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Vybarvilo se a ztloustlo

Vážení čtenáři ZRCADLA. Dovolte, abych vám do nového roku
2005 popřál především pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě a v neposlední řadě také mnoho štěstí, protože
ať se nám přání štěstí zdá jakkoli otřepanou frází, tak život na této
planetě je opravdu nemalou měrou podřízen tomuto náhodnému
faktoru a není v naší moci jej ovlivnit. Přes stošedesáttisíc mrtvých
po přírodní katastrofě v Indickém oceánu je toho víc než pádným
důkazem. Asi bych neměl zapomenout vám popřát také mnoho
optimismu, jistě jej všichni budeme potřebovat. No, měl bych těch
přání na srdci ještě pár, ale vnímavý čtenář si je jistě rád domyslí a já
raději přejdu k dalšímu příjemnému tématu – poděkování.
Všem našim čtenářům moc děkuji za projevenou přízeň v minulém roce a věřte, že je to pro nás ta největší odměna, která naší práci
dává smysl. Dnes mohu s klidem říci, že naše noviny jsou stabilní
periodikum, které se po třech letech svého vývoje již neodmyslitelně
„zabydlelo“ ve vašich domovech a je důkazem, že i regionální noviny jsou pro čtenáře užitečné a potřebné. S poděkováním nesmím
ovšem zapomenout ani na naše inzerenty (zákazníky), kteří jsou
a nadále i budou neodmyslitelnou součástí ZRCADLA, protože
bez vás, platících inzerentů, by to vše prostě nefungovalo. Děkuji
i vám, všem dopisovatelům, příspěvkářům, kritikům či sympatizantům, zkrátka všem, kteří se nebojíte nám napsat či jinou formou nám
sdělit cokoli. Jste pro nás velmi důležití a jsme rádi, že je vás stále víc.
Každý rok jsme vám přinesli nějakou změnu a nějaké rozšíření.
Jak jste si jistě všimli, čtvrtý rok ZRCADLA s sebou přinesl přímo
změnu „drastickou“, zlomovou a tou je barva. Oblékli jsme naše
noviny do zcela nového „kabátu“ a pevně věřím, že to pro vás je
změna příjemná, kterou ocení nejen čtenář, ale i inzerent. Co se týká
rozsahu, zavedli jsme natrvalo jako minimum dvanáct stran. Jen pro
rekapitulaci, začínali jsme na šesti stranách, takže za tři roky jsme
na dvojnásobném minimálním objemu. S nadsázkou tedy můžeme
říci, že se nám ZRCADLO od svého narození pěkně „vybarvilo“
a „ztloustlo“. Ale to je přece ve vývoji dítěte přirozené. Pochopitelně
to není vše, čeho se v letošním roce čtenář dočká, ale další novinky
si zatím nechám pro sebe.
To je ode mne dnes vše, přeji vám příjemné čtení a budu velmi
rád, když nám napíšete, jak se vám „nové“ ZRCADLO líbí.
Pavel Šašinka

Kdo bude financovat záchranku?
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova na svém
19. zasedání odsouhlasili návrh
na zajišťování lékařské služby
první pomoci s provizorním řešením na měsíce leden a únor 2005.
Je to reakce na uvolněnou částku
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Záležitost s financováním lékařské
služby první pomoci v MK byla
emocionálně diskutována i v minulém roce se starosty obcí, které
spadají pod působnost MK.
Místostarostka Krumlova Marie
Valachová k problematice uvedla:
„Do konce roku 2004 byla lékařská služba první pomoci zajišťována smluvním vztahem mezi
městem a firmou Apex. V letošním
je to trochu jinak. Kraj zatím dal
prostředky na provozování v měsících lednu a únoru a záležitost
je stále v jednání. Město Moravský Krumlov uvažuje i o možné
variantě přechodu této služby pod
některou z nemocnic, která by
zabezpečovala lékařskou službu
první pomoci. Podle spádovosti
se jedná o nemocnici Ivančice
nebo Znojmo.” V současné době
je LSPP provozována společností
Apex a spádově zabírá 33 obcí.
Důvodem komplikací bylo v minulosti nedostatečné dotační krytí
z krajského úřadu. V loňském
roce Moravský Krumlov ze svého
rozpočtu vyčlenil prostředky na její

ilustrační foto

dofinancování, za přispění některých obcí dle jejich vlastního
uvážení. Jádrem věci nadále zůtává otázka, kdo by měl vlastně tuto
službu financovat, kraj nebo obce?
„Problémem je zejména financování, protože je to velká zátěž
rozpočtu. V minulých letech to
byly částky přesahující půl milionu. Podařilo se nám část nákladů
pokrýt od okolních obcí, ale tato
částka byla zanedbatelná. Jako
nejschůdnější řešení je převod
na nemocnice. Kraj tuto možnost
zvažuje,” dodala Marie Valachová.
Zástupce provozovatele firmy
Apex Dr. Žáček nám k věci sdělil:
„Problémy s financováním jsou
nám známy. V současné době
jsme dostali jen část prostředků
z krajského úřadu a abychom se
do nich vešli, museli jsme na dva

měsíce upravit pracovní dobu
a snížit počet provozovaných
hodin. Pacienti si za námi musejí
dojet, protože už nevyjíždíme
sanitkou, nebo si musí zavolat
na rychlou záchrannou službu.
Ta ale nebude vyjíždět k bolavím zádům nebo chřipce. Celá
situace spěje k tomu, že bude
LSPP pravděpodobně zrušena.
V konečném výsledku na to
doplatí pacienti, kteří budou
muset dojíždět do spádových nemocnic. Co ještě například stále
není dořešeno, je ohledání mrtvého.”
Jak situaci vidí krajský úřad
jsme se zeptali PhDr. Jiřího
Klementa zastupujícího tiskovou
mluvčí JMK: „Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání dne 16. prosince
2004 schválilo záměr zachovat

všechna stávající stanoviště Lékařské služby první pomoci (LSPP)
v Jihomoravském kraji pro období leden – únor 2005 s dotací
JMK příslušným obcím s rozšířenou působností a schválilo též
rozšíření rozpočtového provizoria
od 1. ledna 2005 o tyto prostředky s tím, že způsob organizace a
financování pro další období roku
2005 bude projednán na zasedání
zastupitelstva JMK 17. února
2005. Starostové obcí s rozšířenou působností budou o návrhu
řešení informování hejtmanem
JMK Ing. Stanislavem Juránkem
ještě před únorovým zasedáním
krajského zastupitelstva.”
Záležitost také řeší Ústavní soud,
který by měl jednoznačně určit,
kdo bude do budoucna financovat
tuto zdravotnickou službu. /jak/

/Region/ Viceprezident a spolumajitel největší české pekárenské společnosti Delta Pekárny
Jaroslav M. Pařík byl ve Vídni jmenován oficiálním konzultantem
UNIDO, Organizace pro průmyslový rozvoj OSN. UNIDO
s hlavním sídlem ve Vídni byla
založena v roce 1966 a od roku
1985 působí jako oficiální specializovaná agentura OSN. V rámci
Organizace spojených národů je

zodpovědná za podporu průmyslového rozvoje, zaměstnanosti,
konkurenční ekonomiky a životního prostředí zejména v rozvojových zemích.
Jaroslav M. Pařík vystudoval
Sorbonnu v Paříži, hovoří pěti
jazyky a jeho úspěšné podnikatelské kariéře předcházely dva
roky v diplomatických službách
Francie v New Yorku. Na podzim
loňského roku se ucházel o křeslo

senátora za okres Znojmo. Jak
ke jmenování sdělil Jaroslav M.
Pařík: „V tuto chvíli je ještě předčasné hovořit o mých konkrétních
aktivitách v rámci OSN, i když
určité představy mám a budu
o nich jednat ve Vídni příští týden.
Ale určitě se budu snažit z titulu
své funkce konzultanta UNIDO
angažovat i ve prospěch regionu
Znojemska, na který nezapomínám,“
uvedl Jaroslav M. Pařík
/jak/

Pařík byl jmenován konzultantem UNIDO
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Opravy zámku začnou
na podzim příštího roku
/Moravský Krumlov/ „Nemáme zájem zdržovat proces zahájení
prací na opravách zámku,” sdělil ing. Jaroslav Čepek, ředitel pražské
pobočky firmy Incheba na setkání starostů mikroregionu Moravskokrumlovsko, na které byl pozván jako host. Jednání se uskutečnilo
koncem roku na MěÚ v Moravském Krumlově a hned v úvodu dále
sdělil: „Oddalováním prací zámek jedině trpí, to musí být jasné každému. Druhou věcí je, že musíme postupovat v etapách. Jednáme
o získání dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj, kam jsme dodali
projekt. Vyřizování formalit je ale zdlouhavý proces. Prvotní zahájení
prací se dá očekávat na podzim příštího roku. Nejsme závislí na dotacích, ale stát by se měl účastnit historického dědictví, jeho úloha je
nezastupitelná. Zámek tu byl před námi a bude tu i po nás, je to kus historie tohoto kraje.” Starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach
doplnil slova ředitele Incheby a dodal: „Chtěl bych říct, že za tento rok
firma Incheba přistoupila k zámku skutečně zodpovědně, co je patrné
z již proběhnutých jednání a konkrétních kroků.“
O budoucnosti zámku a Muchově expozici se jednalo také na 19.
veřejném zasedání zastupitelstva Moravský Krumlov. Na jednání vystoupil Ing. Alexander Rozin CSc. předseda představenstva a generální ředitel Incheba a.s. Ten ve svém úvodním vystoupení zdůraznil: „Zámek
vypadá tak, jak vypadá. Koupili jsme ho ne jako podnikatelský záměr,
protože tak se obnova nedá chápat, nemluvě o návratnosti. Tento objekt nás přežije všechny, je to kulturní a historické dědictví. V současné
době máme vydané územní rozhodnutí a dali jsme žádost na získání
dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj, kam jsme dodali projekt.
Samozřejmě počítáme i s vlastními prostředky. Situace s obrazy je
složitá, my chceme, aby tu obrazy zůstaly a nemusely se stěhovat
do Prahy. V Praze je nálada všelijaká. S panem starostou se pokusíme,
aby tu zůstaly co nejdéle. Nově jde i o případné dědické nároky
Muchovy rodiny.”
Poté zastupitelstvo jednalo o prodloužení dodatku smlouvy o zápůjčce
na určité období jednoho roku a pověřilo starostu města jejím podpisem. K celé situaci se starosta Bartoloměj Pitlach vyjádřil následně:
„Tvrzení pražského radního Igora Němce považuji za vrchol. Jsou nepravdivá v tom směru, že smlouva o zápůjčce se v minulosti neprodlužovala o rok, ale minimálně o dva a maximálně o čtyři. A nechat tento
skvost někde v depozitáři to je vrchol, jinak to nemohu komentovat.
Tvrdím pořád, že na obrazy máme morální právo, když jsme se o ně 40
let starali. Praha pro dílo za ta léta neudělala nic.”
Zastupitelé dále jednali o smlouvě s firmou Incheba na pronájem
zámeckých prostor, ve kterých je expozice umístěna. I tento bod zastupitelé schválili. „Jsem přesvědčen, že obrazy tu zůstanou i nadále,
protože Praha jednak za rok nestihne postavit budovu na výstavišti
a za druhé podle Igora Němce mají jen polovinu potřebných prostředků,”
dodal Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Sportovní
obchod

M sport

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

VÝPRODEJ LYŽÍ
A LYŽAŘSKÝCH POTŘEB
• velký výběr obuvi, oděvů a kopaček

zn. NIKE, DIADORA, ALPINE PRO, ADIDAS, KAPPA, LITEX,...

PRODEJ KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE
• zimní bundy
zn. ALPINE PRO, ADIDAS, KAPPA, REUSCH

na vybrané zboží SLEVY

AŽ 60%

Na stížnosti krumlovská radnice slyší
/Moravský Krumlov/ Nový rok
2005 zahájili krumlovští zástupci
města setkáním s občany Polánky.
Zastupitelé byli pozváni osadním
výborem v Polánce na prohlídku
dokončeného díla - místní tělocvičny a k setkání s veřejností.
V sále se sešlo téměř padesát
občanů, které zajímalo vše, co se
plánuje v budoucnu v Polánce a jak
se bude postupovat při řešení
jejich problémů. Setkání zahájil
starosta města Bartoloměj Pitlach,
který mimo jiné řekl: „Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na realizaci rekonstrukce tělocvičného
sálu a příslušenství. Celková hodnota díla je více jak milion korun,
z toho město přispělo částkou asi
800 tisíc na vlastní rekonstrukci,
dotace od krajského úřadu činila
200 tisíc, oprava topení stála sto
tisíc. Každopádně neopomenutelnou skutečností je píle a úsilí

všech poláneckých občanů, kteří
se na akci podíleli ve svém volném čase bez nároku na odměnu“.
Jedním z nejdiskutovanějších
problémů byla kanalizace této
městské části. Přítomní byli seznámeni se skutečností, že tato
záležitost musí být řešena komplexně v rámci potřeb celého
města Moravský Krumlov, neboť
se jedná o investiční akci v přibližné částce 80 milionů korun.
Jen náklady na kanalizaci v Polánce jsou předběžně vyčísleny
na 20 milionů. Na realizaci kanalizace bude město nutně potřebovat podporu některého z fondů
EU. Do současné doby je město
zařazeno do projektu Dyje II, ze
kterého má zájem vystoupit a
pokusit se o realizaci za podpory
MŽP a EU. Jak uvedla místostarostka Marie Valachová: „V roce
2005 bude zpracována projektová

dokumentace a v letech 2006 až
2007 proběhne vlastní investice.”
Dalším tíživým dlouholetým
problémem je vybudování cca
sta metrů chodníku, fasáda a využití budovy MŠ. Zástupci města
slíbili, že fasáda a chodník budou
zahrnuty do rozpočtu roku 2005
a o dalším využití MŠ jsou vedena
jednání a projednány jednotlivé
návrhy SMM a OV Polánky.
Přítomní občané si stěžovali
také na neodklizené listí kolem
kostela, které tam leží od podzimu, na špatné osvětlení, neudržované příkopy. Tyto připomínky
byly ihned projednány s odpovědnými pracovníky města a byla
zahájena jednání se SÚS o jejich
odstranění. Připomínka k opravě
střech na budovách v prostoru
místního hřbitova byla dne 5.
ledna projednána s ing. Jiřím
Psotou - ředitelem SOŠ a SOU

v Moravském Krumlově s tím,
že město zajistí materiál a učiliště
provede opravu střechy. V této
souvislosti byla s ředitelem projednána otázka možnosti využití
autobusové dopravy pro občany
Polánky. Jak sdělil Jiří Psota:
„Nejedná se o školní autobus,
ale o komerční využití, které bylo
oficiálně odsouhlaseno krajským
úřadem v Brně a splňuje požadavky stanovené pro přepravu
osob.” Místostarostka Marie Valachová k dopravě dodala: „Na základě požadavku Osadního výboru
jsem projednala s firmou TREDOS
Třebíč možnost úpravy spoje č.
723426 v 11.45 tak, jak požadoval OV. Dne 6. ledna bylo vydáno
souhlasné stanovisko ke změně
jízdního řádu s platností od 1. 2.
Rovněž bude napraven nedostatek
ze strany dopravce v dodržování
zastávek bez zkracování si cesty.“ /jak/

vozněném úseku je rychlost vozidel omezena na 30 km/h. Občané
musejí počítat i s novinkami. Jedná
se o nově vybudovaná podélná
stání, přemístění přechodů pro
chodce a vytvoření zpomalovacích prvků z důvodu bezpečnosti.
Zpřístupnila se také nová tržnice
po pravém boku radnice.
Místostarosta Roman Volf uvedl:
„Nově vybudovaná tržnice přispěje
k lepší kultuře trhovců a stánky,
které dříve stávaly před kulturním
domem, se přesunou do těchto
prostor. Otevření jsme plánovali
a směřovali k tomu, že se dá očekávat velká účast lidí na sobotním
trhu a Vánočním stromu řemesel,
což je tradiční kulturní akce.”
Práce na první etapě se mírně
opozdily z důvodu rozsáhlých archeologických nálezů. Tyto neče-

kané komplikace budou mít pravděpodobně za následek prodražení
stavby. Nebylo s nimi totiž počítáno v rozpočtových nákladech.
I když již předem bylo s touto
možností počítáno ve smlouvě
o dílo s dodavatelem, která byla
stanovena pevnou částkou. Přesto je rezerva i v rozpočtu města.
Také SÚS, jenž se podílí 50%
na nákladech, má případnou rezervu, ale jen na komunikace.
Již dnes se ví o nejméně třech
sklepích, na které mohou stavební
firmy narazit. Dokumentují se také
domy v okolí stavby, aby jejich
majitelé později nevyžadovali náhradu za popraskanou fasádu.
Některé nemovitosti ji totiž mají
poničenou již teď. Objízdná trasa
ulicemi Rybniční, Václavov a Česká bude opravena později. /jak/

První část úseku v předčasném užívání

foto: archiv

/Miroslav/ Koncem roku byl
předán do předčasného užívání
první úsek nově rekonstruovaného silničního průtahu Miroslaví.
Po více jak šesti měsících se tak

stavební práce na sklonku roku

dočasně zprovoznila část komunikace, aby se zjara pokračovalo
dalším úsekem. Uzavírky byly
odstraněny a bylo nainstalováno
nové dopravní značení. Ve zpro-

WHC therm., s.r.o.

