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Slovo úvodem

PROJDE NOVÁ DAŇ?
Je doba zlá, doba krizová. Vládní a parlamentní kuloáry se
jen hemží propracovanými návrhy, jak zabránit následkům krize
a vyléčit obézní národ z jeho le�té nemoci. Nuže dovolte i mně,
prostému obyvateli této země, abych přispěl svou troškou do
mlýna a navrhl novou daň. Jak je celému obecenstvu známo, nejen
nadváha je problémem. Nepříjemné jsou i její doprovodné znaky.
Nejvýznamnější z nich je plynatost. Obtěžuje nás všechny nejen
svou hlučnos� ale i zápachem. Proto si dovoluji navrhnout právě
daň z lidských plynů. Ptáte se, jak zařídit zdanění této veskrze lidské
slabos�. Zde je tedy můj návrh:
Je nutno objevit nový přístroj. Nazývat ho budeme případně.
Prdoměr. Zde je možno vypsat bohatý státní grant, podle hesla,
že když chci vydělat, je nutno něco investovat. Ostatně, zde je
první ovoce mého programu. Bude podpořeno státem vědecké
bádání. Po objevení tohoto zcela in�mního měřáku vydají naši
c�hodní zákonodárci zákon o zdanění lidských plynů. Každý občan,
včetně novorozence, si tento aparát bude muset ze zákona pořídit.
V případě, že si odmítne prdoměr pořídit, spáchá trestný čin
a bude popotahován orgány činnými v trestním řízení. Ostatně,
drobný obolus 3.000,-- Kč dá jistě každý rád a vůbec to neza�ží jeho
rodinný rozpočet. Kdyby náhodou ano, ušetří na jídle. Když nebude
jíst, určitě zhubne. Tolik přínos pro léčbu obezity a velkorysou
podporu našeho zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že jsme národem
potvorným a plnění zákonných povinnos� se zásadně vyhýbajícím,
musí vzniknout kontrolní orgán. Inspekce pro kontrolu národní
plynatelnos�. Zkráceně IKNP. Jejími zaměstnanci budou zásadně
jen bývalí poli�ci. Podpora zaměstnanos� je přece prioritní.
Ústřední orgán bude sídlit samozřejmě v Praze. Zde bude nutno
vystavět nový, skvěle zařízený palác. Krásná ukázka státní podpory
našim stavbařům. V každém krajském městě bude ustavena filiálka
se smečkou slídivých inspektorů IKNP, kteří budou moci kdykoli
a na jakémkoli místě stáhnout z občanů spodní prádlo a zjis�t tak,
zda je prdoměr řádně nošen. Výše daně bude pravidelně určována
kolegiem ministerstva financí. Samozřejmě, každý přístroj stárne,
a tak ho bude nutno každé dva roky přezkoušet. Za �mto účelem
vznikne Ins�tut pro výzkum, podchycení a využi� lidských plynů.
Opět zářná podpora vědecké obce.
Dále navrhuji nulové zdanění cibule, fazolí, čočky a jiných luštěnin.
Bude také nutno národu nařídit zákonnou normou požívání pouze
čerstvého chleba. Tak podpoříme jak naše zemědělce, tak i pekaře.
Zaměstnanci IKNP budou moci pronikat v každou denní i noční
dobu do domácnos� a kontrolovat kvalitu stravy a pečiva.
A tak se konečně, můj drahý čtenáři, splní dávný sen každého
ministra financí. Bude zdaněn každý prd. Dovolil bych si navrhnout
ještě jinou daň, ale je to zbytečné. Pla�me ji dnes všichni. Jakou?
To si domyslete sami.
Petr Sláma

Povodně zatím nehrozí
Povodně sice nehrozí,
přehrady ale odpouštějí
/Region/ Nebývalá sněhová
nadílka dělá vrásky na čele vodohospodářům, ale i obyvatelům
v záplavových oblastech. Stěží
se zvládá odstraňovat přívaly
sněhu. Objevil se další problém,
a to možná hrozivější, záplavy!
Mrazivé počasí zatím udržuje
vodu ve skupenství pevném, ale
mrznout nebude stále. Nemusíme
ani čekat na jaro, přijde teplá
fronta od jihu a obleva je tu. Sníh
a led naráz roztaje a přeplní vodní
toky, které se mohou také díky ledovým jevům vylít z koryt řek.
„Vlivem dalšího vývoje počasí a klimatických podmínek
došlo k výrazným nárůstům
zásob vody ve sněhu v povodí
nad vodními nádržemi ve správě
Povodí Moravy. Z tohoto důvodu
bylo znovu operativně upraveno
preventivní předpouštění nádrží
a byly zvýšeny odtoky z jednotlivých nádrží. Jedná se např. o
vodní dílo Vranov na řece Dyji,
vodní dílo Vír na řece Svratce,
vodní dílo Mostiště na řece Oslavě, vodní dílo Letovice na toku
Křetínka a Karolínka na toku
Stanovnice. Aktuální informace
o stavech a průtocích na tocích
ve správě Povodí Moravy jsou
uveřejněny na webových strán-

kách www.pmo.cz. Informace o
zásobách vody ve sněhu, síle ledu
a výšce sněhové pokrývky jsou
uveřejněny pod odkazem Zimní
zpravodajství. Povodí Moravy
situaci průběžně monitoruje,“ informovala Jana Kučerová, mluvčí
Povodí Moravy s. p.
Pro příklad, na Dyji nad Vranovskou přehradou je nyní ve
sněhu téměř 100 milionů metrů
krychlových vody. Přitom vloni
byla v těchto dnech úplně jiná
situace, v žádném povodí přehrad
nebylo ve sněhu více než šest milionů metrů krychlových.
„I vodní elektrárně Dalešice
a Mohelno na řece Jihlavě se po
dohodě s Povodím Moravy a předpověďmi meteorologů začalo praktikovat zvýšené upouštění 6 kubíků
za sekundu. Pokud však sledujeme
předpovědi počasí, rychlé tání v týdenním horizontu nehrozí,“ uvedl
Petr Spilka, mluvčí EDU.
„Obavu samozřejmě máme,
bude velmi záležet na tom, jakým
způsobem bude sníh odtávat.
Pokud tomu bude naráz, tak
potom bude určitě v Oslavanech
problém. Ze zkušeností se jedná
především o sníh ležící na Vysočině,“ s obavou podotkl starosta
Oslavan Vít Aldorf.
/mask/

Až 240 tisíc kusů drůbeže
/Trboušany/ Ve čtvrtek 21.
ledna byla v obci Trboušany
poblíž Dolních Kounic za účasti
člena Rady Jihomoravského
kraje Ivo Poláka otevřena velkokapacitní, tzv. prarodičovská
farma drůbeže. Stavbu v hodno-

tě 2,2 milionu euro realizovala
společnost Sušárna Pohořelice.
Jedná se o v České republice
první velkokapacitní farmu
podobného druhu, která bude
v chovu soustřeďovat až 240
tisíc kusů drůbeže.
/tz/

Další neplánovaná odstávka
/Dukovany/ Ve středu 20.
ledna v 9.30 rozhodlo vedení
Elektrárny Dukovany o odstavení 3. bloku JE Dukovany.
Netěsnost velikosti desítek
litrů za hodinu byla zjištěna na
jednom z potrubí odkalu (čištění od kalů) parogenerátoru
č. 4. Místo netěsnosti je v boxu neobslužného prostoru, kde

není možná oprava za provozu. Oprava si proto vyžádala
odstavení a vychlazení bloku.
Při této události nebyla ohrožena bezpečnost, nebylo ohroženo
životní prostředí ani obsluha
elektrárny a neunikla žádná
radiace. V pondělí 25. ledna
byl 3. blok opět spuštěn a jeho
výkon opět dosáhl 100 %. /abé/

foto: archiv redakce

ilustrační foto

Nezaměstnanost roste
/Ivančice/ Nezaměstnanost v ivančickém regionu i v samotných
Ivančicích nadále rekordně roste. V celém mikroregionu je 11 069
ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho je 1 315 osob, které jsou registrovány na úřadu práce. Vyjádřeno v procentech, 11,8 %. Republikový
nadprůměr. Za jeden měsíc tak vzrostla nezaměstnanost v mikroregionu o celé procento. V samotných Ivančicích bylo evidováno z 4 592
ekonomicky aktivních obyvatel 474 uchazečů. Proti předchozímu měsíci je to nárůst o 0,5 %. V samotném okrese Brno-venkov se zvýšila
nezaměstnanost o rekordních 4,2 %.
Petr Sláma

Nový trestní zákoník
upravuje také držení drog

Trestní zákoník se dočkal novelizace. Kromě změn upravujících
délku a způsob trestu – připomeňme nově zavedené domácí vězení
– vzbudila asi nejvíce diskusí úprava zabývající se omamnými a
psychotropními látkami. Paragraf popisuje, o jaké látky a rostliny jde
a jaké množství je povoleno. Bezesporu nejznámější je konopí, houby
lysohlávky a výčet by mohly ukončit některé kaktusy a i kokainovník.
Bez strachu lze vlastnit pět rostlin konopí, kokainovníku a kaktusů
obsahujících meskalin. Právě kaktusy jsou problematické, ale lidé
mající je pro pěstitelské a vědecké účely se bát nemusí. Nesmíte z nich
ale získávat drogu. Z lesa si „houbaři“ mohou odnést maximálně 40
plodnic lysohlávky české. Ta roste v pozdním podzimu a vyskytuje se
jen v několika lokalitách v republice. Pokud se ale dostane na seznam
ohrožených druhů chráněných zákonem, nesmíte ji sbírat vůbec a trestné bude jakékoliv její držení. U uměle vyráběných drog je minimální
beztrestné množství stanoveno takto: heroin 1,5 g, kokain 1 g, pervitin
2 g, marihuana 15 g, hašiš 5 g, 4 tablety či kapsle extáze a u LSD
5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo krystalů.
/mask/
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Sedmikomorový profil
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Občanská bezpečnostní Region se představil na brněnském výstavišti
/Brno/ Počátek roku patří a opravou zámku či vinařství v za velice vydařenou a i ohlasy dice - zastavení u vašeho stánku
komise informuje
tradičně na brněnském výstavišti regionu. Zájmem mnoha hostů návštěvníků našeho stánku byly bylo milé, chorvatské překvapení
Blackout 2. bloku EDU

Ve čtvrtek 21. ledna 2010 se na dukovanské elektrárně konalo cvičení „Blackout 2. bloku“, o kterém bych Vás chtěl informovat.
Ještě před několika léty bylo slovo blackout neznámé, dnes jeho
vyslovení zvyšuje krevní tlak energetikům po celém světě. V roce
2006 si i dukovanská elektrárna vyzkoušela, co toto slovo znamená,
a poprvé ve své historii pracovala v ostrovním režimu. Situaci se
tehdy podařilo zvládnout, ale varovně vztyčený prst stavu evropské
energetiky vnukl vedení elektrárny myšlenku začít procvičovat reakce obsluhy v okamžicích rozpadu elektrizační sítě.
Rozeberme si, v jaké situaci se ocitne jaderná elektrárna při rozpadu sítě, když ztratí napájení z venku: musí nejprve zregulovat
výrobu energie na úroveň vlastní spotřeby a čekat na další vývoj
událostí. Tento proces probíhá automaticky, ale nemusí se z různých
příčin podařit. Generátory pak vypadnou a napájení spotřebičů nutných pro dochlazování reaktoru převezmou dieselgenerátory (DG)
a akubaterie. Pokud vypadnou všechny tři DG na bloku, ocítá se blok
v tíživé situaci, která musí být v krátké době několika hodin vyřešena. To lze zajistit i propojením DG ze sousedního bloku, ale operace
je to velice zdlouhavá a nestandardní.
V tuto chvíli je třeba se rozhlédnout po zdroji napětí z venku.
A tím je přečerpávací elektrárna Dalešice, která dokáže rozjet jedno
turbosoustrojí tzv. „ze tmy“, tedy bez cizího napájení. A pak lze
napětí dodat po vedení do rozvodny Slavětice a z ní na potřebný
blok EDU. Zde se mi závažný problém podařilo popsat na několika
řádcích, ale ve skutečnosti je třeba uskutečnit řadu telefonických hovorů a provést řadu složitých manipulací na elektrických zařízeních
v Dalešicích, Slavěticích i Dukovanech. A právě rychlé a bezpečné
zvládnutí celé operace je základním úkolem cvičení „Blackout 2.
bloku EDU“, které probíhá každoročně na plnorozsahovém simulátoru v Dukovanech. Účastní se ho pracovníci z Dukovan, rozvodny
Slavětice, přenosové společnosti ČEPS, distribuční společnosti
E.ON a zástupci energetiky ze Slovenska.
Koncem roku 2009 byla prověřována nová možnost jak pomoci
jaderce v nouzi a tou je přivedení napětí z vodní elektrárny Vranov
přes rozvodnu Suchohrdly. Proto se letošní cvičení věnovalo právě
této nikterak jednoduché operaci a kolektiv cvičících byl rozšířen
o pracovníky z Vranova.
Jako zástupce OBK jsem měl možnost účastnit se všech cvičení
a mohu konstatovat, že je patrna zvyšující se úroveň kvality komunikace při sjednávání manipulací, což dává záruku včasného obnovení
napájení elektrárny. Mezi cvičeními jsou průběžně dopracovávány
související předpisy a manipulační postupy.
Občanská bezpečnostní komise je toho názoru, že pravidelné
opakování cvičení „Blackout“ je účelné a je dobrým příspěvkem
ke kvalitnímu provozování elektrárny.
24. ledna 2010, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

