

opět vymyšlen originální „český
model“. Argumenty, že obce
účtují za zábor chodníků peníze,
platí možná v Praze, ale určitě ne
v drtivé většině obcí. Další doporučovanou možností je zvýšení
koeficientu daně z nemovitostí,
aby si obce zajistily na úklid
finance, takže by vznikla další
zátěž pro obyvatele, copak je toto
řešení? Nicméně zákon platí a my
se snažíme o to, aby chodníky
a komunikace v Miroslavi byly
schůdné a sjízdné. Proto všem,
kteří nám pomáhají, upřímně
děkujeme,“ ukončil Roman Volf,
místostarosta Miroslavi. /mask/

Kde chytré blondýny radí

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

Nabízíme:

DŘEVO

15.01.2010

WHC therm., s.r.o.

Suchohrdly u Miroslavi
tel.: 515 333 121, 515 334 276
Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

dřevěné a kůrové brikety
kusové dřevo 33 cm

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

hnědé a černé uhlí

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

brikety, koks,

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

kovářské uhlí
aktuální ceny jsou uvedeny
na našich web. stránkách

15.01.2010
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Předání petice Stop těžbě bentonitu – nechme Rénu žít §
V říjnu loňského roku jsme na
stránkách Zrcadla informovali o
zahájení petiční akce v rámci projektu Stop těžbě bentonitu – nechme Rénu žít. Sbírání podpisů pod
petici bylo před vánočními svátky
ukončeno a petice byla předána
Radě města Ivančice. Rádi bychom proto čtenáře seznámili
s průběhem a výsledky projektu.
Pod petici se podařilo nashromáždit celkem 1706 podpisů,
z nichž je 1551 podpisů občanů
s místem trvalého pobytu v Ivančicích. Členové petičního výboru
děkují touto cestou všem, kteří
petici svým podpisem podpořili.
Jsme potěšeni, že se tak významný
počet občanů zajímá o správu věcí
veřejných v našem městě, že se rozhodli vyjádřit svůj názor a věří, že
vyjádření tohoto názoru má smysl
a přispěje k ukončení této kauzy.
Celý projekt nám přinesl i další
pozitivní zjištění. V jeho průběhu
jsme se přesvědčili o tom, že ani
po patnácti letech vlekoucích se
jednání a nejistot není naprosté většině obyvatel města lhostejné, jak
se bude situace s těžbou bentonitu
dál vyvíjet. Réna je stále vnímána
jako jedna z nejvzácnějších částí
města, a to i těmi, kteří svůj podpis
pod petici z nejrůznějších důvodů

nepřipojili. Také jejich postoje
respektujeme a budeme z nich vycházet při naší další činnosti.
Naše poděkování patří v neposlední řadě i těm, kteří nám
se sbíráním podpisů pod petici
pomáhali. Děkujeme jim za jejich čas a ochotu, kterou tomuto
projektu věnovali, a doufáme, že
se s nimi brzy setkáme při další
vzájemné spolupráci.
Dne 22. prosince 2009 zástupci
petičního výboru předali petici
starostovi města MUDr. Vojtěchu
Adamovi. Věříme, že rada města
nebude opakovat stejnou chybu
jako bývalé vedení v případě návrhu na konání místního referenda v roce 2000, kdy se namísto
obsahu podání řešily formální
nedostatky tak dlouho, až celá záležitost „vyšuměla do ztracena“,
a bude se peticí zodpovědně zabývat. Zástupci strany, která svá
rozhodnutí v minulosti tak ráda
obhajovala „vůlí lidu“, mají na
základě skutečné vůle občanů jedinečnou příležitost dokázat, jak
vážně to s touto dodnes užívanou
proklamací myslí.
Odpověď Rady města Ivančice
na naši petici zveřejníme na internetových stránkách www.stopbentonitu.cz, na nichž najdete i

Občanská bezpečnostní
komise informuje
Ve své první letošní informaci se ještě vrátím do závěru loňského
roku. Odpoledne 19. prosince 2009 byla přifázováním turbogenerátoru
TG41 ukončena odstávka 4. bloku. Trvala 63,3 dní.
Byla to jedna ze složitějších odstávek ve dvacetipětileté historii dukovanské elektrárny. Krom výměny paliva bylo provedeno jeho úplné
vyvezení z reaktoru do bazénu skladování, aby mohla být provedena
pravidelná kontrola vlastní tlakové nádoby reaktoru.
Na bloku bylo realizováno na tři desítky investičních akcí tak, aby
byl 4. blok připraven na zvýšení výkonu v odstávce, která začne zhruba
za rok. Při ní bude zvýšen výkon bloku na 500 MW a budou vyměněny
i oba blokové transformátory, přes které je blok připojen do elektrizační sítě. Obdobně je to již od loňska provedeno na třetím bloku.
Při pročítání Zpravodaje České nukleární společnosti jsem narazil na
informaci o novém reaktoru: v USA byl patentován množivý jaderný
reaktor s postupnou vlnou (TWR). Štěpení v tomto reaktoru probíhá
ve vlně pomalu postupující palivem. Toto řešení dovoluje generovat
po 50 až 100 let obrovské množství energie bez nutnosti výměny
paliva. Reaktor s postupnou vlnou spotřebuje pro zahájení reakce jen
velmi malé množství obohaceného jaderného paliva. Dále si vystačí s
přírodním uranem nebo i s použitým palivem z dosavadních jaderných
reaktorů. Umožní tak zásadním způsobem snížit zásoby použitého paliva
a druhým palivovým cyklem také podstatně zmenší obavy z možného
zneužití manipulace s jaderným palivem. A pak že se v jaderné energetice nevymyslí nic nového! 9. 1. 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

další podrobnosti o lokalitě Réna
a petiční akci.
V uplynulých dnech jsme na
těchto stránkách zveřejnili studii
2. etapy úprav parku na Réně od
ing. Gacova a další materiály,
které si rada města vyžádala pro
posouzení naší žádosti o pronájem pozemků na Réně vzhledem
k tomu, že stejnou žádost po nás

podal i další zájemce. Předáním
petice tedy projekt nekončí, ať
už se rada města rozhodne v obou
případech jakkoliv. Naším cílem
zůstává odpis zásob bentonitu a
záchrana Rény. Jsme přesvědčeni
o tom, že jsme se vydali po cestě,
která nás k tomuto cíli dovede.
Za občanské sdružení Marsilka
Petr Husár, Řeznovice

HOSPODY A HOSPŮDKY

Je cílem našeho seriálu najít,
otestovat a doporučit čtenářům
Zrcadla restaurace, hospody či
hospůdky v našem regionu. Váže-

ní čtenáři, pokud nějakou tu hospůdku ve svém okolí znáte, napište nám o ní. Váš příspěvek velmi
rádi zveřejníme. I ten kritický.

POSTŘIŽINSKÝ PIVOVAR
Asi 20 km od Ivančic a Moravského Krumlova se nachází v kraji
Vysočina půvabná vesnička. Dalešice. Pro řadu turistů, trampů,
rekreantů a jiných podivných existencí je to vstupní brána k nádherné
rekreační destinaci. Dalešické přehradě. Ovšem v této vesnici je skryta
jedna rarita. Slavný Dalešický pivovar. Poslední to občerstvovací zastávka před vodními či lodními radovánkami na přehradním jezeře. Ptáte
se, čím je tak pozoruhodný? Všichni jistě znáte slavný román Bohumila
Hrabala „Postřižiny“ později zfilmovaný vynikajícím českým režisérem
Jiřím Menzelem. A byl to právě objekt Dalešického pivovaru, který se
na několik měsíců stal pivovarem nymburským. Právě zde tropila svá
alotria půvabná Magda Vašáryová coby půvabná paní sládková společně
se svým švagrem Pepinen v mistrném podání Jaromíra Hanzlíka.
Vstupem do dvora budete trochu zklamáni. Bude vám připadat trochu
malý. Není divu. Ve filmu ho snímal širokoúhlý objektiv. Pokud bažíte po
poznání, můžete navštívit zdejší pivovarské muzeum. Jestliže máte hlad
a žízeň, doporučuji zdejší pivovarskou restauraci. Nebudete zklamáni.
V daném případě ovšem doporučuji pěší turistiku. Pivečko zde vařené je
opravdu vynikající kvality a jedna sklenice nikdy nestačí. Restaurace je
obzvláště příjemná v horkém letním odpoledni. Nachází se částečně pod
okolním terénem a je zde nádherný chládek. Okna z vyvýšeného podia
vedou přímo do zahrady, kde se odehrávala slavná filmová zabíjačka.
A můj tajný tip ? Samozřejmě když už sedím v pivovaru, dám si svůj
oblíbený pivovarský gulášek. Ovšem ani topinka strýce Pepina není
marná. Záleží pouze na vaší náladě a chuti.
Petr Sláma

Socha světce zachráněna
/Tavíkovice/ V katastru obce
Tavíkovice se nacházela socha
svatého Jana Nepomuského,
která byla v minulosti umístěna
u cesty k farnímu kostelu v Běhařovicích. Po přesunu cesty se
ocitla uprostřed pole. Časem byla
také pravděpodobně záměrně devastována. Světec přišel o hlavu.
„Mnohokrát se prosazovaly
snahy a plány na opravu sochy,
ale nikdy nebyly realizovány.

