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VAŠE SPLNĚNÁ PŘÁNÍ...
Stavba - koupě - rekonstrukce domu, bytu.

S ničím nečekejte na jaro,
začněte s vyřizováním PRÁVĚ TEĎ !!!

Úrok 4,8% po celou dobu splácení.
100.000 Kč bez ručitele a zajištění.
Vaše šance je tady!

Nezávislý regionální čtrnáctideník

PODNIKATELSKÉ

úvěry do 5 mil. Kč
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Z RCA DLO
Ročník IV. • Číslo 02

28. ledna 2005

Bez zástavy nemovitosti
OSVČ = ručení směnkou

Brno, Česká 11, tel.: 532 193 153
GSM: 608 945 185, 721 160 799

Tel.: 736 484 438, 736 485 009

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Vedení radnice se odvolá
proti uložené sankci
/Ivančice/ Z rozhodnutí finančního úřadu Brno - venkov, musí
město Ivančice na základě platebního příkazu vrátit státní dotaci
z programu regenerace městských památkových rezervací a zón
České republiky, ve výši 1 800 000 korun. Jedná se o dotaci z let
2001 a 2002, tedy za minulého vedení radnice, které rekonstruovalo
památník Alfonze Muchy. Důvod finanční sankce je neoprávněné
čerpání dotace na práce, které nebyly součástí „Rozhodnutí o přidělení státní dotace“. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce Muchova
domu je dokončena a tato kulturní památka slouží svému účelu,
požádá radnice ministerstvo Financí ČR o odpuštění sankce.
/jak/

Bude o dva radní méně
/Moravský Krumlov/ Hned v úvodu dvacátého zasedání
Zastupitelstva města Moravský Krumlov konaném 24. ledna se
s očekáváním projednával významný a sledovaný bod, volba
členů rady města - doplnění dvou členů. Tyto posty se uvolnily
po předchozí rezignaci Stanislava Trefila a Ing. arch. Daniely Kudrové. Zastupitel Mgr. Tomáš Třetina (ČSSD) vyzval na základě
povolebních vyjednávání Nezávislé kandidáty, aby navrhli nové
členy. Protože zřejmě nikdo neměl zájem, navrhnul Mgr. Bořivoj
Ziegler (Nezávislý kandidát) změnit počet křesel na pět. Na tomto
základě zastupitelstvo města revokovalo svoje dřívější usnesení
„ustavující usnesení zastupitelstva města“ a nově se usneslo
na změně počtu členů rady města ze sedmi na pět. „Předpokládala
jsem, že budou navrženi noví členové a bude doplněn stávající
počet členů rady. Vývoj situace mě velmi překvapil. Podle mého
názoru je tato funkce především o práci, a ne o vyřizování si účtů,”
uvedla k situaci místostarostka Marie Valachová.
/mask/

Krumlovští v Bratislavě
/Moravský Krumlov, Bratislava/ Velmi významné návštěvnosti se dostalo stánku města Moravský Krumlov v zahraničí, a to
na prestižním veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. Veletrh proběhl minulý týden a v rámci expozice se také
prezentovaly jednotlivé obce z regionu Krumlovska a Znojemska.
Obecně se na tomto veletrhu snaží zviditelnit obce ze Slovenska, České republiky a celé Evropy, které mají zájem přilákat
turisty právě k do své země. „Na náš stánek čítající zhruba 20 m²
jsme v letošním roce přibrali i část regionu. Bylo tam Vranovsko,
Znojemsko, Únanov, Olbramovice a samozřejmě Moravský
Krumlov. Myslím si, že stánek se nám podařilo vyzdobit na velmi
solidní úroveň, a díky firmě Incheba, se kterou úzce spolupracujeme, jsme ho měli zadarmo,“ uvedl k expozici starosta Moravského
Krumlova Bartoloměj Pitlach.
Krumlovská a znojemská děvčata se snažila podat návštěvníkům co nejpřesnější informace. Zájem byl především o obrazy
Alfonze Muchy, Muzeum vojenského opevnění, historické stavby
a kulturní akce pořádané nejen ve městě, ale i okolí. „Z turistických možností jsme poukazovali na Rokytenské slepence.
Pomocí letáků a fotografií jsme se snažili ukázat zajímavý ráz
zdejší krajiny,“ doplnil Bartoloměj Pitlach. Podařilo se také prohloubit dosavadní dobré kontakty a navázat nové. „Musím říci, že
tento veletrh na mě působil poněkud prostornějším a klidnějším
dojmem než obdobný v Brně. Byly tu stánky dobře uspořádány
a Slováci jsou opravdu pohostinní,“ zhodnotil bratislavský veletrh
starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Redakce čtrnáctideníku
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

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

/Region/ Také města našeho
regionu se prezentovala na letošní
přehlídce a veletrhu turistických
možností Regiontour v Brně.
V pavilonu B brněnského výstaviště mnozí návštěvníci mohly
shlédnout expozice, které měli
přilákat a upozornit na přednosti
a zajímavosti kraje.
Hned v úvodu při zahajovacím
ceremoniáři sdělil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek:
„Jsem rád, že se tady setkáváme
v tak dobré náladě. Začali jsme
muzikou, a pokračovat budeme
v jednáních s hejtmany, jak zblízka
tak i z daleka.“
Expozici Znojemska zastřešilo
a připravilo OPS Regionální rozvoj Znojmo, který sdružuje obce
a města, které se na těchto akcích
prezentují. „Dnes již tradičně se
město Miroslav zúčastňuje svojí
prezentací na Regiontour. Jsem
rád a potěšen, že první zahajovací
den patří nám, protože město svůj
význam má a má co nabídnout.
Návštěvnost na našem stánku je
velká a zájem o nás je. Upozorňujeme na obří adventní věnec,
skořápkovník a jiné rekordy jako
pořádání meruňkobraní. Je to dobrým mottem, aby turismus v Miroslavi byl nadále rozvíjen,” uvedl
starosta Miroslavi Augustin Forman.
Stánky s turistickými možnostmi severu znojemského okresu
navštívil také ministr životního
prostředí Libor Ambrozek a poznamenal: „Krumlovsko je region, ze kterého pochází náš rod
a můj první pohled míří právě
sem. Možnosti kraje v cestovním
ruchu tu určitě jsou. Není to jen
o tom víně, ale také o přírodě,
protože kaňony řeky Rokytné
mezi Krumlovem a Ivančicemi

foto: mask
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redaktor - redaktorka
Požadujeme:
• dobrou komunikativnost
• flexibilitu, časovou pružnost
• vlastní automobil a řidičský průkaz sk. B
• znalost MS Word, Excel, Outlook
• připojení k internetové síti výhodou
• dobré písemné vyjadřování a sloh

Regiontour - příležitost pro obce

obchodní zástupce
pro příjem inzerce
Požadujeme:
• dobrou komunikativnost
• flexibilitu, časovou pružnost
• vlastní automobil a řidičský průkaz sk. B
• praxi v obchodní činnosti
• znalost práce na PC výhodou
Nabízíme:
• samostatnou a zajímavou práci
• pevnou i provizní mzdu
• služební mobilní telefon

Své přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu redakce:
Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov nejpozději do 7. února 2005

foto: mask

jsou jedny z nekrásnějších z moravských řek. Málokdo zná tyto
vápencové skály, kterými disponuje Moravský Krumlov, a je
potřeba to více prodat. Určitě
bych upozornil na to, že se v kraji
podařilo věnovat této oblasti více
prostředků, a to i na ekologickou
infrastrukturu měst a obcí, jako
jsou čistírny odpadních vod,
kanalizace, vodovody a dát tak
prostor pro budování právě této
infrastruktury, aby když jsem
turisté přijedou měli určitý komfort.” Obě města návštěvníkům
nabízela reklamní letáky upozorňující jednak na pamětihodnosti a zvláštnosti regionu spolu
s kalendářem kulturních akcí.

L. Ambrozek, V. Adam, V. Aldorf

Libor Ambrozek u stánku s Marií Valachovou a Bartolomějem Pitlachem

U miroslavského stánku čepoval
místostarosta Roman Volf na
ochutnávku pivo Hostan. Krumlovský stánek vedl starosta Bartoloměj Pitlach s místostarostkou
Marií Valachovou. Krumlovsko
se také chlubilo zrekonstruovanými opevněními z druhé světové
války, samozřejmě nechyběla
Muchova Slovanská Epopej.
„My jako obec Hostěradice se
tady neprezentujeme, ale zúčastnil jsem se tohoto veletrhu regionů, abych zjistil, jak se propagují
obce nejen u nás, ale i jinde.
Myslím si, že to, co je tady
předváděno, má něco do sebe, a
i Hostěradice by se měly připojit
k obcím znojemského regionu.
Nejsme zas tak malá obec a určitou prezentaci bychom měli dělat.
Máme co nabídnout, už jenom to
víno je jednou z věcí. Je tu také
možnost se neformálně setkat
s představiteli kraje i vlády, což je
dobré,” řekl starosta Hostěradic
František Schneider.
Okres Brno - venkov měl výstavu v rámci stánku jihomoravského
kraje. Vévodilo jí město Ivančice.
Starosta města Mudr. Vojtěch
Adam sdělil: „Představení města
Ivančic na letošním ročníku
Regiontour proběhlo v rámci
expozice JM Kraje a je třeba říct,
že stánek JM kraje k zájmu obcí
nestačí a budeme muset uvažovat
o tom, a to pro příští rok, že by
se mikroregion Ivančicko prezen-

toval samostatně a nikoli v rámci
kraje, například jako Dolní Kounice. Chtěli jsme ukázat turistické atrakce ve městě, hlavně
historické památky, seznámit zájemce s takovým děním ve městě,
které má cenu shlédnout a navštívit. Jen krátce uvedu Slavnosti
Chřestu, Ivančická pouť, Dny
kulturního dědictví a podobně.
Ivančice rozhodně mají co nabídnout, vytvořili jsme i potřebné
zázemí, takže se mohou prezentovat na velmi dobré úrovni.”
Na Oslavanském stánku jsme
zastihli místostarostu Mgr. Miloše
Musila a zeptali se ho na jejich
expozici: „Máme několik tématických okruhů. My tu zviditelňujeme náš zámek s kulturními
akcemi a muzejními výstavami,
restaurací a pivovarem. K turistickým možnostem v okolí Oslavan patří naučná stezka, přírodní
park Oslava a rozvoj cyklotras
a to nejenom těch, které vedou přes
naše město, ale i s návazností,
případně tématicky zaměřené,
jako jsou Hornická, Energetická,
Templářská. Také 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 je
směřována i naše prezentace
na Regiontour pro rok 2005”,
uvedl místostarosta Oslavan
Miloš Musil.
/mask/