Dva certifikovaní

SÁDROKARTONÁŘI

veletrhu cestovního ruchu Regiontour, který letos proběhl ve
dnech 14. až 17. ledna. I když jde
o zajetý svébytný kolorit, stejně
tak jako v loňském roce byl i
letos zaznamenán menší zájem ze
strany vystavovatelů. Přesto bylo
na co se dívat. Krize se promítla i
do cestovního ruchu a o sestupné
tendenci jasně hovoří čísla. Loni
přijelo 1270 vystavovatelů z 31
zemí, letos jen 1085 vystavujících z 19 států. Největší nápor
na pokladnách byl překvapivě
zaznamenán už první den veletrhu, kdy branami výstaviště prošlo
téměř 11 tisíc profesionálů. A jak
se prezentoval náš region?
„Garantem prezentace Znojemska byla obecně prospěšná
společnost Znojemský regionální
rozvoj. V rámci spolupráce se
Skupinou ČEZ byl stánek výrazně rozšířen. V letošním roce jsme
byli opět přítomni po celou dobu
konání akce, tedy všechny čtyři
dny. Nejčastější dotazy návštěvníků směřovaly k možnostem
ubytování, stravování, sportu,
kulturně společenským akcím
jako vinný košt, festival dechovek, Meruňkobraní, Gulášovka,
advent, problémům s využitím

Besední dům v Ivančicích
elektroinstalace opravena
/Ivančice/ V posledních měsících roku 2009 byla opravena za
přispění nadace Oranžové kolo a
města Ivančice elektroinstalace,
která byla již v havarijním stavu. Město Ivančice investovalo
99.000 korun. Nadace Oranžové
kolo přispěla 98.000 korun.
Nadace ČEZ, Oranžové kolo,

AUTOSKLA

smluvní partner

zhotoví sádrokartonové
podhledy, stropy, podkroví apod.
Návrh a rozpočet zdarma.
Praxe dva roky. Možno zaslat
fotografie našich prací.
Více na tel.: 732 949 100

BLESKOVÁ PŮJČKA
90.000 Kč za 1.760 Kč
110.000 Kč za 2.075 Kč
230.000 Kč za 4.388 Kč
!REGISTRY NEŘEŠÍME!

Zaměstnanci, OSVČ, důchodci,
ženy na MD, nově i nezaměstnaní.

Tel.: 732 627 288

Ůrok od 10,09%
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akční splátky pro vás

se staly národní přírodní památka Miroslavské kopce a rybník
Rény, představili jsme novou publikaci Průvodce živou přírodou
Miroslavska a letos nově také
historie a osud větrného mlýna.
Po malých kalendářících, pohlednicích a brožurách se každý
den jen zaprášilo. Velký úspěch
oficiálních hostů i návštěvníků
sklidila multimediální prezentace Miroslavský advent, kterou
v prosinci vytvořil televizní štáb
RTA Jižní Morava. Stejně jako
vloni byl i přes probíhající finanční krizi veletrh velmi dobře
navštíven,“ uvedl Roman Volf.
Oslavany
byly
tentokrát
prezentovány na více místech.
Jednak na stánku Mikroregionu
Ivančicko, dále v rámci propagace Jihomoravského kraje a v rámci propagace cyklostezek. „Na
pozvání našeho města se veletrhu
zúčastnili i zástupci Turistického
sdružení ostrova Vir a představili
zde svůj ostrov a okolí. Jeden den
potom na našem stánku vystoupili zpěváci z chorvatského ostrova
Pag, kteří nás navštívili ze svého
stánku v rámci JM kraje. Celý
veletrh a společnou propagaci
obou spřátelených měst považuji

byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů
zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání,
sportu, ochrany lidského zdraví,
lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany
kulturních památek a životního
prostředí.
Petr Sláma

velice pozitivní. Za vše hovoří
e-mail, který jsem v pondělí obdržel od ředitelky Památníku Li-

Žáci miroslavské ZŠ
se převlékají v novém

foto: MěÚ Miroslav

/Miroslav/ Ve čtvrtek 28. ledna 2010 byla oficiálně předána do užívání přístavba šaten. Jde o další významnou investici do miroslavského
školství. „V průběhu několika minulých let byla vyměněna všechna
okna, opravena střecha a celá budova školy zateplena. Dále jsme realizovali novou školní jídelnu a rekonstrukci školní kuchyně. Zbrusu nové
zařízení zajišťuje od 1. února všem žákům odpovídající podmínky pro
šatnování a přezouvání. Každý žák má k dispozici vlastní skříňku. Pro
lepší orientaci jsou skříně barevně odlišeny. S hlavní budovou jsou šatny
propojeny tzv. spojovacím krčkem. Stavební náklady činily 10,419 miliónu Kč. Finanční příspěvek ve výši 6 miliónů Kč byl získán z poslanecké iniciativy Parlamentu ČR. Šatny ve velmi dobré kvalitě postavila firma Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s. r. o. z Vémyslic,“ uvedl
před slavnostním předáním šaten místostarosta Roman Volf.
/abé/

www.stavebninyhladikova.cz

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

NOVINKA

AKCE: Ke každému čelnímu sklu 3 litry kapaliny
do ostřikovačů (pla� do 31. 3. 2010)

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

mi udělalo radost,“ s upokojením
konstatoval Miloš Černý, tajemník města Oslavany.
/mask/

INTERIÉROVÉ DVEŘE
folie imitace světlý dub

plné s ornamentem - 1.950 Kč
prosklené - 2.150 Kč
Pomůžeme s výběrem stavebního materiálu
pro Vaši stavbu, včetně cenové kalkulace.

dřevěné a kůrové brikety • kusové
dřevo 33 cm • hnědé a černé uhlí
brikety • koks • kovářské uhlí
AKTUÁLNÍ CENY JSOU UVEDENY
NA NAŠICH WEB. STRÁNKÁCH

TRUHLÁŘSTVÍ
Rozmahel Pavel
Václavská 774 • M. Krumlov
tel.: 604 104 235

VÝROBA
NÁBYTKU,
VCHODOVÝCH
A INTERIÉROVÝCH
DVEŘÍ, VČETNĚ
OBLOŽKOVÝCH
ZÁRUBNÍ
Provozovna - stolárna v areálu
Zemědělského sdružení Dobřínsko
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Jihomoravský kraj změní systém poplatků v lékárnách HOSPODY A HOSPŮDKY
/Region/ Dosavadní podepi- některých řetězců, které poskytují Vedení kraje po vyhodnocení roční ci potvrdil, že krajská koalice
sování darovacích smluv, jejichž
prostřednictvím hradil kraj za
pacienty tzv. regulační poplatky
v krajských lékárnách, bude od
prvního února zrušeno. Rozhodla
o tom Rada JM kraje.
Kraj se rozhodl napodobit ve
svých lékárnách v nemocnicích
Ivančice, Hodonín, Vyškov a
Znojmo praxi běžnou v lékárnách

slevy na recept v různé výši. Třicetikorunový poplatek lidé nebudou dostávat zpět formou daru, ale
formou slevy z doplatku za předepsané léky. Nebudou tak muset
vyplňovat darovací smlouvy.
Podle slov krajského radního Oldřicha Ryšavého tento krok nesouvisí s žádným tlakem na kraje, aby
změnily systém vracení poplatků.

Vodné a stočné podraží
/Ivančice/ Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice zveřejnil důvodovou zprávu k navýšení ceny vodného a stočného v roce 2010. Zvýšení
ceny vodného a stočného je způsobeno několika faktory.
Nejpodstatnější je závazek svazku jako příjemce dotace na projekt
„Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové
mlýny“ a podání dalších žádostí o dotace. Podle podmínek dotačního
programu je svazek povinen zavázat se svojí cenovou strategií k postupnému navyšování cen stočného a vodného o minimálně 5 % nad
předpokládanou míru inflace v daném roce (pro rok 2010 je dle analýz
ČNB očekávána inflace ve výši 1,8 %).
Dalším významným faktorem je také zvýšení snížené sazby DPH
z dosavadních 9 % na 10 %. Celkem by měl tedy svazek přistoupit k
navýšení oproti roku 2009 o minimálně 7,8 %. Vodné a stočné celkem
je pro rok 2010 kalkulováno ve výši 67 Kč/m3, což odpovídá nárůstu
oproti roku 2009 o 8,1 %. Tím je tedy podmínka udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury pro získání dotací z Evropské unie splněna.

Střecha září novotou

/Miroslav/ Střecha miroslavského zámku září novotou. Tento historický objekt v majetku města je významnou kulturní památkou Jihomoravského kraje. Proto jsou v posledních letech postupně prováděny
opravy. V loňském roce byla díky pochopení Krajského úřadu Jihomoravského kraje poskytnuta finanční dotace ve výši 300 tisíc korun.
Zbylá část, tj. 350 tisíc bylo vyčleněno z rozpočtu města Miroslavi.
„V rámci oprav byly vyměněny nebo ošetřeny napadené dřevěné
konstrukce, položena pálená střešní krytina a měděné klempířské prvky. Samozřejmě byl proveden také úklid půdního prostoru. Všechny
práce byly průběžně dokumentovány. Mgr. Šabatová z NPÚ zajistila
operativní průzkum krovů z této etapy, tj. zejména dokumentaci nápisů a letopočtů včetně dendrochronologie. Všechny stavební práce
byly provedeny v dobré kvalitě. Díky velké pomoci Jihomoravského
kraje se podařilo zrekonstruovat další část našeho zámku, za což jsme
velmi vděční,“ uvedl místostarosta Roman Volf. V letošním roce budou
záchranné práce pokračovat pod vedením ing. arch. Fránka.
/mask/

praxe s poplatky dospělo k závěru,
že je nutno hledat výrazné zjednodušení pro klienty lékáren.
„Nově zvolená praxe bude jednodušší jak pro klienty, tak pro zaměstnance lékáren. Tento způsob
je naprosto v souladu s právním
řádem ČR. Není důvod, abychom
jako jeden z provozovatelů lékáren slevy neposkytovali,“ uvedl
ke změně hejtman Michal Hašek.
Hejtman na tiskové konferen-

se k otázce techniky proplácení
poplatků v nemocnicích znovu
vrátí. Ujistil, že v únoru podají
poslanci ČSSD ústavní stížnost
na regulační poplatky, a vyzval
poslance reprezentující v parlamentu Jihomoravský kraj, aby
v poslanecké sněmovně hlasovali
pro takové legislativní změny,
které by znamenaly zrušení regulačních poplatků, nebo jejich
výrazné omezení.
/abé/

Učni dostanou stipendia
/Kraj/ Vedení krajského úřadu
JM kraje se rozhodlo podpořit
učňovské školství. Jde o prospěchová stipendia ve výši 1500 až
2500 korun za pololetí v prvním
až třetím ročníku vzdělávání.
Stipendium mohou získat
učni vybraných učebních oborů
s výučním listem na šestnácti
jihomoravských středních odborných školách a učilištích. Kraj
na tento účel hodlá vynaložit při
stávajících počtech žáků zhruba
šest milionů korun ročně. Stipendijní řád se týká učebních oborů
nástrojař, klempíř - stavební
výroba, elektrikář - silnoproud,
pekař, řezník-uzenář, čalouník,
mechanik plynových zařízení,
kominík, malíř - lakýrník, podlahář, sklenář, tesař, zedník - obkladač a pokrývač.

Proč právě tyto obory a jen
některé školy? Například v našem regionu dvě střední školy
s obdobnými učebními obory
vybrány nebyly.
„Dlouho proklamovaná podpora učebních oborů dostala
nyní konkrétní podobu. Jsme
přesvědčeni, že to může být
jeden z pobídkových faktorů při
rozhodování o tom, na kterou
školu podat přihlášku. Obory,
které budou touto stipendijní
politikou kraje podpořeny, jsme
vybírali po konzultaci s úřady
práce,“ sdělil hejtman kraje
Michal Hašek, který současný
školní rok označil za testovací
období, během něhož se prokáže,
nakolik mohou prospěchová stipendia podpořit zájem o jednotlivé učební obory.
/mask/

/Ivančice/ V roce 2009 se narodilo v Ivančicích celkem 612
nových občánků. Své milované
město již nikdy neuvidí 410 občanů. Ivančické matrika zaevidovala v tomto roce 55 sňatků.
První dítě, které přišlo na svět
v roce 2010, byla holčička. Naro-

dila se 1. ledna ve 12.45 hodin,
Ze zveřejněných údajů matriky MěÚ Ivančice dále vyplývá,
že k 31. prosinci 2009 žilo
v Ivančicích celkem 9390 obyvatel, což je mírný nárůst proti
předchozímu roku. V roce 2008
to bylo 9369.
Petr Sláma

Trocha statistiky nezaškodí

DŘEVO

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

603 576 656

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.