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

Vás do prodejny
JOSEF REITER Zveme
BENE
TRUHLÁŘSTVÍ
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J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

á
K
U n íte !
40 !
A
tř
N Z PÍTE
E
J
uše
OU
NE
K
NA

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEŘÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

Butique ELEGANCE
nám. Svobody 14, Miroslav, tel.: 515 333 328

P L E S OV Á S E Z Ó N A
dámské společenské šaty
pánská obleky, saka, kravaty

košile do velikosti 7xXL
kabáty, paleta, šály

Jan Prustoměrský
Aplikace hydroizolačních
systémů FATRAFOL
izolace plochých střech a spodních staveb
izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodě
balkony, terasy, jezírka, bazény
Moravský Krumlov mobil: 605 153 504
Břízova 253
IČO: 723 72 443
Vedení účetnictví a účetní poradenství
včetně zpracování daňového přiznání
fyzickým a právnickým osobám.
Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

Burešová Vlasta

Sídliště 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

Libor Suchý
AUTOPRODEJNA

Nový Šaldorf 81
671 81 Znojmo

tel.: 515 227 940
fax: 515 224 766

e-mail: info@autoprodejnasuchy-znojmo.cz
internet: www.autoprodejnasuchy-znojmo.cz

Jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001 v oblasti prodeje, servisu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

CHCETE
INZEROVAT
V ZRCADLE ?
volejte
608 252 541
Jan MUSIL

ČALOUNICTVÍ
Vítězslav STIX

OPRAVY A VÝROBA
čalouněného nábytku
čalouněných dveří
čalouněných autosedadel

Výroba KVALITNÍCH
IČO: 404 06 318

PRODEJ TUHÝCH PALIV
AUTODOPRAVA
ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
Služby jsou poskytovány v co nejkratším
termínu a za výhodné ceny.
Jan MUSIL
Široká 33a
tel.: 546 423 505
664 12 Oslavany
mobil: 603 581 402

zdravotních matrací válend
(Vše na míru a přání zákazníka)

500

vzorů
potahových látek

nám. T.G.M. 43 (ve dvoře)
Moravský Krumlov
telefon: 603 834 998

CMYK
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Poslanecký den RNDr. Marty Bayerové REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
K práci poslanců patří kromě činnosti ve sněmovně i návštěvy různých institucí a organizací v regionu. Jedině stykem s lidmi přímo
v místě jejich bydliště či pracoviště získávají poslanci pravdivé
informace o dopadech schválených
zákonů a mohou se seznámit s problémy obyvatel.
V pátek 7. 1. 05 jsem se po znojemském regionu rozjela poprvé
v novém roce 2005 společně se
svým asistentem a předsedou OV
KSČM Miroslavem Vlašínem.
Naše první zastávka byla v ZŠ
Skalice, kam jsme byli pozváni
na slavnostní otevření školní jídelny
a kuchyně. Setkala jsem se zde se
senátorem znojemského okresu
Milanem Špačkem a společně jsme
se přesvědčili, že finance vložené
do skalické školy byly skutečně
účelně investované a budou sloužit
nejen dětem v jejich krásné škole,
ale i občanům Skalice.
Další zastávkou byl MěÚ v Moravském Krumlově, kde jsem využila zkušeností pracovníků MěÚ
a konzultovala s nimi návrh novely

zákona týkajícího se informačních
systémů veřejné správy. Byla jsem
rovněž přijata starostou města Bartolomějem Pitlachem, se kterým
jsme řešili především problematiku
regionální osobní dopravy a samozřejmě jsem se informovala o aktuální situaci Muchovy Epopeje, kterou si bez Moravského Krumlova
neumím představit.
Příjemným zastavením byla návštěva DPS v Moravském Krumlově. Tento krásný objekt jsem
navštívila již dříve, ale to zde byla
pouze rozestavěná stavba. Paní ředitelka Kočí nás provedla po budově,
seznámila nás s režimem DPS
a dokonce nám umožnila i prohlídku u uživatelek bytů. Vyslechla
jsem spoustu chvály jak na krásné,
čisté prostředí, služby poskytované
obyvatelům, tak na vedení DPS.
Myslím, že krumlovské městské
zastupitelstvo má být na co pyšné.
Poslední moje zastávka byla
v provozovně Tepelná čerpadla
Mach s. r. o., kde jsem se seznámila
s problémy, které mají podnikatelé
v našem státě především se záko-

nem o DPH. Prohlédla jsem si i
výrobu tepelných čerpadel a uvědomila si, jakou odpovědnost na
sebe podnikatelé berou a čemu všemu musí čelit: konkurence (nyní
nejen domácí, ale v celé EU), dodržování zákonů životního prostředí,
finančních, sociální politika státu,
investice. Jestliže se firmě nedaří,

foto autorka

nedotkne se to pouze majitele, ale i
zaměstnanců a jejich rodin.
Podněty, které jsem po své cestě
regionem získala, se budu snažit
využít ve své další práci. Děkuji
touto cestou všem, kteří mne přijali
a věnovali mi svůj jistě cenný čas.
RNDr. Marta Bayerová,
poslankyně PS PČR za JmK

Marta Bayerová se senátorem Milanem Špačkem

Města se budou prezentovat na brněnském výstavišti
/Region/ Ve čtvrtek 13. ledna
začala na brněnském výstavišti
dvojice veletrhů cestovního ruchu
GO a REGIONTOUR. Na již 14.
mezinárodním veletrhu turistických
možností v regionech se prezentovala také města Moravský
Krumlov, Miroslav a Oslavany.
Místostarosta Miroslavi Roman
Volf k přípravám řekl: „Naše město se zúčastňuje každoročně, protože cestovnímu ruchu a turismu
věnujeme velkou pozornost. Naše
expozice je zastřešována OPS
Regionálním rozvojem Znojmo,
který sdružuje obce a města prezentující se na veletrhu. Miroslav
je zastoupena dvěma dny, a to
čtvrtek a sobota, pátek a neděle

je pro obec Jevišovice, se kterou
máme společný výstavní pult.
Hlavní náplní je odpovídat jak
odborníkům, tak i laikům na možnosti trávení volného času ve městě
a okolí. Jsou vytištěny letáky
na všechny kulturní akce s kontakty na pořadatele i kalendáříky
a pohlednice s obřím adventním
věncem. Tyto materiály byly spolufinancovány za pomoci fondu
Phare z EU. Součástí expozice jsou
také řízené ochutnávky vín Znojemské oblasti a pivovaru Hostan.”
Marie Valachová, místostarostka Moravského Krumlova uvedla:
„Také my máme pro návštěvníky
připraveny brožury a letáky informující o kulturním a společenském

dění ve městě. Pochlubíme se našimi památkami, o které se staráme. Věřím, že do budoucna bude
velkým lákadlem nově opravený
zámek se Slovanskou Epopejí.”
Starosta Oslavan Vít Aldorf
k účásti města na veletrhu uvedl:
„Oslavany mají prezentaci v rámci
Jihomoravského kraje v pavilonu
B na stánku č. 15 a 16. My se
pochlubíme naším zámkem, turistickými možnostmi v okolí Oslavan, rozvojem cyklotras, a to
ne jenom těm, které jdou přes naše
město, ale i s návazností. I letošní
rok je pro nás významný, a to z pohledu historie těžby, protože se
před 250 lety v Oslavanech jako
poprvé v českých zemích začalo

těžit černé uhlí. A k tomuto bude
směřována i naše prezentace.“
Veletrh REGIONTOUR má
jasný cíl. Propagovat Českou
republiku a ukazovat šíři nabídky
turistických možností jednotlivých
regionů. Po návštěvě veletrhu možná zjistíte, že dovolená v tuzemsku může být opravdu zajímavá.
Zato festival cestovatelských
filmů GO KAMERA už poosmé
láká na setkání dobrodruhy a milovníky cestování. Festival není
doménou pouze cestovatelů, svými filmy, fotografiemi a zážitky
z cest se zde představují také horolezci, polárníci, novináři, režiséři,
spisovatelé a další osobnosti
společenského života.
/mask/

PROČ JSME REZIGNOVALI
NA ČLENSTVÍ V RADĚ MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV ?

Po dvou letech marné snahy prosadit rozum do rozhodování
sedmičlenné rady jsem se rozhodl, že nadále nebudu členem orgánu, který zastupitelstvu města doporučuje ke schválení rozhodnutí,
která nepovažuji za prospěšná pro rozvoj našeho města. Vzhledem
k tomu, že jednání rady města jsou neveřejná, občan – volič nemá
možnost zjistit, jak který člen rady města hlasoval. Dozví se pouze,
že rada města doporučila. Nebudu vás zdržovat výčtem rozhodnutí, která shromáždění zastupitelstva města na základě doporučení
rady města přijalo, aniž by do důsledků zvážilo jejich dopad.
Hovořil jsem o tom podrobně již na 17. zasedání ZM. Jako člen
demokratického politického sdružení jsem rozhodnutí zastupitelstva města zaregistroval. Nicméně trvám na tom, že vaše, zastupitelstvem města těsnou většinou schvalovaná rozhodnutí, našemu
městu prospěch nepřinesou! Opak je pravdou! To nepoznáte zítra,
či za měsíc! Až se výsledky vašich rozhodnutí v plné míře negativně projeví, bude pozdě! V myslích současných opozičních zastupitelů dojde pouze k hořkému pocitu zadostiučinění, který částečně,
či naplno, prožíváme již dnes, kdy se plně prokazují naše důrazné
výhrady k rozpočtům na roky 2003 a 2004 jako oprávněné. Jste
nepoučitelní, ale je vás víc! My máme pravdu, ale je nás málo!
Nechci nadále, aby bylo mé jméno spojováno s rozhodnutími rady
města, která našemu městu neprospívají.
Stanislav Trefil
O práci v radě města a zastupitelstvu města jsem měla svoje
představy. Bude to diskuze, kontrola, přístup ke všem informacím,
vyjadřování k problémům, náročná práce a někdy i statečné nošení své kůže na trh. Takový přístup však zde není vítán. Je označován jako kritika, podezřívání, dokonce touha po moci, zloba, síra,
dle starostova novoročního citátu, patřící snad rovnou do pekel.
Tento přístup je označován jako neznalost politické práce hodná
patřičné přednášky VUMLU. Jiný názor se u nás nenosí. Oblíbení
jsou vedením města ti zastupitelé, kteří takřka ještě nepromluvili,
k ničemu se nevyjadřují, problematiku hlouběji nestudují a svůj
názor nemají, či jen chválí. Čekají, až jim někdo implantuje svoje
myšlenky. Takoví však podle mne nedělají svou práci dobře a
jsou jen do počtu. Jejich počet je ale důležitý. Za jiný názor se mi
v Radě města Moravský Krumlov dostávalo pravidelně dlouhého
peskování, přednášky, ba i zastrašování a prásknutí dveřmi. Říkala jsem tomu vymývání mozků, někteří asi víte, o čem mluvím.
Ostatní zůstaňte raději v blažené nevědomosti. Dopad na mne byl
opačný, než zamýšlený. Ujistila jsem se, že stojím na té správné
straně. Rezignuji proto na místo v radě města po četných neshodách
a na protest proti způsobu vedení města. Ing. arch. Daniela Kudrová

Palackého náměstí 43
664 91 Ivančice

Nové

modely značek
• REPLAY
• BENETTON
• DOLCE GABBANA

VÝPRODEJ SLUNEČNÍCH BRÝLÍ
• měření zraku očním lékařem
• kontaktní čočky
Hypermarket Globus, Hradecká 40
621 00 Brno Ivanovice

BA Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • PLASTOVÉ • Z POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
JEZÍRKA • DODÁVKY NA KLÍČ • SERVIS

SUPER
ZIMNÍ CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE
VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

Informujeme čtenáře Zrcadla o možnosti zakoupení

Katalogu firem 2005 pro Moravský Krumlov a okolí.

V katalogu naleznete: telefonní, faxová a mobilní čísla firem, e-maily,
webové stránky, provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace.
Stálé prodejní místo:
v redakci Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), Moravský Krumlov.
Cena katalogu 35,- Kč vč. DPH.
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Smlouva bude podepsána Práce na regeneraci Miroslavských kopců zahájeny
na REGIONTOUR 2005

/Brno/ Ve čtvrtek 13. ledna byla na brněnském výstavišti
podepsána smlouva o spolupráci mezi Jihomoravským krajem
a Lodžským vojvodstvím (Polská republika). Smlouva je vyústěním vzájemných jednání o spolupráci v oblasti hospodářství,
regionální politiky, cestovního ruchu a zdravotnictví. Delegaci Lodžského vojvodství, které se letos prezentuje i na veletrhu turistických
možností v regionech REGIONTOUR 2005, vedl maršálek vojvodství
Stanislaw Witaszczyk, který smlouvu podepsal spolu s hejtmanem
Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem. Na tento rok jsou
rozpracovány projekty v oblasti organizace podnikatelských setkání,
vzájemné spolupráce touroperátorů z obou regionů a v oblasti výměny
zkušeností ve sféře veřejné správy. Zástupci Lodžského vojvodství
se již zúčastnili předcházejícího ročníku veletrhu a podnikatelských
setkání Kontakt–Kontrakt.
V době konání veletrhu navštíví Jihomoravský kraj také delegace
z Leningradské oblasti vedená viceguvernátorem Nikolajem Pustotinem. Členové delegace přijíždějí projednat konkrétní spolupráci
zejména v oblastech vzdělávání, školství, kultury a cestovního ruchu
a setkají se též s hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem. Leningradská oblast přijala také nabídku Jihomoravského kraje a
zúčastní se veletrhu REGIONTOUR 2005. V prostorách expozice JM
kraje na veletrhu budou zástupci oblasti informovat o možnostech cestovního ruchu v tomto významném regionu Ruské federace.
/mask/

Vinaři částečně uspěli,

petice jde do parlamentu

/Brno/ Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 6. ledna 2005
projednala petici vinařů zastoupených starostou obce Starý Poddvorov
Františkem Strýčkem za ochranu a zachování vinařské a vinohradnické
malovýroby na jižní Moravě. Byla to reakce na 12 tisíc podpisů především malovinařů, kteří tento dokument předali koncem loňského roku
hejtmanovi jihomoravského kraje. Radní konstatovali, že bude nutno
provést analýzu zákonných předpisů, národních zákonů, vyhlášek
a nařízení Evropské unie a vypracovat návrhy úprav zjednodušení
a zprůhlednění těchto předpisů. Výstupem této aktivity by měly být
rámcové návrhy věcných úprav národních předpisů ČR zaměřených
na postupné zprůhlednění, zjednodušení systému právních předpisů
pro vinohradnictví a vinařství při zachování slučitelnosti s předpisy
EU. Tento výsledek poslouží kraji i jeho partnerům k jednání se státní
správou, s Parlamentem ČR. Ve vhodných případech bude možno zvažovat využití legislativní iniciativy kraje.
/mask

foto: jak

/Miroslav/ V těchto dnech se
dokončuje první fáze regenerace
národní přírodní památky Miroslavské kopce, kterou financuje
Ministerstvo životního prostředí
prostřednictvím Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky,
středisko Brno. Jedná se o dlouhodobý plán s výhledem do roku
2009, který bude stát více jak dva
miliony korun a jeho úkolem je
zachovat vzácnou stepní vegetaci. Akce začala v srpnu loňského
roku, kdy Ministerstvo životního
prostředí vyhlásilo v katastru města Miroslavi nové chráněné území – národní přírodní památku
Miroslavské kopce. Ochrana byla
v tomto území zřízena z důvodu
výskytu řady vzácných a chráněných rostlinných i živočišných
druhů. Důležité je, že vyhlášením
ochrany se stát zavazuje zajistit
tomuto přírodovědně i krajinářsky hodnotnému území potřebnou
péči a údržbu, bez níž se chráněné
území neobejde.
Petr Slavík z Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, středisko
Brno nám k tomu sdělil: „V rezervacích, které jsou vyhlášeny
již delší dobu, se provádí většinou