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Deset milionů do investic Obec Rybníky udržuje cizí nelegální skládku Písečnák
/Ivančice/ V Ivančicích i přes současný stav městské pokladny hodlají
investovat nemalé částky do infrastruktury. „Aby se mohlo realizovat
to, co skutečně je ve městě potřeba, stálo by nás to 45 milionů, což je
naprosto nereálné. Prostředky, které budou na investiční akce uvolněny
zdaleka této výše nebudou dosahovat, proto se musí provést pečlivý
výběr akcí, které budou realizovány a stanovit priority výběru,” uvedl
starosta města Mudr. Vojtěch Adam. V současné době ještě není schválen rozpočet města, hospodaří se podle provizoria a proto není přesně
určena částka, která bude na investice uvolněna. Předpokládá se, že by
mohlo jít přibližně o 10 milionů.
Z loňských akcí, které přecházejí do letošního roku, to je například
kanalizace na ulici J. Blahoslava a dokončení rekonstrukce veřejného
osvětlení na starém sídlišti. Z celé řady nových akcí by to mohla být
oprava fasády Besedního domu, potřebné opravy místních komunikací
a chodníků v Letkovicích, Hrubšicích a Budkovicích. Bude se také
zpracovávat projektová dokumentace na opravu sinagogy. Opravy
a celkové rekonstrukce by se mělo dočkat i jeviště v ivančickém kině.
Samozřejmostí je, že na jednotlivé projekty bude vedení města žádat
o dotace, a to jak ze státních fondů, tak i z evropských.
/mask/

Ve škole budou chybět žáci

foto: mask

/Moravský Krumlov/ Minulý týden navštívili radní města v rámci
rozvoje školství ve městě Základní školu na Klášterním náměstí. Hlavním důvodem byl velký rozdíl v počtu žáků, kteří navštěvují místní základní školy. Radní se v rámci předem plánovaného setkání seznámili
s fungováním školy. V dalších dnech si také prohlédnou ZŠ na ul. Ivančická. „Hlavním důvodem návštěvy je obrovská disproporce v počtu
žáků. Máme zprávy, že v souvislosti se zápisem žáků do prvních tříd
se většina hlásí sem na tuto školu. Chceme vědět, v čem to vlastně je,
v čem to vězí, proč je na jedné škole hodně žáků a na druhé málo, kde
je problém. Zjistíme jak obě fungují, v čem je výhoda jedné nebo druhé
a jak tomu pomoci,“ sdělil starosta města Bartoloměj Pitlach při
prohlídce budovy. K případné redukci dále uvedl: „Je to vzdálená
budoucnost. Dětí bude ubývat a my se musíme na to připravit. Odbor
školství zpracovává koncepci, která by měla být hotova do konce měsíce června. Je to dlouhodobá záležitost, a školy se s tím musí srovnat,
jsou vlastně konkurenční.“ Ředitel ZŠ na Klášterním náměstí František
Vrána uvedl: „Dnes k nám přišla Rada města Moravský Krumlov prohlédnout si školu. Já jsem je po celé škole provedl, seznámil jsem je
s problematikou a specifikací výuky žáků a práce pedagogů. Sám jsem
se dozvěděl od radních, že se bude řešit problém základního školství
ve městě. Celá situace je v jednání. Časem se ukáže, jak do budoucna
město problém vyřeší, a jak se dotkne nás, žáků a rodičů.”
/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%

ČALOUNICTVÍ
Vítězslav STIX

OPRAVY A VÝROBA
čalouněného nábytku
čalouněných dveří
čalouněných autosedadel

Výroba KVALITNÍCH
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

/Rybníky/ Po půl roce jsme se
zajeli podívat na „Písečňák”, což
je bývalý, dnes již vytěžený pískový lom mezi obcí Rybníky a
Moravským Krumlovem. O faktu, že sem občané a firmy i přes
zákaz sváží svůj odpad jsme již
na stránkách Zrcadla informovali.
Příjemným překvapením pro
nás bylo, v jakém stavu se tato černá skládka nachází. O opatřeních,
současném stavu a plánech do budoucna nás informoval starosta obce
Rybníky Ferdinand Procházka.
„V současné době je to tam pěkně upravené, ovšem nevíme, jak
dlouho to tak vydrží. Už jsme tam
měli několik cedulí, ale vždy je
někdo zlikvidoval. Myslivci tam
občas hlídají, ale nenatrefí, když
tam zrovna někdo jede s odpadky. Nejschůdnější a předběžně
domluvené je převod parcel na
obec, výměnou za jiné pozemky.
V současné době, všechno, co děláme, je nad rámec našich povinností a vlastně za majitele. Víme,
že nás bude údržba něco stát, ale
ta nás stojí i teď. Na druhé straně
někdo vytěžil písek, nezaplatil ani
korunu, někdo tam zaváží, nezaplatil ani korunu, a nás shrnování
bagrem stojí nemalé prostředky.
Kdybychom to nedělali, tak se
odpad válí po celém okolí, a to
nechceme. Neštěstím je také fakt,
že je tam cesta z více stran, to se
pak špatně hlídá. Víme, že místní
to nedělají. Jednak je to příliš
velký objem, a na druhé straně
máme po obci kontejnery na různý

foto: mask

komunální odpad,” uvedl starosta
Ferdinand Procházka.
Je obecně známo, jak se má
s odpady zacházet. Proč firmy i
sami občané nařízení nerespektují
a raději riskují pokutu, je k zamyšlení. S celou záležitostí jsme se
také obrátili na povolané. Tím je
odbor životního prostředí při MÚ
Moravský Krumlov. Jak jsme se
dozvěděli od jeho vedoucího Ing.
Miroslava Vítka: „Každý občan
je povinen chránit svůj majetek
a udržovat pořádek, jak je to dáno
platnou legislativou. V tomto

případě dle vyhlášky obce o nakládání s odpady a o čistotě obce.
Sankce k postihu dle přestupkového zákona může uplatňovat
obec na majitelích pozemku, kteří
se o něj řádně nestarají. Zákon
stanovuje majiteli povinnost
zbavit se odpadu ohrožujícího
životní prostředí.”
Jinými slovy to znamená, že za
černou skládku v „Písečňáku“ je
odpovědný majitel, a obec Rybníky ho může pokutovat za nedodržení zákona. Obec také může
požádat o dotaci na rekultivaci,

ale ta může stát několik miliónů.
„Je tam navezena hlína, a proto
se po dohodě s místním hajným
budeme snažit na těchto pozemcích vysázet keře a nízko rostoucí
stromy, aby se aspoň částečně zamezilo ukládání odpadů,” dodal
starosta obce Rybníky Ferdinand
Procházka.
„V tomto zaspaly úřady státní
správy. Jestliže povolím likvidaci objektu, nebo vytváří-li firmy
odpad, měly by prokazovat, jak
jej likvidují,” doplnil na závěr
starosta.
/mask/

Městské peníze spolknou především opravy
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově se i v letošním
roce počítá s investiční výstavbou. „V letošním roce, co se týká
investic, předpokládáme uvolnit
prostředky v celkové výši 3,6
milionů korun. Tato částka ještě
závisí na schválení zastupitelstvem města. Největší podíl
v této částce pokrývají investice
do nových rozvodů tepla na starém sídlišti, které by podle našich
předpokladů měly činit 2,5 milionu korun. Zbývající 1,1 milionu
je naplánováno na rozvody a
rozšíření rozhlasové sítě na Křepelčím vrchu a ulic u Floriánku.
Dalšího rozšíření a modernizace
se dočká bytový fond, který by-

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

chom chtěli realizovat v půdních
vestavbách. Nutně potřebujeme
také nové dodávkové vozidlo. To
stávající je staré 13 let a drží jen
silou vůle,” uvedl ředitel Správy
majetku města Moravský Krumlov Zdeněk Kabelka.
Kromě investičních akcí se
počítá také s údržbou stávajícího
majetku. „Údržba městských hradeb je řešena opravami havarijního stavu. Využíváme na ně
dotace, které by letos mohly činit
1 milion, a pokračovali bychom
částí, která byla loni dokončena,
za ústředím Jednoty směrem
ke gymnáziu. Nyní je zpracováván
realizační projekt tak, abychom
mohli podat žádost o dotaci v ter-

mínu do konce měsíce února. Samozřejmostí je bytový fond, především koupelny, modernizace
elektroinstalace a opravy krytiny
střech jejich celkovou výměnou.
Dokončovat budeme fasádu „trojdomu” v dvorní části. Fasády se
budou opravovat i na ulici Smetanova, s jejíž realizací se započalo
už v roce 2004. Další opravou,
která bude financována z rozpočtu města formou dotace Správě
Majetku Města, je oprava střechy
na budově Městské policie, která
je ve velmi špatném stavu a oprava fasády kulturního domu v Polánce. V neposlední řadě bychom
měli udělat rekonstrukci městského mobiliáře, na kterou máme

vyčleněno zhruba 50 tisíc korun,”
doplnil Zdeněk Kabelka.
Krumlovští nezapomínají ani
na zřejmě nejvíce sledované objekty, a to jsou komunikace. „Samozřejmě počítáme i s opravami
komunikací a chodníků. Zatím
není přesně určeno, které to budou a zda se bude jednat o celoplošné opravy. Hodláme vložit do
této části kolem jednoho milionu.
Zbude také na veřejné osvětlení,
to znamená na výměnu osvětlovacích těles v místech, kde je to
nejakutnější. Některá osvětlovací
tělesa jsou ve stavu, kdy si tu
výměnu zasluhují,” dodal ředitel
SMM Moravský Krumlov Zdeněk
Kabelka.
/mask/

NABÍZÍME BRIGÁDU
TAZATEL marketingových výzkumů
Mareti CZ s.r.o.
e-mail: mareti@mareti.cz
tel.: 596 910 356, mobil: 606 765 610