VE VÍRU VÁLKY
Tlukot válečných bubnů a zvuk polnice vás přivítá při vstupu
do Brněnského šermířského L.A.G. v Brně na Kopečné ulici. Proč
vlastně píši o brněnské restauraci, našinci na hony tak vzdálené?
Z jednoduchého důvodu. Tak originální a bohužel zastrčenou restauraci jsem na svých četných cestách za dobrou krmí a pitím neviděl.
Je pravdou, že ji znají jen skuteční znalci.
Jakmile vstoupíte do dveří, uvítá Vás, aniž byste podstoupili cestu
strojem času, doba třicetileté války. Již při vstupu vás pozdraví uctivý
hostinský v dobovém oblečení. Poté budete usazeni do jedné ze dvou
stylových místností a vzápětí přikvačí se stylovým jídelním lístkem.
Nebojte se, bude z čeho vybírat. Staročeské dobroty dle původních receptur se zde mísí s takovou modernou, jako je smažený sýr. Dá se zde
skvěle poobědvat, meníčka vedou, ale i uspořádat pravá středověká hostina. Jako svůj tajný tip doporučuji buď pečená žebírka, nebo kolínko.
To poslední si dejte raději ve dvou, sám jsem ho na posezení nezvládl.
Zapíjet se dá vynikajícím červeným nebo pro zaryté pivaře, jsou na čepu
Svijany. Ovšem na jednu zvláštnost vás musím upozornit. Nesmí se zde
používat mobilní telefony s rokem výroby po roku 1750. Petr Sláma

Coolna má nové aktivity
/Moravský Krumlov/ Nízkoprahový klub Coolna pro děti a mládež od 15 do 26 let v Moravském Krumlově zahájil nový rok novými
a pestřejšími akcemi. První zajímavý počin je otevření ligy v kulečníku a ve stolním fotbálku. Systém bude upraven podle počtu zájemců
do konce února. Pro vítěze každé ligy jsou připraveny zajímavé ceny.
Vítězové jednotlivých kol ligy ve stolním fotbálku se mohou zúčastnit
reprezentace klubu Coolna na meziklubových turnajích několika nízkoprahových klubů v různých městech ČR.
Další novinkou je bubnování na africké bubny Djembe ve spolupráci
se znojemskou skupinou. Také bude vybavena hudební zkušebna pro
amatérské kapely v suterénu klubu. Zájemci o zkoušení v této zkušebně mohou kdykoli získat bližší informace u pracovníků klubu.
„Samozřejmostí jsou i různé výlety za poznáním či zážitky, besedy na různá témata a program v klubu. Klub také poskytuje dětem a
mládeži možnost využití bezpečného prostoru, mohou se na nás obracet s jakýmkoliv problémem. Poskytujeme návštěvníkům sociální
poradenství a zprostředkování dalších služeb jako kontakt s institucemi v jeho prospěch, práci s blízkými osobami, pobyt v zařízení,
volnočasové aktivity, doučování apod. Vše probíhá anonymně,
každý může vystupovat pod přezdívkou,“ vysvětlil Stanislav Maar,
zástupce vedoucí klubu Coolna v Moravském Krumlově.
/mask/

Žaluzie Koblížek
Mjr. Nováka 24, Ivančice

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

PRONAJMEME:
skladové, výrobní prostory
v Ivančicích - cca 150 m2,
plynové topení, vlastní soc.
zařízení, 220/380 V
Metalplus Ivančice
PRODEJ HUTNÍHO MATERIÁLU
tel.: 605 949 963, 546 452 025

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 592.000 Kč + DPH

Mazda 6 KOMBI 2.0 CD TE
Předváděcí vůz! Rok v. 2009
tach. 20 000 km, STK 02/2012
Cena 509.000 Kč +DPH

Mazda 5 CD110 TX
Předváděcí vůz! Rok v. 2009
tach. 10 500 km, STK 02/2012
Cena 409.990 Kč + DPH

Mazda 5 2.0i
Maxi výbava! Rok v. 2005
tach. 48 700 km, STK 11/2011
Cena 290.000 Kč

Mazda 3 1.4i TE Sport
Spoiler a křídlo! Rok v. 2005
tach. 54 000 km, STK 11/2011
Cena 195.000 Kč

Mercedes Benz A 180 CDI
Stav nového vozu! Rok v. 2004
tach. 110 890 km, STK 02/2012
Cena 245.900 Kč

VW Sharan 1.9 TDI Business
Nadstandard. výbava! Rok v. 2006
tach. 160 000 km, STK 02/2012
Cena 299.900Kč

VW Golf 1.9 TDI Trendline
TOP stav! 3 ks Rok v. 2007
tach. 55 800 km, STK 01/2012
Cena 329.000 Kč

Citroen C3 1,4 HDi
DO, el. okna, servo! Rok v. 2003
tach. 148 000 km, STK 01/2012
Cena 111.222 Kč

Ford Focus 1.8TDCi Ohia
Klima, Alu, el. okna, DO! Rok v. 2001
tach. 158 000 km, STK 02/2012
Cena 99.990 Kč

Škoda Fabia 1.2 htp 16V
Koupeno v ČR! Rok v. 2007
tach. 45 000 km, STK 10/2010
Cena 127.500 Kč

Mazda Demio 1.5i TE
Nadstand.výbava! Rok v.12/2001
tach. 124 700 km, STK 02/2012
Cena 119.000 Kč

Citroen Saxo 1.4i VTS
Klima, servo, DO! Rok v. 2001
tach. 129 876 km, STK 02/2012
Cena 65.900 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
ABS, Klimatronic! Rok v. 1997
tach. 198 000 km, STK 01/2011
Cena 82.000 Kč

Mazda 323 2.0 DiTD
Skladem 3 ks! Rok v. 1998-2000
tach. 155 000 km, STK 12/2011
Cena od 70.000 Kč

Lancia Y 1,2i
Centrál, imobilizer! Rok v. 2000
tach. 122 300 km, STK 01/2012
Cena 45.900 Kč

Peugeot 206 1.4i
TOP stav! Rok v. 1999
tach. 114 000 km, STK 10/2011
Cena 76.500 Kč

Mazda 323C 1,3i
Servo, centrál! Rok v. 1995
tach. 159 000 km, STK 01/2012
Cena 24.990 Kč

Mazda MPV 2.0 MZR CD, 7 míst!
Klima, ABS, ALU, Rok v. 2002
tach. 180 000 km, STK 02/2012
Cena 189.000 Kč

Nissan Micra 1.3i 16V
Klima, centrál, imob, 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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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY VELETRH GO a REGIONTOUR byl provoněn létem
Zámek v Oslavanech - co dál Zima je v plném proudu, ale turistiku a další. Návštěvníky zde Absolutní novinkou veletrhu vystoupení i rytířských turnajů,
Reakce Rady města Oslavany na článek zveřejněný Ing. Jiřím Tomkem
Rada města Oslavany se dne 21. 12. 2009 zabývala, mimo jiné, dalším článkem bývalého nájemce oslavanského zámku Ing. Tomka, který byl zveřejněn
v posledním loňském čísle novin Zrcadlo. Konstatovala, že uvedený článek
nikoho nepřekvapil a opět není ničím jiným než omíláním polopravd a snůškou
tendenčně a nepravdivě interpretovaných skutečností se záměrem poškodit
v očích veřejnosti město Oslavany, jeho představitele a nyní také stávající provozovatele na zámku v Oslavanech.
Rada města se proto rozhodla, že bude na článek reagovat.
Je velmi ubohé, až smutné, jakým způsobem se Ing. Tomek, podepsaný
pod článkem nyní jako - ředitel společnosti G&C Pacific Niue Ltd., Spojené
království Velké Británie a Severního Irska snaží napadat nejen představitele
a zaměstnance města, ale také stávající nájemce na zámku. Jeho chování nemá
již nic společného se slušností, ale jde už skutečně o velmi trapné chování.
Zmíněná společnost, ve které se Ing. Tomek představuje jako ředitel, je,
zjednodušeně řečeno, pouze účelově vytvořená slupka, do které měl záměr
prostřednictvím fúze začlenit jeho české společnosti G&C Pacific a.s. a BGC
Developers, tedy naše dlužníky, a tak s nimi uniknout mimo jurisdikci České
republiky. To se mu ale nepodařilo. Obě společnosti jsou stále zapsány v českém
obchodním rejstříku a ve Velké Británii není jejich fúze potvrzena. Navíc jeho
společnost BGC Developers je v insolvenčním řízení pro své obrovské dluhy
u ČSOB, a tudíž k fúzi již stejně dojít nemůže. Okolnosti jeho snahy o fúzi jsou
také předmětem vyšetřování Policie ČR.
To, že se firma Inasak s.r.o.(nájemce části zámku) a firma Zámecký pivovar
(podnájemce prostor pivovaru) potýkaly s insolvenčním řízením, je fakt, o
který se postaral opět právě Ing. Tomek na základě nesmyslných faktur účelově a záměrně vydaných jeho společnostmi. Také právě on podal insolvenční
návrh. Návrh insolvence na Inasak s.r.o. je však soudem již zamítnut a návrh
na Zámecký pivovar je před rozhodnutím prvoinstančního soudu. Paradoxem
je, že daný problém je způsoben během minuty, ale obrana proti němu, byť je
sebenesmyslnější, trvá několik měsíců, čehož ing. Tomek zneužívá. Nejde o nic
jiného než opět o jeho osobní pomstychtivé snažení vůči všem, kteří mu „nejsou
nakloněni a položili mu stéblo přes cestu.“
V průběhu roku 2009 bylo nutné uvažovat o výměně zdevastovaných oken
v prvním patře severního křídla zámku. Město v průběhu listopadu obdrželo od
JmK dotaci na tuto výměnu. Nikoli starostou, ale radou města bylo rozhodnuto,
že výměna bude objednána u společnosti Inasak, která již v minulosti výměny
oken na zámku prováděla s tím, že tyto náklady budou de facto započteny vůči
nájemnému. Toho, že je na Inasak s.r.o. podán insolvenční návrh, si byla a je rada
města vědoma, ale zároveň ví, že se jedná jen a jen o obstrukci záměrně způsobenou ing.Tomkem, nemající reálnou oporu. Insolvenční řízení proti společnosti Inasak s.r.o. bylo na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26
INS 3444/2009-A-22 ze dne 13.08.2009 zastaveno. Toto rozhodnutí o zastavení
insovenčního řízení bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci
č.j. KSBR 26 INS 3444/2009 ze dne 18.12.2009.
Údajný rozhodčí nález, kterým se Ing. Tomek neustále ohání, je dle názoru
města, policie i státního zastupitelství podvodem a Ing. Tomek je společně
s údajným rozhodcem v této souvislosti obžalován státním zastupitelstvím
z pokusu podvodu. Tento rozhodčí nález byl již navíc, v civilní rovině, soudem
prvního stupně zrušen. O celé této záležitosti jsme informovali v Zrcadle.
Ing. Tomek navrhoval skutečně uzavření soudního smíru, a to tak že zúží svůj
údajný nárok vzešlý z podvodného rozhodčího nálezu pouze na vydání nemovitostí:
p.č. 667 o výměře 8 466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, menší chráněné území, p.č.
668 o výměře 300 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 669/1 o výměře 17 706 m2,
zahrada, zemědělský půdní fond, p.č. 670 o výměře 16 577 m2, ostatní plocha, zeleň,
vše v k.ú. Oslavany, tedy objektu zámku Oslavany s příslušejícími pozemky, a na
vyplacení částky 50 milionů Kč odškodného ve 25 měsíčních splátkách.
Město Oslavany zastávalo a zastává názor, že v daném případě napadlo nesmyslný rozhodčí nález žalobou na jeho zrušení, a tedy v tomto případě nelze
smír uzavřít, a to i v případě, že by město tuto absurditu připustilo. Bez ohledu
na skutečnost, že celý „rozhodčí nález“ samozvaného rozhodce soudně trestaného Vladimíra Korunky je podvodem, nebylo možné, dle právního názoru města
Oslavany, uzavřít soudní smír v tom smyslu, že „rozhodčí nález částečně platí
a částečně neplatí.“ Soud v daném případě může rozhodnout toliko v intencích
zákona, tj. rozhodčí nález je platný (v tom případě by žalobu zamítl) nebo
neplatný, tím žalobě vyhoví. Což se stalo a prvoinstančním rozsudkem soud
„rozhodčí nález“ zrušil. Záměrem Ing. Tomka není nic jiného než trvalá snaha
město Oslavany hospodářsky poškozovat. Pokud by město Oslavany vůbec připustilo jakékoliv smírné řešení tohoto sporu, de facto i de iure by legalizovalo
protiprávní aktivity Ing. Tomka a popřelo by svoje dosavadní kroky, které vůči
němu podniklo a podniká. Jednoduše řečeno, Ing Tomek „smírem“ myslel - už
nechci všechen váš majetek a 167 milionů. Dejte mi jen celý zámek i s pozemky, přidejte mi k tomu 50 milionů a já vám dám pokoj.
Faktem je také to, že jeden ze společníků (nejde o pana Sakánka) stávajícího
provozovatele pivovaru byl umístěn do vyšetřovací vazby, ale to ještě neznamená, že je zločinec, jak se snaží podsouvat Tomek. Dané vyšetřování však nesouvisí ani s pivovarem, ani nemá jakoukoli vazbu se zámkem či městem Oslavany. Městu určitě nepřísluší posuzovat tyto záležitosti, jak se pravděpodobně
Ing. Tomek domnívá. O celé záležitosti je od počátku informována jak rada
města, tak kontrolní výbor zastupitelstva města.
Za velmi důležité považujeme zdůraznit, že ani radě města, ani zastupitelstvu města nejsou „cudně“ zamlčovány jakékoli informace. Protože právě tyto
orgány a především rada města se intenzivně zabývají veškerými záležitostmi
týkajícími se této kauzy a také dalšími kauzami okolo Ing. Tomka a právě tyto
orgány rozhodují o dalších krocích v dané věci.
Podotýkáme, že i nadále nebudeme jakýmkoli nátlakům, výpadům a ubohostem ze strany Ing. Tomka ustupovat a i nadále budeme záležitost řešit
ku prospěchu města Oslavany.
Rada města Oslavany