Jak ochránit svůj majetek?
Vzhledem k množícím se majetkovým deliktům v Moravském Krumlově i bezprostředním
okolí vyvstává potřeba účinně
chránit majetek, ať se již jedná
o majetek soukromých firem
a podniků, nebo o majetek soukromých osob. Jaké jsou tedy
možnosti ochrany majetku před
všetečnými prsty nenechavců,
od komerční firmy až po byt,
rodinný dům nebo chatu?
Jedním ze způsobů ochrany
je připojení instalovaných
bezpečnostních systémů (EZS)
na Pult centralizované ochrany
(PCO). V době střežení, pokud
dojde k narušení střeženého
objektu, vyšle ústředna systému
na PCO signál – hlášení o druhu
napadení, včetně čísla smyčky,

na které byla poplachová zpráva
vyvolána (kudy se pachatel do
objektu dostal a kde se nachází).
Dispečink PCO poté neprodleně
informuje zásahovou jednotku
a následuje okamžitý zásah.
Variabilita nabízených systémů EZS i způsobů připojení
na PCO zaručuje zákazníkovi
možnost zvolit si optimální zabezpečení v poměru cena/ bezpečnost v podstatě pro jakýkoliv
typ objektu, od rodinného domu
nebo víkendové chaty až po plnohodnotné zajištění bezpečnosti
komerční firmy nebo veřejné
provozovny.
V současné době, kdy byl
na okrese zaznamenán alarmující nárůst trestné činnosti, při
ochraně majetku našich zákaz-

Redakce čtrnáctideníku
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

níků úzce spolupracujeme s Policií ČR jak při samotném zásahu,
tak při pozdějším došetření události.
V souvislosti s připojením
na PCO, nebo i samostatně lze
zajistit i tzv. revírní službu, kdy
je střežený objekt kontrolován
posádkou zásahového vozidla
fyzicky, několikrát za noc v nepravidelných intervalech. Tato
služba najde využití jak k prevenci a snížení bezpečnostních
rizik u objektů zabezpečených
elektronicky, tak ji lze využít
například u objektů střežených
fyzicky ke kontrole činnosti
strážných na vrátnicích a objektů s nepřetržitým provozem.
TREBI s.r.o.
Marie Majerové 751, Třebíč
tel.: 568 821 820
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redaktor - redaktorka
Požadujeme:

•
•
•
•

dobrou komunikativnost
flexibilitu, časovou pružnost
vlastní automobil a řidičský průkaz sk. B
znalost MS Word, Excel, Outlook

Nabízíme:

•
•
•
•

samostatnou a zajímavou práci
odpovídající platové ohodnocení
služební mobilní telefon
další technické vybavení

Své přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu redakce:
Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov nejpozději do 21. ledna 2005

jen pravidelná údržba či obhospodařování nutné pro zachování
a udržení biologické hodnoty
těchto území. Jiná situace je na
nově vyhlášených územích, jako
je toto. Nachází se ve více či méně
zanedbaném stavu, takže bude
třeba po dlouhých letech bez
patřičné údržby tuto lokalitu asanovat a uvést ji postupně do žádoucího stavu. Na Miroslavských
kopcích je jednoznačně největším
problémem akát – všem dobře
známá houževnatá dřevina pocházející ze severní Ameriky,
která se zabydlela v níže položených a teplejších částech Čech
a Moravy. Akát byl do našich
zemí zavlečen záměrně člověkem. Zpočátku byl vysazován pro
některé své příznivé vlastnosti,
pevné, tvrdé a výhřevné dřevo
se výborně hodilo na výrobu vinohradnických sloupků i na otop,
medonosné květy jsou atraktivní
pro včely a spletitý rychle rostoucí
kořenový systém účinně zpevňoval např. železniční náspy. Bohužel trnovník akát se snadno šíří,
takže je během několika let schopen zněkolikanásobit původní plochu svého porostu. Svou agresi-

vitou dokáže často znehodnotit i
velmi cennou např. stepní vegetaci, kterou bez problémů a rychle
zaroste. Svým kořenovým systémem navíc vylučuje chemické
látky, které omezují v růstu konkurenční rostliny. Proto pod hustým akátovým porostem obvykle
najdeme jen několik běžných
plevelů, které se s nepříznivě
změněnou půdou a zastíněním
dokáží vyrovnat.“
Proto se na Miroslavských kopcích přistoupilo k postupné likvidaci akátových porostů. Byly odstraněny ty akátové porosty, které
se šířily do stepních trávníků,
a nebyly dosud zcela uzavřené,
tudíž se pod nimi stále nacházela
cenná stepní vegetace. Tato první
fáze skončila na podzim. Aby se
omezila jinak značná výmlad-

nost, natírají se pařízky okamžitě
herbicidem. Pokud by se akáty
pouze skácely a neošetřily chemicky, v dalších letech by stála
jejich likvidace mnohem více
úsilí i nákladů. Uvolněné plochy
pak budou udržovány jako ostatní
plochy stepních trávníků, tj. pravidelným sečením nebo pastvou.
A jak dodal Petr Slavík: „V následujících letech zákonitě dojde
i na fázi druhou, tedy na zbývající
husté a starší akátové porosty,
např. na Zadním Marku, na pahorcích Ve vinohradu či U letiště“.
Zmíněné plochy pak budou
částečně osazeny stromky dubu
šípáku, dubu letního, plané hrušně polničky nebo jeřábu břeku
a křovinami, které za čas odstraněné akátiny nahradí. Tento proces ale bude dlouhodobý. /jak/

Miliony půjdou do investic
/Oslavany/ V Oslavanech se rozbíhá příprava dalších investičních
akcí. Nejzásadnější je výstavba domu chráněného bydlení pro seniory
na oslavanském náměstí. Je již zpracovaná projektová dokumentace
pro územní řízení, připravuje se dokumentace pro stavební povolení.
Také se zajišťuje výběr dodavatele. V tomto okamžiku je již v běhu
podání nabídek otevřeného výběrového řízení formou veřejné obchodní soutěže na výběr dodavatele. Je posuzována nejvýhodnější
nabídka z deseti uchazečů. Koncem měsíce ledna by měl být znám
konečný dodavatel této, pro Oslavany významné akce, jejíž finanční
náklady se pohybují kolem 65 milionů korun. Pokud se podaří bez
problému získat státní dotace, přidá město ze svého rozpočtu kolem
20 milionů korun na dofinancování. Zbývající část potřebných financí
pokryje úvěr, který bude splácen z vybraného nájemného.
Další investicí bude výstavba bytových domů v nové části náměstí.
Na tuto akci město vypsalo soutěž budoucím investorům – developrům, protože tento systém se osvědčil již v minulosti. Už se přihlásilo několik firem, které chtějí ve městě investovat. Předpokládá se
podobný zájem i s výstavbou na náměstí. Bude se rozbíhat i výstavba
dvou polyfunkčních domů, v jejichž prvním patře budou byty, nebo
kancelářské prostory, a v přízemí komerční prostory. Mohlo by se jednat například o restaurace a obchody. Opětovný předpoklad ze strany
soukromých investorů se dá předpokládat. Na městě zůstane už jen
infrastruktura a vzhled náměstí. Vedení radnice se bude snažit, aby se
začalo s pracemi ještě v letošním roce.
/mask/
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Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889
www.plastovaoknafinstral.cz

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

Zeptali jsme se: paní Marie Valachové
místostarostky Moravského krumlova

Marie Valachová
Paní místostarostko, jak hodnotíte svoji dosavadní činnost na radnici od začátku Vašeho působení?
Jsme v polovině volebního období let 2002 – 2006, tedy doba
vhodná k bilancování vykonané
práce. Stejně jako v běžném životě
každého z nás se střídají úspěchy
a neúspěchy, totéž lze říci i o pracovním životě. Ráda bych občanům
našeho města i všem čtenářům nastavila zrcadlo činnosti MěÚ. Nechci unavovat dlouhými pasážemi,
ale ráda bych Vás seznámila s dosavadními výsledky práce ve městě
Moravský Krumlov. Domnívám se,
že nám občané - voliči dali své hlasy
proto, abychom pracovali a hájili
barvy města a tak přispívali k jeho
prosperitě. Za uplynulé dva roky
Vám bylo na misky vah předkládáno mnohé. Jen člověk zasvěcený
do skutečného dění události může
porovnat a objektivně posoudit
skutečný stav věci. Již v minulém
volebním období zastupitelé města
usilovali o to, aby se Moravský
Krumlov se stal městem III. stupně.
Podařilo se. Jsme městem s rozšířenou působností, ale současně zabezpečujeme širokou škálu služeb pro
občany Mor. Krumlova a občany
všech 32 obcí našeho správního obvodu. Na samém začátku roku 2003
to nebylo lehké, ale společným
úsilím členů samosprávy a zaměstnanců MěÚ jsme zajistili funkčnost
nového typu úřadu bez vážnějších
problémů – na rozdíl od některých
jiných úřadů. To je také důvod, proč
musím vyslovit svůj dík všem zaměstnancům MěÚ v Mor. Krumlově
za to, jaká úroveň služeb je v našem
městě poskytována. Domnívám se,
že kromě výkonu státní správy vykazuje velmi dobrou úroveň práce
samosprávy. Proto patří moje poděkování i členům zastupitelstva města, jednotlivým komisím a výborům.
Co významného se z Vašeho
pohledu udělalo v roce 2004?
V této souvislosti musím zmínit
některé důležité a tolik diskutované

/Region/ Ještě nikdy nebylo
hůře než letos, stěžovali si mnozí
podnikající zemědělci a soukromí
rolníci na sklonku minulého
roku. To i přes fakt, že se v roce
2004 urodilo více obilovin než
v předchozím. V současné době
vykazuje zemědělská prvovýroba
výrazné zpomalení vývoje.
Jižní Morava byla tradičně zemědělským krajem proslulým především pěstováním vinné révy,
obilovin, ovoce a zeleniny. Pro
tyto plodiny tu jsou příznivé klimatické podmínky. V dnešní době
nese každé podnikání své problémy, takže i v oblasti zemědělství to není jednoduché.
Největším obecným problémem
jsou nízké výkupní ceny zemědělských produktů, které nedovolují plně rozvíjet zemědělské
podniky, a tím se připravit na
konkurenci z EU. I počasí je
velmi důležitým faktorem, se
kterým se nedá dopředu počítat,
a přitom podstatně ovlivňuje
výnosy. K situaci se nám vyjádřil
Bohumil Janda, předseda Agrodružstva Petrovice:
„Hospodaříme v katastru obcí

investiční akce. Dům s pečovatelskou službou na Jiráskově ul., který
umožňuje seniorům hezké bydlení
v 74 bytových jednotkách. Pozornost
si jistě zaslouží nový bytový dům
na ul. Husova s 54 byty, kde našlo
svůj nový domov 54 rodin. Tyto dvě
stavby jsou vysokým zhodnocením
majetku města a potřeb jeho obyvatel. Na významné investiční akce
byly a jsou potřeba desítky milionů
korun. Byly zde sice využity státní
dotace, ale je nutno upozornit na to,
že ty jsou vázány také na použití
vlastních zdrojů města. Tím chci
připomenout tolik diskutovanou
zadluženost města, která se od roku
1993 s výhledem do roku 2012
pohybuje stále v únosných mezích
dluhové služby. Pravdou je, že
v minulosti město mohlo a mělo co
prodávat (nemovitosti) a tím získávat potřebné finance na různé akce.
V této době již tuto možnost město
nemá. Byly zrenovovány odpadní
nádoby na sklo, nakoupeny nádoby
na plasty, je kladen větší důraz na
třídění odpadu s využitím sběrného
dvora. Údaje o separaci odpadů jsou
nejen statisticky vyhodnocovány, ale
město za tuto aktivitu získává finanční prostředky, které směřují zpět
do TaZS na zlepšování její činnosti.
V r. 2004 město zajistilo na základě
žádostí občanů pro čtyřnohé miláčky odpadkové koše na psí exkrementy, které bohužel jsou v současnosti nedostatečně využívány.
K dalším důležitým faktům patří
údržba a rozvoj bytového fondu,
který zodpovědně spravuje SMM.
Domnívám se, že sami občané města
mohou ve svém okolí pozorovat, jak
jednotlivé nemovitosti mění svoji
tvář nejen zvenčí, ale dochází i k rekonstrukcím vnitřního bytového fondu. Městu se v těsné spolupráci se
SMM daří postupně řešit problém
havarijního stavu městských hradeb. I při těchto náročných opravách je využíváno možností získání
státních dotací.
Víme, že se hodně angažujete
do veřejného života a činnosti dětí
a mládeže, na čem nyní pracujete?
Při všech těchto starostech a potížích vyplývajících se zajišťováním
chodu města nezapomínáme na děti
a mládež, kulturu, sport a ostatní
volnočasové aktivity. Do oblasti,
jedné z nejdůležitějších vynakládá
město nemalé finanční prostředky.
Za nejstěžejnější a finančně nejnáročnější investiční akci v této oblasti
lze považovat vybudování hřiště
v Rakšicích. Na této akci spojilo
své síly město s TJ Orel Rakšice.
Pro rok 2005 je ve fázi příprav
modernizace fotbalového hřiště TJ

Petrovice, Lesonice a Kadov
na celkem 970 hektarech orné
půdy. Dnes převládá pěstování
obilovin, řepka, slunečnice, hrách
na krmné účely živočišné výroby.
Snaha je hledat něco nového,
a tak jsme zkušebně v loňském
roce zaseli saflor, což je olejnina,
a výsledek byl dobrý. Tradičně
se držíme cukrové řepy, které se
urodilo více oproti jiným rokům,
i zde jsme, dá se říct, spokojeni. S
celkovým hospodářským výsledkem jsme spokojeni.“
Ztrátu z nedostatečného výnosu
nemají zemědělci čím pokrýt.
Také výkupní ceny jsou většinou
na hranici výrobních nákladů.
Aby přežili, musejí žádat stát
o dotace. Většina by měla raději
větší zisk a ztráty pokrývala
z něho, ale současné výkupní
ceny to nedovolují.
Nejčastěji se z ekonomických
důvodů vysévá především pšenice, kukuřice a ječmen. Průměrný
výnos v roce 2004 byl 6,8 tuny
na hektar. To je oproti roku 2003
o 1,6 tuny na hektar více,
takže by zemědělci mohli být
spokojeni. Co je ale trápí, je již