Lubomír Becha

Informujeme čtenáře Zrcadla o možnosti zakoupení

HYDROIZOLACE

ploché střechy • balkony • terasy • bazény
Špičkový materiál, životnost až 50 let.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Katalog firem 2005
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 včetně DPH.
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V Oslavanech schválili městský rozpočet

ilustrační foto
/Oslavany/ V Oslavanech byl
v pondělí 24. ledna na 1. zasedání
zastupitelstva města v tomto roce
schválen rozpočet na rok 2005.
„Rozpočet předjednal finanční
výbor zastupitelstva, který doporučil jeho schválení. V rámci
rozpočtu jsou mimo jiné připravovány pro město významné
investiční akce. Část jich bude
financovat přímo město a část je
vázaná na státní dotace. Z přímých investic města uvedu například pokračující rekonstrukci

zámku, další budování kabelové
televize a přípravu projektové
dokumentace pro kabelovou televizi v Padochově. Je plánovaná
také oprava místních komunikací.
V tomto případě rada města určila prioritu jednotlivých akcí,
to znamená, které ulice se budou
postupně opravovat. Protože celková náročnost se pohybuje na
úrovni 40 milionů korun a tyto
prostředky vydáváme přímo, tak
je potřeba tyto akce rozvrhnout.
Loni proběhla rekonstrukce ko-

munikací za 6 milionů na Novém
světě. Letos se bude s největší
pravděpodobností pokračovat
v části Na Vyhlídce.
Z dalších investic se jedná
v tomto okamžiku o přípravné
práce, a to je dobudování a rekonstrukce kanalizace v části
Padochov. Tam se předpokládá,
že ještě v letošním roce bude
ze strany města Oslavan podána žádost SFŽP ČR. Na kolik
bude uspokojena, zatím nevíme.
Stejným způsobem se vyvíjí i
výstavba domu s chráněným
bydlením, kde je již hotová projektová připravenost. Předpoklad
je, že v letošním roce bude podána žádost na MMR ČR a bude
snad vyřízena. Další investice

ve městě jsou soukromého charakteru. Jedná se o výstavbu bytových domů deloperským způsobem na náměstí a ulici Starohorská,“ uvedl starosta Oslavan
Vít Aldorf k právě schválenému
rozpočtu.
„Pro nás zásadní věcí je silniční
průtah městem. Je to velká investiční akce, jejíž investor je SÚS
jihomoravského kraje. V tomto
okamžiku se dopracovává projektová dokumentace na první
etapu, kterou je výstavba nového
mostu na ulici Hlavní. Prozatím
je situace dosti nejasná, protože
není známa výška uvolněných
prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje,“ dodal starosta
Vít Aldorf.
/mask/

Získají podnikatelé peníze?
/Oslavany/ Ve čtvrtek 20. ledna proběhl v nově rekonstruovaných
reprezentačních místnostech oslavanského zámku seminář, který
zorganizovala okresní hospodářská komora Brno – venkov. Semináře
se účastnili podnikatelé a starostové okolních obcí. Hlavním tématem
rozhovorů bylo čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU pro
podnikatele a obce, a nové programy podpory podnikání pro rok
2005. Setkání slavnostně zahájil a všechny přítomné přivítal starosta
města Oslavan Vít Aldorf. Své přednášky postupně přednesli Ing. Ivo
Janeba z Českomoravské záruční a rozvojové banky a Ing. Jarmila
Kubešová ze společnosti Eurovision. Poté se začalo živě diskutovat
na daná témata a možné konkrétní podoby čerpání dotačních prostředků v regionu Oslavanska.
/mask/
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Na okraj …

Před více než týdnem mne zaujaly dva titulky v regionálním tisku
Znojemska. Znojemský týden (č. 2 z 10.1.2005) ve svém článku
„MUDr. Špaček zobal StB z ruky” informuje o tom, že Policie ČR
v minulých dnech odložila trestní oznámení, které podal na tento
list MUDr. Špaček pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy.
Pomluva měla spočívat v uveřejnění informací o tom, že pan doktor
Špaček měl styky s komunistickou tajnou policií StB - Vojenská
kontrarozvědka. Policie oznámení odložila, protože se neprokázalo,
že by informace zveřejněné ve Znojemském týdnu byly nepravdivé.
Zrcadlo (č. 1 ze 14.1.2005) ve své článku „Pařík byl jmenován
konzultantem UNIDO” informuje o tom, že viceprezident a spolumajitel největší české pekárenské společnosti Delta Pekárny Jaroslav
M. Pařík byl ve Vídni jmenován oficiálním konzultantem UNIDO,
Organizace pro průmyslový rozvoj OSN, která byla založena ve
Vídni roku 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.
Na obou článcích by nebylo nic zvláštního, kdyby shodou okolností neinformovaly o dvou kandidátech na senátory, kteří se před dvěma měsíci utkali ve druhém kole senátních voleb za volební obvod
Znojmo. MUDr. Špaček s podporou hlasů komunistických voličů
těsně zvítězil. Takže máme senátora, o jehož lidských kvalitách
a morálním profilu pojednává článek prvně uvedený. Přitom všechny informace o obou kandidátech byly známy již v době voleb.
Srovnání se nabízí samo. Domnívám se, že by se všichni, a nejen ti,
kteří se druhého kola voleb zúčastnili, měli zamyslet, a ti, kteří dali hlas
současnému senátorovi, by se dokonce měli „chytit za nos”. Není-li politik po všech stránkách nejlepším z nás, nemusíme ho přece, na rozdíl od dob totality, v našem svobodném demokratickém
systému volit. A dáme-li mu přesto svůj hlas, vypovídá to hodně o
nás samých a o naší morálce. Žabomyší stranické války s tím nemají nic společného a nemohou nás ospravedlnit. Stále si stěžujeme na marasmus, nepěkné mezilidské vztahy, nepořádky, korupci, klientelizmus,
dlouhé prsty bývalých struktur a další „neřády”. Proč tedy tyto „neřády”
podporujeme a jejich protagonisty volíme? Neměli bychom jako voliči
„jít do sebe” a nechat se také vyměnit?
Ing. Jaroslav Mokrý

Usnesení OR OS ODS Znojmo

Oblastní rada ODS ve Znojmě konstatuje, že v kauze údajné
spolupráce pana MUDr. Špačka s StB se OR ODS staví za důkladné
a pravdivé vyšetření celého případu. Pokud bude jeho spolupráce prokázána, OR bude požadovat opakování senátních voleb. Východisko
k budoucímu předcházení těmto problémům vidíme v důsledném
zpřístupnění všech dokumentů z minulého “totalitního” režimu.
Ve Znojmě, dne 17. ledna 2005

foto: mask

BA Z É N Y

Palackého náměstí 43
664 91 Ivančice

ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

SUPER
ZIMNÍ CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE

Nové

modely značek

VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

• REPLAY
• BENETTON
• DOLCE GABBANA

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

Šijeme
oblečky a pelíšky
pro domácí mazlíčky

petra

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

Videopůjčovna

VHS kazety, DVD
Metrový textil - Krejčovství
Nejedlá

Malinovského 358 • Miroslav
tel.: 737 843 871
po-pá: 1400-1900, so: 800-1200

ve dvoře Knížecího domu
Moravský Krumlov
po - pá: 11.00 - 18.00 hod.
so: 8.00 - 11.00 a 16.00 - 18.00 hod.
mobil: 604 282 054
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Města a obce na internetu Tlaková kanalizace nahradí klasické žumpy
Do konce ledna se mohla jihomoravská města a obce přihlásit
do krajského kola celostátní soutěže o nejlepší internetovou stránku
a elektronické služby s názvem „Zlatý erb“. Smyslem akce je přispět
ke zkvalitnění informačních služeb poskytovaných veřejnou správou
občanům. Soutěží se ve třech kategoriích: o nejlepší webové stránky města, o nejlepší webové stránky obce a o nejlepší elektronické
služby. Letošní novinkou je také udílení zvláštní ceny ministra vnitra
za nejlepší bezbariérový přístup na webové stránky a Cena veřejnosti.
V krajských kolech bude porota hodnotit především obsažnost, aktuálnost, výtvarné zpracování a přehlednost navigace. Vítězové jednotlivých kategorií krajských kol postoupí do celostátního kola, které se
uskuteční v dubnu. V něm se webové stránky podrobují například testu
rychlosti vyhledávání vybraných informací nebo míře bezbariérové
přístupnosti. Vloni byly v jihomoravském kole Zlatého erbu nejúspěšnější webové stránky Blanska a Mutěnic na Hodonínsku.
/abé/

Stromky vyletí komínem

/Rybníky, Dobelice/ V současné době jsou z důvodu počasí
pozastaveny zemní práce na významné investiční akci v obcích
Dobelice a Rybníky. Jde o budování tlakové kanalizace za více
jak třicet milionů.
„Projektovaná částka této investiční akce je 33 milionů, z toho
jsme dostali dotaci od Státního
fondu životního prostředí ve výši
80%, což je 26 milionů. Zbytek
musíme dát sami z vlastních prostředků. Budujeme vlastně tlakovou kanalizaci, na kterou jsou
náklady poloviční. Každá domácnost bude mít vlastní „šachtu“,
ale je to podružný řad. Tam bude
čerpadlo, které fekálie tlačí do
potrubí. V lokalitě na Loukách se
buduje nová čistírna odpadních

vod, na kterou se napojí domácnosti z obcí Rybníky a Dobelice,
samozřejmě také podniky. Hrubá
stavba čističky je hotová. Práce se
zastavily jen na zimu, v terénu se
nedá za současného počasí dělat.
Předpokládáme, že v měsíci březnu by se znovu rozjely stavební
práce v těchto obcích. Tento
kanalizační systém je již osvědčený a používají ho například ve
Švýcarsku. Je to pro nás výhodné,
protože jsme nemuseli rozkopat
celou obec,“ uvedl starosta obce
Rybníky Ferdinand Procházka.
Po zkolaudování a uvedení do
provozu v polovině letošního roku
tak občanům obou obcí ubyde
starost s vyvážením jímek. Také
řeka Rokytná dozná zlepšujícího se stavu.
/jak/

foto: jak

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé města na svém 20. zasedání živě diskutovali nad výší
poplatků za svoz komunálního
odpadu v Moravském Krumlově.
Tento bod jednání se neobešel
bez emocí a možných návrhů, jak
do budoucna vyřešit odpadové
hospodářství ve městě.
Na úvod přednesl zprávu ředitel TaZS Jiří Kubík. V ní zhodnotil práci TaZS, finanční náročnost
odpadového hospodářství. Mimo
jiné uvedl: „Každým rokem se nám
zvedají ceny vstupů. Ať už je to
nafta, mzdy, zdražuje se skládkování. Oproti loňsku je opět dražší
tento poplatek, který jde do pokladny obce, která má na svém
území skládku, platíme také svozové firmě, toto je pro nás dost
velká zátěž. Přitom my nejsme
firma produkující zisk. Můžeme
pouze ušetřit. Pro objasnění uvá-

dím, že v poplatku jsou zahrnuty
čtyři základní části. Platba svozové firmě, cena za rekultivaci
skládky, poplatek obci, na jejímž
pozemku je skládka, a daň.“
Jsou ovšem faktory, které by
se daly nezodpovědným chováním některých občanů podstatně
minimalizovat. „Bylo by dobré,
aby se lidé nejdříve naučili separovat odpad tím, že ho odvezou
na sběrný dvůr. Pak, když rozmístíme kontejnery, budou si jich
lidé vážit. My vezmeme plný
kontejner a vysypeme ho. Jestliže ale bude zahořelý, nebo tam
jsou věci, co tam nepatří, je to
nákladnější. Pokud ve skleněném
kontejneru nebudou autoskla,
zrcadla, rozbité keramické vázy
a podobně, klidně ho odvezeme.
Jestliže ale musíme každý kontejner přebírat, stojí nás to čas
a peníze. Například na náměstí