pod střechami pavilonů P a F na
brněnském výstavišti ve dnech 14.
až 17. ledna 2010 ožila letní dovolená. Kdo chtěl získat nejlepší
přehled o nabídce cestovních kanceláří i zajímavých turistických
cílech, měl skvělou příležitost.
Návštěvníci ocenili lepší přehlednost: díky přestěhování do nového
pavilonu P se celý veletrh REGIONTOUR včetně doprovodných
programů vešel pod jednu střechu.
Nabídka vystavovatelů veletrhu
GO zahrnovala rekordních 120
zahraničních destinací.
Již 19. mezinárodní veletrh
turistických možností v regionech se uskutečnil v novém
pavilonu P. Největší plochu opět
obsadily expozice jednotlivých
turistických regionů, které spojují
desítky spoluvystavovatelů z řad
poskytovatelů služeb v cestovním
ruchu. V nabídce nechyběly expozice s nabídkou např. pro cykloturistiku, lázně, golf, vinařskou

mohla zaujmout např. prezentace
Českých drah, Klubu českých
turistů nebo expozice Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov.
Doprovodný program mapoval
současnou situaci v cestovním ruchu a reagoval na aktuální problémy. Nechyběly zajímavé přednášky, diskuze a prezentace, určené
především odborným návštěvníkům. Součástí programu prvního
dne veletrhů bylo tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěží
Grand Prix Regiontour aneb Náš
kraj 2009 a ProfiGO, TOP Guide
junior a Region Regina.
Ve čtvrtek 14. ledna proběhlo
v sále P1 pavilonu P jednání u
kulatého stolu za účasti představitelů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Asociace krajů ČR,
Asociace cestovních kanceláří a
agentur ČR, a dalších. Jednání u
kulatého stolu zakončil slavnostní
podpis dokumentu „Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na rok 2010“.

Příspěvek na péči
Jsem toho názoru, že sociální
politika celého našeho světa je
dost chatrná. Vyspělost společnosti
můžeme posuzovat podle toho, jak
je postaráno o její nejslabší článek.
A když už jsou tu nějaké zákony,
které mají pomáhat znevýhodněným lidem, zase kulháme ve
špatné informovanosti.
Zde je konkrétní rada ve zkratce, jestliže chcete pomoci člověku, který není soběstačný, nebo
jím sami jste: Příspěvek na péči
je ustanoven zákonem č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách.
Náleží osobám, které jsou z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu závislé na pomoci jiného
člověka. To se týká zajištění či
přijímání stravy, osobní hygieny,

oblékání, pohybu. Dále se posuzuje soběstačnost - schopnost
vyprat si, uklidit, uvařit, obstarat
si osobní záležitosti atd. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být
pečováno. Žádost podává přímo
žadatel nebo jeho zástupce na
obecním úřadu obce s rozšířenou
působností v místě trvalého bydliště. Šetřením se posoudí stupeň
závislosti na pomoci jiné osoby.
Ke čtyřem stupňům závislosti od
lehké až po úplnou a dle věku pak
náleží příspěvky od 2000 Kč do
12000 Kč. Příspěvek lze použít
na ty výdaje, které souvisejí se
zabezpečením pomoci a podpory
osobě, které náleží. Tedy - úhrada
za péči a také za výdaje, které
vzniknou pečující osobě. /BeTe /

SOS zprávy na mobil
/Region/ Již dva roky mají občané JM kraje možnost přihlásit
se do systému, jehož prostřednictvím získávají v krizových
situacích informační SOS zprávy
na svůj mobilní telefon.
„Tuto možnost mají občané
díky projektu „Komunikační,
varovný a vyrozumívací systém
Jihomoravského kraje“, který je
svým rozsahem unikátní nejen v
měřítku České republiky, ale i v
měřítku Evropské unie. Dlouhodobé trvání projektu, jeho rozsah
a plošné využití, ale také získané
zkušenosti a jejich využívání se
stávají inspirací nejen pro sousední kraje, ale i pro sousední
státy,“ uvadí na stránkách projektu www.krizoveinfo.cz hejtman
Michal Hašek.
Cílem projektu je především
zvýšení odolnosti území a zlepše-

ní informovanosti obyvatelstva.
Informační systém pro krizové
řízení, který je součástí projektu,
propojuje online všechny subjekty, které jsou zapojeny do krizového řízení kraje. Informace jsou
podávány jak krizovým štábům,
tak obyvatelům nejrychlejší
a nejefektivnější možnou cestou,
a to pomocí SMS zpráv.
V letošním roce se podařilo do
projektu zapojit všechna zdravotnická zařízení v kraji, včetně
fakultních nemocnic.
„Tímto krokem dáváme každému občanu Jihomoravského
kraje unikátní šanci zapojit se do
projektu „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“ a aktivně si
zvyšovat svoji bezpečnost a informovanost,“ dodává k projektu
hejtman Michal Hašek.
/abé/

GO byl čtyřdenní pódiový program. V prvních dvou dnech se
prezentace zaměřila na odbornou
veřejnost, představila nové katalogy a produkty pro nadcházející
sezonu. Z přednášek odborníků
se návštěvníci mohli dozvědět,
jaké jsou aktuální trendy v poznávací turistice či školních
zájezdech a jak hledat zákazníka
v době krize.
Víkendový program oslovil
širokou veřejnost atraktivní
podívanou. Každá země se pokusila předvést to nejzajímavější
a nejtypičtější ze své nabídky, ať
už formou promítání, tanečního
vystoupení, hudby či ochutnávky
národních specialit. Návštěvníci
si užili rozmanitých folklórních

nahlédli také do zákulisí televizního pořadu „Toulavá kamera“.
Na veletrhu Regiontour proběhla i soutěž „ O nejhezčí turistickou pohlednici České republiky
pro rok 2010“, o jejímž výsledku
rozhodovali sami návštěvníci.
Do 13. ročníku bylo přihlášeno
přibližně 150 pohlednic, které si
zájemci měli možnost prohlédnout v pavilonu P. Výsledky byly
slavnostně vyhlášeny v sobotu
16. ledna v 16.00 hodin na pódiu
v pavilonu P.
Návštěvnost veletrhu byla vysoká, což je výsledkem kvalitní
organizace a prezentace jak BVV
Brno, tak samotných vystavovatelů. Těšme se na další v roce
2011.
Anděla - TMKtravel

§ 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, jsem živnostník a zajímala by mě otázka ohledně úroku
z prodlení. Někde jsem si přečetl, že tento úrok je teď asi 8 % až 9 %.
Moje otázka zní: Může tento úrok z prodlení po mně požadovat můj
dodavatel, když jsem mu neuhradil fakturu, a to třeba jen 14 dní? Nebo
se tento úrok z prodlení na mě jako živnostníka nevztahuje? A nemusí
mně zasílat náhodou nějakou výzvu k úhradě? Ještě k tomu dodávám,
že jsme navíc žádný úrok z prodlení neměli uvedený ve smlouvě, kterou
jsem s ním podepisoval, má za této situace na něco nárok? Děkuji.
K Vašemu dotazu sděluji, že úrok z prodlení, který ve svém dotazu
zmiňujete, je tzv. zákonný úrok z prodlení podle občanského zákoníku.
Platí, že dlužník, který nesplní svůj dluh řádně a včas, je v prodlení.
U peněžitého dluhu pak má věřitel právo požadovat od dlužníka mimo
plnění ještě úrok z prodlení, který je stanoven nařízením vlády a odvozuje se nyní od výše repo sazby České národní banky a nyní je 8 %.
Tento tzv. zákonný úrok z prodlení po Vás tedy může věřitel požadovat vždy, a to již od prvního dne prodlení, a úrok nemusí být sjednán
ani ve smlouvě, protože na něj je nárok automaticky ze zákona. Výzvu
k úhradě Vám věřitel nemusí zasílat. V obchodních vztazích si však
smluvní strany mohou dohodnout smluvní úrok z prodlení a tyto oba
úroky z prodlení je třeba ještě odlišovat od smluvní pokuty, kterou
mnozí s úrokem z prodlení zaměňují, ale jedná se o dva zcela odlišné
instituty. Hlavní rozdíl je v tom, že úrok z prodlení je pouze příslušenstvím pohledávky, zatímco smluvní pokuta je samostatný nárok, který i
u soudu uplatňujete samostatně. Na zákonný úrok z prodlení v zákonné
výši má tedy věřitel nárok vždy, pokud by chtěl od druhé strany úrok
vyšší, musí si toto strany předem sjednat ve smlouvě.

O nejlépe opravenou
kulturní památku
/Region/ Právě začíná již třetí kolo soutěže o nejlépe opravenou
kulturní památku kraje. Na 30 opravených památek se letos utká o
finanční výhru. Do uzávěrky bylo dodáno 45 přihlášek majitelů nemovitostí. Po eliminaci objektů, které nesplňovaly podmínky soutěže, pak
soutěžní komise po diskusi o rozsahu, kvalitě a památkovém významu
provedených prací vybrala 30 objektů, jež se zúčastní hlasování. V něm
veřejnost rozhodne o udělení cen ve třech kategoriích. Hlasování bude
stejné jako loni - prostřednictvím SMS zpráv, a to od 1. do 28. února
2010. Každé památce bude možné přidělit z jednoho telefonu jeden
hlas. Objekty jsou rozděleny do následujících kategorií. Velké stavby
- hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory; díla
výtvarného umění - obrazy, sochy, nástěnné malby - při jejichž obnově
se uplatňuje metoda restaurování; a nakonec drobné stavby - lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony. Podle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny ceny. V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150.000 Kč a 50.000 Kč.
V kategorii 2. a 3. jen první místa v částce po 50.000 Kč. Z našeho
regionu se účastní celkem pět památek, a to z Chlupic, Miroslavských
Knínic, Rybníků a dvakrát z Bohutic.
/mask/
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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 3,5 t
• L - motocykly
• O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
• O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5 t
Dále Vám nabízíme sjednání
povinného ručení a havarijního pojištění
ČPP pojišťovna a Generali pojišťovna
MORAVSKÝ KRUMLOV • OKRUŽNÍ 399

moderně a levně
kuchyň NIKA 260 cm
tafla lakovaná lesk
14.490 Kč

10.990 Kč
platí po celý únor 2010

1.890 Kč
+ celoplošný dřez jen za 999 Kč
+ vč. pracovní desky ZDARMA
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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.

OREL JEDNOTA Rakšice zve na následující akce:

OBECNÍ ORELSKÁ ZABÍJAČKA

v sobotu 31. ledna 2010 od 10.00 hodin za Orlovnou v Rakšicích.
Čekají na Vás zabíjačkové hody - ovárek, jitrnice, tlačenky, gulášek,
zabíjačkové polívka, opékané selátko, něco na zahřátí...prostě
pravá „Rakšická“ zabíjačka.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

v neděli 7. února 2010 od 14.00 hodin - Orlovna v Rakšicích.
Tradiční dětský maškarní ples, připravena je bohatá tombola pro děti
i cena pro nejlepší masku a samozřejmě diskotéka pro nejmenší...

MAŠKARNÍ PLES ORLA RAKŠICE

v sobotu 13. února 2010 od 20.00 hodin - Orlovna v Rakšicích.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina „FANTAZIE“, masky vstup
zdarma!!! Připravena je bohatá tombola a samozřejmě nebude
chybět pochovávání basy...Předprodej vstupenek v pohostinství
Havel Orlovna od 1. února 2010.