Mor. Krumlov, kde je rovněž příslib
dotací od ČSTV. V neposlední řadě
nelze opomenout ani oblast školství
a kultury. Všechny MŠ a ZŠ jsou příspěvkovými organizacemi, jejichž
zřizovatelem je město. Tzn., že město
přispívá na jejich provoz, na modernizaci a renovaci budov a zařízení
a dbá, aby byly dodržovány požadované provozní podmínky. Oblast
kultury ve městě zajišťuje MěKS.
V našem městě není nouze o kulturu,
ale ne vždy jsou akce sledovány
a navštěvovány, tak jak se předpokládá. Během roku probíhá celá
řada koncertů a výstav s různým zaměřením. Myslím, že občané nejen
Moravského Krumlova mají z čeho
vybírat a je jen na nich, zda si některý
z nabízených programů vyberou.
Jaká je situace v oblasti životního prostředí?
V této oblasti jsme také zaznamenali posun dopředu. Nastal ve viditelném zlepšování stavu životního prostředí a odpadového hospodářství.
Nejen, že se nám daří likvidovat
černé skládky, ale město se zapojilo do ekosystému prostřednictvím
EKO KOMU. Ke zlepšení a obnově
fauny a flóry, by na Slatinách měly
přispět vybudované pravobřežní
a levobřežní mokřady. V současné
době také probíhá regenerace horního zámeckého parku a dokončuje
se rekultivace tzv. časované bomby
skládky Lerch. Velkým úspěchem
bylo vyhlášení národní přírodní
rezervace Krumlovsko – Rokytenské
slepence. Jedná se o lokality Mor.
Krumlova – Floriánek, Buben Křižák, v Rokytné – Tábor, Na Babách
a údolní nivy řeky Rokytné. Je to
velmi cenné území zasluhující statut
ochrany. Posláním rezervace je
ochrana rostlinných a živočišných
společenstev skal a lesostepí,
které se dochovaly v mimořádně
zajímavém členitém údolí řeky Rokytné. Toto území tak pobírá statut
ochranného režimu, jde o cca 83 ha.
Hranice rezervace budou označeny
a vybuduje se naučná stezka s informačními panely. Vyhlášením NPR
docílíme zvýšení aktivity regionu
pro turistiku a popularizaci města.
Paní místostarostko, můžete
rámcově zhodnotit činnost městské
policie v uplynulém roce?
V současné době je ve službě
sedm strážníků městské policie a to
z důvodu provedené optimalizace,
která proběhla v měsíci květnu. Původní stav byl 13 strážníků, na základě tlaku veřejnosti a úsporných
opatření se situace musela řešit.
Po zvážení všech okolností ZM
schválilo počet městských strážníků v počtu 7. Samozřejmě, že celá

záležitost byla velmi citlivě řešena
s dopadem na udržení bezpečnosti
a pořádku ve městě tak, aby občan a jeho majetek byl dostatečně
chráněn. Po půlročním působení
lze vyhodnotit situaci vcelku bez
vážných problémů. Jakékoliv změny, které je třeba neodkladně řešit,
jsou aktuálně projednány a řešeny.
Na základě zvýšené trestní nápadnutelnosti některých objektů před
koncem roku byl vydán Závazný
pokyn velitele MěP č.3/2004, který
řeší zajištění nočních služeb v těsné
spolupráci s PČR. Věřím, že MěP
plní svoji náplň ke spokojenosti nás
všech. Finanční úspory, které byly
při optimalizaci MěP vyčísleny, se
promítnou do reálné skutečnosti až
v r. 2005 a budou směřovat do potřebných oblastí života města.
Paní místostarostko, sdělte nám
Vaše zamyšlení nad současnou
situací ve městě.
Nechci, aby tento rozhovor byl
pouze výčtem toho, co se podařilo.
Přiznávám, že ne vše jde podle
plánu a představ, avšak chtěla bych
pokračovat v započaté práci. Vím,
že je toho ještě hodně, co bychom
chtěli a co jsme doposud neudělali
- „zatím“. Zdaleka nejsou splněny
všechny sliby z volebních programů jednotlivých stran. Jsem přesvědčena, že většina občanů města
chápe a ví, kde je hlavní příčina.
Bohužel, jde o dostatek financí.
V našem městě můžeme realizovat
pouze to, na co máme. Chtěla bych
požádat touto cestou všechny občany, aby nebyli zklamaní, netrpěliví
a nepodléhali emocím. Pokud si
společně stanovíme priority rozvoje
našeho města a budeme bez ohledu
na to, za koho jsme kandidovali,
táhnout za jeden provaz, věřte, že
nic nebrání tomu, abychom cíle
v jednotlivých volebních obdobích
realizovali. Hektické kroky ve stylu
sem a hned zase tam, mohou vést
pouze ke stagnaci rozvoje města
Moravského Krumlova. Jsem přesvědčena a věřím, že 6.000 obyvatel
žijících ve městě a městských čtvrtích má zájem, aby nejen ve vedení
města, ale i mezi všemi občany
převládal rozum a dobré mezilidské
vztahy, což je předpokladem spokojeného soužití a prosperity města.
Co by jste na závěr vzkázala
občanům do počátku tohoto roku?
Dovolte mi, popřát Vám - všem občanům a čtenářům, aby tento nadcházející rok byl lepší jak v osobním tak i pracovním životě, než ten
předcházející. Pro nás všechny je
nejdůležitější hlavně zdraví a štěstí,
síly a elán do další práce.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

zmiňovaná cena výkupu. Ta se
řádově pohybuje okolo 3.000 korun za tunu, což je podle pěstitelů
málo. Ani ceny jiných rostlinných
komodit nejsou v letošním roce
příznivé. Oproti loňskému roku
došlo k poklesu výkupních cen
jak obilovin, tak i například
řepky, která byla v posledních
letech velmi výdělečná. Za garantovanou cenu 3.500 korun
za tunu stále ještě vykupuje stát

pomalu lepší, i když oproti jiným
státům Unie máme nižší výkupní
ceny. Nespokojen jsem především s neustálým výkyvem výkupních cen především směrem
dolů. Také ceny vstupů rostou,
a to především v hnojivech, nafty
a udržování vozového parku.
Platy zaměstnanců nedosahují
celostátního průměru. Dotace
na půdu jsme dostali, na budovy
jsme doposud nežádali, ale bu-

Zemědělci pěstují to, co
v zahraničí dobře prodají
potravinářskou pšenici.
Vstupní náklady jako nafta,
osivo, hnojiva, krmné směsi a
podobně se neustále zvyšují,
zatímco ceny zemědělské produkce,
které jsou ochotni akceptovat
další zpracovatelské podniky
a následně obchodníci a spotřebitelé, se snižují, v lepším
případě stagnují. Také levné
dovozy dotovaných komodit ze
zahraničí způsobují komplikace
zemědělcům. Jak Bohumil Janda
dodal: „Situace v zemědělství se

deme se snažit na ně dosáhnout.
Mechanizaci nemáme na špatné
úrovni. Také se snažíme minimalizovat náklady propracovaným
plánem pěstování plodin. V rostlinné výrobě se orientujeme
na plodiny ekonomicky výhodné
a se zajištěným odbytem. Zajímavý je pro nás sladovnický ječmen.“
Ani v živočišné výrobě není
situace zrovna růžová. O tom
svědčí, jak si mnozí všimli, třeba
vyšší ceny mléka v obchodech
a i fakt, že se na pultech objevilo

Co nás čeká v roce 2005?
Finanční tlak na rodinnou pokladnu se v roce 2005 zase o něco zvětší.
Některé příjmové položky se možná zvýší, ovšem doznáme i vliv rostoucích výdajů. Jak by to mělo ve skutečnosti vypadat, jsme zjišťovali
na úřadech. Začneme tou příjemnější stránkou. Dobrou zprávou je, že
vzroste minimální mzda na 7.185 korun. Také starobní důchody se
zvýší, v průměru o 412 korun. Podstatnou zápornou změnou je, že
rodiny s dětmi budou za každé dítě odečítat z daně jen 6.000 korun,
oproti dřívějšímu 25.500 ročně. Manželé budou moci využít společné
zdanění. To se vyplatí při podstatném rozdílu jejich příjmů. Na druhou
stranu osoby samostatně výdělečné činné neuniknou zvýšení záloh na
sociální pojištění, což je o 224 korun více. Zálohy zdravotního pojištění se zvýší na 1.143 korun. Nově se zavádí minimální daň z příjmu.
Podnikatelé a OSVČ zaplatí tuto daň i v případě, že vykážou ztrátu.
Navýšení poplatků oznámila i státní správa. Stávající poplatky zdražily
a přibylo čtyřicet nových. Za potvrzení o bezdlužnosti zaplatíte
300 korun, za přidělení SPZ 200 korun, registrace automobilu se
zvýšila z 300 na 500 korun. V platnost přichází i změny zákonů.
Učitelé budou mít možnost žáky známkovat, slovně hodnotit, nebo
kombinovat oba způsoby. Zákon o státní službě ukládá nová práva
a povinnosti úředníků, kteří budou skládat slib věrnosti státu. Novelizován je i občanský zákoník, který dává možnost stanovit si správce svého
dědictví. V trestním zákoně přitvrdili postihy násilníkům napadajících
záchranáře. Česká armáda je plně profesionální a novinkou je i případná mobilizace žen. Lidé mohou o doklady žádat poštou, a za ztrátu
a zneužití občanského průkazu hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Podle
novely zákona o odpadech mají výrobci a dovozci povinnost odebírat
vysloužilé elektrospotřebiče od léta letošního roku. Všechny tyto změny se projeví v průběhu tohoto roku, a uvidíme komu prospějí a do jaké
míry ovlivní náš současný život.
/jak/

Zdravá výživa,
výzva přírody pro chytré

Na jaře tohoto roku jsem potkala jednoho svého známého. Ten mne
oslovil s tím, zda by mne, vzhledem k mému zdravotnímu stavu, nezajímala informace o jedné firmě, která se zabývá vývojem, výrobou
a distribucí potravinových doplňků zdravé výživy. Sama jsem v té
době byla odkázána 3x týdně dojíždět do Brna na dialyzační oddělení
Fakultní nemocnice. Bývala jsem unavená, trpěla depresemi, nemohla
jsem se běžně napít, pod přísnou kontrolou bylo i mé stravování. Kdo
se setkal s těmito problémy, ví o čem hovořím. Byla jsem hypertonik.
Z počátku jsem informacím o firmě, ani účinkům produktů nevěřila,
natož ostatním informacím. Blbost, podvod, takových firem už tady
bylo. Nicméně jsem souhlasila s návštěvou centrály, dobře jsem si vše
prohlédla, vyslechla si prezentaci firmy a produktů, včetně ostatních
možností seberealizace. Tak to zde ještě nebylo. Uvědomila jsem si, že
víc již ztratit nemohu, a moje spolupráce s touto firmou byla na „světě“.
Začala jsem užívat její výrobky. Prvním mým poznatkem bylo, že jsem
po pár, cca 14ti dnech, nebyla unavená, naopak energie se hromadila
a já jsem dostala úplně jinou chuť do života. Následně jsem objevila, že
mé zažívání nabylo jiných dimenzí, a ke všemu doznal největší změnu
můj, do té doby špatný krevní tlak, tak že namísto 6ti tabletek beru pouze
jednu, a hodnota KT se usadila na hodnotě 120/80. Že by druhé mládí?
Po konzumaci čtyř lahví tonika a dalšího doplňku, jsem byla 14.9.
t.r. transplantována. Před operací jsem byla klidná a vyrovnaná tak, že
mně museli na operaci budit. Operace proběhla klidně a funkce nového orgánu nastala ihned. Výsledky se zlepšovaly a já jsem byla stále
v pohodě. Moc jsem o tomto před i pooperačním stavu přemýšlela.
Vše probíhalo hladce, lépe než I. transplantace. Napadla mně pouze
jediná věc: za vše vděčím užívaným doplňkům zdravé výživy. Moje
tělo bylo na tuto zátěž dobře připraveno jejich účinky. Imunitní systém
fungoval dobře, i když jej nyní musím zase potlačovat, aby se ledvina
„neodhojila“, tak že v současnosti nemohu jeden z produktů užívat, ale
po vysazení současných imunopresiv se k němu opět vrátím. Vždyť už
vím, co tato nenápadná potravina dokáže.
Toto je má osobní zkušenost s užíváním přírodních doplňků zdravé
výživy, a pro to je mohu s klidem doporučovat všem, i těm, kteří se nepotýkají s podobnými problémy. Škoda jen, že většinu lidi zajímá pouze cena výrobků, aniž by si dokázali spočítat, o jaké peníze přichází,
díky svým zdravotním problémům, které neřeší a snaží se s podlomeným zdravím svůj život přežít. A věřte či ne, má osobní zkušenost mně
dává právo říci na závěr: Vím, o čem mluvím. Marta Procházková.

dovozové mléko z Polska. Je to
způsobeno opět jeho výkupními
cenami. Nejen zemědělské podniky v příhraničí prodávají svoji
produkci mléka raději do sousedního Rakouska za vyšší cenu,
než aby je prodávali místním
mlékárnám za méně. Produkce
masa na tom je podobně. Například 100 kg živé váhy vepřového
stálo v Rakousku letos v létě 116
eur, v Německu 110 eur. Česká
cena - 109 eur se k nim už těsně
blíží, slovenská 111 eur je dokonce mírně převyšuje a maďarská 118 eur už podstatně. Je-li
tedy vepřové v českém obchodě nadále o málo lacinější než
v německém, je to proto, že je
levnější zpracování, tedy pracovní síla. Z porovnání vývoje
výkupních cen v ČR a v EU vyplývá, že čeští zemědělci prodávají zatím laciněji než evropští.
A to sledujeme pouze ceny, za
které zemědělci prodávají svou
produkci, nikoli ceny potravin
v obchodech, které zahrnují vedle
hodnoty původní suroviny také
zpracování, zabalení, dopravu
a marketing. Jak k problematice

sdělil Milan Tomášek z Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy, oblast Znojmo: „Je
velice žádoucí pro celý zemědělský sektor, aby došlo ke zvýšení a zlepšení finanční situace
zemědělských podnikatelů. Jsme
toho názoru, že celé využití 60 %
dotací zemědělských plateb bude
mít i vliv na budoucí čerpání
z evropských fondů. Máme eminentní zájem, aby nedocházelo
k dalšímu útlumu zemědělských
firem. To by znamenalo další propouštění zaměstnanců, členů našeho OS. Současně však jednoznačně říkáme, že není důvodu,
abychom v kolektivním vyjednávání pro rok 2005 ustupovali
zemědělským podnikatelům a jakýmkoliv způsobem zohledňovali
jejich postoje a nářky na finanční
situaci firem.“
Jaké vyhlídky má naše zemědělství do budoucna i v souvislosti se vstupem do Evropské
unie, dnes málokdo dokáže odhadnout. Zatím to vypadá, že bez
dotací budou moci zemědělci
svým kolegům na západ od hranic těžko konkurovat.
/mask/

CMYK
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY V SUPER CENÁCH
• DŘEZY FRANKE
• KUCHYŇSKÉ STOLY,
ŽIDLE A ROHOVÉ LAVICE
• DRÁTĚNÝ PROGRAM
• CHROMOVÉ STOLY A ŽIDLE
• PRACOVNÍ DESKY
• ODSAVAČE V SUPER CENÁCH

Sentima
Royal
Sentima
Traffic

AKCE LEDEN

prodej vestavných
elektrospotřebičů
z expozice

SLEVA 20%

CMYK
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Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118
e-mail: tmktravel@seznam.cz
Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok, Sunny Days, Exim Tours, Firo tour, Alexandria, Intertrans, Čebus, Victoria, VOMA
Mega Travel, Bohemian Fantasy, Ancora, Ingtours, Tipa tour, Viamare, Hellas tour
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Jména v kalendáři
Moravskokrumlovští kováři v předvánočním Rakousku
z pohledu numerologie /Moravský Krumlov,Altheim/ Lichts in Dunkel /světlo ve tmě/,
Co je vlastně numerologie, o jejíž existenci většina z nás ještě nedávno neměla ani tušení? Je to věda opravdu, věda uznávaná už starými
Číňany, kteří měli stejný znak pro “počítat” i „předpovídat” a jejich numerologické vzorce jsou známy pod názvem “Numerologie švestkového květu”. Také Řekové využívali vztahů písmen a číslic a není bez zajímavosti, že číslice vyjadřovali pomocí písmen s přidanými znaménky
pro rozlišení hodnoty čísla. Ale prvenství náleží Pythagorovi! V této
souvislosti se vám určitě vybaví Pythagorova věta, týkající se vztahů
stran v pravoúhlém trojúhelníku – vzpomínáte? Tak tento matematik a
filozof, který se narodil kolem roku 580 př. Kr. – a to je opravdu hodně
dávno, objevil a sepsal základy vztahů mezi čísly, písmeny a jejich
zkoumáním zjistil, že veškerý život je podřízen rytmu, pravidelnému
opakování a vibracím, které lze postihnout číslem - a zjistil to i bez
počítačů! A jsme u toho: prostřednictvím data narození, jména a příjmení je navždy zakódována životní dráha, povaha i osud – ale pozor!
- jen na 70%! A zbývajících 30% můžete sami ovlivnit buď v kladném
nebo pro Vás záporném směru – jste v tomto ohledu “strůjci svého
štěstí”. Proto byste všichni měli znát interpretaci čísel, která souvisejí
s Vaší osobou! Teprve potom dospějete k hlubšímu poznání sebe sama
a vlastních specifických problémů, je pro Vás pak snazší uskutečnit
příslušné změny k lepšímu, ne jen ve stravování a životním stylu.
Věřte nebo nevěřte, můžete se třeba odstěhovat na adresu, která Vám
bude dělat potíže, nic se Vám nebude dařit, ačkoliv do té doby bylo
vše pořádku, vstoupíte do stavu manželského s osobou, která se Vám
velmi líbí a zatím přehlížíte její nedostatky, ale numerologický rozbor
už by Vás mohl předem upozornit či varovat před tímto krokem, nebo
naopak Vám ho doporučit! Nebo snad jste odmalička v průšvizích, za
které ani moc nemůžete a jiný je “dítětem štěstěny”? Pokud bychom se
podívali na data narození a na působení jmen a adres, určitě bychom
se příčin dopátrali. Také při narození potomka je si třeba dát pozor na
výběr vhodného křestního jména k příjmení, aby rodiče nedali svému
dítěti jméno, které v souvislosti s příjmením přivodí tomu drobečkovi
těžký život od malička! To by snad nikdo nechtěl! - ale při neznalosti
numerologických vztahů se to děje běžně. Pak se rodiče rozčilují, že je
dítě neukázněné, nechce se učit, pere se s kamarády, nebo je stresované
… a mnohokrát k tomu sami přispěli. Nastávající rodiče stejně vždy
vybírají z více jmen, která se jim líbí, tak proč se neporadit s numerologem, které z nich vybrat - a tak dát svému potomkovi od malička
kromě zrození krásný dar: KŘESTNÍ JMÉNO, které mu bude prospěšné. Vždyť chlapec bude s tímto jménem žít celý život (jak je u nás zvykem) a tedy celý život jím bude ovlivňován – tak proč by to nemělo být
v pozitivním směru? Přinese to přece radost i rodičům! U děvčátka se
předpokládá, že se jednou vdá, takže pokud má jméno a příjmení, která
se nesnášejí, má naději na změnu, ale určitě žádní rodiče nechtějí, aby
dětství a mládí prožilo pod vlivem nepříznivého vlivu jména a příjmení
– i jim by to přinášelo starosti! Pokud dívka sňatkem získá “dobré” příjmení, je to bezvadné! Ale co když ne? I tady je práce pro numerologa,
aby poradil! Dokonce vybere snoubencům vhodné datum sňatku tak,
aby bylo pro oba prospěšné a podporovalo jejich lásku, ohleduplnost,
štěstí … a hned je lepší začátek!
Význam numerologie už v některých zemích dávno pochopili, a tak
pokud mají podepsat důležitou smlouvu, založit firmu (a také dobře
vymyslet její název), nebo koupit nemovitost či udělat závažné rozhodnutí, neponechávají to náhodě a nechají si poradit od numerologa tak,
aby vše dopadlo dobře, aby v budoucnu nenastaly problémy.
Milí čtenáři, pro tento rok pro Vás máme nachystán seriál o jménech
v našem kalendáři. V každé křížovce s tajenkou naleznete krátký numerologický popis dvou namátkově vybraných jmen. Bude to jen malá
částečka toho, co by se dalo ze jména, příjmení a data narození vypočítat a určit. Třeba Vás toto povídání zaujme natolik, že se rozhodnete
a necháte si pro sebe i blízké takový, mnohem obšírnější a podrobný,
rozbor udělat. Určitě neprohloupíte a vyplatí se Vám to! Vyplatí se to
i rodičům, kteří se rozhodují, kam nasměrovat své dítě po ukončení
školní docházky, i podnikatelům, kteří přijímají nové pracovníky, aby
nesáhli „vedle“, protože ze jména a data narození se mohou dobře
rozhodnout, kterého z uchazečů o místo přijmou. V případě zájmu se
informujte na telefonním čísle, 603 497 555. Mgr. Sylva Skálová.