T.G.M. je odpadkových košů
dostatek, přesto se každý den
válí spousty odpadů kolem nich,
my to musíme uklízet, protože
chceme mít čisté město, ale to
něco stojí. To samé s vánočními
stromky, několikrát upozorňujeme na to, jak s nimi naložit
a potom najdete téměř dvoumetrový smrk vražený v kontejneru.
To opravdu nejde, neustále přebírat kontejnery. S některými se
asi nedomluvíte, jsou mezi námi
bezohlední lidé. A pokud občané
budou produkovat stále více odpadů, za které se musí platit, bude
to stát více,“ upozornil Jiří Kubík.
„Bylo by dobré, aby díky lidem,
kteří separují odpad, se udržel poplatek za odvoz pevného domovního odpadu v co možná nejnižší
možné výši,“ vznesl poznámku
ředitel TaZS k zastupitelům.
Poté se začalo diskutovat o výši

Starosta Rybníků Ferdinand Procházka u rozestavěné čističky

Lhostejnost občanů zvyšuje poplatky za odpad

ilustrační foto

/Moravský Krumlov/ Již tradičně se v povánoční době nabízí
nerudovská otázka „Kam s ním?“. Nejedná se ovšem o slamník, ale
o vánoční stromky. Mnozí z občanů si s tímto problémem hlavu příliš
nelámou, a prostě ho vyhodí z okna. Ti odpovědnější ho odnesou ke
kontejnerům. Ředitel TaZS Jiří Kubík k tomuto uvedl: „S některými
lidmi je těžké se domluvit. Každoročně dáváme vědět, aby občané
stromky dávali vedle stanovišť popelnic. Poté je svážíme multikárou
na hromadu, kde se štěpkují a pálí v kotelně TaZS. Letos tak skončil i
vánoční strom z náměstí. Dříve občané stromky pálili doma. Po plynofikaci v ulicích těchto stromků přibylo a tak jsme je začali svážet. Nejdříve jsme je pálili v centrální kotelně na sídlišti. Poté jsme zakoupili
štěpkovač a likvidujeme je sami.“
/mask/

Zamyšlení nad odpady v Moravském Krumlově
Rok se sešel s rokem a zastupitelstvu města byl opět předložen návrh na zvýšení poplatku
za odvoz pevného domovního
odpadu na osobu. Čekali jsme
dlouho na koncepci odpadového
hospodářství, prý toho hodně
vyřeší. Nevyřešila nic, koncepce
žádná, snad jen shrnutí všem již
známých údajů. Objem pevného
komunálního odpadu v tomto
městě neklesá, ale roste. Celosvětový trend, separace odpadů
a snižování objemu odpadů neseparovaného, je v Moravském
Krumlově aplikován neochotně
a pomalu. V některých blízkých
městech, např. v Miroslavi, třídění probíhá velmi dynamicky.
V Krumlově však KDU ČSL a
KSČM občana nemotivovuje.
Naše sdružení proto nehlasovalo

pro zvyšování poplatku za odvoz
pevného domovního odpadu.
Nespokojenost panuje i v oblasti velmi blízké – v oblasti tekutých odpadů, kanalizace. Rozvoj
sítí kanalizace stagnuje. Starosta
nás již dva roky přesvědčoval,
že nás v tomto směru zachrání
projekt Dyje II. Zdálo se nám podivné si od tohoto projektu něco

budeme připraveni projektově.
I v této problematice utekl další
rok. Starosta, který naše město
zastupuje ve svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč a vede jednání ve věci projektů kanalizace
a získání dotací ani po této době
nebyl schopen předložit žádný
průkazný dokument o pokroku
v záměrech vypracovat projekt

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
slibovat, když i ministr financí
Sobotka existenci Dyje II. již
před rokem při své návštěvě Ivančic popřel. Ale i zástupce VAK,
svazek obcí se sídlem v Třebíči,
a VAS a.s. nás při své návštěvě
v zastupitelstvu přesvědčovali,
že máme šanci na investici cca
70 mil. z projektu Dyje II., pokud

a získat dotaci na odkanalizování
městských čtvrtí Rokytná, Polánka a rekonstrukce kanalizace
vnitřního města – náměstí, popřípadě některých dalších problémových lokalit. Co se dalo celou
dobu tušit, je nyní realitou. Na
počátku roku 2005 se dovídáme,
že projekt Dyje II. není akce-

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
za cenu 4 komorového.

A NAVÍC ZIMNÍ SLEVY !

Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889
www.plastovaoknafinstral.cz

schopný, a „ budeme asi muset jít
do toho sami „.Za všimnutí stojí
skutečnost, že dvě velké městské
čističky byly převedeny narychlo
na sklonku loňského roku do
majetku svazku právě pod záminkou, že při žádosti o dotaci
z projektu Dyje musí svazek
prokázat vlastnictví k objektu.
Částka, určená na projekt v rozpočtu roku 2004, nebyla z valné
většiny vyčerpána. VAK, svazek
obcí Třebíč, které jsme převedli
desetimilionový majetek v podobě čističek odpadních vod, nestíhá zřejmě koordinovat zadávání
projektů ani z peněz města. Při
již zmiňované návštěvě zástupců
zainteresovaných společností nás
však její zástupci překvapili sdělením, že naše město neuspělo
v dotacích z projektu Dyje I.
právě proto, že nebylo projektově
připraveno. Horký brambor s projekty si přehazuje vedení města
se zástupci těchto společností,
a tak spíše vzrůstá podezření, že
peníze prostě v pokladně města
nebyly, a zastupitelé schvalující
rozpočet na rok 2004 ať se s tím
smíří. Slyšíme-li pak, že město
Plzeň získalo z fondů EU v loňském roce stamilionovou dotaci
právě na kanalizaci, máme pocit,
že propast mezi městy není jen
v rozdílu mezi velkým a malým
městem. V Moravském Krumlově už příliš dlouho posloucháme,
že máme být trpěliví, že je peněz
málo, je třeba s nimi nakládat
opatrně a na všechny záměry nevyjde. Není to však trochu jinak?
Nedivte se proto, že jsme odstoupili z rady města.
Zastupitelé Stanislav Trefil, Pavel Procházka a Daniela Kudrová

jednotlivých návrhů za paušální
poplatek, a formy vymáhání od
neplatičů. První návrh zastupitele
Pavla Procházky nebyl schválen.
„Ten návrh je kompromisní. Spravedlivé by bylo, aby si zaplatil
každý za to, co vyprodukuje. Pokud se to platí na hlavu, je to jako
další daň. Někdo vyprodukuje
hodně odpadů, například z obalových materiálů, a na druhou
stranu člověk s menším příjmem
kupuje například lahvové pivo
a nemá odpad žádný. Je lepší lidi
vést a motivovat k separování.
Firmám zabývajících se skládkováním nejde o ekologii. Čím více
toho dovezete, tím levnější je
tuna“, uvedl Pavel Procházka.
V druhém pořadí se hlasovalo o
návrhu ceny za likvidaci odpadů.
Ten byl již schválen, a to ve výši
385 korun pro dospělého a 310
korun pro děti.
/mask/

Projekt komunity určen
pro občany Ivančic

/Ivančice/ V úterý 25. ledna proběhlo v DDM v Ivančicích otevřené setkání věnované představení nového projektu „Tvorba vize
komunity ve městě Ivančice“ - naše společná přání pro budoucnost.
Projekt je zaměřený na setkávání a diskuse občanů o současnosti
a budoucnosti našeho města, co v Ivančicích máme, na co jsme
pyšní, co pro město můžeme udělat v současnosti i pro budoucnost.
Myslíme si, že je to důležité pro všechny obyvatele města, neboť
každý z nás má co říci k místu, kde žije, chodí do školy, pracuje,
kde má své blízké a přátele. Diskuse je důležitá i pro odborníky, ať
už z oblasti ekonomiky, školství, zdravotnictví, sociální péče nebo
životního prostředí, ti mohou přispět radou nebo informací. Diskuse
je nezbytná i pro vedení města. Naši zastupitelé se mohou podělit o
své plány a možnosti a mohou získat názory občanů. Naším cílem
je, aby se na rozhodování o tom, co je pro život a životní prostředí
Ivančic důležité, co občany trápí nebo naopak těší, co chtějí vylepšit, změnit, podíleli občané samotní. Přáli bychom si povzbudit
zájem o život ve městě a jeho okolí. Přispět k aktivnímu zapojení
nás všech do řešení problémů a plánování rozvoje města. Cílem
prvního setkání bylo představit projekt, seznámit se s cíli, s jednotlivými kroky a přípravou společného fóra. Setkání se zúčastnilo
25 občanů z řad mládeže i dospělých. Mezi účastníky byl starosta,
místostarosta i tajemník města. Další otevřené setkání se uskuteční
23. února v 17.00 v DDM v Ivančicích.
Jana Heřmanová
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Zeptali jsme se: pana Romana Volfa, místostarosty Miroslavi

Roman Volf
Jak hodnotíte svoji dosavadní
činnost na radnici od začátku
Vašeho působení?
Na tuto otázku je velmi těžké
odpovědět. Domnívám se, že
hodnotit sám sebe je nemožné,
hodnocení by měli dělat druzí. Od
začátku našeho působení na radnici máme se starostou Ing. Formanem rozdělené úkoly a o všem
se vzájemně informujeme. Jsme
kolegové, kamarádi, přátelé, nikoli soupeři. V tom vidím jádro
úspěchu, protože podání ruky
nebo slovo je pro nás zákonem.
Nikdo si nehraje na „já sám, ale
my”, protože sám člověk nedokáže vůbec nic. Stále máme stejnou
vizi, svoje cíle a za těmi postupně
jdeme. Nejhorší je, když je snaha
nebo záměr lidi dle něčeho rozdělovat. Myslím si, že na malých
obcích a městech, pokud se mají
rozvíjet a žít, není jiné cesty než
společná práce.
Co významného se z Vašeho
pohledu loni podařilo?
Rok 2004 byl z hlediska investic ve městě velmi významný.
Určitě největší akcí posledních let
bylo zahájení rekonstrukce průtahu městem. V prosinci jsme
dokončili první část, v březnu
přijde na řadu zbytek, tj. úsek

ulice Husova. Náklady činí cca
60 milionů Kč. Potíže nám nadělaly nálezy nikde neevidovaných
sklepů a kanalizačních přípojek,
ale problémy jsou od toho, aby
se řešily. Na průtah bezprostředně
navazuje prostor „tržnice”, kde
zbývá dokončit výsadbu zeleně
a osadit tělesa veřejného osvětlení.
Zde jde o hodnotu díla za 4,3 milionu Kč. Dokončili jsme komunikaci v boční části ulice Nádražní,
jejíž součástí bylo vybudování
tzv. pásové vpusti a strouhy pod
vinicí „Weinperky”, které mají
zabránit tomu, aby přívalové srážky
ohrožovaly bytovou výstavbu - cca
1 milion Kč. Dalším přínosem
pro město byla výstavba sociálního zázemí - kabin FC Miroslav,
které město spolufinancovalo částkou 1,5 milionu. Celková hodnota díla je 5,5 milionu. Kašeneckým občanům slouží objekt
pohostinství a kulturního domu,
ve kterém byly provedeny práce
za 1,2 milionu Kč. Uvedené investiční akce jsou hmatatelným a
viditelným výsledkem, ze kterého
máme radost, ale neméně důležitým faktem je skutečnost, že
město je ve velmi dobré finanční
kondici, dluhovou službu držíme
na nízké úrovni, všechny závazky
splácíme včas a není subjekt, se
kterým bychom byli ve finančním prodlení. Také jsme splatili
poslední část penále, které bylo
v minulosti městu vyměřeno Státním fondem životního prostředí
za nesplácení půjčky na čistírnu
odpadních vod - šlo o částku
3.082 milionu Kč. Velmi důležité
datum nejen pro Miroslav byl 21.
říjen, kdy byl slavnostně otevřen
areál firmy Strabag, kde našlo
práci 35 zaměstnanců. Fakt, že
firma vybírala ze 14 lokalit z celé
České republiky a zakotvila právě