Kulturní informační centrum Rosice Vás zve na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ROSICKÉHO KINA „PANORAMA“

v sobotu 6. února 2010,
kdy proběhne velkolelpý ceremoniál. Ve světlech ramp se objeví
legendární hollywoodské celebrity, mezi kterými nebude chybět
například MARYLIN MONROE, CHARLIE CHAPLIN či SUPERMAN.
Projekci sci-fi thrilleru „District 9“ bude předcházet vyhlášení tvůrčí
soutěže „Objevte rosické PANORAMA“ a filmové melodie v podání
gymnaziálního pěveckého sboru. Večerní program bude probíhat
v prostorách nově otevřené kulturní kavárny COFFEELERIE. Neděle
bude patřit dětem, zábavné hry a soutěže doprovodí promítání nové
české pohádky „Peklo s princeznou“.
PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ KINA:
sobota 6. února 2010: v 16.00 hodin otevření kavárny, v 17.30
hodin příjezd celebrit z Hollywoodu, v 18.00 hodin slavnostní
zahájení, filmové melodie v podání pěveckého sboru Gymnázia TGM
Zastávka, v 18.15 hodin vyhlášení výsledků tvůrčí soutěže „Objevte
rosické PANORAMA“, v 18.30 hodin projekce filmu „District 9“, akční
sci-fi (112 min.), ve 20.30 hodin cimbálová skupina Vojara, ve 23.00
hodin filmová oldies party. Vstupné: 70 Kč, neděle 7. února 2010:
v 16.00 hodin zábavné pásmo - písničky z pohádek, hra a soutěže
pro děti, v 16.30 hodin „Peklo s princeznou“ - pohádková komedie
(90 min.) Vstupné: 40 Kč. Předprodej v kanceláři KIC Rosice,
pořádá KIC Rosice.

ŘEDITELSTVÍ Mateřské školy v Petrovicích oznamuje:

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

úterý 9. března 2010 od 10.00 hodin - 15.00 hodin
v budově MŠ. K zápisu do MŠ nechť se dostaví s rodným listem
a očkovacím průkazem dítěte rodiče těch dětí, které dovrší
k 1. září 2010 nejméně 3 let. NABÍZÍME: • výchovu a vzdělávání dětí
v klidném, téměř rodinném prostředí • všestranné rozvíjení dětské
osobnosti v odpoledních klubech dětí zaměřené nejen na přípravu
dětí do ZŠ, ale především pro život • zajímavé akce pro děti, ale
i jejich rodiny • stravování dětí z vlastní školní jídelny • možnost
umístění dětí i z Moravského Krumlova a okolních obcí. Bližší
informace na tel.: 515 323 124 nebo 736 624 588.

TMK travel - cestovní agentura, 1. patro Knížecího domu
nabízí prodej vstupenek ze sítí Ticketstream a Ticketportal.

HELENA VONDRÁČKOVÁ
+ CHARLIE BAND

v úterý 9. března od 20.00 hodin v Bobycentru - Brno.
Speciální host: ŠÁRKA VAŇKOVÁ. Vstupenky od 280 Kč do 680 Kč.
Přehled další akcí, na které lze vstupenky zakoupit přímo u nás
v TMK travel (koncerty, festivaly, sport, divadlo), naleznete na stránkách
našich partnerů: www.ticketstream.cz, www.ticketportal.cz. Více
info na tel.: 515 321 044, 602 782 232, e-mail: jana@tmktravel.cz

Poděkování hasičům
Chtěla bych touto cestou poděkovat za rychlý a účinný zásah Hasičskému záchrannému sboru v Ivančicích. Dne 19. ledna 2010 asi ve
14.00 hodin spadla první velká sněhová lavina z budovy Penzionu pro
důchodce v Ivančicích. Jenom o milimetry minul sněhový zával paní,
která právě vycházela z budovy. Protože hrozilo spadnutí i dalších
lavin, nahromaděných na sedlové střeše, ihned jsem volala hasiče
a požádala je o jejich odstranění. Hasiči přijeli s technikou okamžitě
a celé odpoledne odstraňovali za pomoci výsuvného žebříku mokrý
a těžký sníh ze střechy. Za všechny obyvatele a zaměstnance Penzionu
pro důchodce v Ivančicích. Ludmila Dvořáková, ředitelka Penzionu

29.01.2010

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Příběh místy hororový
Na Nový rok 1964, dvě a půl
hodiny po půlnoci, vzbudil správce největší středoafrické věznice
Ngaragba nedaleko břehu řeky
Ubangi křik a tlukot na vrata.
„Zase ti Konžané,“ pomyslel si
správce a pro jistotu se oblékl a
šel zkontrolovat stráž u hlavní
brány. V jeho zemi se všechno
špatné vždycky svádělo na občany Konga, země vzdálené z Ngaragby půl kilometru vodní cesty
přes řeku Ubangi.
Průhled zamřížovaným okénkem vrat ho přesvědčil o omylu.
Venku stálo několik vojenských
vozidel a před vraty netrpělivě čekal mezi bušícími vojáky náčelník
generálního štábu středoafrické
armády Jean-Bedel Bokassa, kterého ředitel věznice dobře znal.
„Toto je revoluce na záchranu
naší vlasti,“ oznámil správci
Bokassa. „Pokud se nepřipojíte,
projdete vojenským soudem.
A teď okamžitě propusťte všechny vězně.“
Kdyby někdo chtěl napsat
dobrodružnou knížku faktu, v níž
by podobných dramatických scén
bylo tolik, že by vydaly na akční
román, nemohl by najít vhodnějšího hrdinu, než byl správce
věznice, který otevíral bránu
příštímu středoafrickému císaři.
Dalo by se očekávat, že tady,
v srdci Afriky, to bude černoch,
ale nebylo tomu tak. Oním vysokým úředníkem byl Ota Šacher
z Ivančic. Aby představení bylo
úplné, můžeme dodat, že Bokassa
nebyl jedinou hlavou státu, které
Ota Šacher tiskl ruku. Dalšími
byli svržený středoafrický prezident David Dacko, za války generál de Gaulle, generál Svoboda
a Edvard Beneš.
Jako dvaadvacetiletý poručík,
absolvent Vojenské akademie
v Hranicích, odešel Šacher spolu
s JUDr. Bruno Steinerem (Steinerům patřil dům v Ivančicích
na Palackého náměstí, číslo 22)
z obsazeného Československa
do Polska a odtud do Francie. Tam
vstoupil do cizinecké legie, s níž
prodělal nesmírně tvrdý výcvik
na jihu Francie a v alžírském
Sidi Bel Abbesu. V roce 1940
vznikl ve Francii československý
pluk, do něhož Šacher okamžitě
vstoupil. (Přítelem mu tam byl
Adolf Opálka, později známý
z atentátu na Heydricha). Lodí,
která cestou musela prchat před
útokem německé ponorky, se dostal do Anglie. V srpnu 1941 byl
Ota Šacher na vlastní žádost mezi
dvanácti čs. důstojníky, kteří byli
uvolněni do de Gaullovy armády,
bojující proti Němcům a kolaborantskému režimu ve Vichy. Stal
se příslušníkem 2. pěšího praporu
v Oubangui-Chari ve Francouzské
rovníkové Africe a zastával zde
postupně funkci velitele čety, roty
a zpravodajského důstojníka.
S touto jednotkou se přesunul
do Malé Asie. Cesta z rovníkové
Afriky vedla nejprve lodí po
veletoku Kongo do Stanleyville
(dnes Kisangani) a pak autem do
jihosúdánské Juby. Když se odtud
nakonec Šacher vlakem a lodí dostal do Káhiry, dověděl se, že válka
v Sýrii skončila. Přesto tam docestoval a ujal se výcviku formující
se jednotky, složené z černochů
z Čadu a Ubanqi-Sori. Zažil tam
první boje při potlačování vzpoury
na Eufratu a byl zraněn.
Jakmile se průstřel jeho nohy

zahojil, odjel Šacher se svou černou rotou na frontu do Libye, kde
se začátkem roku 1942 zúčastnil
slavné obrany pevnosti Bir Hakeim - jižně od Tobruku, kde byl
další Vančák, npor. C. Šindelka
- v Libyjské poušti, z něhož se
v červnu 1942 probil a se zbytkem své jednotky se připojil ke
spojencům ustupujícím na východ. Po válečném tažení v Libyi
plnil 2. pěší prapor již jen strážní
povinnosti a v srpnu 1943 se vrátil do Oubangui-Chari.
Z rovníkové Afriky si Šacher
přivezl malárii. Na léčení byl
poslán do Bejrútu v Libanonu.
Nemocnici navštívil de Gaulle a
osobně Šacherovi předal Válečný
kříž. V té době už bylo ve válce
i Japonsko a hrozilo nebezpečí,
že obsadí důležitý ostrov Madagaskar v Indickém oceánu. Šacher se svou jednotkou tam za
nelidských podmínek narychlo
putoval lodí přes Káhiru a Aden.
Japonský útok se nekonal, a tak
měli Šacherovi černoši půlroční
příležitost odpočinout si od války.
Po více než dvou letech služby měli Středoafričané nárok na
dovolenou. Z Madagaskaru proto
odjeli v srpnu 1943 na pevninu
a pak pokračovali „Stanleyovou
cestou“. Vede z tanzanského
pobřeží přes jezero Tanganjika
a řeku Lualabu. Kombinací
vlakové a lodní dopravy dorazil
Šacher s černochy do Stanleyville
(Kisangani) a pak autem do Bangassou v Ubarigi Sari.
V hlavním městě této kolonie
Bangui pak Šacher strávil příjemný půlrok, během nějž se seznámil s jediným Čechem trvale
zde žijícím - bývalým baťovákem
a potom farmářem Vilémem Sovákem. Znova tu také setkal s
generálem de Gaullem při jeho
návštěvě. V té době se Ota Šacher
dozvěděl o budování čs. jednotky
v Sovětském svazu. Byl propuštěn
a cestoval autobusem do Doualy v
Kamerunu, pak letecky do Lagosu
v Nigérii a odtud lodí do Londýna. Anabáze pokračovala na další
lodi, která ho přes Gibraltar dopravila do Haify, a pak pokračoval po pevnině. Dalšími stanicemi
cesty byla města Bagdád, Basra,
Teherán, Baku a Kyjev.
V ukrajinském Krosnu Šachera přijali generálové Lomský a
Svoboda a jako veliteli mu byl
přidělen prapor. Jeho přímým
nadřízeným se stal generál Klapálek. Se svým praporem se pak
Šacher podílel od prosince 1944
do března 1945 na osvobozování
Slovenska. Kolem 20. ledna se
pod Duklou setkává s dalším
„Vančákem“, Otou Brückem. Ten

Ota Šacher

ve své knize „Na průsmyku bílý
kříž“ vylíčil setkání takto:
„Osadou
Šářišské
Luky
prochází prapor samopalníků,
vpředu Ota Šacher, globetrotter
(světoběžník) a kamarád z klukovských let. Bůh suď, kde se tady
najednou vzal, myslil jsem, že cvičí černochy na Madagaskaru. Je
mu osmadvacet roků a má bradku
jako starý ostřílený zálesák. Další
pronásledování friců je záležitostí
ivančickou. Moje baterie se připojuje k Otovu praporu, vlastně
naopak, protože jsme je nabrali
do vozů, pokud se tam nevešli,
pověsili se na kanóny …“
Další informace pro čtenáře.
Na Dukle bojovali ještě další
vojáci – rodáci z Ivančic: Walter Jelínek, Jan Novák a Ctirad
Šindelka.
Začátkem dubna 1945 byl Ota
Šacher (již v hodnosti kapitána)
přidělen k MNO v osvobozených
Košicích a do posledních dnů
války vykonával funkci velitele
čestného oddílu. Devátého dubna
podával v Košicích hlášení prezidentu Benešovi.
Pak bylo po válce a voják
Šacher, držitel nejvyšších vojenských vyznamenání Československa, Francie a Sovětského
svazu, pro sebe hledal uplatnění.
Po válce byl vyslán studovat na
válečnou školu do SSSR, ale brzy
se odtud vrátil a odešel z armády.
To už se Šacher chystal zpátky
do francouzské rovníkové Afriky,
kam legálně vycestoval a stal se
majitelem gumovníkové plantáže
v kraji Lobaye jižně od Bantui.
Pak se dal najmout na stavbu
národního parku Saint Floris