Až za pomoci paní Stejskalové
z městského úřadu v Moravském
Krumlově se podařilo na tuto sochu sehnat dotaci. Poté v ateliéru
pana Roztočila došlo ke generální
opravě,“ informoval Libor Kosour, starosta Tavíkovic.
Památka je prozatím umístěna
na betonovém soklu u rybníka
Kacíř a po revitalizaci tohoto
vodního díla bude přesunuta na
jeho hráz.
/mask/

Advokátní poradna

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

Dobrý den, do starého RD rodičů se po ústní dohodě s rodiči nastěhoval nájemník (invalida) s podmínkou, že dům může užívat a
rekonstruovat dle svých možností a financí po dobu 10 let s tím, že
místo hrazení nájemného vloží do nutné rekonstrukce cca 500.000
Kč. Nyní své nároky postupně zvyšuje (úprava zahrady a okolí domu
tak, jak se rodičům nezamlouvá, dokonce chce, aby samotní rodiče
platili náklady na dům po dobu, kdy jej neobývá /!/ apod.).
Dotaz zní: Existuje nějaká promlčecí lhůta, po jejímž uplynutí by
dům mohl propadnout do vlastnictví nynějšího uživatele domu? Mezi
rodiči a nájemníkem neexistuje žádná písemná smlouva. Jak by se
řešila např. situace, kdy by rodiče zemřeli a zanechali tento stav svým
dětem? Jak je to s vystěhováním nájemníka? Je třeba poskytnout
náhradní bydlení? Nájemník má vlastní byt v zahraničí, tento RD
využívá jako „sezónní bydlení“. Navíc se do domu nastěhoval další
příbuzný nájemníka. Děkuji za odpověď.
K jednotlivým dotazům uvádím: Vlastnické právo dle občanského
zákoníku se nemůže promlčet. U vlastnického práva je upraven institut tzv. vydržení, který však ve Vašem případě nelze využít, protože
při vydržení pozemku či jiné nemovitosti musí být na straně držitele
naplněna tzv. oprávněná držba. Tento držitel tak musí být vzhledem ke
všem okolnostem v dobré víře o tom, že mu věc patří. V tomto případě
však držitel nikdy v dobré víře, že mu věc patří, nemůže být. Odpověď
na první dotaz je tedy takový, že vlastnické právo se nemůže promlčet
ani nelze toto právo vydržet, takže Vaši rodiče o dům přijít nemohou.
Pokud jde o ústní dohodu mezi rodiči a „nájemníkem“, je třeba nejprve
posoudit, jaký právní vztah mezi nimi vznikl, protože nájemní smlouva
musí mít písemnou formu a s největší pravděpodobností tedy mezi rodiči
a „nájemníkem“ žádný nájemní vztah nevznikl. Záměrně uvádím s největší pravděpodobností, protože nevím, kdy ústní dohodu o užívání domu
účastníci uzavřeli, jelikož v letech 1992 až 1994 bylo možné uzavřít nájemní smlouvu i ústní formou, nikoliv tedy jako nyní jen písemně. Pokud
by dohodu o užívání domu uzavírali v této době, byla by situace složitější.
Jinak by platilo, že žádný nájemní vztah mezi nimi nevznikl, tudíž není
nárok na žádné náhradní bydlení či ubytování a není třeba ani „nájemníkovi“ dávat nějakou výpověď z domu. S vystěhováním je to složitější,
jelikož jej nemůžete vystěhovat násilnou cestou. Pokud by se odmítl
z domu vystěhovat, museli byste věc řešit u soudu žalobou na vyklizení, kdy byste po něm mohli případně požadovat bezdůvodné obohacení
za neoprávněné další užívání domu do té doby, než se buď dobrovolně
vystěhuje, nebo je vystěhován v exekučním řízení. Smrt Vašich rodičů
na tuto věc nemá žádný výrazný vliv, pouze by tuto záležitost musel řešit
ten dědic, který by předmětný dům nabyl v dědickém řízení.

Pozor na prodejce elektřiny
/Vedrovice/ Do Vedrovic přišli
podomní prodejci elektřiny. A
díky svým intrikám a lžím se dostali až k důvěřivým občanům.
Zatímco na obecním úřadě
nepochodili, k ostatním občanům
se dostávali lehce, jelikož jim namluvili, že už i veřejné osvětlení
a budova obecního úřadu je přepsaná na nového distributora.
A tak občané podepisovali
nové smlouvy s novým distributorem elektřiny, a než se tato
informace dostala k uším paní
starostky Mgr. Gigimovové, bylo
pár smluv již nenávratně změněno. Včasným hlášením paní
starostka zabránila mnohem větší
mu problému.

Jak z toho ven? Existují dvě
možnosti. Na jedné straně můžete
od nového distributora zcela jistě
smluvně odejít, ale v tom případě
zaplatíte nemalý peníz, anebo
si pozvete někoho, kdo tomuto
problému velmi dobře rozumí,
aby nechtěnou smlouvu za Vás
vypověděl a navrhnul vám jiného
distributora elektřiny - který je
pro vás „jak ušitý na míru“.
A přesně takto tento problém
vyřešila i paní starostka obce Vedrovice. Na jednání zastupitelstva
se po velmi poučné přednášce,
podepisovaly nové smlouvy na
odběr elektřiny, která bude pro
obec mnohem levnější, než byla
od stávajícího prodejce. /Alex/

AUTOBAZAR NA KAČENCE MORAVSKÝ KRUMLOV
Mazda CX-7 Emotion 2.2D
A další modely CX-7! Rok v. 09
tach. 500 km, STK 01/2012
Cena 709 999 Kč

Mazda 6 2.0 CD TE
Předváděcí vůz! Rok v. 2009
tach. 16 000 km, STK 12/2011
Cena 529 000 Kč

Mazda 5 2.0i Maxi výbava!
Rok v. 2005
tach. 48 700 km, STK 11/2011
Cena 290 000 Kč

Mazda RX 8 - 170 kW!
maxi výbava! Rok v. 2003
tach. 58 860 km, STK 12/2011
Cena 299 999 Kč

Mazda MPV 2.0 CD
Nezávislé topení! Rok v. 2002
tach. 180 720 km, STK 12/2011
Cena 190 000 Kč

Mercedes ML 500 Exclusiv
Plná výbava! Rok v. 2002
tach. 150 000 km, STK 12/2012
Cena 267 000 Kč

Seat Alhambra 2.0 TDI
Stylance. Nadstand. výbava!
Rok v. 2006, tach. 177 300 km,
STK 01/2012. Cena 333 333 Kč

Ford Focus 1.6 TDCi Trend first
edition. Skvělá výbava! Rok
v. 2009, tach. 18 000 km, STK
01/2012. Cena 399 500 Kč

VW Golf 1.9 TDI Trendline
TOP stav! Rok v. 2007
tach. 55 800 km, STK 01/2012
Cena 329 000 Kč

Mazda 3 1.4i TE Sport
Spoiler a křídlo! Rok v. 2005
tach. 54 000 km, STK 11/2011
Cena 195 000 Kč

Mazda MX 5 NB 1.8i
Kožená sedadla! Rok v. 1999
tach. 81 000 km, STK 01/2012
Cena 148 500 Kč

Škoda Fabia 1.2 htp 16V
Klima! Rok v. 2006
tach. 98 000 km, STK 05/2010
Cena 125 000 Kč

Fiat Panda 1.1i
TOP stav! Rok v. 2004
tach. 38 000 km, STK 09/2011
Cena 111 111 Kč

Mazda Demio 1.5i TE
Nadstand. výbava! Rok v. 2002
tach. 124 700 km, STK 01/2012
Cena 119 000 Kč

Audi A3 1.6i
Zánovní vůz! Rok v. 1998
tach. 34 876 km, STK 01/2012
Cena 109 000 Kč

Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi GLS
TOP stav! Rok v. 2004
tach. 112 500 km, STK 01/2012
Cena 245 900 Kč

Audi A4 1.9 TDI
Bez eko poplatku! Rok v. 1997
tach. 198 000 km, Stk 01/2011
Cena 89 000 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD
Skladem 3ks! Rok v. 1998
tach. 155 000 km, STK 12/2011
Cena 79 000 Kč

Nissan Primera 1.6i kombi
Klima! Rok v. 1999
tach. 165 000 km, STK 11/2011
Cena 74 000 Kč

Peugeot 206 1.4i TOP stav!
Rok v. 1999, tach. 114 000 km,
STK 10/2011
Cena 76 500 Kč

Nissan Micra 1.3i 16V
Klima! Rok v. 1997
tach. 114 000 km, STK 01/2012
Cena 55 500 Kč

Otevřeno: PO-PÁ 9:00-18:00, SO 9:00-13:00, NE po tel. domluvě! Tel.: 736 625 272 E-mail: prodej@piras.cz www.car4me.cz
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V bankách už o něco
jednodušeji a levněji ?!
V závěru roku vešel v platnost nový zákon o platebním styku. Díky
němu se mění některé povinnosti bank vůči klientovi, například to, že
nemohou účtovat některé poplatky. Změny, které banky na podzim
přijaly, nařídila Evropská unie.
Finanční ústavy proto změnily své sazebníky. Například je snadnější
změnit banku, a to díky kodexu mobility klientů České bankovní asociace. Přejít k jiné bance můžete nyní zdarma. Tato změna tvá jen patnáct
pracovních dnů a jednotlivé finanční ústavy si potřebné dokumenty
předávají zcela automaticky. Stačí, když si zajdete do své nové banky,
zřídíte účet a podepíšete žádost o změnu.
Zákon, jak již bylo řečeno, s sebou přináší řadu úlev na vybraných
bankovních poplatcích, ale zrušené poplatky banky „přelévají“ například
do poštovného a užívání karet. Banky musejí povinně minimálně jednou
měsíčně informovat klienty o transakcích na jejich běžném účtu.
To, co zákon finančním domům ukládá za povinnost, nesmí zpoplatňovat. Takže se dá očekávat, že se zrušení jednoho poplatku
projeví v navýšení druhého. Nově za zrušení účtu nezaplatíte nic a
nesmí trvat déle než měsíc, a to i když máte k účtu vedenou kartu. To
platí jen u účtů, které jste měli u banky rok a déle. Pokud si konto jen
„vyzkoušíte“, banky poplatek účtovat mohou. Také převod peněz bude
o den rychlejší. Pokud posíláte peníze v rámci jedné banky, transakce
proběhne okamžitě. Když však převádíte peníze jinam, mohly do teď
peníze putovat dva dny. Nyní je to jinak a peníze, které z vaší banky
odešlete, by na účtu druhé banky měly být připsané do druhého dne.
Záleží však na tom, v kolik hodin svůj příkaz předáte. Platební styk
sice papírově zrychlil, ale skutečnost bývá jiná, pokud to neuděláte
včas – do limitu. Ten si každá banka stanovuje jinak, operace se i o den
prodlouží. Peníze vám sice připíší, ale až před půlnocí.
Systém mezibankovního platebního styku zpracovává a provozuje
Česká národní banka. V tomto případě se počítají pracovní dny. Účetní
den v centrální bance končí v 16:00 hodin každého pracovního dne. Sestavy plateb putují do centrální banky ke zpracování každých 30 minut.
Jejich realizace a zpracování trvá přibližně několik minut, může být i
delší, při velkém množství plateb ve frontě. Systém mezibankovního
platebního styku je schopen zpracovat až 1,5 milionu plateb za hodinu.
Za ztracenou kartu vám také nebudou nic účtovat. Pokud kartu zablokujete, protože jste si jisti, že jste ji ztratili či vám ji někdo ukradl,
blokace je nevratná a vy pak dostanete kartu novou. A to i v případě, že
ji třeba za čas objevíte. Vydání nové karty je však mnohde zpoplatněno,
Podstatné je, že když vám zneužijí kartu, zaplatíte nejvýš 150 eur. Pokud již ztracenou nebo ukradenou kartu někdo zneužije v době, než ji
stihnete v bance zablokovat, nepřijdete o všechny peníze. Nový zákon
zavádí limit spoluúčasti klienta, který odpovídá hodnotě 150 eur. Od
okamžiku blokace ručí za všechny transakce banka. Veškerá ochrana
klienta však skončí ve chvíli, kdy by se sám pokusí banku podvést,
nebo by se svou kartou nakládal hrubě a neopatrně.
/mask/
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Sklep kulturním centrem
/Tavíkovice/ Na otázku, co
s nevyužívaným sklepem, Tavíkovští odpověděli: kulturní centrum ve stylovém duchu.
Přitom vlastně celý jejich
obecní úřad je v podstatě bývalá
budova panského pivovaru, a to
z doby, kdy tu bylo panství rodiny Goldšmidů. K této budově patří také sklep, do kterého se vešlo
na 400 sudů piva. Sklep i budova
byly poté v majetku Lesů ČR a
tato státní organizace ji vyměnila
za budovu hájenky, která byla pro
změnu v majetku obce. Z budovy
je obecní úřad a kulturní dům.
„Při přepisu se ale zapomnělo
na přilehlou zahradu se sklepem,
která zůstala v majetku Lesů ČR.