Ivančice

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

v Miroslavi, je pro město velmi
dobrou vizitkou a také příkladem
pro další investory. V současné
době jednáme s dalšími dvěma
- rakouskou (zdravotnický materiál) a francouzskou firmou (kovovýroba). Jde ale o jednání zdlouhavá, protože investor zvažuje
každou maličkost. I se Strabagem
to trvalo skoro tři roky, ale výsledek určitě stojí za to.
Víme, že se hodně angažujete
do veřejného života. Na co by jste
upozornil v tomto směru?
Moje předchozí zaměstnání
(gastronomie, hotelová škola) byla
také službami veřejnosti a svým
způsobem veřejným životem, takže
tyto aktivity považují za samozřejmost. Snažím se dle možností
pomoci každému, kdo o pomoc
požádá. Za základní pilíř považuji
spolupráci se spolky, organizacemi, školami či církvemi. S jejich
aktivitou stojí či padá společenský život ve městě. Dalším důležitým faktorem je odpovídající
zařízení, kde se aktivity mohou
prezentovat. Miroslavský kulturní dům prošel v posledních letech
rozsáhlou rekonstrukcí - sociální
zařízení, topení a podlahy, kdy
jsme do modernizace investovali
přes 3 miliony korun. Kromě finanční podpory spolkové činnosti
mají pořadatelé také úlevy při pronájmu kulturního domu - pokud
není vybíráno vstupné, vše hradí
město, při komerčním využití platí
paušál 2.500 korun, zbytek dotuje
město. Velký dík patří všem, kteří
nám při rozvoji společenského
života ve městě pomáhají. Jedna
věc je nápad a druhá je realizace.
Pokud nemáte ochotné a obětavé
lidi, kteří Vám pomohou, nedokážete vůbec nic. My máme to
štěstí, že u nás ochotní a pracovití
lidé jsou. Po plesové sezóně pro-

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745
606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz
www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

běhne např. Miroslavská šlápota,
rybářské závody, vinný košt, festivaly rockových, folkových a
dechových hudeb, meruňkobraní,
jarmark, oslavy 100 let národní
házené, hody, svěcení vína, gulášová olympijáda, strom řemesel
atd. Skořápkovník nebo adventní
věnec jsou neodmyslitelnou výzdobou města. K veřejnému životu také patří partnerské vztahy.
Spolupracujeme s městem Sv. Júr
na Slovensku, se základní školou
v rakouském Langenlois a s okolními obcemi v rámci dobrovolného svazku obcí „Mikroregion
Miroslavsko”. Za tím vším je
třeba vidět ochotu a práci obětavých lidí. Všem za to patří velké
poděkování a jsem přesvědčen, že
ještě mnohé společně dokážeme.
Je stále otevřená záležitost okolo
zámku, jaký je současný stav?
Stav zámku ve mně vyvolává
pocit smutku a skoro beznaděje.
To, že v minulosti město památku
bezúplatně získalo, nebylo velké
vítězství, ale počátek neřešitelných problémů. Nikdo nikdy
nezpochybňoval historickou a stavební hodnotu objektu. Problém
je v tom, že se nebral zřetel na finanční náročnost, protože i zadarmo je někdy něco velmi drahé. A
to je právě případ našeho zámku,
kdy má v ruce černého Petra město.
Dle výkladu zákona je vlastník
památky povinen se o svůj majetek řádně starat a pečovat o něj.
Několikrát jsme se pokoušeli
získat finanční prostředky z Fondu záchrany architektonického
dědictví z ministerstva kultury,
bohužel marně. Nejdříve byly dofinancovávány projekty z minulých let, nato přišly katastrofální
povodně. Město, které má celkový rozpočet kolem 60 milionů, se
nemůže pustit do opravy, která

je vyčíslena na 300 milionů, jen
plán záchrany počítal s částkou
110 milionů. Se všemi problémy
jsme se vypořádali, ale problém
zámku přesahuje rámec města,
proto musíme hledat jiné řešení.
Toto řešení hledáme proto, že
nám osud zámku není lhostejný
a nechceme, aby se o naší generaci mluvilo jako o té, za které se
z něj stala řízená zřícenina. Jsem
přesvědčen o tom, že kdyby byl
v době, kdy se jednalo o možném převodu zámku na město
k dispozici kvalifikovaný odborný posudek s vyčíslením nákladů,
těžko by pro převod na město
někdo zvedl ruku.
Můžete má sdělit více informací o chystaném referendu?
Tato otázka bezprostředně navazuje na předcházející. Rada
města se řešením zabývá od počátku našeho působení na radnici.
Ve spolupráci s pedagogy a žáky
základní školy byly několikrát
organizovány dny otevřených
dveří, které se setkaly s velkým
zájmem veřejnosti. Mnoho občanů Miroslavi vidělo poprvé
památku „in natura”, protože
dětské průvodce mohl těžko někdo podezírat z toho, že ukazují
skutečnost jinak než je. Působení
dřevomorky, tesaříka krovového,
statické poruchy nebo nekvalitně
položená a nevhodná krytina
bonnský šindel jsou zřejmé na
první pohled. Protože se domníváme, že rozhodnutí o další
budoucnosti zámku je problém
natolik závažný, že přesahuje rámec rady a zastupitelstva města,
připravujeme na 2. dubna 2005
historicky první místní referendum. Datum konání musí ještě
schválit zastupitelstvo města.
Občané budou odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, aby město

Miroslav prodalo zámek soukromému investorovi”. Hlasovací
lístky budou vydávány v hlasovacích místnostech, které budou
stejné jako při volbách. Dovoluji
si požádat všechny občany, kterým není osud zámku lhostejný,
aby přišli vyjádřit svůj názor, co
se zámkem dál. Pokud by přišlo
méně než 50% oprávněných voličů, je referendum neplatné. I při
výsledku „zámek prodat” se může
stát, že žádný ze zájemců, které
evidujeme, nebude požadavkům
města vyhovovat a zámek stále
zůstane v majetku města. O to
horší bude rozhodování, jak dál.
V měsíci březnu také doručíme
do každé miroslavské domácnosti
vysvětlují leták s pozvánkou na
referendum.
Co by jste na závěr vzkázal občanům do počátku tohoto roku?
Vážení a milí spoluobčané.
Všem, kteří nám pomáháte a podporujete nás, co nejupřímněji
děkuji. Spoluobčany, které nějak
omezí stavební práce na investičních akcích ve městě prosím
o pochopení a toleranci. Dále bych
chtěl připomenout známý fakt, že
jaké podmínky pro život ve městě
si připravíme, takový ho budeme
mít. Nikdo za nás nic neudělá
a vše je naše vizitka. Velkou
pomocí občanů městu je např.
zametení chodníku před domem,
posečení trávy či vysázení truhlíků s květinami. Ze srdce přeji
všem Miroslavákům a čtenářům
Zrcadla pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě. Velmi
děkuji všem spolupracovníkům
a mojí manželce, protože bez
jejich pomoci bych tuto funkci
nemohl vykonávat.
Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

Alfa Romeo 156 2,4 JTD

Audi A6 combi 2,5 TDI

Audi A8 2,5 TDI 4x4

Audi Allroad 2,5 TDI

klima, 2x airbag, ABS, el. okna,
alu kola, imobilizér, dálk. centrál

aut. klima, aut. převodovka, 4x
airbag, ABS, centrál, telefon, ...

aut. klima, sat. navigace, ESP,
ABS, počítač, tempomat, centrál

combi, aut. klima, 6x airbag, EPS,
ABS, 4x4, kůže, tažné, telefon

r.v. 2000, cena 289.000 Kč

r.v. 1999, cena 379.000 Kč

r.v. 1998, cena 399.000 Kč

r.v. 2002, cena 799.000 Kč

Audi Allroad 2,5 TDI

BMW Z3 1,8 TUNNING

BMW 320 DIESEL

BMW 325 TDS

Renault Laguna 1,8

Fiat Marea weekend 1,9 TD

Hyundai Lantra 3,0 V6

Hyunday Lantra combi 2,0

aut. klima, sat. nav., 8x airbag,
4x4, ABS, tempomat, kůže, ...

kabrio, benzín, kůže, alu kola,
tónovaná skla, perfektní stav

klima, xenony, kůže, ABS, počítač, alu kola, CD přehrávač, ...