Bejrut 29.8.1942 - Generál Serré připíná O. Šacherovi Francouský válečný kříž

na súdánské hranici a nakonec
využil známosti s prvním prezidentem Středoafrické republiky
Davidem Dackem a vstoupil
do státních služeb.
Bývalý profesionální voják se
stal v roce 1960 prvním správcem
věznice právě vzniklé Středoafrické republiky. Po převratu,
zosnovaném Dackovým bratrancem Bokassou o pět let později,
zůstal ve vedení věznice jako
jediný bílý zaměstnanec Bokassova režimu „na plný úvazek“.
Ačkoliv Bokassa - nejprve prezident republiky a nakonec císař
Středoafrického impéria - zahájil
svou vládu gestem, při němž
otevřel dveře Ngaragby, brzy se
ze jména této věznice stalo synonymum hrůzy.
Bylo by snadné odsoudit
Šachera za to, že se podílel na
Bokassových zločinech tím, že se
mu staral o věznici. Vězňové, kteří přežili, však vesměs potvrzují,
že v rámci možností se „mesijé
Sašé“ snažil zmenšit jejich utrpení. Jednoho dne se proto Bokassa
rozlítil a udělal ze správce vězně. Tím pak byl Šacher po celý
půlrok od konce roku 1971 do
července 1972. Na místě správce
ho nahradil Středoafričan, ale
tomu působilo technické vedení
vězeňského komplexu potíže.
Šacher musel být osvobozen, aby
byl jmenován poradcem neschopného Bokassova člověka.
Po Bokassově pádu v roce
1979 Šacherovi zachránilo život
jeho francouzské občanství a především Řád čestné legie. Byl mu
umožněn odjezd do Francie, kde
žil od roku 1980 u své dcery a kde
také v roce 1990 zemřel. Jeho syn
Paul zůstal v Africe.
Vzpomínky O. Šachera zpracoval do dvou knih Edvard Cenek.
První se jmenuje Velel jsem
černochům, druhá 75 000 km za
svobodu.
V Africe a na Blízkém východě
bojovalo mimo O. Šachera a C.
Šindelky ještě dalších 5 vojáků
z Ivančic: Karel Schmeidler,
Walter Sinaiberger, Ota Berger,
Zdeněk Březina a František
Procházka. Měli štěstí – všichni
přežili.
Jiří Široký, tel.: 776 654 494
Použité prameny: Časopis
Kokteil 3/2001 • Kolektiv autorů:
Ivančice, dějiny města • Brück
O.: Na průsmyku bílý kříž
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KULTURNÍ PROGRAMY 01. 02. - 14. 02. 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
• ÚNOR: VÝSTAVA „OTISK KRUMLOVSKOU KULTUROU V ROCE
2009“ - výstava je přístupna po dobu otevření úřadu, MěÚ M. Krumlov, 1. p.
• 1.2. v 18.00 hod. - FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK - vede pan J. Kristián.
• 4.2. - 26.2. - VÝSTAVA OBRAZŮ - Akad. malíři paní Ivana Svobodová a pan
Jindřich Modráček. VERNISÁŽ se koná 3. února 2010 v 17.00 hod., galerie
Knížecí dům M. Krumlov. Otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30 hod., 13.00 - 15.30
hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 4.2. v 19.00 hod. - PŘEVÝBORNÁ HISTORIE O BENÁTSKÉM KUPCI
- hraje DS EĎAS při Gymnáziu MK, kinosál MK, vstupné dobrovolné.
• 5.2. ve 20.00 hod. - PLES SOŠO a SOUŘ MK, sál hotelu Epopej MK
• 9.2. v 18.00 hod. - PŘEDNÁŠKA „ZLATÝ VĚK MORAVSKÉHO
KRUMLOVA“ - pan Mgr. Dalibor Hodeček, galerie Knížecí dům MK.
Přednáškový cyklus u příležitosti vydání knihy „Moravský Krumlov ve
svých osudech“, vstup volný.
• 10.2. v 8.30 hod. a v 10.00 hod. - O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE - školní
pořad pro děti MŠ a 1. třída ZŠ, kinosál Moravský Krumlov. Vstupné: 35 Kč.
• 11.2. v 18.30 hod. - KONCERT „NAŠE KAPELA“ - Orlovna Rakšice.
• 11.2. v 19.00 hod. - TO BYL TEDA SILVESTR - hostují herci divadelní
společnosti „HÁTA“ Praha, kinosál MK, vstupné: 280 Kč. Předprodej
vstupenek zajišťuje Informační centrum od 25. ledna 2010, tel.: 515 321 064.
• 13.2. ve 20.00 hod. - JEZDECKÝ PLES v KD Rokytná, hraje skupina Fantastic.

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• od 1.2. do 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 v KIC Ivančice.
PŘIPRAVUJEME • 22.2. - 26.2. - BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA unikátní putovní výstava historických i novodobých, českých i zahraničních
biblí za účasti odborníků, sklepení Památníku A. Muchy. Možnost zakoupení
vybraných exponátů. Vstupné dobrovolné. • 22.2. v 19.00 hod. - MILION
LIBER - vtipná a chytrá anglická komedie, kino Réna Ivančice. Příběh bohaté,
krásné vdovy, která hledá dvojníka za svého manžela. Najde ho v mladém
bezdomovci, přivede do svého luxusního bytu a pokouší se z něho udělat muže
z vyšší společnosti...Účinkují: Dana Morávková a Jan Révai. Vstupné: 250 Kč.
Předprodej v KIC od 18.1.2010. • 23.2. v 18.00 hod. - CHILLE, BOLÍVIE,
PERU - NA KOLE PŘES ANDY - přednáška Zdeňka Berky, kino Réna
Ivančice, vstupné: 30 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
• 12.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÝ PLES ZŠ OSLAVANY ve velkém
sále Dělnického domu. Hraje skupina „The Box“. Pořádá ZŠ Oslavany.
PŘIPRAVUJEME: • 19. 2. ve 20.00 hod. - XII. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA. Společenský ples ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. K
tanci a poslechu hraje „Fantastic Band“ - ve velkém sále, „Duha“ - v restauraci,
diskotéka v baru. Součástí programu je slavnostní předtančení TK ORION,
bohatá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři KIS Oslavany. Pořádá město
Oslavany. • 25.2. v 17.00 hod. - KLUB DŮCHODCŮ - tradiční setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany. • 26.2. v 15.30 hod. ODPOLEDNE PLNÉ HER, SOUTĚŽÍ A ZÁBAVY PRO DĚTI v místnosti č.
3 v Děl. domě. Budou připraveny různé soutěže pro děti. Pořádá KIS Oslavany.
UPOZORNĚNÍ! - PLES FOTBALISTŮ plánovaný na 5.2.2010 byl zrušen!

Kulturní a informační centrum Dolní Kounice

Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel./fax: 546 420 005, e-mail: kic@dolnikounice.cz
• 7.2. ve 14.30 hod. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL v Kulturním
domě v Dolních Kounicích. Připravili jsme pro děti zábavné odpoledne plné
her a soutěží. Hrát bude místní hudební skupina Dolňáci. Za přispění místních
podnikatelů připravujeme bohatou tombolu pro děti.
• 19.2. ve 20.00 hod. - V. SPOLEČNÝ MĚSTSKÝ A HASIČSKÝ PLES
v KD v Dolních Kounicích. Hraje kapela KARLA PEŠLA. Ples zahájí tanečním
vystoupením manželé Novosadovi a taneční skupina Al Fayyum.

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
• 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.
PŘIPRAVUJEME: • 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!!!

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.
• 8.2. - „MAĎARSKO ANEB MÁME K SOBĚ TAK BLÍZKO A PŘECE
SE TAK MÁLO ZNÁME“ - cestovatelská beseda. Besedou nás bude provázet
paní Aniko Dvořáková, původem Maďarka, nyní žijící v České republice.
Pracuje jako průvodkyně u několika CK a vyprávět nám bude o historii
Maďarska, o specifikách maďarské kuchyně, o politickém systému i o životě
zdejších obyvatel. Samozřejmě nezapomene ani na nejznámější památky a místa
v Budapešti - hradní vrch a Rybářské bašty, Parlament, městský park, baziliku
svatého Štěpána, vrch Gellért a proslulé lázně. Cestopisné vyprávění bude mít
opět haptický charakter, to znamená, že předměty, které si paní průvodkyně
přivezla z této zajímavé země, si můžete prohlédnout opravdu zblízka a osahat
si je. A nejn to, budete mít příležitost ochutnat tradiční maďarský tažený
závin s tvarohem a višněmi. Beseda začíná ve 14.00 hod. v Městské knihovně
M.K., vstupné: 10 Kč - spolupráce s TyfloCentrem M.K.

PROGRAM KIN

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: info@domecekmk.cz,
www.domecekmk.cz
• 12.2. od 15.00 hod. - PEDIG v keramické dílně na Domečku. Páteční dílna
výtvarných technik, kde se naučíte pracovat s pedigem, vyrobíte si pletené
košíky, či jiné doplňky dle svého výběru. Pro omezené množství účastníků
se prosím nahlaste předem v kanceláři DDM Moravský Krumlov. Poplatek:
170 Kč/osoba (v ceně je veškerý materiál)
• 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, děti:
20 Kč. Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné zajistit si vstupenky předem
v předprodeji v kanceláři DDM. Zahájení prodeje vstupenek od 1. února 2010.
POZOR!!! PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA 2. POLOLETÍ. PLATBA NEJPOZDĚJI DO KONCE ÚNORA 2010!!!
• Ze široké nabídky kroužků pro Vás vybíráme např.: • HEJBEJ SE - sportování
pro děti 1. stupně ZŠ, • HOPSÁLEK - cvičení pro předškoláky od 5 let,
• KERAMIKA pro rodiče s dětmi či KERAMIKA pro veřejnost. Celou
nabídku s podrobnými informacemi, rozvrh a ceny kroužků najdete
na našich webových stránkách www.domecekmk.cz, nebo se přijďte
informovat do kanceláře DDM.

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
• 2.2. - VÝLET NA ZÁPAS EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE: HC SLAVIA
PRAHA - HC KOMETA BRNO. Odjezd z Ivančic (aut. nádraží) ve 14.00 hod.,
začátek zápasu v 18.15. hod. Cena: 550 Kč/osoba, nutné nahlásit se předem!!!
• 10.2. v 17.00 hod. - UBROUSKOVÁ TECHNIKA - SVČ Ivančice,
Komenského nám. 12, poplatek: 15 Kč (děti/mládež), 30 Kč (dospělí). Nutné se
přihlásit do 8.2.2010 v SVČ Ivančice.
• 12.2. v 18.00 hod. - VALENTÝNSKÁ PÁRTY - SVČ Ivančice, Tesařovo nám.
7 (KM Medúza), poplatek: 30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 13.2. ve 20.00 hod. - SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ VŠECH PŘÁTEL KONÍ
- Ivančice, Besední dům - vinárna, poplatek: 150 Kč/osoba.
PŘIPRAVUJEME: • 21.2. v 15.00 hod. - MAŠKARNÍ KARNEVAL zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým Vás provede Lotrando, Zubejda
a loupežníci. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ulici, vstupné: 20 Kč/osoba,
s sebou přezůvky s bílou podrážkou.

Kulturní informační centrum Rosice

Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, tel.: 546 492 196,
604 847 813, e-mail: kic@mesto.rosice.cz
• 1.2. - 28.2. - VÝSTAVA OBRAZŮ EVY PETŘÍKOVÉ A SBĚRATELSKÁ
VÝSTAVA KALENDÁŘŮ. Po celý měsíc únor budou v otevírací dobu knihovny
připraveny ke zhlédnutí dvě výstavy. Pastely a oleje krajinek a květinových zátiší
EVY PETŘÍKOVÉ a kalendáře sběratelek VLASTY BENEŠOVÉ a JARMILY
ROZMARINOVÉ. Pořádá městská knihovna.
• 12.2. v 17.00 hod. - ŽÁKOVSKÝ KONCERT v aule základní školy. Srdečně
zvou žáci a pořadatelé. Pořádá ZUŠ Rosice.
• 12.2. ve 20.00 hod. - REPREZENTAČNÍ PLES v kulturním domě Cristal. K
tanci a poslechu hraje hudební skupina „ORFEUS“. Předprodej v ZŠ, vstupenka:
50 Kč, místenka: 70 Kč. Pořádá základní škola Rosice a města Rosice.
• 13.2. ve 20.00 hod. - VALENTÝNSKÁ PARTY - večírek pro všechny
zamilované, odmilované i potenciální „AMOROVY POTREFENCE“.
Muziku pouští DJ Tomáš Zahradník. Kulturní kavárna Coffeelerie, vstup
volný. Pořádá KIC Rosice.
• 17.2. v 18.00 hod. - CESTOVATELSKÁ STŘEDA - PERU v městské
knihovně - promítání ze zajímavých míst planety Země - tentokrát z Peru, nás
zavede na vzdálený jihoamerický kontinent a to nejen k pokladům Inků. Pořádá
městská knihovna ve spolupráci s Turisťákem Rosice.
PŘIPRAVUJEME: • 20.3. - DIVADLO PAVLATRÁVNÍČKA- 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.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
e-mail: turisti@seznam.cz
• 7.2. - „VYCHÁZKA PŘES OBORU“ - sraz v 9.45 hod. SZTŠ na
Krumlovské ulici. Trasa vede přes oboru do Moravských Bránic a kolem řeky
do Ivančic. Chůze 12 - 13 km. Vede paní Hana Pokorná.
• 7.2. - „50 VRCHOLŮ BRNĚNSKA - RÉNA“ - setkání na rozhledně
v Ivančicích mezi 10.00 - 13.00 hod. Možnost sběratelského razítka. Účast
samostatně, pořádá OKČT Fénix Brno, pan Ing. Petr Vachút. Tel.: 777 031 958.
• 20.2. - „Z TETČIC DO IVANČIC MIMO TURISTICKÉ ZNAČKY“ odjezd autobusem linka 423 v 10.22 hod. Chůze cca 12 km. Vede pan Jiří Eibel.
• 27.2. - „ 8. ČERVENOHORSKÉ ŠLÁPOTY“ - trasy 8 - 54 km, start v bývalém
pivovaru Palackého nám. 9, Brno - Řečkovice, od 6.30 hod. do 10.00 hod., cíl
do 20.00 hod. Účast samostatně, pořádá OKČT Brno Moravská Slávia, info pan
Ing. Jaroslav Černý, tel.: 530 320 305, 608 875 157, e-mail: ursus@skaut.org.
POZOR!!! Výbor se sejde 19.2.2010 v 18.00 hod. ve vinárně Komarov.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• NOVĚ od 8. 2. - pondělí od 15.00 do 15.45 hodin - JÓGA PRO MAMINKY
A DĚTI od 3 do 6 let. Cvičení jógy vede děti ke zdravému způsobu života,
probouzí v nich radost a lásku k sobě i okolí a pomáhá jim zbavit se stresu,
kterým dnes často trpí i malé děti. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání
sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou
k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do
kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit. Poplatek: 35
Kč/ 25 Kč členové Houpačky. Vede: Mgr. Jana Aboulaiche (speciální pedagog)
• úterý 18.30 - 19.30 hod. - 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).
• 10.2. od 17.00 hod. - PŘEDNÁŠKA JANA ŠPILARA „JAK UDRŽET
DLOUHODOBÝ VZTAH“. Debata nejen pro partnery, kteří to spolu myslí
vážně, od teenagerů po ty, co už slavili svoji zlatou svatbu. Známý brněnský
kadeřník se od dob svých teologických a psychologických studií specializuje na
komunikaci v manželských párech. Pracuje jako jáhen na Petrově. Je ženatý a
má tři děti. Hlaste se do 7.2. Poplatky: 60 Kč / členové 50 Kč. Partnerská dvojice 100 Kč/ členové 80 Kč. Přednášející: Jan Špilar