Po složitých jednáních jsme tento
sklep získali odkupem do majetku
obce. Ten byl nevyužitý a sloužil
jako sklad nářadí, které tu bylo
stejně v nevyhovujících vlhkých
podmínkách. Nyní prostory sklepa
procházejí rekonstrukcí, vyvážejí
se suť, která tu byla za léta navezena. Tento rok bychom chtěli
pomocí pracovníků VPP provést
zpevnění konstrukce a vysušení,“
vysvětlil starosta Libor Kosour.
Sklep bude sloužit jako další
kulturní místnost pro potřeby veřejnosti. Sklep se skládá ze dvou
částí. První část je 30 metrů dlouhá, druhá asi 4 metry. Kapacita by
měla být 100 návštěvníků. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky. /mask/

Oslavany rájem permoníků
/Oslavany/ Společnost Strojírna Oslavany, spol. s r. o. řeší
velmi významný projekt, který
umožní zpřístupnění kulturní
památky - těžní věže dolu Kukla.
Projekt má název Ráj permoníků.
Dochovaná těžní věž byla
prohlášena za kulturní památku.
Jedná o unikát, který oproti většině ostatních věží používaných
v dolech je jedinečný instalací
celého velmi těžkého a robustního těžního ústrojí v horním
patře věže, a nikoliv umístěné na
zemi a do dolu převedené pouze
obřím kolem.
Podstatou je využití nepoužívaného areálu pro turistický ruch,
kulturní vyžití a ekologickou výchovu dětí a mládeže. Tématem
bude historie Oslavan a těžba
uhlí. Projekt si ve své režii řeší
soukromá společnost, která je
předkladatelem projektu pro regionální operační program Jihovýchod 2, ze kterého by měla být
aktivita hrazena s tím, že investor
bude hradit 50 procent nákladů

z vlastních zdrojů.
„Z našeho pohledu bude maximálním způsobem zvýšena atraktivita a podpora cestovního ruchu
v oblasti Oslavan, ve vazbě na
historii těžby uhlí a přírodní park
Oslava. Jedná se o zážitkovou
turistiku, která má návaznost na
bohatě rozvinutou cykloturistickou síť v tomto regionu,“ ocenil
starosta města Vít Aldorf.
Bude zrekonstruována těžní věž,
a ta poté zpřístupněna jako rozhledna. Zbuduje se hornicko-důlní
muzeum s AV projekcemi, hornická štola, hornické bludiště a lanovka z terasy věže, replika závalu,
záchrany horníků, řemeslné dílny.
Provozována bude interaktivní hra
pro děti, mládež a dospělé s názvem Najdi svého permoníka, což
bude obdoba hry Pevnost Boyard.
Takto se zpřístupní formou hry
návštěvníkům poznávací okruhy
bludištěm, které budou nejen
zábavné, ale přinesou poznatky o
historii a technologii těžby černého uhlí v regionu.
/mask/

DDM Moravský Krumlov nově otevírá 20hodinový kurz

ZÁKLADY PRÁCE S PC

od února 2010, každé pondělí od 17.00 do 19.00 hodin
Chcete se naučit pracovat s počítačem? Naučit se psát ve Wordu,
používat Excel a vyhledávat na Internetu? Naučit se komunikovat
pomocí elektronické pošty? Přihlaste se do kurzu.
Začínáme 1. února 2010. Cena kurzu: 1.200 Kč.

FIT MIX
- POLOLETNÍ KURZ CVIČENÍ

každou středu od 17.00 hodin
Můžete se těšit na cvičení na velkých míčích BALANCE BALL,
aerobní a posilovací cvičení na BOSU, cvičení na trampolínkách
JUMPING, AEROBIC MIX - aerobní choreografie doplněná
posilováním problematických partií, INTERVAL BODY - posilování
s různým náčiním formou kruhového tréninku, PILATES s kruhy,
pásy i overbally, vede paní Yvona Žáková.
Začínáme ve středu 3. února 2010. Cena kurzu: 650 Kč.

BALANCE BALL
- POLOLETNÍ KURZ CVIČENÍ

každý čtvrtek od 17.00 hodin
Můžete se těšit na cvičení na velkých míčích BALANCE BALL,
vychází z pilatesovy techniky. Zahrnuje aerobní cvičení vedoucí
ke zlepšení kondice, balanční cviky posilují svaly trupu a přispívají
ke správnému držení těla a posilovací cvičení, které vytvaruje
postavu. Navíc se pobavíte, pročistíte si hlavu a zbavíte se stresu,
vede paní Yvona Žáková.
Začínáme ve čtvrtek 4. února 2010. Cena kurzu: 650 Kč.
POZOR!!! SLEDUJTE NAŠE NOVÉ www stránky!!!
www.domecekmk.cz
Experimentální Divadelní Amatérský Soubor při Gymnáziu
v Moravském Krumlově nastudoval hru VLASTIMILA PEŠKA
s písněmi JAROSLAVA WYKRENTA

PŘEVÝBORNÁ HISTORIE O BENÁTSKÉM
KUPCI ANEB KABARET VĚKEM ZAPRÁŠENÝ,
LEČ NA VÝSOST AKTUÁLNÍ!

v úterý 26. ledna 2010 v kulturním domě v Miroslavi, dopoledne pro
školní mládež a v 18.00 hodin pro veřejnost. Vstupné dobrovolné!
Ve hře sepsané volně podle Shakespeara, Fiorentina, Nestroye
a především dle pana Pešky se hraje, zpívá i tančí.

KIC Rosice pořádá zájezd
do Městského divadla Brno na MUZIKÁL

ČARODĚJKY Z EASTWICKU

v pondělí 15. února 2010. Odjezd autobusu v 18.30 hodin z
autobusové zastávky u Cristalu a na ulici Brněnské. Cena vstupenky:
520 Kč. Studenti, důchodci, ZTP: 50 % sleva. Závazné přihlášky
do 12.1.2010 v kanceláři KIC, nebo na tel.: 546 492 196.

ERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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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.

INZERUJTE V ZRCADLE!
ZAČALI JSTE PODNIKAT
V ROCE 2009, NEBO LETOS?

VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME!
Na základě živnostenského listu vystaveného v letech
2009 a 2010 Vám při objednávce jednoho inzerátu
dáme druhý stejně velký úplně zadarmo.
VOLEJTE: 602 782 272 nebo 515 321 099.

15.01.2010

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

ČERNÁ LISTINA

M.K. QUATRO SPOL. S R.O.
www.quatro-mk.cz
quatro@quatro-mk.cz
• Příprava vozidel na STK, vč. provedení
• Mechanické opravy
• Pneuservis
• Měření emisí (NM, BA, LPG)
• Brusírna válců
• Elektrik. práce a diagnostika motoru
• Prodej autodílů na všechny značky
• NOVĚ: SERVIS KLIMATIZACÍ
zimní provoz při teplotě nad 5°C

Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 26 04
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 10 58
Tel.: 515 32 10 59
Tel.: 515 32 39 47
Tel.: 515 32 26 04
cena od 400 Kč

• NOVĚ: RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
mokrou i suchou metodou

Tel.: 515 32 10 59
cena od 800 Kč

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

Níže naleznete seznam subjektů, které využily služeb společnosti ANNAPURNA
s.r.o., ale nezaplatily za ně. Zveřejňujeme je zde nejenom proto, abychom získali dlužné peníze, ale také proto, abychom ochránili ostatní před těmito podnikateli, protože stejně neseriózní způsob jednání mohou promítnout i do prodeje
svých vlastních služeb či výrobků. Věřte, že jsme vyčerpali všechny možnosti, jak
za námi poskytnuté služby získat od těchto „podnikatelů“ zaplaceno. Výzva k úhradě
jim byla několikrát sdělena ústně, e-mailem, smstkou nebo dopisem.
jméno

číslo faktury

dluží od

dlužná částka

xxx
xxx
xxx

290100354
290100408
290100454

21.09.2009
05.10.2009
29.10.2009

66.854,00 Kč
3.484,00 Kč
13.702,00 Kč

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

Pojeďte k moři ...
ZASTUPUJEME OVĚŘENÉ CESTOVNÍ
KANCELÁŘE S POJIŠTĚNÍM PROTI
ÚPADKU

•
•
•
•

slevy za včasný nákup
dostatek volných termínů a des�nací
vyřídíme příspěvky zaměstnavatelů
dárkové poukazy pro Vaše blízké

TMK travel - Moravský Krumlov • Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro
tel.: 515 321 044, mobil: 602 782 232 • e-mail: jana@tmktravel.cz

AKCE na LEDEN

kuchyň NIKA
classic olše 180

7.590 Kč

+ skříňka na odsavač ZDARMA
+ celoplošný dřez jen za 999 Kč
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HK IVANČICE V NOVÉM ROCE
Ivančický házenkářský klub s dlouholetou tradicí prožil úspěšný
rok 2009 a vkročil do nového roku získávat další vavříny a to hlavně
v mládežnických kategoriích, na které se ivančický klub před několika
lety zaměřil. Ve spolupráci se Střediskem volného času získal nové
trenéry a nastavil si cíle bojovat o nejvyšší příčky v soutěžích v republice. Dalším cílem bylo založení dívčí házené na podporu sportovních
aktivit pro dívky ve městě Ivančice a okolí..
Nadále za velké podpory pana Milana Bučka, SVČ Ivančice, města
Ivančice, všech sponzorů, trenérů, pracovníků pokračuje práce s mládeží i v roce 2010. Po podzimní části krajských soutěží okupují týmy
mladších i starších žáků první příčky. Starší žáci postoupili do žákovské ligy mezi dvacet nejlepších týmů v republice a budou bojovat 24.1.
v hale v Ivančicích o postup na mistrovství republiky 2010. Dívky čeká
několik turnajů na přípravu vstupu do podzimní části krajské soutěže.
Přes zaměření na mládež fungují v Ivančicích i dvě seniorská družstva (muži A - 2. liga JM, muži B - Jihomoravská liga), kde nachází
uplatnění starší odchovanci klubu a reprezentují klub i město.
Přijďte podpořit náš klub v roce 2010 na domácí zápasy v hale na
ulici Rybářská 33 Ivančice.