aut. klima, 2x airbag, ABS, centrál,
počítač, el. okna a zrcátka

benzín, airbag, CD přehrávač,
centrál, el. střešní šíbr, el. okna,

combi, 2x airbag, ABS, centrál,
el. okna, tažné, střešní nosič

automat, benzín, aut. klima, ABS,
2x airbag, CD přehrávač, centrál

benzín, klima, 2x airbag, ABS,
centrál, alu kola, el. zrcátka

r.v. 2003, cena 1.100.000 Kč

r.v. 1997, cena 499.000 Kč

r.v. 2002, cena 519.000 Kč

r.v. 1997, cena 168.000 Kč

r.v. 1994, cena 109.000 Kč

r.v. 1996, cena 135.000 Kč

r.v. 1997, cena 199.000 Kč

r.v. 1997, cena 115.000 Kč

Mazda 323 1,6

Mazda 626 2,0

Mercedes-Benz 124 2,5 TD

Opel Omega 2,2i elegance

Opel Vectra combi 2,0 DTi

Peugeot 206 1,2i

Toyota Yaris VVT I 1,0

Přívěs osob. Vario A 33.5

benzín, motor má sundanou hlavu
a je nefunkční, spotřebitel. úvěr

centrál, el. okna, el. střešní šíbr
benzín, dobrý stav

combi, klima, el. střešní šíbr, ABS,
alu kola, centrál, tažné

benzín, klima, 4x airbag, ABS, el.
okna, el. sedadla, el. zrcátka

klima, 2x airbag, ABS, el. okna,
dálkový centrál, posilovač

4x airbag, ABS, CD přehrávač,
el. okna a zrcátka, dálk. centrál

2x airbag, centrál, el. okna, posilovač řízení, hliníková kola

perfektní stav, koupeno v ČR,
cena bez DPH, spotřeb. úvěr

r.v. 1993, cena 22.000 Kč

r.v. 1988, cena 19.000 Kč

r.v. 1988, cena 110.000 Kč

r.v. 1999, cena 209.000 Kč

r.v. 1998, cena 149.000 Kč

r.v. 2003, cena 209.000 Kč

r.v. 2000, cena 179.000 Kč

r.v. 2000, cena 40.000 Kč

Seat Alhambra 1,9 TDI PD

Seat Cordoba 1,9 TD

Škoda Fabia 1,4

Škoda Felicia combi 1,9D

Škoda Felicia combi 1,6

Škoda Octavia 1,9 TDI

Hyundai Galloper 2,5 TD

Mitsubishi L200 2,5 TD

aut. klima, 4x airbag, alarm, el.
okna, tažné, centrál, střešní nosič

imobilizér, posilovač, alu kola,
otáčkoměr, rádio

benzín, 2x airbag, CD přehrávač,
centrál, el. okna, posilovač

centrál, střešní nosič, střešní okno,
alu kola, zámek řadící páky

L&K, 2x airbag, kůže, rádio, el.
okna, alu kola, dálkový centrál

klima, 2x airbag, ABS, imobilizér,
el. okna, alu kola, centrál

7 míst, airbag, centrál, el. okna,
4x4, alu kola, tažné, posilovač

4x4, ochranné rámy, uzávěra
diferenciálu, centrál, tažné

r.v. 2001, cena 379.000 Kč

r.v. 1995, cena 72.000 Kč

r.v. 2001, cena 189.000 Kč

r.v. 1997, cena 99.000 Kč

r.v. 1997, cena 115.000 Kč

r.v. 2001, cena 259.000 Kč

r.v. 1999, cena 299.000 Kč

r.v. 1998, cena 329.000 Kč

Volkswagen Golf 1,6

Volkswagen Passat 1,9 TDI

Volkswagen Passat 1,8T

Volkswagen Transporter 1,9

Volkswagen Sharan 1,9 TDI

Suzuki Vitara 1,6

Mercedes-Benz Sprinter

Peugeot Expert 2,0 HDi

klima, 4x airbag, ABS, centrál,
počítač, alu kola, el. zrcátka

klima, 8x airbag, ESP, ABS, el.
okna, dálkový centrál, tempomat

combi, klima,aut. převodovka, 4x
airbag, ABS, počítač, počítač

užit. vozidlo, imobilizér, posilovač,
střešní nosič, tažné, tónov. skla

7 míst, 2x airbag, ABS, imobilizér, tažné, el. a vyhřív. zrcátka

benzín, 4x4, centrál, el. okna, alu
kola, tažné, el. zrcátka

2,2 CDI, 9 míst, 2x airbag, posilovač, tažné, dálkový centrál

ochranný rám, křídlové dveře,
centrál, posilovač, tažné

r.v. 2000, cena 249.000 Kč

r.v. 2001, cena 349.000 Kč

r.v. 1998, cena 229.000 Kč

r.v. 1999, cena 190.000 Kč

r.v. 1997, cena 259.000 Kč

r.v. 1995, cena 160.000 Kč

r.v. 2000, cena 399.000 Kč

r.v. 2002, cena 220.000 Kč

CMYK
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394 (areál OSP) • Moravský Krumlov • tel.: 515 320 718 • provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 a So 8.00 - 11.00 hodin

SEKTOROVÉ
KUCHYŇSKÉ LINKY
NEREZOVÝ
DRÁTĚNÝ
PROGRAM

ODSAVAČE PAR

AKCE
60 cm
komínový
odsavač
od 2.810 Kč

ROHOVÉ LAVICE

Montáž u zákazníka ZDARMA • Projekt na PC a kalkulace ZDARMA

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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Investují do svého okolí
Péče o životní prostředí by měla patřit mezi priority vedení každého
města. Místostarosty Miroslavi Romana Volfa jsme se zeptali, jaká je
situace právě v Miroslavi.
„V loni se přistoupilo k revitalizaci zámeckého parku, který je
památkově chráněný a je největší zelenou plochou ve městě. Radikální
úpravou prošly stromy na hřbitovech, na ulici Dr. Milady Horákové,
v okolí kulturního domu, na náměstí Komenského a v Kašenci. Po
mnoha jednáních došlo v loňském roce k vyhlášení národní přírodní
památky Miroslavské kopce, čímž bylo zajištěno financování údržby ze
strany státu. Zde jde hlavně o postupné odstraňování trnovníku (akátu),
který je velmi agresivní a vytlačuje původní cennou stepní vegetaci.
Postupně bude do roku 2009 na Miroslavské kopce uvolněna částka 2,1
milionu Kč. Nález stanoviště rostliny suchokvět roční, která se třicet let
nikde v ČR nevyskytovala, důležitost lokality jen potvrzuje.
Máme zpracovaný lesní hospodářský plán, dle kterého se postupně dává
do pořádku 150 ha “městských lesů”. Jeho součástí je těžba a následná
nová výsadba. Za procházku stojí lesík za koupalištěm, kde byly vysázeny nové topoly, nebo lokalita Václavka - zvaná „Wencrla”, kde je
v oplocence vysázen nový dubový porost.
Město dotuje provoz sběrného dvora, kde mají občané Miroslavi
možnost zdarma odevzdat nebezpečný či velkoobjemový odpad. Ve
spolupráci s firmou EKO-KOM máme po městě rozmístěny separační kontejnery. Za vytříděný odpad město inkasuje finance a ty jsou
následně použity zpět do zlepšení životního prostředí. Každoročně
organizujeme tzv. železný víkend, z jehož výtěžků byly v minulých

Miroslavští fotbalisté třicet let v krajské soutěži
/Miroslav/ „Počátkem roku
došlo k jednání mezi mnou a prezidentem fotbalového klubu FC
Miroslav Petrem Irmanem. Od
8. ledna letošního roku trénuji
mužstvo Miroslavi, které patří
k předním mužstvům 1.A třídy
skupiny B Jihomoravského fotbalového svazu,“ uvedl nový trenér
Lubomír Palička ke svému příchodu do Miroslavi.
Tento zkušený znojemský kouč
nahradil stávajícího Dr. Steinhausera. „Zimní příprava probíhá
v cyklech týdenní tréninkové přípravy. Trénujeme třikrát týdně,
z toho dvakrát v tělocvičně plus
terén, v sobotu hřiště. Zimní turnaj
bereme jako zpestření a z mého
pohledu také jako bližšího seznámení se s mužstvem, a abych
si mohl udělat obrázek o ideální
sestavě mužstva tak, aby bylo připraveno na zahájení sezóny. Také
počítáme s týdenním soustředěním v místních podmínkách,
bude to ve Znojmě od 31. ledna
do 5. února. Důraz budeme klást
zejména na získání lepší kondice
a síly. Co se týče přípravných
utkání, je před námi Zimní turnaj
a tři přípravná utkání,“ dodal trenér Lubomír Palička k přípravě
na začínající sezónu.

foto: jak

V současné době, co se týká
změn v hráčském kádru, nedošlo
k žádným změnám. Případné příchody a odchody jsou v jednání a
nejsou prozatím dořešeny.
Loňský rok pro fotbalové mužstvo FC Miroslav velmi úspěšný.
Byla zahájena výstavba nových

kabin, sauny, posilovny a tato
stavba byla rovněž zkolaudována.
Po stránce sportovních výkonů,
v podzimní části loňského ročníku 2004/05 skončilo A mužstvo
úspěšně, neboť se umístilo na
druhém místě. To je velmi dobrá
pozice do jarních bojů o čelo

tabulky.
Historie klubu a prvopočátky
miroslavské kopané se datují do
roku 1929. V roce 1999 se slavilo
sedmdesáté výročí jejího založení. Na letošní rok připadá 30.
výročí postupu mužstva do krajských soutěží.
/jak/

„První smeč“ amatérských nohejbalových družstev

foto: jak

letech zakoupeny drtič zahradního odpadu, hrací sestava pro děti, opravena hlava hráze požární nádrže v Ramoši apod.
Za spolupráce s firmou A.S.A. jsme vyčistili lokalitu „Lišky”
v Kašenci, Agrodružstvo Miroslav bylo nápomocno při úklidu nepořádku na Miroslavských kopcích. Na řešení čeká úvoz za ulicí
Na Zahrádkách. Je mou povinností poděkovat také členům sdružení
MIROSA, kteří nám při úklidu okolí města aktivně pomáhají a na 16.
dubna organizují v rámci „Dne Země”, celkový úklid okolí města.
Rybník Rény je zcela mimořádnou akcí, která v sobě zahrnuje společné zájmy ekologů, rybářů, myslivců a je nejdůležitějším retenčním
dílem. Právě zahajujeme jeho odbahňování. Během letošního roku
bude z rybníka odstraněno na 50.000 m3 bahna, opravena hráz, bezpečnostní přeliv a stavidlo, vybudována kamenná hrázka, která oddělí
mokřady od ostatní vodní plochy, která má celkovou výměru 8,5 ha.
V lokalitě žije 35 ohrožených nebo kriticky ohrožených živočichů. O
rybník projevovalo zájem mnoho podnikatelů, které jsme samozřejmě
odmítli. Tím, že je a bude rybník v majetku obce, je do budoucna
zajištěna činnost myslivců a rybářů, protože nebude začleněn do žádných veřejných revírů. Tvrdím, že již v nejbližší době se ukáže, jak
moudré rozhodnutí jsme učinili, že rybník zůstal městu. Na akci jsme
získali dotaci ze SFŽP ve výši 13 244 000 Kč, zbylých 3,5 milionů je
vyčleněno z rozpočtu města.“
/jak/