Občané rakouského města Altheim se stali svědky 2. vánočního
dětského jarmarku, který se konal
koncem loňského roku. Slavnosti
se zúčastnili studenti SOŠ, SOU
a OU Moravský Krumlov.
Delegaci studentů vedl zástupce ředitele Alois Horník, odborné
vedení poskytl mistr Zdeněk Jaroš
a o tlumočení se postarala paní
učitelka Jarmila Nováčková. „Při
prezentaci našich žáků na dýňových slavnostech v příhraničním
městečku Zellendorfu jsme obdrželi od zástupce regionální televizní stanice města Altheimu
Ladislava Voricha pozvání na vánoční trh do jeho rodného města
Altheimu. Tato akce probíhá pod
záštitou rakouské televize ORF
a výtěžek je věnován organizaci

které založilo v roce 1989 pět největších spolků pro pomoc lidem.
Sdružení organizuje benefiční akce
pro postižené na území celého
Rakouska,” uvedla učitelka Jarmila Nováčková.
Atmosféru tržiště dotvářela
řada stánků s vánočními drobnostmi, ozdobami, svíčkami, vše
ručně zdobené. K tomu samozřejmě spousta dobrot, nechyběla
medovina, punč či svařené víno
pro zahřátí. Na pódiu v popředí
náměstí probíhal bohatý program,
konala se vystoupení pěveckých
a hudebních skupin, byly připraveny rozhovory se známými osobnostmi. Největší atrakcí pro všechny
přítomné byl večerní průvod čertů. O dokonalé umocnění vánoční
atmosféry se zasloužil i živý

foto: mask

betlém. „Naši žáci opět předvedli
svoje kovářské dovednosti a stali
se středem zájmu návštěvníků
jarmarku. Výtěžek z prodeje je-

jich výrobků a darů školy určený
pro postižené děti představoval
částku vyšší než 300 Eur,“ dodal
ing. Alois Horník.
/mask/

Nájemníci DPS v Miroslavi slavili osmé výročí

foto: jak

/Miroslav/ Minulý týden oslavili v Miroslavi již osmé výročí
otevření Domu s pečovatelskou
službou společným setkáním jeho
obyvatel s pozvanými hosty.
V úvodu všechny přítomné
přivítal ředitel DPS Otto Schlesinger a řekl: „Jsem rád, že jsme
se tady sešli ve zdraví a v tak
hojném počtu v době, kdy se Asie
vzpamatovává z ničivého zemětřesení. My dnes uctíme památku
tragicky zesnulých a zároveň si
připomeneme osm let fungování
tohoto zařízení, které stálo téměř
45 milionů.” Poté připomněl také
všechny spolubydlící, kteří již nejsou mezi nimi a minutou ticha
pietně povstali.
Starosta Miroslavi Augustin

Forman seznámil seniory s ekonomickou stránkou města, zhodnotil
uplynulý rok a sdělil, co čeká město za nové investiční akce do roku
příštího. Přidal se i místostarosta
Roman Volf a dodal: „Rád bych
vás při této příležitosti upozornil
na plánované kulturní akce, při
kterých nám vydatně pomáháte
a aktivně se zúčastňujete, za což
vám patří dík. Za nedůležitější
a v historii zatím ojedinělou událost ve městě považuji referendum
o budoucnosti zámku, které se
plánuje na počátek měsíce dubna.”
Dále pokračoval slavnostní přípitek sektem, sami senioři připravili malé pohoštění pro přítomné
a oba představitelé radnice předali
dar „městské víno”.
/jak/

U vánočního stromu voněly svíčky a perníky
/Miroslav/ V sobotu před vánočními svátky proběhly na miroslavském
náměstí a v nově otevřené tržnici
trhy, spojené s akcí Vánoční strom
řemesel. Ta byla zorganizována DDM
a Kulturním a informačním centrem Miroslav, za podpory radnice
města. Děti pod vedením dospělých v kulturním domě předváděly
výrobu tradičních řemesel a velcí
i malí návštěvníci si mohli sami
vyzkoušet něco vytvořit. Možností
bylo mnoho, například výroba perníku, svíček z včelího vosku, kaleidoskopy, batikování, košíkářství
a řezbářství. Právě přítomný řezbář
Bohumil Stejskal sdělil: „Profesně
jsem učitel matematiky a chemie.
Řezbářství je můj velký kůň, který
mě ve volném čase plně uspoko-

juje. Na vánočním stromu řemesel
jsem připravil jednoduché vyřezávání, protože děti jsou velmi živé,
vzít si nástroj do ruky a pod mým
vedením něco zkusit, tak aby si
neublížily. Jsou to jednoduché vánoční ozdoby a drobnosti, které si
poté mohou odnést domů.“ Místostarosta města Miroslavi Roman
Volf k akci uvedl: „Vánoční strom
řemesel je pro nás tradiční akcí,
kterou rádi podpoříme. Je to předvánoční akce, jaká by měla být,
bez shonu a nervů. Děti se bavily,
dělaly si dárečky, dospělí popíjeli
svařák a grog, a to bezesporu patří
k vánoční pohodě. Myslím si, že
akce nemá široko daleko obdoby.
Vedení radnice poskytlo dar 10 tisíc
korun na pořízení materiálu.“ /jak/

foto: jak

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:
oak,
olein

Bomba
(angl.)

Horská
louka

Nešvar

SPZ aut
Jihlavy

Osobní
zájmeno

•

Hudební
nástroj

Letmý
pohled

Glycerid
mastné
kyseliny

Závaží

SPZ aut
Rychnov
/Kněžnou

Pádová
otázka

Megatuna
Označení
jednoho
hlasu
Kompost

Krapet

•

Základní
plán

Rov

Ukazovací Opravdu
zájmeno
(slov.)

Novota

Ocas

Šlechtična

Samice
srnce
Dědeček
(něm.)

Svazek
Zkratka
rezervace

Hl. město
Norska
Vlastní
Edy

Akadem.
zkratka
Francovka

Mravouk
Austral.
medvídek

Na účet
SPZ Ústí
n. Labem

Církevní
zkratka
Evropanka
(slov.)

Schovat

Předmět

Letadlo
Ch. zn.
tantalu

Rozpouštědlo
Chem. zn.
protaktina

Obrátit

Částice

Americká
fyzikální
spol.

•

Bronz
(angl.)

Hláska

Iniciály
skladatele
Smetany
SPZ aut
Rokycany
Kilojoul

Smrt
Evropané
(slov.)

Ir. repub.
armáda
Sluneční
aktivita

Chomáče
rostlin

Opak
světla
Jm. malíře
Borna
Podnik v
Pardubicích
Pádová
otázka

Dárek
Tvrdá
droga

Ch. zn.
kryptonu
MPZ aut
Dánska

2. díl
tajenky

Svazek
slámy

V dolní
části

SPZ Jabl.
nad Nisou
Když
(slov.)
Nový
(něm.)
Cizí žen.
jméno

Umění
(lat.)
Okopírované

Novinka

Dub
(angl.)

•

1. díl
tajenky
Ženské
jméno

Simson
junior

Oděvní
podnik

Tanec
z 18.
století

Konec
modlitby

Římsky
3000

•

Pražské
nakladatelství

Mys
In. hereč.
Kinské

Setrvávat

Holohlavec

SPZ aut
Lučenec

Puchýřek
v ústech

Obrněné
vozidlo

Latinská
dvojhlás.

SPZ aut
Znojmo
Latinská
spojka

25. 1. Miloš - Pokud vyberete toto jméno, vyberete svému
chlapci i citovost, zodpovědnost a (viz. 1. díl tajenky),
ale také sklon očekávat příliš od okolí, žárlivost a vlastnické sklony. Také toto jméno by se mělo vybírat s ohle
dem na datum narození, aby svému nositeli nepůsobilo problémy.
27. 1. Ingrid - Jméno dává děvčátku smysl pro zodpovědnost, úctu k pravdě, svědomitý přístup k životu
a blízkým. Zájem o jakékoliv vědění, přemýšlivost.
Vyhovovat jí bude život (viz. 2. díl tajenky). Někdy
bude mít sklon spokojit se s tím, co už dosáhla a bude
potřebovat energii na překonání tohoto pocitu.

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 9

Vyzkoušeli znalost zákonů
/Ivančice/ Cílem projektu Paragraf 11/55 je posílit právní vědomí
dětí a mládeže, konkrétně podpořit v praxi zákon, který zvyšuje hranici
pro prodej tabákových výrobků z 16 na 18 let. Koordinátorem soutěže
oblasti Ivančice je Dům dětí a mládeže v Ivančicích. Oblastní kolo proběhlo v kině Réna. Zúčastnilo se ho šest soutěžních družstev z ivančických základních a středních škol ve věkové kategorii 15 – 18 let. Každá
škola vyslala šestičlenný soutěžní tým i diváky. Jako hosté se zúčastnili
učitelé jednotlivých škol, starosta města Vojtěch Adam a vedoucí odboru školství MěÚ p. Krejčová. Týmy si měřily své schopnosti a vědomosti v pěti soutěžních kolech. Mládež si vyzkoušela znalost zákonů,
týmovou spolupráci, komunikaci a prezentaci svých vlastních názorů.
Vyzkoušela si, jaké je to být ředitelem školy nebo starostou města,
jak rozhodovat o předpisech. Soutěžící stavěli vysokou věž, na závěr
odhadovali věk fiktivních kupujících. Smyslem tohoto projektu je, aby
si všichni uvědomili, že zákony jsou zde proto, aby nám pomáhaly
a usnadňovaly život ve společnosti a ne aby ho ztrpčovaly. Do poroty přijali pozvání asistentka senátora T. Julínka Jarmila Fridrichová,
za odbor školství MěÚ Věra Růžičková, místostarosta MěÚ Jaroslav
Pospíchal, za Městskou polici Radek Kocáb, Soňa Březinová a Helena
Konečná. Porota v čele s předsedou Ondřejem Podolským hodnotila
znalosti, prezentaci, argumentaci a šikovnost soutěžících. Diváci, kteří
mohutně fandili a podporovali své týmy, se zapojili do divácké soutěže, kde odpovídali na soutěžní otázku „Kdo se dopouští přestupku
proti veřejnému pořádku“. Vítězka získala sportovní tašku. Příjemnou
atmosféru zpestřilo vystoupení mažoretek Kopretina a hudba rockové
skupiny Stíny. Pořadem provázel moderátor Jan Dvořák, který všechny
zaujal a postaral se o dobrou atmosféru. Každý soutěžící získal tričko
s logem paragrafu a DDM, vítězové si navíc odnesli ceny. Sportovní
tašky, kalkulačky, hry a diplomy.
/jak/

75 let od zveřejnění diplomu
A. Muchy pro chovatele koní
Na Moravskokrumlovsku jsou všeobecně známa jak rozměrná plátna
Slovanské epopeje, tak plakáty Alfonse Muchy, které vznikly v době jeho
spolupráce se slavnou francouzskou herečkou Sarou Bernhardtovou
v Paříži. Jen ojediněle znají naši občané menší Muchovy práce, včetně
plakátů pro zemědělské výstavy a diplomů za chovatelské úspěchy
našich zemědělců. Příkladem může být diplom – čestné uznání – za zásluhy o chov koní, který spatřil světlo světa v r.1930. Nejde o náhodu.
Od roku 1930 byly pořádány výstavy teplokrevných koní v Rouchovanech s.o. Hrotovice (dnes okres Třebíč). V Rouchovanech existovala
již od roku 1922 Zemská odborná škola hospodářská, jejímž ředitelem
byl ing. Gabriel Vrbka, zajímající se o zootechniku, včetně chovu koní.
Zatím není známo, kdo požádal Alfonse Muchu o grafické provedení
diplomu. Mohla to být Česká zemědělská rada v Brně na podnět ing.
Vrbky. V roce 1930 dostal diplom např.Jan Maštalíř, hospodář z Horních Dubňan, okres Moravský Krumlov (dnes okres Znojmo).
Na lunetě diplomu je zobrazen anonymní hospodář s kobylou a hříbětem, v pozadí jsou vidět další koně, v pravém rohu dole čteme podpis Mucha/30. Pod lunetou je vedle jména majitele diplomu uvedeno
desatero pro chov koní. Provedení celého diplomu spadá do období
Muchovy secesní tvorby. Uvedený diplom není ani poslední z řady vedlejší
Muchovy drobné grafiky. Tyto drobné práce pro nejrůznější objednavatele
tvořil světově uznávaný umělec již před první světovou válkou a to nejen
pro zájemce z Moravy, ale i v USA (v době svého pobytu za oceánem).
Uvedená litografie Alfonse Muchy je uložena v Muzeu v Ivančicích,
jemuž ji daroval v roce 1939 Albert Bervid, vrchní zemský rada z Brna.
Litografie má rozměry 63x46 cm.
Doc.dr. Zdeněk Šípek, CSc

Novoroční oslavy v Miroslavi

Kulturní programy
17. - 30. ledna 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

• 15.l. - 30.1 - VÝSTAVA výtvarných prací dětí z pobytového střediska Zastávka
u Brna „POD JEDNÍM SLUNCEM“. Památník A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 20.l. v 18.00 hod. - Na kole po Jižní Africe. J. Tomšíček se vypravil na kole
do nejsušších míst jižní Afriky - přednáška s promítáním diapozitivů. Malý sál
kina Réna.Vstupné: 20 Kč.
• 21.1. v 19.00 hod. - Misionáři. Ontogenetická show - Divadlo PRÁDELNA
Rosice. Mimozemská sci-fi komedie o věcech zatraceně pozemských. Velký sál
kina Réna. Vstupné: 50 Kč.
• 29.1. - PRAHA - divadlo BROADWAY - nový původní český muzikál
TŘI MUŠKETÝŘI. Účinkují: P. Habera, J.Vojtek, M. Absolonová, P. Kolář,
Z. Norisová, ... Cena: (vstupenka a doprava) 920, 770 Kč. Odjezd v 9.00 hod.
od Besedního domu Ivančice.
• Připravujeme: 2.-13.2. - VÝSTAVA výtvarných prací dětí ze Speiálních
škol Ořechov „ČTYŘLÍSTEK“. Památník A. Muchy. • 3.2. v 18.00 hod.
- Ledové peklo v Himalájích. Přednáška s dataprojekcí na velké plátno.
Horolezec Radek Jaroš zachytil videokamerou unikátní záběry ze zářijového
výstupu ledovou stěnou na Shisha Pangmu (8046 m). • 21.2. v 19.00 hod., - Jiří
Schmitzer a jeho netradiční písňový recitál. Velký sál kina Réna. Předprodej
od 10. ledna v KIC Ivančice. Vstupné: 120 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

• 23.l. ve 14.00 hod. - Dětský maškarní karneval - pořádá DDM, MKIC
• Připravujeme: • 5.2. ve 20.00 hod. - Ples sdružení rodičů ZŠ Miroslav.
• 18.2. ve 20.00 hod. - Ples fotbalistů. • 25.2. ve 20.00 hod. - V. reprezentační
hasičský ples

Kulturní a informační středisko Oslavany

• Plesová v sezona v Dělnickém domě: 22.1. - ples myslivců • 11.2. - ples ZŠ, •
19.2. - dětský maškarní karneval • 25.2. - reprezentační ples města • 11.3. - ples
divadla „Na mýtině“.
• Plesová sezona na sokolovně Padochov: 22.1. - I. Sokolský ples. Hraje Melody music, začátek ve 20.00 hod., vstupné 50 Kč. • 26.2. - II. Sokolský ples.
Hraje Melody music, začátek ve 20.00 hod., vstupné 50 Kč
• leden - Výstava fotografií - Klub Moravských fotografů - Stromy, MěÚ, 1. patro.
• 24.1. v 18.00 hod. - Beseda o historii obce Rokytné - přednáší Karel Kraus,
galerie Knížecí dům, vstupné: 20, 40 kč.
• 25.1. v 9.00 a 10.30 hod. - S kamarády za pokladem - pořad pro MŠ a ZŠ,
kinosál Mor. Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 26.1. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - z ateliéru J.M.Krejčího - 9 autorů,
galerie Knížecí dům, výstava potrvá do 24.2.
• 27.1. v 8.00 hod. - Od semaforu k Lucii - pro ZŠ a SŠ, kinosál Mor. Krumlov,
vstupné: 40 Kč.
• Připravujeme: • 19.2. od 20.00 hod. - Ples města Mor. Krumlova.