Divadelní spolek EĎAS

EĎAS je divadelní spolek studentů moravskokrumlovského gymnázia, jedná se o zkratku výstižného pojmenování – Experimentální
Divadelní Amatérský Soubor. Toto uskupení vzniklo v první polovině
roku 2009 z iniciativity Jirky Lišky a funguje pod ochrannými křídly
paní profesorky Dany Růžičkové. Nastudovali jsme hru - kabaret:
Převýborná historie o benátském kupci aneb kabaret věkem zaprášený, leč navýsost aktuální! z pera Vlastimila Pešky a písněmi Jaroslava
Wykrenta. Hlavní motiv pochází ze známé hry Williama Shakespeara
Kupec benátský. Navzdory obtížím, které se nám co chvíli stavěly do
cesty, jsme se dostali až na konec příprav…
Osudným dnem D se nám stal pátek 11. prosince 2009, místem kinosál
v Moravském Krumlově. Generální zkouška, jíž se účastnilo celé gymnázium, předčila očekávání všech. Teenagerovské publikum prý bylo
nadšeno a dokonce se i studenti navzájem okřikovali, aby slyšeli. Po strhujícím potlesku nabitého sálu jsme se začali těšit na večerní premiéru.
Večer byl sál sice zaplněn zhruba z poloviny, což se nám hercům zrovna
moc nelíbilo, ale zdařilo se! Nevím, jak ostatní, ale já jsem si užívala
potlesk, protože právě on je tou sladkou odměnou za měsíce práce.
Tento článek však není jen oznámením, že jsme něco odehráli,
protože my jsme ještě neskončili! I Vy máte možnost zhlédnout
toto představení - naprosto legálním způsobem. Jak? Zúčastněte se!

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Zaniklá osada Topanov - kaple sv. Markéty
Již od nepaměti lidé směňovali
zboží a snažili se obchodovat.
V krajích proto překonávali velké
vzdálenosti. K tomu potřebovali
obchodní cesty a na nich záchytné
body, opevněné osady na ochranu, místa pro odpočinek a samozřejmě brody a přechody přes
vodní toky. Jedna z nejstarších
cest Evropou vznikala již v pravěku a táhla se jako životodárná
tepna mezi jihem a severem. Byla
to Jantarová stezka, na kterou se
v pozdějších dobách napojovala
zdokonalená síť cest.
Pro región jihozápadní Moravy
byla velice důležitá její součást
nazývaná ,,Znojemská“. Tato
cesta vedoucí do Brna se dělila
na dvě části - východní a západní.
Východní stezka směřovala ze
Znojma přes dnešní Oleksovice,
Miroslav, Olbramovice, Kubšice
do Dolních Kounic. Západní
část nás ovšem zajímá více. Na
ní v ose Znojmo, Hostěradice,
Kadov, Petrovice leží na malém

a když církev započne organizaci
rozdělení země, je začátkem 13.
století postaven kamenný kostel
zasvěcený svaté Markétě. Kolonizace českého a moravského
pohraničí německým živlem se
projevuje v této době samotným
názvem obce Topanov (Tupanov).
Písemné zprávy o obci Topanově jsou bohužel torzovité. První
nám známá písemná zpráva je
datována k roku 1358 jako součást
panství pánů z Lipé. Existenci
obce potvrzuje také rok 1498.
V listinách se objevuje znovu v
roce 1625 jako konfiskát po pánech z Lipé. Ves prodává český
král Ferdinand II. Gundakarovi
z Lichtenštejna. Ve smlouvě se
doslovně píše ,,pustá ves Topanov“. Na pověsti, že Topanov lehl
popelem při švédském nájezdu, asi
mnoho pravdy nebude. Třicetiletá
válka se ještě nerozhořela takovou
silou a bojovalo se spíše na území
dnešního Německa a Dánska.
Navíc švédský král Gustav Adolf

Nejbližší představení pro veřejnost hrajeme v Miroslavi (kulturní dům), a to 26. ledna 2010 od 18:00. Dále pak 4. února
2010 v 19:00 – znovu v Moravském Krumlově (kinosál).

Provětrejte tedy svého kulturního ducha a přijďte do divadla... Směle
do toho, těšíme se na shledání. Kristýna Wiederová, jménem EĎASu

MĚSTSKÉ MUZEUM Moravský Krumlov zve na

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK

konaný u příležitosti vydání odborné publikace
„MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH“.
12. ledna 2010 - „TAJEMSTVÍ KRUMLOVSKÉHO LESA“ - doc.
PhDr. Martin Oliva, Ph.D., 26. ledna 2010 - „O POČÁTCÍCH
MĚSTA MORAVSKÉHO KRUMLOVA“ - Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.,
9. února 2010 - „ZLATÝ VĚK MORAVSKÉHO KRUMLOVA“ - Mgr.
Dalibor Hodeček, 23. února 2010 - „OD TŘICETILETÉ VÁLKY
PO REVOLUČNÍ ROK 1848“ - doc. PhDr. Bohumír Smutný, Ph.D.,
2. března 2010 - „PAMĚŤ MĚSTA (PRVNÍ ZPRACOVATELÉ DĚJIN
MĚSTA, KRONIKY A KRONIKÁŘI, ARCHIV A MUZEUM)“ - Mgr.
Eva Grunová. Všechny přednášky se uskuteční v Galerii Knížecího
domu od 18.00 hodin. Kniha zde bude v prodeji. VSTUP VOLNÝ!!!

CHARITA v Moravském Krumlově pořádá

SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITATIVNÍ
ÚČELY V ROCE 2010

Sběr je prováděn každé 2. úterý v měsíci od 14.00 - 16.00 hodin
ve sběrném dvoře. Obuv a oděvy z umělého vlákna nepříjímáme!!!
Termíny - rozpis: 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6.,
7.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 29.9., 12.10., 26.10., 9.11.,
23.11., 7.12. 2010.

Město MIROSLAV zve občany na odbornou přednášku

CO SE DĚJE S NAŠÍ PLANETOU?

ve čtvrtek 28. ledna 2010 v 18.00 hodin v radničním sále,
hovoří pan RNDr. ERIK SCHWARZBACH, Dr. agr. habil.
Nejnovější stav poznatků o změnách klimatu, zalednění a hladiny
moří. Vedle vědeckých poznatků, založených na měření a pozorování,
existuje mnoho mýtů o změnách klimatu a vědecké poznatky jsou
často odmítány, zlehčovány nebo zkreslovány z ideologických a
politických důvodů nebo z pozice ekonomických zájmů. Přednáška
má proto podat nezkreslený přehled o stavu poznatků týkajících
se změn: 1. SLOŽENÍ ATMOSFÉRY A JEHO VLIVU NA KLIMA,
2. MIMOZEMSKÝCH VLIVŮ NA KLIMA PLANETY, 3. POLÁRNÍHO
A VYSOKOHORSKÉHO ZALEDNĚNÍ, 4. HLADINY MOŘÍ, 5. ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A JINÝCH ZMĚN. Vstup volný. Případné
příspěvky budou připsány kontu „ČLOVĚK V TÍSNI“

Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat na

VI. PLES MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV

v sobotu 16. ledna 2010 ve 20.00 hodin - Hotel EPOPEJ M. Krumlov.
Předtančení studentů Gymnázia M. Krumlov, vystoupení: AEROBIC
TEAM při DDM M. Krumlov, taneční skupina SINGLE ze Znojma.
K tanci a poslechu hraje skupina „HURIKÁN“ a cimbálová muzika
„ŠMYTEC“, tombola, vstupné s místenkou: 120 Kč.
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Rekonstrukce topanovské kaple sv. Markéty v roce 2009

návrší (250 m n. m.) asi dva
kilometry od obce Rybníky nad
řekou Rokytnou pozůstatky osady Topanov, dnes reprezentované
v podobě kaple svaté Markéty se
hřbitovem. Místo je nejlépe přístupné ze severu, kde k němu po
mírném úbočí klesá cesta od Moravského Krumlova. Východní a
západní strana návrší pozvolna
klesá do okolní krajiny. Jižní svah
je naopak chráněný řekou a bažinatým meandrem.
Výhodnou polohu místa využili lidé již v pravěku, ale my se
zastavíme v době Velké Moravy.
Osada na Topanově zažívá svůj
rozkvět, což dokládají nálezy
místního rodáka a později ředitele
městského muzea v Moravském
Krumlově Josefa Kaufmana. Slovanský kostrový hrob z této lokality publikoval již v roce 1928
profesor L. I. Červinka. Další
hroby uveřejnil v odborné literatuře profesor Bořivoj Dostál.
S velkou pravděpodobností
již za starých Slovanů existoval
chráněný brod přes řeku jako
spojnice na cestě mezi mocenským centrem kraje Hradištěm
u Znojma a Rénou u Ivančic.
V době po rozpadu Velké Moravy
nastává v zemi chaos, až do doby,
kdy bylo území připojeno k českému knížectví. Přemyslovci
začátkem 11. století zakládají síť
hradišť a obcí. V blízkosti dnešních Rybníků vybudoval kníže
Břetislav nové župní hradiště
- hrad Rokyten. Také Topanov
se stává centrem a opěrným bodem svého okolí. Jeho návrší je
pravděpodobně mírně opevněné,

II. se postavil do boje proti Habsburkům vyloděním na evropském
kontinentu teprve v roce 1630.
Tajemství zániku Topanova bude
ukryté pravděpodobně někde jinde. Jednou z méně romantických
verzí může být pouhá stavba
mostu přes řeku v obci Rybníky,
čímž byl strategický bod přesunut. Význam topanovské lokality
pomale dohasínal.
Aktivity a lidský faktor, který
známe z písemné zprávy v roce
1498, u sv. Markéty potvrzuje a
doplňuje letošní (2009) archeologický výzkum Jihomoravského muzea ve Znojmě, kdy se
nám podařilo odkrýt pozůstatky
lidských koster s keramickými
nálezy 15. a 16. století.
Při drenážních pracích u jižní
zdi kaple odkryli dělníci pozůstatky lidských koster. Pokračovali jsme sondou neboli řezem
v linii výkopu. Délka výkopu
dosahovala skoro 6 m při šíři 75
cm a sahala do hloubky 60 cm.
Nálezy byly rozmístěny po celé
délce výkopu v neuspořádané
poloze a jejich stav byl značně
poškozený. V jednom místě byly
kostry překryté vrstvou kamenů,
která kopírovala jejich uložení a
plnila tak funkci kamenného krovu. Je zřejmé, že se jedná o centrální uložení, kde byly zjištěny
také zbytky keramických nádob.
V této poloze šlo zachytit uložení
jedinců, a to S-J směrem, hlavou
k patě zdi kaple. Pozůstatky lidských těl zde nebyly primárně
pohřbeny, čemuž nasvědčuje
jejich mocný kontext, nepřesné
anatomické uložení a silná spodní