/Moravský Krumlov/ Minulý
víkend proběhl ve sportovní hale
Moravského Krumlova již pátý
ročník nohejbalového turnaje
trojic „První smeč“ amatérských
mužstev. Zúčastnilo se ho celkem
dvanáct družstev z celé Jižní
Moravy, ale i z kraje Vysočina.
Pořadatelům a zároveň vyzyvatelům, členům dvou domácích
mužstev „MAD Skunks“ a „Makalu“ se podařilo zorganizovat
opravdu hodnotný a divácky velmi zajímavý sportovní zážitek.
Záštitu nad turnajem převzal
starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Pitlach, který také
všechny přítomné přivítal a turnaj
slavnostně zahájil. „Herní systém
turnaje je rozdělen do tří čtyřčlenných skupin, ze kterých pořadí
určilo osm finalistů, kteří se utkali
systémem KO. I výkonnostní stupeň je podle mě na velmi dobré
úrovni na to, že tyto mužstva
nehrají pravidelně žádnou soutěž,“ uvedl Pavel Jiříkovský hráč
jednoho pořádajícího oddílu.
„Před šesti lety se dalo dohro-

mady pár nadšených kamarádů,
kteří založili tyto dva sportovní
týmy. Postupem času jsme se vypracovali výkonnostní úrovní na
okresní až krajskou soutěž. Naší
aktivitou i pořádáním turnajů se
snažíme podpořit nohejbal jako
sport, a myslím si že to tu trochu
chybí. Získali jsme i nové tváře,
což je dobře. Významná je pro
nás podpora pana starosty Bartoloměje Pitlacha a v začátcích nám
především radou a metodicky
pomohli „staří páni“ z modřického oddílu, kteří mají bohaté
zkušenosti,“ doplnil hráč a jeden
z pořadatelů Pavel Vejvalka.
Na konci turnaje předal starosta
Bartoloměj Pitlach ceny vítězům
a jak uvedl: „Není to jen fotbal,
ale něco ušlechtilejšího. Nohejbal
má své kouzlo, je to krásná podívaná a jsem rád, že mohu pomoci
při rozvoji tohoto sportu u nás
v Krumlově.“ Závěrem snad už
jen dodat, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, udělat něco
pro své zdraví a propagaci sportu
vůbec.
/mask/

foto: mask

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:
Ei, chísa,
Tara, Aim
mir, Anthem

Menstruace

Gusto

Bledá

Mycí
prostředek

•

Číslovka Loterijní Omamné
řadová
poukaz
látky

•

Stopy

Podání
tlapky

Harfa
(zast.)

Mít
(se dobře)

•

Utrých

Zesílený Uzlíček
zápor
v tkanině

Patřící
Olině

•

Velké

Potravina

MPZ aut
Slovinska

Opadání

Italské
město

Strana
v účetní
knize

Básník

Vrcholek
(z angl.)
Branka
v plotě

Rodný dům
Scarlett
Oharové
Šicí potřeba

Chem.
sloučeniny
Mužské
jméno

Odlišní
(slov.)
Osobní
zájmeno

Zázrak

Odborník
na anato- Zármutek
mii

1. díl
tajenky
Název
písmene X

Stanoviště
Jeden ze
světadílů

Vejce
(něm.)

•

Vůně
Údolí

SPZ aut
Rakovník
Německý
neurč. člen

Značka
tuku
Akademic.
zkratka

Africký
lichokopytník

Evropské
plavidlo

Na onom
místě
Prkenné
stropy

Roky

SPZ aut
Topolčany
Ch. zn.
radia
Bájný
letec
Irská rep.
armáda

Úřad
(zast.)

Opak noci

Dárek

Hnojivo

Kilogramy

3. února - Blažej

Bakterie

Popěvek

Občina

Atom

2. díl
tajenky
Na ono
místo

Cyklohexagon
Zn. kilokalorie

Levně
Franc.
zápor

Anglický
souhlas
Český
autobazar

Spisy

Park
Noviny a
časopisy
Autor Ferdy mravence

Tel. klub
mladých
Hymna
(angl.)

reptat

Zkr. býv.
tajné
policie

Český
dirigent
Produkt
včel

Zvýšený
tón
Značka
vysavačů

Solmizač. Římsky
49
slabika
Avšak

Infekční
činitel

Plavidla

Otázka
na místo

Papoušek

Rozpouštědlo

Jméno působí dobře i v případě, že čísla v datu
narození jsou tvrdohlavá, tedy lichá. Chlapec (2. díl
tajenky)., bude citlivý, trpělivý a něžný. Pozor si bude
muset dát, aby se nestal závislý na jiných, kteří by
jeho dobromyslnost chtěli zneužít.

4. února - Jarmila

Dívence tohoto jména bude vlastní nezávislost,
přímočarost, bude ráda jednička ve všem. Zřejmě bude
i tvrdohlavá a (1. díl tajenky) a tedy z toho vyplývá, že
bude mít vynikající vůdcovské schopnosti. Její duševno
však bude mnohem klidnější a ovlivní ji tak, že bude
působit uklidňujícím způsobem na její svéhlavost.

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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Noví prvňáčci byli zapsáni

/Miroslav/ Koncem minulého týdne přišli budoucí prvňáčci v doprovodu svých rodičů na základní školu v Miroslavi. „K zápisu je
zaregistrováno 45 dětí. S největší pravděpodobností budeme otevírat
dvě třídy. Na seznámení se s budoucími žáky a jejich rodiči máme
celé odpoledne a zkoušíme připravenost dětí. Především jak ovládají
orientaci, geometrické tvary, barvičky, jestli znají nějakou básničku,
abychom věděli jak vnímají hlásky a podobně,” uvedla učitelka základní školy v Miroslavi Helena Šimšová. Na chodbách školy bylo
toto odpoledne nezvykle rušno. Děti pobíhaly a rodiče se je snažili
usměrnit. Aby se netvořily fronty a čekajícím adeptům čas rychleji
ubíhal, rozdělilo vedení školy pohovory do několika školních družin.
V místnosti se příchozích ujaly hned tři kantorky. Dvě se věnovaly
budoucímu školákovi a povídaly si s ním, na rodiče směřovaly otázky
spíše organizačního charakteru, a začátkem září tak začne pro budoucí
školáky nová etapa jejich života.
/mask/

Bodovali mezi špičkou

Kulturní programy
31. 1. - 13. 2. 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

• 2.-13.2. - Výstava výtvarných prací dětí ze Speiálních škol Ořechov „Čtyřlístek“. Památník A. Muchy, Ivančice.
• 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 (8.046 m). Velký sál
kina Réna, vstupné: 80 Kč
• 8.2. v 8.30 a 10.30 - Jackie and The Horrible Family - Anglické představení
pro 4.-6. ročník ZŠ, velký sál kina Réna, účinkuje The Bear Education Theatre
Vstupné: 40 Kč.
Připravujeme: • 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.

Společenské centrum Cesta

Ivančice, V Uličce 1, kontaktní telefon: 546 437 333, 775 789 015.
• 10.2. klub zdraví (pečení chleba)
• každé úterý od 9.00 - 10.00 hod. - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich rodiče.
• každé pondělí od 19.00 hod.- kondiční cvičení pro ženy.

Kulturní a informační centrum Miroslav

/Moravský Krumlov/ Městští radní zamítli žádost občanského
sdružení Sopel tzv. productions z Prštic o pronájem areálu Vrabčí hájek
za účelem konání hudebního festivalu Krákor. Pro zákaz akce se radní
rozhodli na základě několika stížností občanů z předešlých let, kdy se
hudební produkce v Krumlově odehrála a neobešla se bez drobných incidentů a potyček s občany i policií. Radní mají obavu z toho, že stejně
jako u jiných podobných akcí se i do Krumlova kromě vyznavačů hudby
sjedou „nežádoucí individua“.

Chybí jen pět centimetrů

Denis Ceniga, reprezentant Atletického klubu Moravský Krumlov,
si připsal další cenné kovy za perfektní výkony ve své disciplíně,
kterou je skok vysoký. Na výškařském moravském turné, které právě
v těchto dnech vrcholí, se dokázal prosadit mezi špičkovými atlety
od nás i ze zahraničí. V sobotu 22. ledna na „Hustopečském skákání“
získal v kategorii jednotlivců třetí místo s výkonem 205 centimetrů
a v úterý 25. ledna na „Třinecké laťce“ zvítězil s osobním rekordem
210 centimetrů. Do limitu pro nominaci na Mistrovství Evropy mu
chybí pouhých pět centimetrů. Příležitost k dosažení této hranice
bude mít na třetím závodě moravského turné, které proběhne v sobotu
29. ledna v Ostravě. Držme palce.
K posledním úspěchům Atletického klubu Moravský Krumlov
patří 7. místo a osobní rekord ve skoku do výšky Radky Markové
v kategorii dorostenek v Hustopečích a třetí místo Vojty Kocába, které
získal na „Olomoucké hale“ za svou první osmistovku.
/abé/

Na „vostatky” do Petrovic

V sobotu 22.
ledna se v Petrovicích čtvrtým rokem
konal masopustní
průvod.
Hrstka
nadšenců po více
než dvaceti letech
obnovila zdejší formu masopustního
veselí. V nejrůznějších maskách,
kterým nechybí
nápaditost, zavítali
v doprovodu harmonikáře do všech domů ve vsi. Většinou byli vlídně
přijati a zejména těmi, kteří v minulosti také „drželi vostatky”, bohatě
pohoštěni. Vybrané peníze a naturálie poslouží k uspořádání masopustní zábavy, která se koná, oproti dřívějším zvyklostem, týden po
průvodu (aby bylo více času na přípravu). Přijďte se s námi společně
pobavit v sobotu 29. ledna do KD v Petrovicích. K poslechu a tanci
hraje skupina Merllin. Připravena je též bohatá tombola.