Dům dětí a mládeže Ivančice

• 21.1. v 18.00 hod. - Noc v DDM. DDM, ul. Komenského 7, poplatek 60 Kč.
• 23.1. v 10.00 hod. - Turnaj v basketbalu. Sokolovna na Rybářské ul., 30 Kč.
• 27.1. v 17.00 hod. - Vitráž Tiffany. DDM, ul. Komenského 7, poplatek 70 Kč.
• 28.1. v 15.00 hod. - bruslení u Olympie. Odjezd od Besedního domu. Poplatek: děti 100 Kč, dospělí 120 Kč.
• 29.1. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté, DDM, Tesařovo nám. 7, popl. 20 Kč.
• 30.1. v 15.00 hod. - Maškarní karneval v Řeznovicích.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

• 17.1. od 14.00 hod. - Puzzlecup - soutěž ve skládání puclíků na rychlost pro
děti od 6 let, poplatek 10 Kč.
• 21.1. - Točení na kruhu - baví vás práce s keramikou a chtěli byste si vyzkoušet vytočit si na hrnčířském kruhu misku, hrníček nebo vázu ? Pak je tato akce
příležitostí pro vás, cena 20 Kč.
• Připravujeme: • 6.2. od 14.00 hod. - Maškarní karneval - tentokrát na téma
Safari, v sále hotelu v Mor. Krumlově budeme lovit lvy, běhat se žirafami, přecházet řeku krokodýlů, hrát si se slony a poznáme i spoustu jiných zvířat. Děti
čeká bohatá tombola a skvělá muzika.
• 15.- 16.1. - „Euroregion a GO 05“ - turistický veletrh v Brně na Výstavišti.
Účast samostatně.
• 28.1. - Vycházka do okolí Ivančic (Kalce, Komořina). Sraz zájemců ve 13.00
hodin u 1. kapličky Křížové cesty na Jakub. Vede J. Flíček.

Konec jedné tradice

/Miroslav/ I přes tragické události a následky ničivého zemětřesení
v Indonésii se v Miroslavi oslavy konce starého a začátku nového roku
nesly ve veselé náladě. V tomto městě se tak jako v předešlých letech sešli občané o půlnoci před kulturním domem. Zde starosta Ing. Augustin
Forman krátce zhodnotil předešlý rok, připomněl neštěstí v Asii a řekl:
„Scházet se na prahu Nového roku je pěkná tradice. Loňský rok se nám
v Miroslavi vydařil. Chtěl bych popřát mnoho spokojenosti a štěstí
všem rodinám tak, abychom se tady za rok opět sešli.“ Mezi přítomnými chodili a připíjeli si meruňkovicí osobnosti města a při této
příležitosti také rozdávali letáčky upozorňující na možnou finanční
pomoc postižené Asii formou zasláním SMS. Jeden z takto přejících
místostarosta Roman Volf k tomu dodal: „Letošní oslavy jsou trochu ve
stínu toho, co vidíme celý týden v televizi. Na letáčku jsou i konta pro
finanční pomoc. Těší nás také velká účast u kulturního domu. O tuto
akci mají lidé zájem a to těší dvojnásob. Popřál bych zdraví a štěstí, protože co je platné někomu zdraví, když nemá štěstí v pracovním i soukromém životě.“ Nechyběl ani ohňostroj a i občané přidali své světlice
a petardy. Oslavovalo se také v místních restauracích. Jeden z hostů restaurace Slavie Jaroslav Děda řekl: „Je to nádhera, jsme spokojení, pěkně
jsme si zatancovali a pobavili se. Jezdíme sem už pátým rokem.“ /jak/

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Muzikanty hrané vánoční koledy po vesnici ve štědrovečerní podvečer jsou minulostí. Tradici, která vznikla v době mezi dvěma světovými
válkami, začali muzikanti tehdy známé hlínské dechovky pod vedením
kapelníka p. Dostalého. Zvláštností této dechovky bylo, že převážná část
muzikantů měla stejné jméno jako kapelník. Ještě v polovině minulého
století, kdy kapela na veřejnosti již nevystupovala, hrávalo koledy šest
muzikantů. Jak ubíhaly roky, ubývalo muzikantů, život na tomto světě
není věčný. Dlouhou dobu udržovali tradici muzikanti dva. Když před
devíti lety zemřel M. Dostalý, poslední muzikant ze známého rodu,
zdálo se, tento krásný zvyk skončil. Neskončil. Tím druhým byl učitel
p. Procházka J., který si sehnal náhradu odjinud a v pěkné tradici pokračoval. Vloni v létě, po více jak čtyřicetiletém hraní, se odstěhoval.
Ještě na Štědrý večer přijel zahrát a to bylo také naposled, kdy se ztichlou vesnicí nesly líbezné tóny vánočních písní. Byly to krásné chvíle,
které umocňovaly kouzlo vánoc a přinášely tu pravou vánoční pohodu
do našich domovů. Letos opět vycházeli občané před své příbytky
naslouchat, zda neuslyší tóny koledy v jejich podání. Marně. Ozývaly
se však z pouličních tlampačů obecního rozhlasu, ale se zmiňovanou
tradicí neměly nic společného. Vzpomínky a poděkování patří všem,
kteří se o tuto tradici, která je již minulostí, zasloužili. Vánoce jsou
spojovány se sněhem. Obec Hlína díky nadmořské výšce je na tom lépe
než vesnice v okolí a mnozí tomu nevěří. Sníh nebo jen poprašek, či
rostoucí jinovatka k vánoční době u nás patří. Letos víc jak týden byla
nádherná jinovatka, která okrašlovala stromy, ploty a plůtky zahrádek
a připomínala, že Vánoce, svátky míru, lásky a pokoje, jsou přede dveřmi. Ještě dopoledne na Štědrý den bylo vidět zbytky sněhu pod stromy,
než docela zmizel a s ním odešla i tradice – hraní vánoční koledy muzikanty ve štědrovečerní podvečer po vesnici.
J.V.

( 515 322 618

• stř 19.1. ve 20.00

HELLBOY
Dobrodružný horor USA, titulky

• so 22.1. ve 20.00
ne 23.1. v 18.00

SEXBOMBA OD VEDLE
Romantická komedie USA, titulky

• stř 26.1. ve 20.00

HOREM PÁDEM
Komedie ČR

• so 29.1. ve 20.00
ne 30.1. v 18.00

VETŘELEC VERSUS PREDÁTOR
Sci-fi horor USA, titulky

KINO RÉNA IVANČICE

( 546 451 469

• St 19.1. ve 20.00

BRIDGIT JONESOVÁ
S ROZUMEM V KONCÍCH
Komedie USA, titulky

• ne 23.1. ve 20.00

MILENCI A VRAZI
Film ČR

• st 26.1. ve 20.00

VETŘELEC vs. PREDÁTOR
Film VB, ČR, Německo, Kanada

• ne 30.1. ve 20.00

CARMEN: DIVOKÁ VÁŠEŇ
Film Španělsko, Itálie, VB, titulky

KINO OSLAVANY

( 546 423 018

• so 15.1. v 18.00

GARFIELD VE FILMU
Film USA

• ne 16.1. v 18.00

ZLODĚJI PAMĚTÍ
Film: USA, titulky

• so 22.1. v 18.00

SEXBOMBA OD VEDLE
Film USA, titulky

• ne 23 1. v 18.00

ANACONDA: HONBA
ZA KRVAVOU ORCHIDEÍ
Film USA, titulky

• so 29.1. v 18.00

VYBÍJENÁ
Film USA, titulky

• ne 30.1. v 18.00

MUŽ V OHNI
Akční film Mexika a USA, titulky

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Klub českých turistů

foto: jak

PROGRAM KIN

Změna programů vyhrazena.

Silvestrovský běh v rakouském městě Maissau
proběhl za účasti členů AC Moravský Krumlov. Kateřina Doubková
získala na trati 6,8 km zlatou medaili. První místo za nejrychlejší
čas na trati 3,4 km vybojoval Zbyněk Kočí. Od obou atletů je to
vynikající úspěch. Gratulujeme.
DDM Mor. Krumlov připravil nový kroužek pro dospělé:

SEBEOBRANA

začíná 11.1. - bude každé úterý od 19.00 – 20.30 hod.,
cena 40 Kč/ lekci. Naučíte se obraně v každé situaci. Kroužek vede
profi trenér Rudolf Fráňa. Je určen ženám i mužům.
První hodina zdarma.

NETRADIČNÍ ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

V pondělí 17. ledna v 15.00 hod. Seznámení s učiteli a s prostředím
školy formou zábavných úkolů a her na deseti stanovištích po celé
škole. Příjemné zpestření pondělního odpoledne - posezení, občerstvení. Malé překvapení - odměna pro budoucí školáky. No, prostě
- dobrodružná cesta naší školou! Srdečně Vás všechny zve a těší
se na Vás kolektiv učitelů ZŠ Vémyslice
Moravskokrumlovští nohejbalisté „MAD SKUNKS“ a „MAKALU“
zahajují sezónu novoročním turnajem, který se uskuteční 22. ledna

PRVNÍ SMEČ

Začátek je stanoven na 8.30 hod. ve sportovní hale Zemědělského
učiliště v Moravském Krumlově. Turnaje se zúčastní nohejbalová
špička Jižní Moravy. Občerstvení zajištěno. Hráči obou oddílů
srdečně zvou širokou veřejnost
SPK Petrovice Vás v sobotu 29. ledna od 20.00 hodin srdečně zve na

MASOPUSTNÍ ZÁBAVU

koná se v KD v Petrovicích. K tanci a poslechu hraje skupina Merllin.
Připravena je bohatá tombola, občerstvení je zajištěno. Vstupné 40 Kč.
Rodičovská organizace při Gymnáziu Moravský Krumlov, učitelé
a žáci školy Vás v pátek 4. února srdečně zvou na

XL. STUDENTSKÝ PLES
GYMNÁZIA MORAVSKÝ KRUMLOV
v sále hotelu Epopej v Mor. Krumlově. Hrají skupina Dreams
a hotelová diskotéka. Zahájení plesu v 19.45 hodin polonézou.
Vstupné 120 Kč, předprodej od 21.1. na GMK
V sobotu 19. února od 20.00 hodin se koná

PLES MĚSTA MORAVSKÉHO KRUMLOVA

v sále hotelu Epopej Mor. Krumlov. K tanci a poslechu hraje skupina
Fantazie. Program: - slavnostní zahájení plesu - předtančení Gymnázium MK - vystoupení ZUŠ a DDM Mor. Krumlov - ukázky taneční
školy „Mifhty Shake“. Tombola, vstupné: 100 Kč.
MěKS Mor. Krumlov pořádá 21. března zájezd na soubor irských tanců

LORD OF THE DANCE

ve 20.00 hod., hala Rondo Brno, cena 950 Kč
(vstupenka + doprava), závazné přihlášky na MěKS do 28.1.

CMYK
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Rondely – záhadné pravěké kruhy

1

2

3

Mapka s vyznačením třech popisovaných rondelů: 1. šumický, 2. vlasatický, 3. troskotovický.

Mohli bychom začít ve stylu
klasické pohádky: „Je obehnán
příkopem, ale pevnost to není. Je
tam dům, ale k bydlení není. Je
tam hrob, ale obyčejný hřbitov to
není. Co je to?“
Zde pohádku opustíme, i když
ne docela. Toto téma bude jitřit
naši fantazii tím více, čím podrobněji poznáme zjištěné skutečnosti. Vydejme se společně
do úrodné krajiny na východním
okraji našeho regionu. V polích
kolem Šumic a Branišovic bude-

me hledat pravěké kruhové stavby
– rondely. I když o jejich stavbě,
rozměrech a tvarech leccos víme,
jejich funkce či lépe poslání je
stále zahaleno tajemstvím.
Co je to rondel? Typický rondel
je kruhová plocha o průměru asi
100 m, obehnaná příkopem. Samotný příkop bývá okolo 5 m široký a 2-4 m hluboký. Příkop bývá
jednoduchý, dvojitý, zřídka i trojitý. Zpravidla ze čtyř světových
stran je příkop přerušen úzkými
vstupy. Odborníci dodnes nemají

Schéma tvaru vlasatického rondelu se šesti vstupy. Linie uvnitř rondelu
jsou cesty zaniklé při zcelování pozemků.
kresba M. Bálek

Kulatá a půlkulatá výročí
M. Krumlova v roce 2005
1255
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zemřel pan Boček, hrabě z Berneku - první známý majitel
krumlovského hradu (750 let)
povýšení na město (745 let)
dostavěn a vysvěcen kostel S.Bartoloměje,
nám.Klášterní (650 let)
císař Ferdinand udělil městu právo pečetit červeným voskem (465 let)
zemřel Jan III.z Lipé, pán na Krumlově (430 let)
únor - Fridrich Falcký navštívil zámek v MK a píše své manželce,
že „byl v domě pána z Lipé,který jest velmi krásný a pevný,
s mnoha koberci, některé velmi krásné“. (385 let)
Moravský Krumlov připadl Lichtensteinům
- Gundakar z Lichtensteina (380 let)
švédská vojska vyplenila Krumlov (360 let)
vysvěcení farního kostela ke cti Všech svatých (345 let)
nejhorší požár, při němž vyhořelo celé město (315 let)
30.6. - položen základní kámen ke stavbě kaple Sv.Floriána (310 let)
zmínka o krumlovském mistru popravčím Martinu Jeřábkovi (295 let)
město a okolí postihla morová rána (290 let)
vystavěn kostel Sv. Leopolda v Rokytné (230 let)
23.11. - navštívil krumlovský zámek Napoleon Bonaparte,
francouzský císař (200 let)
zřízení státních politických úřadů - okresní hejtmanství, soud,
berní úřad (155 let)
zemřel Karel František z Lichtensteina,
nejvyšší císařský hofmistr (140 let)
duben - narodil se Johanu Zimermanovi, komorníkovi knížete
Karla Rudolfa z Lichtensteina, třetí syn,který je znám jako zneuznaný všeuměl a génius Jára Cimrman (130 let)
7.a 8.5. - bombardování Krumlova Rudou armádou (60 let)
sestavil Jaroslav Ptáček, MK