Kresba kostela sv. Markéty v roce 1859

vrstva kostního prachu.
Proč a jak se kostry ke kapli
dostaly, je tak trochu záhadou.
V rybnických kronikách není
z tohoto období uvedena smrtelná
epidemie, jak tomu bylo u pozdějších úmrtí spojených s cholerou
v letech 1831 a 1868. Zdá se
však, že druhotné přemístění lidských koster souvisí s úpravami
kostela na konci 15. století, kdy
byly také v jeho interiéru vymalovány gotické fresky.
O tom, jak Topanov vypadal
v polovině 19. století, si můžeme
udělat představu z reprodukce
Mauricia Trappa, který napsal o
kostelíku toto: „Opuštěný kostelíček můžeme již z dálky viděti
a za nejmalebnější předmět této
krajinky k východu pahorky chráněné považovati. Bohužel schází
tento dům Páně více a více ode
dne ke dni, doba , že jen zříceniny
místo kostela viděti budeme, nedá
na sebe dlouho čekati.“ M. Trapp
svým článkem vzbudil zájem o
topanovský kostelík – zvláště u
odborné veřejnosti. Profesor F.
Lehner ho ve svém odborném
článku roku 1894 zařadil mezi
důležité a svou zvláštností ojedinělé stavby na našem území.
Je stavba topanovského kostelíku skutečně tak výjimečná?
Pro příklad uvádíme další tři
známé stavby, které mají věž
umístěnou přímo nad chórem.
Ve Zborově na Klatovsku je
věž připojená k rotundě sv. Jana
Křtitele, v Mouřenci u Annína
k obdélné lodi kostela sv. Mořice
a k trojlodní bazilice sv. Václava
v Proseku.
Stavby jsou původně románské a tvoří hodnotný soubor
architektonických a uměleckohistorických kvalit. Je tedy velice
pravděpodobné, že mají společného jmenovatele. Nemůžeme
se proto divit V. Houdkovi, který
si při své cestě na Moravu zapsal
a posléze zveřejnil v čísle 69 časopisu Vlastivědného muzejního
spolku v Olomouci:
„Abych se přesvědčil na vlastní

oči, zdali tento památný kostelíček zatím snad skutečně s povrchu země nezmizel, po případě
v jakém stavu se nyní nachází,
zajel jsem si roku 1896 na svých
toulkách za umělecko-historickými památkami moravskými do
Moravského Krumlova, odkud
jsem se vypravil na nedaleký
Topanov u Rybníků.
Ze silnice již viděl jsem hřbitůvek na Topanově a uprostřed
něho kostelíček. Nezmizel tedy
stařeček. Kostelíček jest tedy
nedávno obnoven! Avšak moje
radost z této věci brzy ustoupila
rozmrzelosti nad tím, jak tato obnova byla provedena … „Toto, že
jest kostel sv. Markéty na Topanově? Kam se poděla věž? Kam
loď? Co stalo se s apsidou?...“
Osud kostelíku se tak pomalu
naplňoval. Ve staré rybnické kronice se můžeme dočíst, že roku
1885 sloužil farář Petrovický u
sv. Markéty na Topanově (nelze
určit,f zda jde o jméno nebo o
farnost Petrovice) poslední mši
svatou. Kolem kostelíku se ještě
v roce 1900 nacházely dřevěné
kříže a teprve na počátku dvacátého století se u movitějších obyvatel začal na náhrobky používat
kámen či železo. Na dlouhou
dobu se na Topanov zapomnělo.
Přišlo období světové války, krize
a potom zase válka. Nová kronika
obce promluvila o Topanově až
v roce 1954, kdy v měsíci říjnu
byla opravena kaple sv. Markéty
Státním památkovým ústavem.
Při této opravě byla snížená apsida a postaven byl nový štít. Touto
přestavbou změnil kostelík svůj
vzhled, tak jak ho známe dnes.
Kaple čekala na svou další šanci celých 55 let. Obec Rybníky si
uvědomila její výjimečnost a propracovala plán na vnější i vnitřní
obnovu, který se začal uskutečňovat v letošním roce. Kaple na Topanově má tak nejlepší vyhlídky
stát se vyhledávaným poutním
místem se svou zajímavou, i když
trochu pohnutou historií.
Alena Hrbáčková, Jiří Nejedlý

Detail výkopu u jižní zdi kaple sv. Markéty
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KULTURNÍ PROGRAMY 18. 01. - 31. 1. 2010
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 330, 725 579 923, e-mail: meks.mk@volny.cz
• 18.1. v 17.00 hod. - KONCERT VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE
ZUŠ - taneční sál Základní umělecké školy Moravský Krumlov.
• 20.1. v 10.00 hod. - AUCASSIN A NICOLETTA - školní pořad pro žáký
od 10 let ZŠ, kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 45 Kč.
• 23.1. v 19.30 hod. - LIDOVÝ PLES - pořadatel místní org. KDU-ČSL. Orlovna
Rakšice, vstupné: 120 Kč. Předprodej vstupenek - papírnictví „Jašovi“.
• 26.1. v 10.00 hod. - POHÁDKOVÁ PÍŠŤALKA - školní pořad pro děti MŠ
a 1. stupně ZŠ. Kinosál Moravský Krumlov, vstupné: 60 Kč.
• 26.1. v 18.00 hod. - „O POČÁTCÍCH MĚSTA M. KRUMLOVA“ přednáška. Slovem provází pan Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., vedoucí Historického
oddělení Moravského zemského muzea. Přednáškový cyklus u příležitosti
vydání knihy „MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH“, galerie
Knížecí dům M. Krumlov, vstup volný.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 23.1. - ZÁJEZD - PRAHA - HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN „LIMONÁDOVÝ JOE“ - muzikál. Hrají: Aleš Háma, Jiří Korn, Václav
Vydra, Marek Vašut, Zuzana Norisová... Cena: 1.060 Kč (vstup + doprava).
PŘIPRAVUJEME: • 1.2. - 28.2. - ZLATÝ STŘEDT - výstava obrazů
malířské skupiny z Brna, opět po dvou letech, galerie Památníku A. Muchy.
Vernisáž 31.1.2010 v 15.00 hod., vstupné: 10 Kč. • 7.2. v 15.00 hod. - PTÁK
OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA - divadelní pohádka pro děti a rodiče, kino Réna
Ivančice. V pohádce hraja takřka živý kůň a opravdový Pták Ohnivák. Tři herci
drží jeho ohnivost pevně pod kontrolou a postarají se i o to, že cesta ne příliš
bystrého prince za Ohnivákem dobře dopadne a princ úspěšně překoná všechna
nebezpečí, která ho na ni potkají. Vstupné: 50 Kč, účinkuje Divadlo KORÁB
Brno. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice od 18.1.2010. • 9.2. v 9.00 hod.
a v 10.30 hod. - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ
a maminky s dětmi, kino Réna Ivančice, divadlo DUHA. Vstupné: 40 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
• 21. 1. 2010 v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ. Tradiční společenské setkání
seniorů v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 23.1. ve 20.00 hod. - MYSLIVECKÝ PLES. Hraje skupina „The Box“ v DD.
• 23.1. ve 20.00 hod. - I. SOKOLSKÝ PLES V PADOCHOVĚ. Hraje skupina
„Melody Music“ v sále Sokolovny.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3
tel.: 546 423 520, 739 634 100, www.ddm-oslavany.cz
• 17.1. v 9.00 hod. - FLORBALOVÁ LIGA mezi městy - Pohořelice sport. hala.
• 21.1. - ZÁKLADNÍ KOLO MISS OSLAVANY 2010.
• 30.1. - 6.2.2010 - JESENÍKY 2010 - místo: Štědrákova Lhota u Rudy nad
Moravou, lyžování: v místě tři vleky, ubytování: Turistická ubytovna Lesanka,
2 - 8lůžkové pokoje, cena: 2.600 Kč (bez skipasu), 3.300 Kč (se skipasem),
v ceně je zahrnuto: plná penze, doprava, ubytování, pedagogický dozor.
PŘIPRAVUJEME: • středy: 27.1., 10.2., 17.2., 24.2. - BRUSLENÍ
V ROSICÍH - odjezd ve 13.40 hod. od MěÚ Oslavany. Návrat kolem 16.00 hod.
V případě zájmu mohou jet s námi i rodiče. Cena: 60 Kč. Bližší info v DDM.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 16.1. - „ Z RADOSTIC DO IVANČIC“ - vede paní Hana Pokorná. Odjezd
vlakem z Ivančic v 10.30 hod., odtud pěšky po červené na Hlínu. Občerstvení
v hospodě na Hlíně a pak dále do Ivančic. Chůze cca 12 km.
• 25.1. v 18.00 hod. - „VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE“ v zasedací místnosti
na MÚ Ivančice ve dvoře. Zhodnocení roku 2009 a plán na rok 2010.
• DOPORUČUJEME: • Návštěvu do 17.1.2010 v Umělecko-průmyslovém
muzeu na Husově ulici č. 14 v Brně, kde je výstava známého knihvazače
z Dolních Kounic pana Jindřicha Svobody. • DOPORUČUJEME návštěvu
do 24.1.2010 v Umělecko-průmyslovém muzeu na Husově ul. č. 14 v Brně,
kde probíhá výstava ivančického rodáka ALFONSE MUCHY (od plakátů
a kreseb přes akvarely a přípravné práce k zakázkám). Výstava se již uskutečnila
v Japonsku a Maďarsku.