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Komedie ČR
so 6.2. ve 20.00 SAMEC
ne 7.2. v 18.00 Komedie USA
st 10.2. ve 20.00 3 SEZÓNY V PEKLE
Historický příběh ČR / SR / SRN
so 13.2. ve 20.00 TWILIGHT SÁGA:
ne 14.2. v 18.00 NOVÝ MĚSÍC
Romantický horor USA
st 17.2. ve 20.00 FAME - CESTA ZA SLÁVOU
Hudební film USA
st 3.2. ve 20.00

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
st

3.2. v 18.00
ve 20.15

ne 7.2.ve 20.00
st 10.2. ve 20.00
ne 14.2. v 18.00
ve 20.00

HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE
Fantasy film USA
TWILIGHT SÁGA:
NOVÝ MĚSÍC
Romantický horor USA
ZOUFALCI
Komedie ČR
DOKONALÝ ÚNIK
Thriller USA
VYFIČ - REBELKA NA
BRUSLÍCH
Komedie USA

KINO OSLAVANY
so 6.2. v 18.00
ne 7.2. v 18.00
so 13.2. v 18.00
ne 14.2. v 18.00
so 20.2. v 18:00

( 546 423 018

ŠTVANEC IRA
Krimi film Kanada / VB
PARANORMAL ACTIVITY
Horor USA / Arménie
VÁNOČNÍ KOLEDA
Rodinný animovaný film USA
3 SEZÓNY V PEKLE
Historický příběh ČR / SR / SRN
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Komedie ČR

OSVĚTOVÁ BESEDA Rešice si Vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ PLES „S PŘEKVAPENÍM“
který se bude konat v sobotu 6. února 2010 ve 20 hodin
v Kulturním domě A. Opálky v Rešicích. K tanci a poslechu hraje
FANTAZIE, bohatá tombola, vstupné: 60 Kč.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Moravský Krumlov srdečně
zve na

XLV. STUDETSKÝ PLES

GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV
v pátek 12. února 2010 od 20.00 hodin
do hotelu „EPOPEJ“ Moravský Krumlov. K tanci a poslechu hraje
skupina HURIKÁN. Předtančení žáků GMK a AEROBIC TEAM při
DDM Moravský Krumlov. Vstupné s místenkou: 100 Kč, tombola.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBŘÍNSKO
Vás srdečně zve na tradiční

OSTATKY

v sobotu 13. února 2010 ve 20 hodin
v Kulturním domě Dobřínsko. K dobré náladě, tanci a poslechu hraje
taneční skupina „STONE“. Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
MASKY VSTUP ZDARMA!!! Srdečně zvou pořadatelé.

Obec Jezeřany-Maršovice srdečně zve na obecní veselici

MASOPUST 2010

v sobotu 13. února 2010 od 17.00 hodin do 24.00 hodin
v kulturním domě se závěrečným „smutečním“ obřadem pochování
basy. K poslechu, zpěvu a tanci hraje a zpívá MASOPUSTNÍ
ŠTRAJCH z Jezeřan-Maršovic a cimbálová muzika MLÁDÍ z Čejče.
Zabijačkové speciality - Masopustní sladkosti - Ochutnávka vín
a medoviny - Originální koštovačky a masopustní zpěvník.
Vstup ZDARMA - Masky a převleky vítány.
Soutěž o NEJ masku - Nekuřácká akce.

MO MRS Moravský Krumlov Vás zve na

LOV PSTRUHŮ NA DÍRKÁCH

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

MĚSTSKÉ MUZEUM Moravský Krumlov zve na

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
konaný u příležitosti vydání odborné publikace
„MORAVSKÝ KRUMLOV VE SVÝCH OSUDECH“.

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!!!
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ŘÁDKOVÁ 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.

» AUTO - MOTO
koupím
•• nabídněte levně nebo za odvoz
jakékoliv díly na Škoda 100, 110.
Tel.: 732 483 023.
prodám
•• motocykl zn. Jincheng JC250-6,
červená barva, r. v. 2002, dvoumístný,
výkon 13 kW, objem 238, nejetý,
cena: 70.000 Kč. Tel.: 607 615 931.
•• traktorové pneu 16,9-28 10PR
- dvě kompletní kola s ráfkem, vč.
nových duší, 4 ks samostatné pneu.
Cena dohodou. Tel.: 723 026 402.
» BYTY - NEMOVITOSTI
prodám
•• dvojgaráž u Lacrumu - Borovičky,
Moravský Krumlov, cena dohodou.
Tel.: 775 671 961.
•• DB 3+1 v Moravském Krumlově
na Sídlišti. Tel.: 777 070 753. Zn.:
Byt je po rekonstrukci.
•• nadstandardní byt v OV 1+1,
43,60 m2, nově kompletně po rekonstrukci, nová plast. okna, zděné jádro,
dlažba, v ceně bytu nová kuch. linka
s vest. spotřebiči - MK, Sídliště, 3. p.
s výtahem. Cena: 920.000 Kč. Tel.:
777 104 111. K nastěhování ihned. Po
tel. domluvě možnost k nahlédnutí.
•• REMAX A-CITY Vám nabízí:
cihlový byt 2+1 v OV Ivančice, 53 m2,
4 NP, cena: 1.340.000 Kč // byt 3+1
v OV Ivančice po rekonstr., 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.
•• byt 1+1 větší v Ivančicích. Tel.:
722 091 678.
•• rekreační chatu v Budkovicích.
Cena: 620.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• cihlový byt 2+1 v OV v Ivančicích.
Tel.: 737 349 897.
nabízím pronájem
•• pronajmu byt 1+1 v OV s balkónem, výtahem, nová plastová okna,
nové topení, pouze spolehlivému nájemci. Platba 1-2 měs. nájemného předem. Tel.: 775 995 575, 603 951 485,
volat po 18.00 hod. Zn.: MK - Sídliště.
•• pronajmu menší RD v Oslavanech
po celkové rekonstrukci, k nastěhování ihned. Tel.: 604 209 824.
» ELEKTRO A ELEKTRONIKA
prodám
•• pultový mrazák zn. Gorenje, obsah
130 l, šířka: 50 cm, výška: 84 cm,
hloubka: 72 cm. Cena: 1.800 Kč. Tel.:
724 687 954.
•• zachovalý komb. sporák zn. Amica
s horkovzd. troubou a otočným grilem.
Cena: 500 Kč. Tel.: 728 249 395.
» NÁBYTEK
prodám
•• konferenční stolek, materiál dub
rustikální, rozměr: 55 x 90 cm, výška
stolku je 45 cm. Stolek je nový (cca
měsíc), skoro nepoužitý. PC: 2.500 Kč,
nyní: 2.000 Kč. Tel.: 774 740 110.
» VŠE PRO DĚTI
koupím
•• Kdo daruje nebo levně prodá
dětskou dřevěnou ohrádku? Prosím
nabídněte. Tel.: 773 164 981.
» ZVÍŘATA
prodám
•• štěňata jorkšírského teriéra, bez
PP, očkovaná + odčervená, odběr
možný ihned. Tel.: 722 552 517.
•• štěňata jorkšírského reriéra - fenky,
po matce s PP, na výstavě výborná,
očkovaná + odčervená. Odběr v únoru, cena: 4.800 Kč. Tel.: 731 374 004,
602 790 539.
daruji
•• štěňátka. Oba rodiče kříženci malých plemen, již k odběru. Narodila se
30.11.2009, možno po domluvě vidět.
Jsou krásná, 1 fenka (černá) a 1 pejsek
(hnědý). Tel.: 732 164 218.

nabízím
•• ke krytí tříletého černo-zlatého
jorkšírského teriéra bez PP, střední
velikosti. Tel.: 721 698 702, volat po
17.00 hod.
» RŮZNÉ
koupím
•• staré obrazy, nábytek, porcelán
i celopozůstalost. Prosím nabídněte.
Tel.: 541 212 148, 606 294 846.
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.
•• sjezdové lyže zn. Rossignol
Apache - 190 cm, vázání Tyrolia
290D, bez hůlek. Cena: 350 Kč.
Tel.: 602 782 272.
•• prodám veškeré vybavení do hostince, stoly, židle, kulečník, fotbal,
jubox, sporák, lednice, kompresor, televize, nádobí. Více informací na tel.:
607 615 931. Zn.: Konec února.
•• novou olympijskou nákl. činku
180 kg + stojan. PC: 21.000 Kč, nyní:
9.000 Kč. Tel.: 733 502 001.
•• piano zn. Petrof, povrch neleštěný
ořech, cena: 50.000 Kč. Při rychlém
jed. možná sleva. Tel.: 605 046 314.
•• sjezdové lyže zn. Fischer RC4 90
cm, vázání Salomon a boty Head 18,5.
Cena: 2.200 Kč. Tel.: 602 508 889.
•• sjezdové lyže zn. Head Racing
- 180 cm, vázání Tyrolia 160, bez hůlek. Cena: 350 Kč. Tel.: 602 782 272.
» ZAMĚSTNÁNÍ A BRIGÁDY
•• Hledám krejčího nebo švadlenu,
kteří by byli ochotni a schopni ušít
vojenské kalhoty - rajtky, vzor mám.
Tel.: 733 540 554.
•• Přijmeme servisního technika
pro instalace a servis tepel. čerpadel
(el. zařízení), tech. realizace vývoje,
inovace a zlepšení tepel. čerpadel.
Požadujeme: SŠ nebo vyučen v oboru tech. směru, vyhláška 50 min. §6,
dobrá uživ. znalost MS Office, min.
pasiv. znalost AJ, kreativní myšlení
a smysl pro detail, vysoké prac.
nasazení (výjezdy mimo firmu), týmový duch, znalost programování
chladících zařízení a svářečský průkaz výhodou. Nabízíme: fin. ohodnocení podle splněných cílů, odb.
růst, zaměst. výhody. Své nabídky
zasílejte na: tcmach@tcmach.cz,
nebo na adresu: TC MACH, s.r.o.
U Mostu 590, 672 01 M. Krumlov.
•• spolehlivá důchodkyně vypomůže
s úklidem v domácnosti i dlouhodobě.
Tel.: 723 884 458.
» SLUŽBY
•• Provádíme vrtané studny, protlaky pod IS. Tel.: 604 526 713.
•• Ing. Pavel Pexa - geodetické práce, nabízí zaměření RD, pozemků,
vytyčení vlastní hranice. Tel.: 515
322 897, 608 908 628, 777 582 899.
•• Peníze na ruku, tel.: 605 720 362.
•• Férová nebankovní půjčka bez
poplatků předem. Měsíční splátky.
Tel.: 725 280 377.
» SEZNÁMENÍ
•• Najdu svobodnou holku kolem 35
let, kterou baví svět, ale nepotkala
toho pravého? Příroda, děti, rodina,
zahrádka, atd. Tel.: 737 568 040.
» VÝZVA
•• Ztratil se pes, border teriér, barva
hnědo-rezavá, slyšící na jméno Agar.
V případě nálezu prosím kontaktujte
tel.: 602 732 232, 606 704 379.
•• hledám někoho, kdy by půjčil ženě
na MD 350.000 Kč na směnku. Žádné
poplatky předem. Volejte od 8.00 do
14.00 hod., děkuji. Tel. 737 880 905.
» VZPOMÍNKA
•• Dne 13. února tomu bude rok, co
nás opustil milovník a chovatel koní,
organizátor kulturních akcí, kamarád
a skvělý člověk pan Jaroslav Vlasák z
Rokytné. Vzpomeňte na něho s námi!
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Motokros na Dolině - uvedení na pravou míru
Musíme reagovat na článek pana
Ctirada Adama, který je zřejmě velice
špatně informován o skutečnostech,
které se na Dolině dějí, anebo cíleně
mlží. To spíš.
Motokros se zde jezdí opravdu už
více než pět let, ale jezdil se v dané
lokalitě po cestě, která tam původně
vedla, v podstatě ovál. Jezdilo tam
pár tatínků se svými syny, o areál se
neoficiálně staral pan Pokorný. Ten
si byl dobře vědom, že zde jezdí na
nelegálně obsazených pozemcích a že
prach a hluk obtěžuje jak nás, tak i lidi
na opačném konci směrem k Oslavanům. Sám přišel s návrhem hodin a
dní, kdy se zde bude. Po prašné cestě
kolem domu se jezdilo krokem, aby se
zbytečně neprášilo.
Hluk byl tlumen stromy a zelení,
která zde byla ve velkém množství,
a i prach se o tuto zeleň částečně
zachytával. Na návrh jsme všichni
majitelé nemovitostí, jichž se to týká,
přistoupili a tak to fungovalo jakž
takž do loňského jara.
V té době nám pan Pokorný oznámil, že už se o provoz nestará, že nastanou problémy, se kterými nechce
on nic mít. Více nám neřekl.
Na pozemcích se začal objevovat
pan starosta s podnikatelem z Ivančic a náhle se začali sjíždět ze všech
končin motorkáři, kteří zde v životě
nebyli, na silných strojích, jezdili zde
bez ohledu na hodiny a dny uvedené
na ceduli u vjezdu. Když jsme se proti
tomu ohradili, bylo nám řečeno, že
máme smůlu, protože pozemky má
soukromník a ten už to má v Oslavanech na úřadě vše zajištěné a
domluvené, a že si zde můžou dělat,
co chtějí, jezdit kdokoliv a kdykoliv,