jednotný názor na účel, naopak
teorií, i protichůdných je mnoho.
Předpokládá se, že plnily několik
funkcí hlavně v oblasti náboženské a sociální. Nepředbíhejme
však, protože toto zajímavé téma
je podrobněji popsáno v závěru.
Tyto pravěké stavby byly objeveny poměrně nedávno. První
odkryté rondely byly považovány
za výjimečné stavby. Dnes se naopak zdá, že jsou obecně rozšířeny
nejen na různých místech Evropy,
ale i v různých dobách. Většina
byla nalezena až s rozvojem tzv.
letecké archeologie. Na snímcích
z letadla byly rondely patrné jako
odlišně zbarvené kruhy v ornici
nebo zemědělské kultuře.
Na území Moravy byly leteckým
průzkumem zachyceny stopy několika desítek rondelů. Část
z nich byla podrobněji zkoumána, takže odborná veřejnost má
k dispozici údaje asi o 15 objektech výhradně z jižních oblastí
Moravy. Velká část leží v našem
regionu nebo v nejbližším okolí.
Podrobně prozkoumány byly rondely u Křepic, Běhařovic, Němčiček, Těšetic, Vedrovic, Šumic,
Troskotovic a Vlasatic. Příznaky
rondelů byly zaznamenány dále
v katastru Moravského Krumlova, Petrovic, Rybníků a Skalice.
Výčet není zdaleka uzavřený,
můžeme oprávněně očekávat
v této oblasti nové objevy.
Jak jsou tyto stavby staré? Ještě
nedávno se soudilo, že jde o stavby určité krátké etapy mladší
doby kamenné (neolitu). Velká
většina typických rondelů skutečně pochází z období tzv. „kultury
s moravskou malovanou keramikou“, přesněji z její počáteční
fáze. Vznikly prakticky současně
před asi 6.500 lety, zhruba 1.000
let poté, co se v naší krajině usadili první zemědělci. Postupně se
však zjistilo, že rondelové objekty
byly stavěny i v následných etapách vývoje lidské společnosti,
i když v menší míře a v trochu
odlišné podobě.
My se vypravíme do katastrů
Šumic, Troskotovic a Vlasatic.
V letech 1989-1993 zde byla objevena trojice kruhových objektů, které jsou tou výjimkou, co
potvrzuje výše uvedené pravidlo.
Vznikly totiž až ve starší době
bronzové, tedy zhruba o 3.000
let později. Všechny tři rondely
mají odlišný průřez příkopem.
Klasický příkop bývá hrotitý,

na průřezu má tvar písmene „V“.
Naše trojice má příkop s rovným
dnem. Dále je zřejmé, že tyto tři
rondely spolu prostorově souvisí,
neboť jsou v téměř přímé linii.
V následujících odstavcích
stručně popíšeme nálezovou situaci, tak jak byla zjištěna během
archeologických výzkumů.
Šumice - Rondel se nachází
v trati „Nad rybníkem“ 2,5 km
jihovýchodně od středu obce.
Je ohraničen dvojitým příkopem
a jeho průměr měří 120 m. Rozměry obou příkopů: šířka 5 m,
hloubka 2 m. Zatím jsou zřejmé
pouze dva vstupy do objektu.
Rondel je situován na výrazném
návrší s kótou 217 m. Plocha byla
odkryta jen částečně, přičemž
nejvýznamnějším objevem byly
kůlové jámy, zbytky po tzv. halovém domě, rozměrů 57x7 m.
Hala výrazně převyšuje všechny
dosud známé domy z této doby.
Okolnosti naznačují, že nesloužil
k obytným účelům. S objektem
pravděpodobně souvisí hrob umístěný doprostřed kůlové stavby.
Mohlo by jít o tzv. stavební
neboli základovou oběť. Osada,
současná s rondelem, byla zjiště-

Ušlechtilé tvary keramiky z hrobu uvnitř troskotovického rondelu.
kresba: S. Stuchlík

ré jsou však asi starší než rondel,
hroby a kůlová palisáda.
A k čemu to vše bylo? Existuje mnoho často protichůdných
názorů na účel těchto staveb.
Z nálezových okolností vyplývá,
že obydlí a hospodářské aktivity
byly obvykle v bezprostředním
okolí rondelů, avšak mimo ohraničenou plochu. V následujícím
textu nabízíme přehled hlavních
názorů na funkce rondelů. Je zřejmé, že některé dřívější výklady
jsou mylné. Zároveň se zdá, že
plnily současně několik funkcí:
obranný význam – možné vysvětlení, které se naskytlo, když
archeologové odkryli hluboké
příkopové ohrazení. Tuto funkci
popírá existence více nechráněných vstupů.
kultovní význam – pravděpodobně hlavní funkce, čemuž

ekonomický význam – podporují časté nálezy obilních jam.
Jak široce mohou souviset
některé jevy kolem rondelů můžeme dokumentovat na výskytu
záhadného kruhu v obilí v červnu
roku 1999, který zdokumentovali autoři výzkumu šumického
rondelu. Názory na původ těchto kruhů v obilí se velmi různí.
Často jsou vykládány jako dílo
vtipálků, příznaky U.F.O., nebo
výsledek působení neznámých
přírodních sil. Pokud se tyto jevy
vyskytovaly i v pravěku, mohly
být pro tvůrce rondelové architektury inspirací.
Zájemcům o podrobnosti doporučujeme knihy V. Podborského
a kol. vydané Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno:
• Pravěká sociokultovní architektura na Moravě. (1999) • 50 let

Fotografie z doby výzkumu šumického rondelu. V řadách jsou zřetelné jámy po kůlech nadzemní konstrukce
halového domu.
foto: S. Stuchlík

na asi 250 m jihovýchodně.
Vlasatice - Rondel se nachází v trati „Malé vinohrady“ asi
2,2 km severozápadně od obce.
Kruhový objekt o průměru 120 m
je ohraničen jednoduchým příkopem. Rozměry příkopu: šířka 4,5
m, hloubka 2 m. Situace naznačuje, že do objektu vedlo šest vstupů. Kromě zaměření objektu byla
prokopána pouze jedna sonda
příkopem, která potvrdila vznik
rondelu ve starší době bronzové.
Další údaje může přinést podrobný archeologický výzkum.
Troskotovice - Rondel s jednoduchým příkopem byl zjištěn asi
1,3 km severovýchodně od obce,
v trati „Ve stráni“, na plochém
návrší s kótou 205 m. Průměr
rondelu je 100 m. Rozměry příkopu: šířka 6 m, hloubka 1,5 m. Na
vnitřní ploše byla zjištěna kůlová
palisáda s pravidelným rozestupem kůlů, soustředná s příkopem.
Uvažuje se o astronomické funkci, jako pravěká observatoř či kalendář. K významným objevům
patří shluk dvanácti bohatě vybavených hrobů, které byly zřejmě
již záhy po pohřbení částečně
vyloupeny. Dále byl zjištěn větší
počet zásobních jam na obilí, kte-

nasvědčuje mnoho okolností.
astronomický význam (informační) – pomocí prostorově uspořádaných objektů mohly být
astronomické údaje důležité pro
život pravěké společnosti. Tento
výklad se opírá o společný myšlenkový základ s kamennými
megalitickými stavbami západní
Evopy (např. slavný Stonehenge).
Pro tento výklad svědčí pravidelné kůlové palisády a vchody často
orientované podle světových stran.

archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku
(2001). Z těchto pramenů jsme
čerpali podklady pro článek.
Dále upozorňujeme čtenáře, že
popsané objekty dnes nejsou v terénu zřetelné. Byly zakryty ornicí
po ukončení výzkumu. Tím Vás
ovšem nechceme odradit od návštěvy těchto zajímavých míst.

Šumice, půdorys jednoho z hrobů.

kresba: M. Bálek

Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlov
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Čištění interiérů osobních i náklad vozidel. Čištění koberců a čalouněného nábytku. Ivančice: Ivacar
- u autobazaru. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• jakoukoli škodovku, levně, bez
dokladů a musí jet. Tel.: 721 021 889.
prodám
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 72, vč. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk
a klíče od zapalování. Rychlé jednání
- sleva. Jen sms: 608 252 541.
•• Toyota Liteace 1,5, r.v. 88, menší
dodávka, 19 tis. Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Ford Scorpio 2,5 TD, r.v. 98, 157
tis. km, servis. knížka, el. kola, klima,
ABS, vyhřív. sedadla, el. okna, závěs,
černý, 170 tis. Kč. Tel.: 777 110 111.
•• Š Favorit, r.v. 91, modrý, neříz. kat.,
taž. zař., dobrý stav. Tel.: 736 289 282.
•• Š 120 zadní L+P dveře bez koroze
a zadní čelo, levně. Tel.: 607 252 531.
•• Š 105 po celk. GO, 6.000 Kč nebo
vyměním za prase do 150 kg. Tel.:
546 425 320, 775 988 004.
•• Š Forman, různé ND, pohon PLG,
cena dohodou. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• ND na Š 110 R, možno i papíry, lze
po dílech nebo komplet, cena dohodou. Tel.: 721 050 679.
•• doklady na Renault 11 TD, r.v. 87,
emise a STK do 10/06. Tel.: 603 315958.
•• repas. převod. na Avii, 4 rychlost.,
3.800 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/65,
R15, vzorek asi 3 mm, 800 Kč /ks.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. kola na Avii (disk + Barum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks
750-16C MB 60, vzorek 90%, 2.200
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. funkční motor + převod.
(5ti rychlostní) na Avii 21,31, 20.000
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. kabina na Avii 21,31,
modrá, 10.000 Kč. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• spojkový komplet na tyto vozy:
VW Passat, Vento, Seat 1,9 TD, 89-93
nový, nepoužitý, PC 5 tis. Kč, nyní
3 tis. Kč. Tel.: 777 110 111.
•• spojkový komplet VW Passat, Vento,
Seat 1,9 TD 89-93, nový nepoužitý.
PC: 5.000 Kč, nyní 2.500 Kč, TR.
Prosím SMS na tel.: 608 523 698.
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chlazením, r.v. 91, 8.000 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9 TDI,
model 95, (bouráno r. 96), 3ks dveře,
1 přední spoiler, 2 světlomety (el.
ovl.), ventilátory chlazení, cena dohodou. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• přední světlomety na Toyotu Hiace, cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• stř. zahrádku na Š 1203, 200 Kč;
na Š 100, 100 Kč. Tel.: 776 300 578.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD se zahradou a dvorem v MK nebo
v obcích Rybníky, Polánka, Rakšice, v
dobrém stavu, nejlépe 3+1 či možnost
přístavby, do 1,2mil. Tel.: 606 279 394.
•• menší cihlový byt v OV, jen MK,
do 450 tis. Kč. Tel.: 721 164 120.
•• malý domek na měs. splátky kdekoliv v JM kraji, chcete-li prodat,
nebo víte o někom, kdo by takový
malý domek pro důchodce měl, prosím
volejte nebo SMS na tel.: 602 589 114
•• byt 1+1 v MK, platba v hotovosti,
spěchá. Tel.: 602 469 625.
prodám
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku, WC,
koupelna, průjezd, garáž, stodola, velký dvůr a zahrada, 2x sklep, pozemek
1390 m2, ihned k bydlení, 890.000
Kč. Tel.: 603 841 167.
•• domek u MK, větší 2+1 k rekonstr.,
obyvatelný, plyn, voda, el., zahrada a
další stav. místo, 530 tis. kč, dohoda.

tel.: 776 513 193
•• RD v Olbramovicích 3+1, velký
sklep, stáří 30 let, nutné dodělávky,
420 tis. Kč. Tel.: 605 370 932.
•• dům Pohořelice-město, 2 podlažní,
podsklep., velké nebyt. prost., garáže,
byty, vh. pro obchod, restauraci aj.,
cena dohodou. Tel.: 608 094 499.
•• stavební pozemek 10km na východ
od Třebíče, o rozloze 953 m2, vrt. studna, IS a el. přípojka. Tel.: 515 338 356
pronajmu
•• DB 1+kk (27 m2) ve Vémyslicích,
700 Kč/měs., možný i odprodej. Tel.:
775 694 497.
•• garáž v Letkovicích. Tel.: 775 628 042.
hledám pronájem
•• v Ivančicích nebo v MK, matka a 2
starší děti, spěchá. Tel.: 737 604 044.
•• 20-ti letá, od února do června, cena
dohodou. Tel.: 728 635 639.
•• matka s 1dítětem, u starších hodných lidí, nebo pronájem bytu či RD
1+1/2 za rozum. cenu, jen Oslavany a
blízké okolí, spěchá. Tel.: 736 615 608.

Stavba - zahrada

koupím
•• pletivo plotové, v. 150 cm. Tel.:
737 407 461.
•• venkovní dveře v dobrém stavu
jakékoli šíře; dveře 60, prosklené L.
Tel.: 724 251 701.
•• okno zdvojené, š. 120 - 130 cm, v.
150 cm. Tel.: 546 423 671.
prodám
•• stavební kalfas, dvoufalcovou
křidlici s glazurou 50 ks, 1 ks/10 Kč.
Tel.: 605 776 380.
•• okna 135/145 s rámem, zasklená,
s kováním, vč. vnitřních žaluzií; dveře
š. 70 a 80, plné i zasklené, L+P, obojí
zachovalé, levně. Tel.: 607 252 531.
•• nepouž. sprch., plech. kout vč. vodovod. baterie, 1.600 Kč.Tel.: 723 428 899.
•• levé a pravé balkónové dveře se
zárubní, dřevěné, zdvojené, 5 let používané. Tel.: 604 710 758.
•• nové červené komínové cihly 120
ks, 1ks/11Kč. Tel.: 723 343 372.
•• nové vakuov. dřevěné bílé okno do
koupelny 100x60 cm + rámeček na
síť; nové dřevěné vakuov. bílé okno
na WC 60x60 cm + rám na síť, cena
doh. Tel.: 515 337 301, 728 859 147.

•• pult. mrazák (dělené víko); lednici
kuch. (průmysl.); plyn. ohřívač (výdejní pult jídla), prosklenou chladící
vitrínu. Tel.: 603 863 962.

dio typ 4002A, r.v. 1955, jen nejvyšší
nabídce. Tel.: 606 305 423.
•• levně několik minulých roč. časopisu Readers´ D. výběr. Tel.: 606 904 446.

prodám
•• nový kočár, 4-komb. zn Mikrus, použ.
3 měs., potah šusťák modrá s béžovou, plášt. + přenos. kabela, PC 8.500,
nyní 4.000 Kč. Tel.:732 615 485.
•• sedačku na zadní rám kola do 25
kg, 400 Kč. Tel.: 732 615 485.
•• kočárek, trojkomb., nafuk. kola,
polohov., tm.modrá se smetanovou,
prací potahy, zdarma pláštěnka, síťka
a šle, PC 10.300 Kč, nyní 3.800 Kč.
Tel.: 605 825 409 po 17 hod.
•• kolo bicross, na 4 – 6 let, pěkné,
800 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• fusak, tm. hnědý, pravý beránek,
500 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• novou prošív., péřovou ložní soupravu do dětské postýlky, PC 1.200,
nyní 900 Kč. Tel.: 732 777 155.
•• oblečení na děvče 0-1 rok, šaty, body,
čepice, kloboučky, tepláčky, ponožky
aj. asi 60 ks, ne jednotlivě, cena doh.,
možno i dobírkou. Tel.: 605 724 881.
•• dětské sáňky s opěrou. Tel.: 605
776 380.
•• autosedačka zn. Chicco, polohovací se stříškou, sv. zelený dětský motiv,
0- 13kg, PC 1.200Kč, nyní 800 Kč.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“, vynikající pro mimina na koupání až do 2
let, 650 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• hluboký kočár, trojkomb., nafuk.
kola, ve výborném stavu, málo použ.
+ taška a pláštěnka, síťka, 1.500 Kč;
peřinky, nové, nepoužité, 500 Kč;
fusak modrý, 500 Kč; sport. kočárek
zn Chico Pick-Up červenomodrý
+ pláštěnka, nánožník, 1.400 Kč. Tel.:
606 275 954.

prodám
•• Creatin monohydrate od firmy megabolid, 1,5 kg, 750 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• pleny pro dospělé, vh. pro ležáky,
Tena-slip, Medium „M“, vel. přes
boky 70-110 cm, 4 bal./40 ks, 200
Kč/bal., jen vše najednou. Tel.: 723
033 622 do 16 hod.
•• hoblovku, protah, dlabačku, frézu,
pilu, v. stolu 900, š. 200, nová, 9.000
Kč. Tel.: 732 853 237.
•• novou hlavici k el. vrtačce, prům.
1-13 mm; starožitný kulatý stůl + 2
židle. Tel.: 605 776 380.
•• paruku, krátkovlasá, blond, šedostříbrný melír, málo použ., 400 Kč.
Tel.: 731 374 265.
•• kožich krátký, béžový, nestříh. be-ran, vel. XL, 500 Kč; brusle dětské,
hnědé, 50 Kč, cca vel. 21; boty na běžky, vel. 23, 80 Kč. Tel.: 737 407 461.
•• ručně háčkované ubrusy na kulatý
stůl, různé velikosti, cena dohodou.
Tel.: 732 777 155.
•• originální DVD filmy, levně. Tel.:
775 628 042.
•• masážní lůžko, nastavitelná výška.
Cena 5.500 Kč, dohoda možná. Tel.:
776 152 027 po 16. hodině.
•• bílá umakartová kuchyňská linka
dl. 3 m, osvětlení pracovní plochy.
Málo používaná, cena 3.000 Kč. Tel.:
776 152 027 po 16. hodině.
•• glukoměr pro diabetiky za 500 Kč.
Tel.: 776 152 027 po 16. hodině.
•• kožené diabetické boty vel. 37, téměř
nenošené. PC 1.600 Kč, nyní za 600
Kč. Tel.: 776 152 027 po 16. hodině.
•• velmi levně funkční skříň. šicí stroj;
dámské jízdní kolo bez přehazovačky.
Tel.: 515 324 366 + záznam.
•• funkční mandl, š. 120 cm, cena
dohodou. Sdružení nájemníků bytů
Oslavany, info na tel.: 732 645 748.
•• nové nerozbal. dívčí bílé boty s bruslemi, vel. 35, 550 Kč, nevh. vel. Tel.:
606 279 394.
•• oboustranné plechy smalt, barva
tm. hnědá, vh. na bazén, 5 ks, velká
sleva. Tel.: 732 701 715.
•• smalt. plech na kruh. bazén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000 po
18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 800 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• řeznický špalek, rozměr desky 50x50
cm, v. 80 cm, cena 2.000 Kč. Tel.: 515
320 000 po 18. h.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks,
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000
po 18. hod. hod.
•• kolo Eska univ., přehaz., nosič, ráf.
brzdy, stojan, světla, levně; kabel vh.
pro přípojku, vysutý 4x16 m2, d. 20 m
Tel.: 607 252 531.
•• el. kufříkový šicí stroj zn Nikoleta,
mnoho druhů stehů, vyšívání atd.,
1.500 Kč, nevyužitý dárek. Tel.: 731
069 270, 728 421 813.
•• montérky na svařování, nové,
nehořlavý materiál, šedé a červená
ramena, v. 182 cm, 500 Kč. Tel.: 604
710 758.
•• pokoj. květinu Monsteru, 12 listů,
v. 190 cm. Tel.: 604 710 758.
•• stolní brambory, ručně sbírané, bez
chem. ošetření, odrůda Impala, 7 Kč/kg
při odběru nad 50 kg. Tel.: 515 338
174, 603 863 470.
•• sadbové brambory polorané žluté i
červené. Tel.: 737 117 666.
•• domácí vykrmené prase, umožním
i zabíjačku. Tel.: 515 333 398, večer.
vyměním
•• videokameru Panasonic NV - RZ 5
(ještě 1 r. v zár.) za Žaka Liberijského
,dokrmeného nebo na dokrmení. Tel.:
604 303 267, kraj B.