Městská knihovna Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 252, e-mail: knihovnamk@quick.cz
• ANKETA „SUK 2009“ - 1) Která kniha vydaná v roce 2009 se ti nejvíce líbila?
2) V které pohádce bys chtěl (a) žít? Anketa pro děti a mládež do 15 let spojená
s odměnou pro výherce. Anketní lístky k dispozici v oddělení pro děti a mládež.
Odpovědi na otázky odevzdávejte u výpůjčního pultu do 17. března 2010.
• „UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“ - projekt na pomoc
rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou.
Určeno pro 1. třídy ZŠ. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí
v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě,
který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti
během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Více na stránkách:
http://www.npkk.cz/npkk/kniha_prvnacek_09.php.
PŘIPRAVUJEME: • 8.2. - „MAĎARSKO - VÝBORNÁ KUCHYNĚ ANEB
JAK TO BYLO S GULÁŠEM“ - cestopisná přednáška o tradici maďarské
kuchyně, o víně a lázeňství, ale i o krásách zdejší přírody a kultury pohovoří
cestovatelé pan Ing. Arnošt Máder a paní Mgr. Jana Puchegger Chadalíková.
Cestopisné vyprávění bude mít opět haptický charakter, to znamená, že
předměty, které si naši cestovatelé přivezli z této zajímavé země, si můžete
prohlédnout opravdu zblízka a osahat si je. A nejen to, budete mít příležitost
ochutnat pravý maďarský štrúdl. Beseda začíná ve 14.00 hod. v Městské
knihovně Moravský Krumlov, vstup zdarma - spolupráce s TyfloCentrem M.K.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 333 538, fax: 515 333
608, e-mail: mkic.miroslav@volny.cz
• 21.1. - SKŘIVÁNEK - pěvecká soutěž v DDM Miroslav.
• 21.1. - ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ Miroslav.
• 26.1. v 18.00 hod. - „PŘEVÝBORNÁ HISTORIE O BENÁTSKÉM
KUPCI“ - představení Experimentálního divadel. amatérského souboru v KD.
• 30.1. - TURNAJ VE HŘE MAGIC: THE GATHERING v kulturním domě.
• 30.1. v 16.00 hod. - OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN Z MIROSLAVSKA
- IV. ročník, restaurace Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie.
PŘIPRAVUJEME: • 6.2. ve 13.30 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO
DĚTI - pořádá dům dětí a mládeže, MKIC a OS Marek v kulturním domě
v Miroslavi. • 6.2. ve 20.00 hod. - ROCKOVÝ PLES v kulturním domě.
Hrají rockové skupiny: Kapuce, Rainbow, No Problem a Shark z Domu dětí
a mládeže Miroslav. • 17.2. - KLÍČEK - pěvecká soutěž v KD, pořádá DDM
a ZŠ. • 20.2. ve 20.00 hod. - PLES FC MIROSLAV - v kulturním domě. • 1.3.
- 7.3. - JARNÍ PRÁZDNINY!!! Jarní příměstský minitábor v DDM Miroslav.
Tuto akci pořádá dům dětí a mládeže pro předem přihlášené!!!

PROGRAM KIN

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz,
www.domecekmk.cz
• 29.1. - 30.1. - NOC NA DOMEČKU: PAT a MAT. Tradiční oblíbená
akce pro děti - celý den a večer plný her a soutěží spojený s přespáním
na Domečku tentokrát na téma: PAT a MAT. Začátek v 9.00 hodin ráno!!!
S sebou: pohodlné oblečení na ven i dovnitř, spacák. Přihlášky možno
vyzvednout v kanceláři DDM Moravský Krumlov.
PŘIPRAVUJEME: • 14.2. od 14.00 hod. - Z POHÁDKY DO POHÁDKY
ANEB MAŠKARNÍ DISKOHRÁTKY na DDM. Oblíbený maškarní
karneval na Domečku pro děti i rodiče se soutěžemi s tancem. Program
zpestří taneční vystoupení dětí z tanečních kroužků ( Let´s dance, Free
Dance Group, Jawahir), akrobatické vystoupení žonglérů a dívky z Aerobic
teamu předvedou svou pódiovou skladbu. Každá dětská vstupenka bude
slosovatelná v tombole. Občerstvení zajištěno. Hraje a uvádí princ Vendelín
(Václav Ostrovský ml.), vstupné: 30 Kč.

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
• 22.1. v 18.00 hod. - BREAKE DANCE SHOW - vystoupení taneční skupiny
„SYSTÉM BEATU“. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza). Vstupné:
30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 22.1. ve 20.00 hod. - TRADIČNÍ HÁZENKÁŘSKÝ PLES A PLES SVČ
IVANČICE. Velký sál: skupina „Dreams“, Vinárna: „oldies party“. Ivančice,
Besední dům. Vstupné: 150,-Kč/osoba. Předprodej vstupenek v SVČ Ivančice.
• 24.1. od 16.00 hod. - 17.30 hod. - ZÁBAVNÁ PÁRTY. Zveme menší i větší
děti na diskohrátky plné her a soutěží. Ivančice, orlovna na Chřestové ulici,
vstupné: 30 Kč/osoba. Přezůvky s bílou podrážkou s sebou!!!
• 28.1. v 16.00 hod. - KUBOU SKRZ NA SKRZ ANEB BESEDA O KUBĚ
A PROMÍTÁNÍ FOTEK. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza),
vstupné: 30 Kč/os, členové zdarma. Pro každého kubánský nealko drink zdarma.
• 29.1. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FOTBALU pro 1. - 4. ročník SŠ nebo
gymnázií, tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice, sportovní
hala na Rybářské ulici, poplatek: 30 Kč/osoba. S sebou: sportovní obuv a oděv,
pití. Nutné se přihlásit do 27.1.2010 v SVČ Ivančice. Pololetní prázdniny.
• 29.1. v 10.00 hod. - ORIGINÁLNÍ TRIČKA - savování, malování, ubrousková
technika, korálky. SVČ Ivančice, Komenského nám. 12, poplatek: 15 Kč +
materiál. S sebou: bavlněná trička barevná nebo bílá. Pololetní prázdniny.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 22.1. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule základní školy. Pořádá
ZUŠ Rosice. Srdečně zvou žáci a učitelé ZUŠ.
• 23.1. - IV. SPORTOVNÍ PLES. Letos za účasti známých sportovních tváří.
Moderuje Luboš Xaver Veselý. Doprovodný program nabídne rozhovory,
exhibici v karate, miniškolu salsy...K tanci a poslechu hraje skupina
ŠUMICHRÁST MALBOHÁR. Otevřeno bude od 18.30 hod., začátek plesu
v 19.00 hod. v KD Cristal. Srdečně zvou pořadatelé.
• 24.1. v 15.00 hod. - KARNEVAL PRO DĚTI. Bohatý program - hry, soutěže,
vystoupení, rej masek, diskotéka, malování bláznivých masek, bohatá tombola,
občerstvení atd. Bude se soutěžit o nejoriginálnější masku a nejkreativnějšího
tanečníka, v KD Cristal. Vstupné: 40 Kč/masky, 50 Kč/ ostatní. Pořádá SVČ.
PŘIPRAVUJEME: • SPORTOVNÍ AKCE - KUŽELNA: 16.1. v 10.00 hod.
- Ž - Šumperk B, 16.1. ve 14.00 hod. - A - Č. Budějovice, 22.1. v 19.30 hod. - B
- Znojmo, 24.1. v 10.00 hod. - Dorost - MS Brno. • 6.2. a 7.2. - SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ KINA „PANORAMA“ - komponovaný program pro malé
i velké diváky. Účast přislíbili vzácní zahraniční hosté jako např. Superman,
Střihoruký Edward i významné osobnosti z pohádkové říše. Bližší info na:
www.kic.rosice.cz. • 20.3. - DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA - SBOROVNA.
Komedii Jaromíra Břehového v podání populárních herců můžete shlédnout
v rosickém kině „PANORAMA“. Účinkuji: Pavel Trávníček, Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, Luboš Xaver Veselý a další. Začátek v 19.00 hod., vstupné:
230 Kč/250 Kč. Předprodej v kanceláři KIC Rosice.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• úterý 18.30 - 19.30 hod. - (začínáme 12. ledna 2010) - VEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
PRO RADOST, ZDRAVÍ A VITALITU. Milí přátelé, ženy i muži, přijďte si
společně zazpívat za doprovodu kytary, bubnů a dalších nástrojů, rozeznít se,
posílit dech, utišit mysl, osvobodit hlas, nalézt zpěvem cestu k sobě, naslouchat,...
a zažít stav harmonie v záplavě všedních zvyků. Poplatek: 40 Kč/ 35 Kč členové
Houpačky. Vedou: Tomáš a Katka Pokorní (hudebníci a lektoři muzikoterapie).
• 21.1. - VÝLET NA OVČÍ FARMU. V 10.00 hodin sraz u skautského domku
na Malovansku. Máte rádi přírodu, čerstvý vzduch a nebojíte se bláta na botách?
Zveme Vás na vycházku na ovčí farmu. Vycházka je určena pro všechny, kteří
chtějí zažít zajímavé dopoledne, nakrmit a pohladit ovečky a možná i krůty pokud neuletí. S sebou: tvrdé pečivo na krmení (rohlíky, plátky chleba), jablka,
mrkev, pro sebe teplý čaj. Poplatek: 10 Kč pro Měsíční Houpačku.
• 23.1. od 14.00 do 18.00 hod. - OSLAVA ŽENY. Setkání pro dívky, matky,
zralé ženy i babičky….vždy jednou za měsíc. Hojení vztahu k vlastnímu tělu,
péče o sebe, posílení sebeúcty, rovnováha ženského a mužského principu v nás
– sňatek citu a rozumu, propojení ženského těla i duše s přírodními rytmy,
poselství našich matek a babiček – obnova spojení s linií předků. Odpuštění
a přijímání, ženské mýty a rituály. Metody a nástroje: Spontánní tanec; tanec
plodnosti, muzikoterapie – zpěv, bubny a další etnické nástroje, masáže a
aromaterapie - působení přírodních esenciálních olejů, šamanské tradice a
spiritualita přírodních národů, energetizační a relaxační cvičení, vizualizace a
imaginace, vzájemné sdílení vlastních zkušeností. Poplatek: 160 kč / členové
140 kč. Vede: Kateřina Pokorná – vedení ženských skupin (8 let), lektorka
tance, muzikoterapie (PdF UP Olomouc), masáží dětí a kojenců (I. stupeň).
• 28.1. - MĚSÍČNÍ KLUB. Herna 9.00 - 12.00; program 10.00 - 11.00 hod.
Měsíční Klub je určen pro maminky s dětmi. Kromě volného hraní v herně
je připraven krátký program – přednáška, beseda, promítání… Prezentace
výrobků z ovčí vlny. Pružnost, jemnost a hřejivost předurčují tuto přírodní,
ekologicky nezávadnou surovinu k výrobě lůžkovin - přikrývek, polštářů,
ponožek, podložek a dalších doplňků. Všechny výrobky jsou ze 100%
českých surovin. Prezentuje: Hanka Juranková. Poplatky: přednáška: 10 Kč,
měsíční Houpačce herna: dle ceníku služeb.
SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ V JM KRAJI. Hledáme ty,
kdo přispívají ke zlepšování podmínek života rodin, a máme zájem je
ocenit certifikátem Společnost přátelská rodině a zveřejnit jejich příklad!
Navrženy mohou být státní, nevládní i soukromé společnosti a organizace,
kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy,
média, obce, úřady. Návrhy mohou podávat „uživatelé“ - tedy rodiny, ale
i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet. Držitelem certifikátu se mohou
stát i zaměstnavatelé, kteří vytvářejí zaměstnancům podmínky, jež usnadňují
slaďování rodinného a pracovního života.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

so 16.1. ve 20.00 WHISKY S VODKOU
ne 17.1. v 18.00 Komedie Německo
st 20.1. ve 20.00 LIŠTIČKY
Drama Slovensko / ČR / Irsko
so 23.1. ve 20.00 2 BOBULE
ne 24.1. v 18.00 Komedie ČR
st 27.1. ve 20.00 HANEBNÝ PANCHARTI
Akční film USA / SRN
so 30.1. ve 20.00 ZAKLETÝ V ČASE
ne 31.1. v 18.00 Romantický film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
17.1. v 18.00 TWILIGHT SÁGA:
ve 20.15 NOVÝ MĚSÍC
Romantický film USA
st 20.1. ve 20.00 HALLOWEEN 2
Horor USA
ne 24.1. ve 20.00 BRUNO
Komedie USA
st 27.1. v 18.00 ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
ve 20.00 Film ČR
čt 28.1. ve 20.00 AMADEUS
Drama USA (získal 8 Oscarů)
ne 31.1. v 17.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Animovaný film USA
ne