a žádné bývalé dohody neplatí a nikoho ani nezajímají. Že by toto pan
Ctirad Adam nevěděl???
To se opravdu stalo. Od té doby
se zde jezdí celé dny, celé víkendy
- pokud to počasí dovolí.
A protože nebyla respektována dohodnutá pravidla a bydlení zde začalo
být pro všechny neúnosné, tak jsme
všichni, tzn. majitelé 5 rodinných
domů, kterých se to bezprostředně
týká, podali po půlroce stížnost.
Všichni!!!!
Jediná reakce byla ta, že se začalo
usilovně kácet, bagrovat a planýrovat,
aby se trať rozšířila co nejvíc, než se
věc bude muset začít řešit. Kácelo a
bagrovalo se celý týden, a přestože
všechny úřady o tom byly včas informovány, nikoho to nezajímalo..
Na tuto skutečnost pan Ctirad Adam
ve svém článku také jaksi pozapomněl.
Existuje fotodokumentace, existují očitá svědectví, ale to nikoho na úřadě nezajímá. Naopak, všichni svorně tvrdí,
že se tam nekácelo, stromy tam nikdy
žádné nerostly a my si vymýšlíme.
Máme letecký snímek pozemku v původním stavu a ve stavu, jaký je teď.
Pokud někdo nevidí rozdíl, musí být
asi slepý, nebo ho vidět nechce.
Také se domníváme, že kdyby
bylo vše tak čisté a jednoduché, jak
se snaží pan Ctirad Adam čtenářům
namluvit, tak by se nikdo neuchyloval
k výhružkám typu, že by nám také
mohla shořet střecha na domě, když
se budeme trati bránit. To jsme si vyslechli několikrát.
Domohli jsme se pouze dvou jednání, na která jsme byli přizvání, nikdo se
s námi nebavil, žádné fotky, mapy, dokumentace, svědci nikoho nezajímali a

nezajímají, lži druhé strany byly pokládány za pravdivé a všemi způsoby se
hledá možnost, jak trať zlegalizovat,
i přes odpor nás všech.
Obyvatelům ze spodní části trati
byly po letech, kdy zde bydlí, v červenci zaplaveny a zaneseny studny
bahnem, které donesla velká voda.
Po vybagrování a vykácení většiny
zeleně, vyrovnání terénu mají důvodný strach ze záplav, protože většina
přírodních překážek byla odstraněna
a voda stékající z polí má cestu k
domům naprosto volnou. Na to také
pan Ctirad Adam pozapomněl, kdyby
tam měl svůj rodinný domek určitě
by mluvil jinak.
Uřady se staví k problému velice
laxně. Jakousi odpověď na svoji
stížnost dostali obyvatelé z Letkovské ulice po třech měsících. Tak asi
těžko můžeme mít dojem, že úřad má
zájem něco řešit v zájmu postižených
občanů. Naopak. Vše se zdržuje a hledají se způsoby jak vše přes náš odpor
zlegalizovat.
Provozovatel se schovává za
děti, je to pouze alibi, dětí zde jezdí
minimum, je to sport pouze pro pár
jedinců, protože většina rodičů si to
nemůže dovolit.
Většina jsou páni podnikatelé, kteří
si sem jezdí zvyšovat adrenalin v krvi
a důkladně si to užívají.
V létě se nedají otevřít okna, pověsit prádlo a neustálý hluk a prach
je neúnosný.
Závody, které zde na nelegálně obsazených pozemcích zdárně proběhly
v říjnu, sice skončily v 17 hodin, ale
motorkáři si zde udělali piknik a až do
neděle do večera zde byl rachot, špína
a auto za autem. Takže celý víkend. Že

by tam pan pan Ctirad Adam nebyl?
Asi se mu to moc nehodí do článku.
My se pouze a jenom bráníme, kdyby motorkáři neporušili pravidla, která
si sami určili, nikdo by si nestěžoval.
Bohužel, motorkáři zneužili naší
dobré vůle a udělali na nás nehorázný
podraz a úřady jim jdou zjevně na
ruku. Trpce litujeme, že jsme na jejich
dohodu tenkrát přistoupili. Chovali
se slušně přesně do okamžiku, než si
zajistili přízeň pana starosty.
Opravdu byste chtěli mít za domem motokrosovou trať, poslouchat
celé dny řev motorek a polykat prach
a špínu? Kdybychom chtěli bydlet u
rušné silnice, tak jsme si zde nikdo
z nás nekoupili domky, my jsme si je
koupili právě pro jejich polohu a klid.
Nenecháme si zničit bydlení od pár
bezohledných jedinců, kteří považují
za normální zabrat cizí pozemky,
kácet stromy a bagrovat na cizích
pozemcích a neštítí se žádného prostředku, aby docílili svého.
Takže taková je skutečnost na Dolině a každý občan, který má u domu
volné místo a libuje si v klidném bydlení, se může dočkat toho, že se tam
zalíbí nějakému kamarádovi pana starosty a udělá vám tam něco, co vám
zlikviduje veškerou pohodu a klid.
Ať si každý sám za sebe zodpoví
otázku, jak by se v této situaci zachoval a zda by se mu to líbilo, nám ne.
Za všechny obyvatele ohrožených
nemovitostí. Hošková Dana
(Pozn. redakce: V článku se jedná
o Ctibora Adama - nikoliv Ctirada,
který ale není autorem zmiňovaného
článku z minulého čísla Zrcadla.
Pana Adama oslovila redakce a ten
poskytl rozhovor.)

-------------------- Pravda o Dolině -------------------Dolina je malá rokle v katastru
města Oslavany, na hranicích k.ú.
Nová Ves. Je schovaná v úžlabí mezi
poli a z části zarostlá náletovými dřevinami. V její horní části bývala v minulosti těžní jáma (důl, šachta), dnes
tam návštěvník najde černou skládku
domovních odpadků zarostlou křovím. Ve dvou zbývajících třetinách se
v minulosti těžila cihlářská hlína.
Již nejméně 5 až 6 roků slouží tato
část Doliny dětem a mládeži z Oslavan,
Ivančic a okolí, kteří jsou sdruženi do
zájmové organizace MX Junior Klub.
Členitý terén rokle využívají jako tréninkový motokrosový prostor. Za bdělého dozoru svých rodičů, především
otců, zde získávají naši malí, nadějní
adepti první praktické zkušenosti s řízením a ovládáním svých strojů, fyzickou kondici, osvojují si také technické
dovednosti. Učí se píli, kázni, skromnosti, soutěživosti a houževnatosti.
Nenásilnou a přirozenou formou získávají celou řadu vlastností důležitých
pro jejich další život. Nacházejí zde
možnost ověřit si schopnost fungovat
v kolektivu. Nesmírně si vážím jejich
rodičů, kteří jim věnují to nejcennější,
co mají - svůj volný čas.
Děním kolem dětského motokrosu
žijí celé rodiny malých jezdců, od
sourozenců až po babičky a dědečky,
i řady jejich přátel a příznivců. Jsem
přesvědčený, že práce s dětmi přináší efekt nejen jim samým a jejich
rodinám, ale i celé společnosti a že je
správné takové aktivity podporovat.

Tato činnost se celých cca 6 roků,
až do poloviny loňského roku, odehrávala na pozemcích, ke kterým jejich uživatelé neměli žádný vlastnický
vztah ani právo k užívání. Teprve ve
druhé polovině roku 2009 získal MX
Junior Klub dispoziční právo k cca
70 % pozemků v dotčené části Doliny. Zbytek, zhruba 15 %, patří městu
Oslavany, u kterého je podaná žádost
o jejich odkoupení. Zbývajících asi
15 % plochy patří jednotlivým soukromým vlastníkům, se kterými je
také jednáno o odprodeji.
Získání areálu Doliny pro potřeby
MX Junior Klubu je motivováno
snahou o legalizaci činnosti, která
zde byla po celou dobu 6 let pouze
tolerována a trpěna. Chci zdůraznit,
že naším cílem není vybudování oficiální motokrosové tratě, pro ni nejsou
v areálu Doliny vhodné podmínky.
Dráha nemá dostatečnou kapacitu,
je krátká a úzká, chybí prostory pro
diváky i pro potřebné technické
zázemí. Chceme pouze zlegalizovat
současný stav a umožnit trénování
našim malým motokrosařům. Naším
cílem je dát dění v Dolině oficiální
rámec, zajistit bezpečnost dětí a všech
návštěvníků, zavést jasná pravidla a
stanovit podmínky, za jakých bude
areál pro potřeby dětí a mládeže
využíván. Chceme seriózně a podle
legislativních pravidel umožňovat
pořádání sportovních aktivit pro naše
děti i ostatní veřejnost.
K napsání tohoto článku mne při-

měla potřeba reagovat na nekonečné
stížnosti dvou občanů, kteří bydlí
v blízkosti příjezdové cesty k Dolině. Říká se, že „k vítězství špatných
často stačí, když slušní mlčí.“ Proto
je potřeba začít se bránit neustálému
napadání občanů a pracovníků úřadů
a institucí a dokonce jejich osočování
z korupce. Je nutné bránit se pomluvám, smyšlenkám a nepravdám.
Snažil jsem se zjistit, jaké důvody
vedou stěžovatele k tak úporné snaze
docílit zákazu všech sportovních aktivit na Dolině. Dozvěděl jsem se, že
stěžovatelům nejvíce vadí:
1) Je zneužíván majetek města
Oslavan (tím, že v délce cca 80 m přes
něj jezdí malí motokrosoví jezdci).
2) Oba stěžovatelé jsou obtěžováni
prachem, špínou a hlukem z vozidel
projíždějících po cestě k Dolině a
prachem a hlukem z motokrosových
motorek při jízdě v areálu Doliny.
Z charakteru stížností mám pocit,
že jsem ducha mdlého. Marně se
totiž pokouším najít vysvětlení, proč
jim toto nevadilo nikdy v minulosti,
zvláště „zneužívání“ pozemků města?
Z toho vyvozuji, že skutečné důvody
jsou možná trochu jiné. Přesto se chci
k oběma bodům vyjádřit:
K bodu 1) – jedná se o pozemek,
který je zemědělsky, komerčně ani
jinak nevyužitelný, tvoří cca 15 %
inkriminované části areálu, nebyla
na něm způsobena žádná škoda a
v současné době je na MěÚ Oslavany
podána žádost o jeho odkoupení.

K bodu 2) – příjezdová komunikace k Dolině vede kolem oploceného
pozemku obou stěžovatelů ve vzdálenosti cca 50 m od obydlených budov.
Cesta je v celé délce kolem plotu
zpevněná štěrkem a na jejím začátku
je osazena dopravní značka přikazující snížit rychlost na 10 km/hod. Ze
zkušenosti vím, že naprostá většina
projíždějících řidičů ji respektuje.
Navíc vozidla, která po této komunikaci projedou za týden, lze počítat
maximálně na několik desítek.
Vlastní areál Doliny, kde se pohybují motorky, je od obytných domů
vzdálen cca 400-500 m. Je umístěný
v terénní prohlubni a z části a po
obvodu zarostlý stromy a křovinami.
Všechny tyto skutečnosti výrazně tlumí hluk i šíření prachu, který vzniká
jízdou malých motorek. Je potřeba
říct, že argumentace stěžovatelů na
prach a hluk je zveličená a není fér
vůči občanům, kteří bydlí v ulicích
měst a obcí a denně jim kolem oken
projedou stovky nejrůznějších motorových vozidel, včetně kamionů.
Nedělám si iluze, že napsáním tohoto článku přestanou útoky lidí určité kategorie. Ale nenecháme si vnutit
pocit, že děláme něco nesprávného,
špatného, nemorálního, něco, co omezuje druhé a škodí společnosti. Naopak, jsme přesvědčeni, že postupnými
kroky v souladu s právním řádem a
legislativou dosáhneme stavu, který
bude prospěšný nám všem.
Luděk Hutira, Ivančice
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