Vše pro děti

Zvířata

•• HIFI STUDIO, HIFI BAZAR, CD
SHOP nabízí široký výběr CD přehrávačů, zesilovačů, DVD, domácích kin, autorádií, autozesilovačů,
reprosoustav, CD novinek (bazar)
a dalšího sortimentu. Pohořelice,
Komenského 182, tel.: nonstop 606
316 207. Po-pá: 9.00-17.00.

prodám
•• 8 měs. slepičky, již snášejí, 140 Kč.
Tel.: 546 437 269, so, ne kdykoli, po
- pá po 17 hod.
•• korelu bílou 1.0, 280 Kč, kaka.c.c.
zelený 1.0, 300 Kč, agap. škrab. 1.3,
280 Kč, agap. ružoh. 1.1 bělolící, 350
Kč. Tel.: 604 303 267.
•• sport. pony, valach, 4 roky, hnědák,
kvh 120 cm, vh. i k dětem, nejlépe do
sportu, tahá, skáče. Tel.: 776 147 557.
-prase 150 kg. Za 34 Kč/kg živá váha.
Tel.:737 117 666.
•• bernský salaš. pes, 6 týdenní štěňata bez PP, očkovaná, pěkná, 3.500 Kč.
Tel.: 777 877 631.
•• fenku zlatého retrívra, 1 r., vh. k dětem,
mazel, zvyklá v bytě i venku, 3.500 Kč,
rychl. jednání sleva. Tel.: 776 147 557.
•• štěně pražs. krysaříka (srnčího ratlíka),
3.500 Kč, spěchá. Tel.: 737 357 795.
•• bílá štěňata německého špice. K odběru
ihned. Tel.:728 642 078, 602 487 128.
•• 2 měs. štěně yorkšír. teriéra (pes),
po rod. s PP, 5.000 Kč; štěňata Sharpeje
(černá a písková), po rod. s PP, 5.500
Kč, obojí k vidění. Tel.: 723 403 186.
•• kočky, kocoury nebo koťata různých
barev za cenu kastrace a očkování, naučena životu v bytě, soužití se psem.
Tel.: 724 005 962, 605 064 290.

koupím
•• SIM kartu se sítí Oskar, s kreditem
50 Kč - zaplatím. Nejlépe staršího data,
ale funkční. I SMS na tel.: 602 103 018.
prodám
•• TV-FM kartu Win Fast-Expert,
nová. Tel.: 603 214 193.
•• Nokii 3410 v orig. bal. se zár. 1 rok,
cena dohodou. Tel.: 775 628 042.
•• sim kartu T-mobile, levně. Tel.: 775
628 042.
•• Epilátor zn. Braun silk epil, málo
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• Hi-fi věž Thomson-3 cd, stříbrná,
dál. ovl., 2.500 Kč. Tel.: 775 120 782.

•• Hledám partnera do tanečního kroužku (17 - 20). Výuka probíhá v Oslavanech. SMS na tel.: 605 357 699.
koupím
•• akordeon Delicia (pouze) 96 basů.
Tel.: 543 233 836 nebo e-mail: milan.rysavy@volny.cz.
prodám
•• 2x lyže 130 cm, nové váz.; dětské
lyže 80 cm - 1m + váz., 5 březových
košťat, cena doh. Tel.: 515 336 601
•• akvárium v. 80, d. 40, š. 35 i s rybičkami a přísluš. a stolkem na míru,
cena dohodou. Tel.: 775 628 042.
•• staré rádio typ 536A, r.v. 1967 a rá-

Vybavení domácnosti

prodám
•• plyn. kotel Destila 12kW, možnost
s 18 l expanzní nádobou a čerpadlem,
cena dohodou. Tel.: 604 405 330.
•• peřináč s válendou; kuch. stůl se
zlatou nohou v provedení olše, 90 cm,
nový; samoodmraz. chladničku novou
na 155 l. Tel.: 605 776 380.
•• sed. soupr. (rozkl. letiště) a křesla
s ÚP, potah hnědá s béžovou, málo
používaná, cena dohodou. Tel.: 515
337 301, 728 859 147 po celý den.

Elektro a elektronika

Hobby

Různé

Služby
•• Máte problémy s pletí, jste unaveni
a podráždění? Chcete nějaké kilo
shodit či jen vytvarovat postavu?
Správný čas začít! Volejte p. Šumberová, tel.: 776 274 058.
•• Fitcentrum D. Janíčková, Sportovní hala Ivančice nabízí v nových
prostorách: box, kickbox, stepper,
běžecký pás, spinning, kola, posilovací stroje. Tel.: 546 451 585.
•• Potřebujete ihned řešit Vaše bydlení? Nabízíme Vám půjčku s výhodnou
úrokovou sazbou 4,8% s možností
finančních prostředků ihned!!! Př.:
půjčka 350.000,- Kč, splátka 2.270,Kč. Bez ručitele, nulový vklad. A
bydlení je Vaše!! Tel.: 606 915 721,
731 215 261.
•• VIDEODOKUMENT František
Veselý - videozáznamy svateb
a oslav v digitální kvalitě. Chcete
zachovat Vaše rodinné filmy ze
starých promítaček (8mm - 16mm)
a vidoezáznamů (všechny druhy
systémů)? Vaše filmy můžeme
upravit střihem a doplnit titulky
a hudbou. To vše na pevný
nezničitelný disk CD nebo DVD.
Informace na tel.: 602 740 825.

Seznámení

•• 40/175/70 rozvedený, hledá ženu
32-38 let k vážnému seznámení. MK
a okolí. Tel.: 736 454 043.
•• je mi 46 let, 170 cm, obyčejný
chlap, nekuřák, trochu příroda, vlastní
byt a hledám obyčejnou ženu k vážnému seznámení. Ivančice a okolí.
SMS a volání na tel.: 721 014 276.
•• svobodný, 36 let, hledá svobodnou
nebo rozv. maminku k vážnému seznámení. Samota tíží. Tel.: 606 460 464.
•• důchodce, vdovec, hledá touto cestou kuchařku do domácnosti ve věku
50-60 let s nástupem ihned za stálé
bydlení v RD, dlouhodobě. Jen vážné
nabídky na tel.: 515 320 802.
•• Jestli Tě tíží samota a chceš to
změnit, napiš 35-ti letému, dítě není
překážkou. Ve dvou se to lépe táhne.
Tel.: 721 084 657.
•• Hledám k seznámení štíhlou, milou,
pohlednou dívku, nekuřačku, bez závazku, ve věku 22 - 30 let. Jsem nekuřák 29/190/82 kg. Můžeš být z Ivančic
nebo okolí. Tel.: 721 697 181.

Zaměstnání

hledám
•• švadlena 20 let praxe, hledá práci
v Ivančicích a okolí. Tel.: 732 637 844.
•• barman, číšník přijme ihned práci
v kavárně, restauraci, baru, diskotéce,
kasinu. Noční, víkendy a přesčasy nejsou překážkou. Tel.: 775 679 976.
•• práci jako řidič do 3,5 t, rozvoz dovoz materiálu, i v ranních hodinách,
popř. montáže. Tel.: 603 971 061.
•• žena, 36 let hledá jakoukoli práci
na přivýdělek so-ne, možno i v týdnu po
17 h. Jen Ivančice. Tel.: 775 136 810.
nabízím
•• práci u hospodářských zvířat, 4
dny v týdnu po 2 hodinách, okolí
MK. Tel.: 723 428 899.
•• katalogy domácích prací. Bližší
info a přihlášku za zn 6,50 Kč. Macháčková K., Nábřežní 18, Oslavany
664 12. Oslavanským doručím za
SMS s adresou. Tel.: 607 989 177.
•• Přijmeme spolehlivé pracovníky
do kanceláře. Požadujeme spolehlivost, komunikativnost. Zaškolíme,
info na tel.: 605 254 556.
•• Přijmeme nové spoluprac., po zaškolení 23 tis./měs. Tel.: 777 338
349.
•• Čs. firma přijme pro nové pobočky
na Moravě telefonisty, OZ, manažery, ne Herbel. dealer ap. Příjem 28
- 42.000 Kč/měs. po zaprac. os. vůz.
Info na tel.: 728 958 301.

•• Přijmeme nové pracovníky pro
zajištění chodu nového obch. zastoupení. Zaškolíme, výdělky 20 - 50.000
Kč/měs. Info na tel.: 605 254 556.
•• Hledáme spolehlivé, komunikativní pracovníky pro obchod a reklamu
na pozice: telefonista, zprostředkovatel, obch. zást. Příjmy 18 - 25.000
Kč/měs. Tel.: 607 179 486.
•• Přijmeme spolehlivé komunikativní pracovníky, příjem po zapracování
18 - 40.000 Kč/měs, zaškolení, služ.
vůz. Tel.: 605 254 556.
•• Firma Avon - kosmetická společnost
pro ženy nabízí spolupráci a přivýdělek. Registrace a materiály zdarma.
Provize 15-30% + 6 kampaní s dárky.
Další info: 775 350 251.
•• Máme práci z domu pro 100 mužů
a žen z tohoto regionu.
Tel.: 777 315 033.
•• Společnost TC MACH, s.r.o.
vyhlašuje konkurz na pozici asistent
/ka ředitele. Požadavky: anglický
jazyk (slovem i písmem), práce na PC
(znalost MS Word, MS Excel, MS
Outlook), řidičský průkaz sk. B, flexibilita, ochota učit se, pozitivní přístup,
příjemné vystupování. Nabízíme
výkonové ohodnocení, další vzdělávání. Přihlášky označte slovem
ASISTENT/KA a zasílejte na adresu
TC MACH, s.r.o., U Mostu 590,
672 01 Mor. Krumlov nebo faxem
515 321 014 nebo volejte 737 260 794
(pí Machová). Termín uzávěrky je
20. ledna 2005.
•• Společnost TC MACH, s.r.o.
vyhlašuje konkurz na pozici obchodník. Požadavky: práce na PC (znalost
MS Word, MS Excel, MS Outlook),
řidičský průkaz sk. B, flexibilita,
ochota učit se, pozitivní přístup,
příjemné vystupování. Nabízíme výkonové ohodnocení, další vzdělávání.
Znalost AJ výhodou. Přihlášky
označte slovem OBCHODNÍK a
zasílejte na adresu TC MACH,s.r.o.,
U Mostu 590, 672 01 Mor. Krumlov
nebo faxem 515 321 014 nebo volejte
737 260 794 (pí Machová). Termín
uzávěrky je 20. ledna 2005.
•• AVON COSMETICS nabízí spolupráci ženám, dívkám, babičkám!
Jistá provize i dárky, úvodní materiály zdarma. Zahajujeme akci
„BOMBA“ v níž losujeme 2 automobily zn. Renault Modus, 200 věcných
cen a 2.000 kosmetických balíčků.
Volejte telefon: 777 969 552.

Vzkazy, sdělení

•• Poděkování
V podvečer 23.12.2004 se odehrálo na rybnickém hřišti překrásné
představení „Rybnické Betlém“. Je
obdivuhodné, že se parta lidí dokáže
domluvit a něco tak pěkného dobrovolně a zadarmo ve svém volném čase
realizuje. Nešlo jen o to obléci kostým
a půl hodiny někde stát. Musela se
připravit scéna, zajistit a dovézt zvířata, připravit kostýmy ..., takže ve
finále spousta lidí, kteří na vystoupení
pracovala ani nešla vidět a svých „20
sekund slávy“ si ani neužili. Všem
chci poděkovat, a to jmenovitě: díky
Mirko Tunková s dětmi Adélkou a
Filipem, Kristýnko Eliášová, Lucinko
Šedová, Jitko a Radku Fialovi, Aloisi
Kabátku, Libore, Dano, Liborku
a Ivuško Procházkovi, Petro Hájková,
Milane, Barunko, Jeníku a Anežko
Ficovi, Evíku Věžníková, Zdeno, Toníku, Radko a Peťulko Turkovi, Karle
Šoukale s vnukem Honzíkem, taťko
Romane se synem Romanem Dvořákovi, Naďo a Miloši Dvořákovi,
Rosťo a Petře Holubovi, celá rodino
Krejčích, Jardo, Jardo, Lenko, Míšo,
Tomášku a Pavlo, Petře Šeinere. Snad
jsem na nikoho nezapomněla. Díky.
A vydržte i příští rok!
L.F.
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MOTORISMUS SE ZRCADLEM
Na následujících fotografiích přinášíme momenty z motoristických podniků, které pro Zrcadlo v uplynulé sezóně
zachytil fotograf Květoslav Adam a textem okomentoval Ctibor Adam. Ti z Vás, kteří se zúčastnili výherních křížovek
a měli štěstí při losování se na některé závody podívali osobně i díky naší redakce.

Ý Při závodech se neobdivují pouze auta a motorky.
Þ Celý seriál mistrovství GT, jehož závod se uskutečnil
i na AMD Brno, absolvoval modřický Jan Vonka se svým
Porsche.

Ý Králem Akai Arenacrossu se v brněnském Rondu stal
jihoafričan Collin Dugmore.

Ý I po přestupu od Hondy k Yamaze ukázal italský mladík
Valentino Rossi, kdo je nyní nejlepším jezdcem planety
a získal již šestý světový titul.

Ý V Brně se jel i závod historických vozů Formule 1. Na
snímku je Lotus, se kterým v GP startoval Nigel Mansell.

Þ První česká superstar Aneta Langerová se při závodech
DTM v Brně setkala s Jarkem Janišem. Uprostřed jezdcův
manager Antonín Charouz.

Ý Švéd Mattias Ekström /Audi/ si vítězstvím na Masarykově okruhu definitivně vybojoval titul šampiona DTM.

Þ Adam Lacko těsně před startem šestihodinovky v Brně,
kde zvítězil společně s otcem a synem Charouzovými.
Ý Nosislavský Jan Brabec si z Ronda odvezl druhé místo
ve třídě 125 ccm.

Ý Domácí jezdec Martin Rada
na Agrotec rallye show Modřice.

Þ Výkon svého syna ve Formuli 3000 při Jarní ceně Brna
sledoval trojnásobný mistr světa F1 Niki Lauda.

Ý Letošní mistrovství světa silničních motocyklů jezdil Lukáš
Pešek s podporou brněnského Masarykova okruhu.
Û Trucker Adam Lacko startoval ve volných termínech
v Česká Pojišťovna-Škoda Octavia Cup.