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

so 16.1. v 18.00 CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ
Romantická komedie USA
ne 17.1. v 18.00 2012
Akční film USA
so 23.1. v 18.00 LIŠTIČKY
Drama Slovensko / ČR / Irsko
ne 24.1. v 18.00 AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Komedie ČR
so 30.1. v 18.00 ZAKLETÝ V ČASE
Film USA
ne 31.1. v 18.00 ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE
Animovaný film USA

Osvětová beseda REŠICE pořádá k 95. nedožitým
narozeninám rešického rodáka

OPÁLKOVY SCHODY ANEB VÝSTUP
NA SNĚŽKU A JINÉ VRCHOLY
v sobotu 16. ledna 2010 od 10.00 hodin.
V prostorách kulturního domu si v průběhu celého dne můžete
vyzkoušet výstup na některý vrchol moravských nebo českých hor
podle náročnosti. Přijďte svým sportovním výkonem vzpomenout
na velkého sportovce našeho rodáka ADOLFA OPÁLKU.
Povinná výbava: pohodlná obuv, jídlo a pití na celý výstup.

TJ Sokol Padochov pořádá

1. SOKOLSKÝ PLES

v sobotu 23. ledna 2010 ve 20.00 hodin
Hraje skupina „MELODY MUSIC“. Bohatá tombola, slosovatelné
vstupenky. Všichni jste srdečně zváni.

DĚTSKÉ CENTRUM

Školička pro děti od 2 do 6 let je otevřena při Středisku volného
času Ivančice. Navštěvovat ji mohou děti samostatné, ale i se svými
rodiči, ve všední dny od 8.00 - 12.00 hodin v prostorách SVČ
Ivančice, Komenského nám. 7. Děti si mohou jen tak hrát nebo se
zapojit do tvořivých, tanečních či hudebních aktivit. Více info na:
www.svcivancice.cz, sekce Mateřské centrum „KLUBÍČKO“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GMK

v úterý 19. ledna 2010 od 13.00 hodin do 17.00 hodin
Chcete vidět zkoušku studentského divadla? Chcete zhlédnout
pokusy se speciální pomůckou pro fyziku gamabetou? Zajímá
Vás realizace projektu Evropské unie pro výuku cizích jazyků?
Poslechnete si rádi písně v podání sboru GMK? Chcete získat
podrobné informace o osmiletém či čtyřletém studiu na GMK?
Plán těchto i dalších akcí „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ najdete
na webových stránkách: www.mkgym.cz a můžete se na ně přijít
podívat. Srdečně zvou učitelé i studenti Gymnázia v Mor. Krumlově.

Hotel EPOPEJ Moravský Krumlov srdečně zve na

VALENTÝNSKÝ VEČER S HUDBOU
v sobotu 13. února - neděle 14. února 2010 v 16.00 hodin
Valentýnské menu: PŘÍPITEK - HLAVNÍ MENU - MOUČNÍK.
Rezervace nutná předem, tel.: 515 321 317.

MDŽ - POSEZENÍ S HUDBOU

v pátek 5. března 2010 v 16.00 hodin
Večeře formou RAUTU. Rezervace nutná předem, tel.: 515 321 317.

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU A ZVĚŘINOVÝMI
SPECIALITAMI

v pátek 16. dubna 2010 v 16.00 hodin
Rezervace nutná předem, tel.: 515 321 317. Více informací:
www.hotel-epopej.cz.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ INZERCE
SOUKROMÝ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat POUZE placenou SMS. Inzerát v délce maximálně
160 znaků zašlete jako SMS bez diakritiky (tedy čárek a háčků) ve tvaru: ZR mezera text Vašeho
inzerátu na telefonní čísla: 903 55 30 (30 Kč/SMS) - POUZE TEXT, nebo 903 55 50 (50 Kč/SMS)
- TEXT V RÁMEČKU. Příklad standardního inzerátu: SMS ve tvaru: ZR Prodam tri sudy, 200 litru
a motorovou sekacku na travu. Zn. levne. zašlete na 903 55 30. Cena této SMS je 30 Kč. Po odeslání SMS
Vám bude doručena SMS s potvrzením o přijetí inzerátu. Cena je včetně 19% DPH a je konečná. Službu
technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o. e-mail: info@topicpress.cz. Neuvádějte své telefonní číslo,
bude doplněno automaticky. Ze soukromé inzerce budou vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem.
Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem a je určeno datem přijetí. Inzeráty, které
nebyly uveřejněny v aktuálním vydání, budou otištěny ve vydání následujícím.
KOMERČNÍ ŘÁDKOVÝ INZERÁT lze zadat telefonem, nebo faxem na čísle: 515 321 099, nebo
e-mailem: inzerce@zrcadlo.info. Standardní komerční inzerát vytištěn tučně - 300 Kč, tučně v rámečku
- 400 Kč, inverzně - 500 Kč. Ceny bez 19 % DPH. Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků.
Pro vyúčtování uvádějte účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Za pravdivost a obsah inzerátů neručíme.

» AUTO - MOTO
prodám
•• ocel. disky 5 x 112 x 16 (VW) se
zimní pneu Continental Vanco winter,
Contact (7MM) 195/60/R16 C/97/99T.
Cena: 8.500 Kč. Tel.: 724 410 789.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• RD 3+1 v Čejkovicích u Znojma,
velký dvůr, zahrada, 2 sklepy, cena
dohodou. Tel.: 721 340 974.
•• byt 1+1 (33,5 m2), Sídliště - Moravský Krumlov, nejvyšší nabídka. Tel.:
737 061 168.
•• Ing. Pexa Pavel - geodetické práce realitní činnost provádí zaměření RD,
staveb, vytyčení hranice pozemků,
nabízí k prodeji nemovitosti: RD 5+1
Ivančice, garáž, zahrada, pozemky
Lesonice 1,3 ha, prodej bytu Brno
1+kk Nové Medlánky. Kontakt: 777
582 899, 515 322 897.
•• byt 3+1 v Ivančicích. Možnost pronájmu garáže. Tel.: 774 661 956.
•• cihlový byt 3+1 v OV Moravský
Krumlov - centrum, ulice Školní, cena
dohodou. Tel.: 776 090 134.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
cihlový byt 2+1 v OV Ivančice, 53
m2, 4 NP, cena: 1.350.000 Kč, byt
3+1 v OV Ivančice po rekonstrukci,
76 m2, 3 NP, lodžie, cena: 1.800.000
Kč, RD 6+1+garáž Ivančice, zahrada s bazénem, blízko centra,
cena: 4.500.000 Kč, novostavbu RD
4+1+garáž Ivančice, pozemek 526
m2, cena: 3.979.000 Kč, stavební pozemky 600 - 1.000 m2 Ivančice, sítě
na hranici, cena: 1.400 Kč/m2, byt
1+1 v OV Ivančice, cena 850.000
Kč, chata 2+1 Stříbský mlýn,
pozemek 516 m2, před kolaudací,
cena: 450.000 Kč, byt 3+kk v OV
Oslavany, cena: 1.350.000 Kč. Další
informace na tel.: 605 749 319, nebo
na www.acity.cz.
hledám pronájem
•• pronájem bytu 2+1 (1+1) v Moravském Krumlově a okolí, prosím nabídněte. Tel.: 720 485 469. Zn.: Spěchá.
nabízím pronájem
•• pronajmu garáž v centru Miroslavi.
Více informací na tel.: 721 079 268.
•• pronajmu 4+1 v M. Krumlově,
nájem 3.600 + 6.000 Kč inkaso. Tel.:
603 456 863. Volat po 16.00 hod.
•• pokoj v RD, pouze pracující, vše
po dohodě. Tel.: 774 682 111.
•• byt 1+1 Ivančice ihned, podmínka
trvalé bydliště. Tel.: 737 114 435.
•• dlouhodobě byt 2+1kk v Ivančicích na novém sídlišti, 3. patro, výtah,
lodžie, digi TV, internet, nastěhování
možné od 1. února 2010. Tel.: 732
519 291. Volat po 17.00 hod.

•• zařízený byt 1+1 v Ivančicích staré
sídliště, vhodný pro 1 osobu. Tel.: 604
583 774. Volat po 16.00 hod.
» VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI
prodám
•• manželské postele s úlož. prostorem,
jako nové. Cena: 2.900 Kč, možná dohoda, možno odvézt. Tel.: 608 955 258.
daruji
•• gauč + 2 křesla za odvoz. Tel.: 728
664 079.
» STAVBA - ZAHRADA
prodám
•• komínovou (krakorcovou) desku KPP 1820 pro komín Schiedel.
(Spodní deska pro obezdění vrcholu.)
Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200 Kč, nyní 800 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• hydroizolační fólie pro střešní
okno Velux BFX MO6, 78 x 118 cm,
8 ks originálních balení. PC: 580 Kč /
balení, nyní: 400 Kč / balení. Možno i
jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• lednici s malým zabudovaným mrazákem, cca 110 l, plně funkční. Cena:
500 Kč. Tel.: 720 485 469, MK.
•• pěknou prosklenou chladničku Calex, šířka 60 cm a zachovalou chladicí
vitrínu Arneg, šířka 160 cm, 2 roky
nový agregát. Cenu nabídněte. Tel.:
603 326 486. Volat po 16.00 hod.
•• barevný televizor, 2 roky starý,
úhlopříčka 75 cm, cena dohodou, dále
pak nevyužitý mrazák 120, levně. Tel.:
723 747 646. Volat po 18.00 hod.
» VŠE PRO DĚTI
prodám
•• dětské sáně a kolo, dětský kočár,
dětské malé lyže. Tel.: 605 776 380.
» OBLEČENÍ A OBUV
prodám
•• dámské kožené paleto, vel. 48, 3/4
ke kolenům, barva tmavě hnědá, málo
nošené. PC: 9.000 Kč, nyní: 3.000 Kč.
Tel.: 737 728 070.
» ZVÍŘATA
daruji
•• štěňátka, oba rodiče kříženci malých plemen. Štěňátka budou očkovaná + odčervená, k odběru za 14 dní.
Po domluvě možno vidět, jsou krásná.
Tel.: 732 164 218.
prodám
•• štěňata jorkšírského teriéra bez PP,
po rodičích s PP, očk. + odčerv., cena:
6.000 Kč. Tel.: 775 434 047.
•• štěňata kříženého vlčáka, odběr
březen. Tel.: 606 405 218.
•• štěňata trpasličího pinče (srnčí
ratlík), odběr koncem ledna. Tel.: 603
168 609.

•• štěňata trpasličích pudlů bez PP,
barva apricot, a štěňata kavalír king
charles španěla bez PP, výborný společník pro děti i dospělé, vše očkované + odčervené. Tel.: 724 033 609.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
•• kuličkový potah do auta i poškozený (jde mi o korálky) prosím nabídněte. Tel.: 602 782 280.
prodám
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320 787,
e-mail: b.gruna@seznam.cz. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejně pekárna Ivanka
na Znojemské ulici.
•• kalvados, cena: 180 Kč/l. Více
informací na tel.: 736 750 318.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• klec na ptáčky, plastovou rohovou
vanu, koupelnové skříňky a vysavač.
Tel.: 605 776 380
•• skříň předsíňovou, cena: 500 Kč, 3
ks barelu 50 l, cena: 500 Kč, el. masážní podložku, cena: 500 Kč, vodní
masáž na nohy, cena: 300 Kč, nádrž
na vodu 200 l, cena: 100 Kč. Tel.: 604
543 624.
•• tažený secí stroj. Cena: 5.000 Kč.
Tel.: 776 322 231.
•• snowboard 160 cm s vázáním,
málo používaný a boty vel. 44. Cena:
2.500 Kč. Tel.: 608 414 764.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Autocentrum Král přijme na HPP
zaměstnance na pozici: automechanik.
Své životopisy zasílejte na e-mail:
info@piras.cz. Jako předmět uveďte
pracovní pozici. Pro více informací
volejte na tel.: 736 625 272.
•• nabídka možnosti přivýdělku pro
příjemné a komunikativní studentky,
ženy na MD, schopné důchodkyně,
v oblasti kosmetiky. Více informací
na tel.: 731 042 910.

LOV PSTRUHŮ NA DÍRKÁCH

» SLUŽBY
•• Sítě a dveře proti hmyzu + veškeré opravy. Okenní sítě vyrobím
a namontuji do 24 hodin. Žaluzie
vertikální, horizontální (řetízkové),
silikonové těsnění oken a dveří,
rolety předokenní (PVC a hliník).
Více info: Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156,
e-mail: ivokarpavlik@seznam.cz.

HOSTINEC POD VĚŽÍ Olbramovice ve spolupráci
s panem JANÍČKEM pořádá

•• Nabízím zajišťování daňové evidence a vedení účetnictví, zpracování
DPH, zpracování mezd, sestavování
daňového přiznání a hlášení na FÚ.
Služby provádím v kanceláři nebo
přímo u klienta. Tel.: 602 944 028,
e-mail: horakova62@seznam.cz.

MO MRS Moravský Krumlov Vás zve na

na Vrabčím hájku v Moravském Krumlově
každou SOBOTU a NEDĚLI. Bližší informace na tel.: 731 491 208,
nebo na e-mail: kosicekjan@seznam.cz.

VI. ROČNÍK TURNAJE V MARIÁŠI

O PUTOVNÍ POHÁR HOSTINCE POD VĚŽÍ a další věcné ceny
v sobotu 23. ledna 2010 od 10.00 hodin.
Startovné: 100 Kč, v ceně hovězí guláš. Svoji účast prosím potvrďte
do 20. ledna 2010 na tel.: 774 433 482.
V sobotu 30. ledna ve 13.00 se v restauraci U Blondýny
koná pod záštitou starosty města Moravského Krumlova
III. ročník turnaje v hospodském mariáši

„MEMORIÁL TOMÁŠE HÁJKA“
Přihlášky do 25. ledna, startovné 150 Kč. Pro účastníky hovězí guláš
a hodnotné ceny od sponzorů. Po ukončení turnaje hudební produkce. Informace a přihlášky u personálu restaurace.

Skončí motokros na oslavanské Dolině?
/Oslavany/ Motokrosová dráha
v lokalitě Na Dolině se stala předmětem sváru. Důvodem je hluk a
prach od jezdících motokrosových strojů, který vadí některým
občanům bydlících v blízkosti.
Vše začalo koncem srpna
2009. Odbor majetkově správní
Městského úřadu Oslavany obdržel stížnost od dvou občanů
bydlících v Oslavanech v části
Dolina na pohyb motokrosových
motorek v této oblasti. Stížnost
byla postoupena radě města, která
vzala stížnost na vědomí a předala ji Odboru životního prostředí
Městského úřadu Ivančice. Bylo
konstatováno, že dané aktivity
se odehrávají z větší části na pozemcích, které jsou v současnosti
v nájmu soukromé osoby, zčásti
na pozemcích dalších soukromých
vlastníků a z malé části na pozemcích města Oslavany. Na základě
rozhodnutí Rady města byli uživatelé vyzváni, aby pozemky města
nebyly dále k výše uvedeným
aktivitám využívány.
V říjnu a listopadu byly městu
předány další stížnosti s upozorněním, že aktivity na Dolině se
stále dotýkají městského pozemku a město tomu nečině přihlíží.
Stěžovatelé napadli starostu, že
věc neřeší a Dolina je využívána
s jeho souhlasem.
„To je samozřejmě nesmysl.
Rada na tuto stížnost reagovala
opětovnou výzvou vůči uživatelům okolních pozemků ke zdržení
se užívání pozemku města a podala podnět k prošetření záležitosti stavebnímu úřadu I. stupně,
kterým následně zahájil řízení o
odstranění stavby,“ konstatoval

starosta Vít Aldorf.
Daný postup rady města se však
stěžovatelům opět nelíbil a podali
opětovnou stížnost na zastupitelstvo města, ve které napadali
starostu a zaměstnance městského
úřadu. Obvinili je z nečinnosti a
podjatosti. Takže se touto stížností zabývalo i zastupitelstvo, kde
bylo projednáno, jakým způsobem
rada města stížnost řešila, a které
další orgány státní správy a samosprávy danou problematiku řeší,
neboť mimo stížností na město
Oslavany stěžovatelé obeslali
další orgány jako stavební úřad
I. stupně v Oslavanech, Odbor
životního prostředí MěÚ Ivančice, Odbor životního prostředí JM
kraje, inspekci životního prostředí
a rovněž MUDr. Vojtěcha Adama,
jako poslance Parlamentu ČR a
zastupitele JM kraje.
Na tomto zasedání ale zastupitelstvo města vyslovilo jednomyslný souhlas s návrhem na změnu
územního plánu města ve smyslu
využití území pro sportovní a
volnočasové aktivity, který podal
současný nájemce soukromých
pozemků v této lokalitě. K dané
změně v rámci jejího dalšího
projednávání se měl možnost
každý vyjádřit. Stěžovatelé se ale
veřejného projednávání nezúčastnili, ač jejich účast zastupitelstvo
předpokládalo.
Proto místostarosta připravil
ze závěrů jednání zastupitelstva
odpověď stěžovatelům, kde konstatoval, jaké orgány se stížností
zabývají, a ubezpečil za zastupitelstvo stěžovatele, že nehrozí jakékoli nebezpečí, že by se jejích
stížností nikdo nezabýval.

Nekonečné napadání úřadu, i
starosty nepřestalo. Následovalo
další podání stížnosti. Na nátlak
stěžovatelů bylo objednáno
vytýčení hranic pozemku města
z důvodu umístění mechanických
zábran tak, aby nadále nemohlo
docházet k jeho využívání.
„Lokalita je pro motokros
využívána více než pět roků a
doposud nebylo ze strany občanů
žádných námitek. Mladí adepti
motokrosového sportu se zde učí
úplným začátkům ovládání svých
strojů v terénu, a to vždy pod dohledem dospělých osob. Nejmladší kluci začínají již od 4 až 5 let.
V loňské sezóně zde MX Junior
Klub uspořádal dvakrát sportovní
akci pro děti spojenou s motokrosovými rozjížďkami. Každá tato
akce probíhala v sobotu a ukončení jízd bylo vždy nejpozději do 17
hodin. Pokud se jedná o ježdění
při neorganizované akci, je to
ve všední den dvakrát do týdne
15-18 hod. a v sobotu 9-15 hod.
Z mého pohledu tato činnost
nemůže nikomu nijak ubližovat.
Ten, kdo bydlí u rušné silnice, by
mohl hodně vyprávět. Jezdci oslavanského klubu dosáhli již mnoha
úspěchů v pohárových závodech
a také v mistrovství ČR. Je určitě
vhodnější, aby se mládež věnovala organizovanému sportu pod
řádným dohledem. Nebo je snad
lepší rozbíjení čekáren, malování
po fasádách a další pro město
velice „prospěšné“ činnosti?
Doufám, že dojde ke zdárnému
vyřešení této kauzy a budeme se
moci pyšnit dosaženými výsledky našich jezdců,“ uvedl člen MX
junior klubu Ctibor Adam. /mask/

» SEZNÁMENÍ
•• svobodný sympatický kluk hledá
hodnou dívku ve věku 28 - 36 let,
blízko Mor. Krumlova. Tel.: 737
568 040.
•• Prý hodný i pohledný, svobodný,
štíhlý a vysoký podnikatel středních
let hledá hodnou dívenku či maminku (SŠ - VŠ), pro lásku a rodinku.
Příroda, děti, zvířátka, zahrádka,
umění...Tel.: 775 918 162.
» VZPOMÍNKA
•• Dne 23. ledna tomu bude 17 let, co
zemřel pan František Cenek z Oslavan. Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu
s námi vzpomínku. Rodina Cenkova.
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