• stř 2.2. v 18.00

POLÁRNÍ EXPRES
Animovaný film USA

• so 5.2. ve 20.00
ne 6.2. v 18.00

MILENCI A VRAZI
Film ČR

• stř 9.2.v 18.00

ÚŽASŇÁKOVI
Animovaný film USA

• so 12.2.ve 20.00
ne 13.2. v 18.00

DANNYHO PARŤÁCI
Krimi komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
• ne 6.2. v 17.00

ÚŽASŇÁKOVI
Animovaná pohádka USA

• stř 9.2. ve 20.00

OTEVŘENÉ MOŘE
Film USA

• ne 13.2. v 17.00

POLÁRNÍ PACIFIK
animovaný příběh USA
FAHRENHEIT 9/11
Film USA, titulky

• Plesová v sezóna v Dělnickém domě: • 11.2. - ples ZŠ, • 19.2. - dětský maškarní karneval • 25.2. - reprezentační ples města, předprodej vstupenek od 16.2.
• 11.3. - ples divadla „Na mýtině“.
• Plesová sezóna na sokolovně Padochov: • 26.2. - II. Sokolský ples. Hraje
Melody music, začátek ve 20.00 hod., vstupné 50 Kč

• ne 6.2. v 18.00

VYMÍTAČ ĎÁBLA
Film USA, titulky

• so 12.2. v 18.00

CATWOMANN
Film USA

• ne 13.2. v 18.00

CELLULAR
Film USA, titulky

Dům dětí a mládeže Ivančice

• 3.2. - 6.2. - Soustředění sportovních kroužků DDM Ivančice, Předklášteří
u Tišnova, poplatek: 600 Kč.
• 4.2. v 10.00 hod. - Báječný svět z těstovin, máte-li šikovné ruce, přijďte a
zkuste si, co z těstovinami ještě neznáte. DDM, Komenského nám.7
poplatek: 20 Kč + materiál
• 4.2. v 15.00 hod. - Bruslení u Olympie v Brně, pro děti i rodiče s dětmi. z odjezd od Besedního domu, s sebou: sport. oblečení, brusle,pití, svačinu, poplatek:
100 Kč/dítě; 120 Kč/dospělí. Nutné se přihlásit předem.
• 11.2. v 18.00 hod. - Rockový večer - diskotéka ve stylu rocku, DDM Tesařovo
nám. 7, poplatek: 20 Kč.
• 12.2. v 6.00 hod. - Lyžování v Říčkách v Orlických horách, odjezd od Bes. domu,
poplatek: 250 Kč (doprava, pedagogický dozor).
13.2. v 10.00 hod. - Turnaj v nohejbale, tým tvoří 3 hráči v poli, v Ivančicích
v sokolovně na Rybářské ul., poplatek: 30 Kč/osobu.
• Letní tábory: • 12.-21.8. - Tábor u moře, Chorvatsko-Premantura, stany,
4.500 Kč, pro děti, mládež. • 1.7.-10.7. - Sportovní tábor, Vanov u Telče, chatky 2.800 Kč, 7 - 17 let. • 31.7. - 6.8., 14.8. - 20.8. - Tábory s koňmi, Ivančice
- budova, 1.800 Kč, 7 - 17 let. • 24.6.-3.7. - 5.000 Kč, 8.7.-17.7. - 5.400,- Kč
- Pobyty u moře, Chorvatsko - Mali Lošinj, penzion, pro děti, mládež, dospělé,
rodiny s dětmi. • 13.8.-23.8. - Tábor ve Zblovicích, Zblovice, chatky, stany s
podsadou, 2.200 Kč, 6 - 15 let. • 24.7.-31.7. - Jazykový tábor, Vanov u Telče
- chatky, 2.200 Kč, 6 - 15 let. • 23.7.-30.7. - Tábor pro náctileté, Otrokovice Štěrkoviště ,budova, stany, 2.400 Kč, 10 - 18 let. • 1.7.-10.7. - Relaxační pobyt
u moře, Chorvatsko - Mali Lošinj, penzion, 5.990 Kč, pro rodiče s dětmi a mládež. • 30.7.-6.8. - Tábor pro matky s dětmi, Otrokovice - Štěrkoviště, budova
+ stany , do 10 let - 1.600 Kč, do 18 let - 2.400 Kč, dospělí - 2.990 Kč. • Program
táborů: celotáborové hry, koupání, sport, netradiční hry a soutěže, táboráky,
výlety, noční hry, mnoho dalšího dle zaměření tábora. V poplatku je zahrnuta:
doprava, ubytování, strava, pedagogický dozor, program. Přihlásit se můžete
v DDM Ivančice, Komenského nám. 12, Ivančice 664 91, tel.: 546 451 292. Při
přihlášení je nutné zaplatit zálohu 500 Kč tuzemsko, 2.000 Kč zahraničí.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

• 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. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.
• 11.2. od 17.00 hod. - Valentýnská diskotéka - v sále DDM se roztočí rej hudby (tentokrát výhradně české), zábavy a soutěží. Vstupné: 25 Kč.
• Připravujeme: • 14.2. ve 14.00 hod. - Ptačí mlsání - uděláme ptáčkům radost
a přineseme jim dárek v podobě ptačího dortu. Vstup volný.
Milí občané, srdečně Vás zveme na velmi zajímavé setkání s ředitelem občanského sdružení ADRA panem Janem Bártou, jenž nám
představí konkrétní projekt pomoci Adry České republiky s názvem

ADRA PRO SUMATRU

oprava a výstavba 17 škol.
Večer bude veden jako setkání k diskusi a bude doprovázen
exkluzivními snímky z postižených oblastí.
Koná se 11. února od 18.00 hodin v kině Réna Ivančice.

( 546 451 469

DANNYHO PARŤÁCI 2
Film USA,

• so 5.2. v 18.00

• únor - Výstava obrazů - z ateliéru J.M. Krejčího - 9 autorů, galerie Knížecí
dům, otevřeno každý všední den: 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.30 hodin. Do 24.2.
• únor - Stromy - Výstava fotografií - Klub Moravských fotografů, MěÚ, 1. patro.
• Připravujeme: • 16.2. - Zvěřinec s Pavlem Novákem • 19.2. od 20.00 hod.
- Ples města Mor. Krumlova. • 22.2. - Koncert KPH, galerie Knížecí dům.
• 25.2. - Láska brány otevírá - známé operetní melodie, kinosál MK. • 6.3.
v 15.00 hod. - Máj - zájezd na muzikál, Městské divadlo Brno, vstupenka. 380,
190 + doprava: 100 Kč, závazné přihlášky na MěKS do 11.2.

( 515 322 618

• stř 2.2. ve 20.00

KINO OSLAVANY

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Festival KRÁKOR nebude

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

• 5.2. ve 20.00 hod. - Ples sdružení rodičů ZŠ Miroslav.
Připravujeme: • 18.2. ve 20.00 hod. - Ples fotbalistů. • 25.2. ve 20.00 hod.
- V. reprezentační hasičský ples

Kulturní a informační středisko Oslavany

/Moravský Krumlov/ Devět děvčat z AEROBIC TEAMU při DDM
v Moravském Krumlově úspěšně reprezentovalo své město na Mistrovství ČR v pódiových skladbách s názvem AEROBIC TEAM SHOW,
které pořádalo ČSAE v neděli 23. ledna v Kladenské sportovní hale.
Družstvo ve složení Daniela Frimlová, Petra Müllerová, Lenka Musilová, Jana Pavíčková, Jana Smejkalová, Eva Ptáčková, Eva Vybíralová,
Daniela Olivová, Hana Dancingerová se věnuje aerobiku téměř 8 let.
Za tu dobu nacvičily 5 špičkových pódiových skladeb a s menšími či
většími úspěchy se zúčastnily soutěží v aerobiku pro týmy i jednotlivce,
které pořádá pro ČR Český svaz aerobiku. Mladé sportovkyně nejdříve
postoupily z oblastního kola pro Moravu až na Mistrovství ČR. Jejich
pódiová skladba má název MATRIX a děvčata ji trénovali pod vedením Daniely Frimlové. Dívky startovaly ve smíšené kategorii, kde byla
velká konkurence profesionálních týmů z celé republiky a mezi ostatními soutěžícími týmy, které jsou špičkou v republice, obsadily hezké
11. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
/jak/

PROGRAM KIN

( 546 423 018

Změna programů vyhrazena.
29. ledna se koná v sokolovně Skalice

BENEFIČNÍ AKCE ASIE
Hraje rocková skupina TUNING

2.února (středa) - 13.února (neděle)

VÝSTAVA

výtvarných prací dětí ze Speciálních škol Ořechov pracoviště Ivančice,
Ořechov, Rosice, Židlochovice „Čtyřlístek“, vstupné 40 Kč.
Rocková hospoda v Rouchovanech pořádá v pátek 4.února

KŘEST NOVÉHO CD SKUPINY KLAUN
Dále vystoupí Kakaový domeček, D.O.P. a Bad Victim.
Začátek ve 20.00 hod., vstupné 50 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

Dobrovolný svaz hasičů Dobřínsko pořádá v sobotu 5.února od 20.00 hod.

TRADIČNÍ OSTATKY

Hraje skupina STONE. Bohatá tombola, tradice masopustních
masek, pozdní večeře a občerstvení samozřejmostí.
Vstupné obvyklé. Srdečně Vás zveme.
SDH Petrovice srdečně zve v sobotu 5.února od 20.00 hod. na

HASIČSKÝ PLES

v sále KD, hraje skupina Dreams, tombola,
občerstvení, vstupné 50 Kč.

Osvětová beseda Rešice pořádá v sobotu 5. února od 20.00 hod.

SPOLEČENSKÝ PLES

Hraje Fantazie, taneční vystoupení žáků ZŠ Dolní Dubňany.
Bohatá tombola. Vstupné 50 Kč
V neděli 13. února od 14.00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Pro děti je připravena bohatá tombola, soutěže a občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
Spolek Lidový dům Oslavany pořádá ve dnech 6. -12.února
vždy od 9.00 do 17.00 hodin v areálu kina

VÝSTAVU OBRAZŮ

p. Hynka Raimanna
s názvem „Od historie po současnost“.
Vernisáž proběhne 6.února ve 14.00 hodin v předsálí kina.

JSME V EVROPSKÉ UNII

DO YOU SPEAK ENGLISH? SPRECHEN SIE DEUTCH?
Na Základní škole Ivančická Moravský Krumlov ANO!
Chcete, aby Vaše dítě ovládalo 2 světové jazyky již na ZŠ?
Od školního roku 2005/2006 nabízíme možnost výuky v nově
otevřené třídě s rozšířenou výukou cizího jazyka již od 3. třídy. V 6.
ročníku se výuka rozšíří o jazyk německý. Vaše dítě se má možnost
lépe připravit na pokračování studia cizích jazyků na středním
stupni škol. Chceme navázat na osvědčenou a v praxi ověřenou
dvojjazyčnou výuku. Již 10 let se ZŠ v rakouském Sankt Leonhardu
organizujeme výměnné pobyty žáků, konverzace s rodilými mluvčími
v angličtině nebo němčině. Nedílnou součástí výuky je i internetová
komunikace. Informace na ZŠ Ivančická 218, Moravský Krumlov,
telefon: 515 322 442-3, e-mail: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz

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.

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU

Výzva pro náhradní rodiny: setkání v Ivančicích, možnost
sportovních a kulturních akcí, terapeutická pomoc apod.
Podrobnější informace na tel.: 724 251 701.

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

Za pánem prstenu ...
Dnešní výprava do historie našeho regionu bude značně odlišná
od předešlých. Budeme se zabývat osudem drobného předmětu,
věci zdánlivě bezvýznamné. I
když z historických souvislostí se
nám podařilo odkrýt velmi málo,
velmi si vážíme toho, že podnět
vzešel od jednoho z Vás, čtenářů
Zrcadla. Příběh začal takto:
V listopadu loňského roku našla paní Hustáková z Moravského
Krumlova nedaleko kaple sv. Floriána kovový prsten. Ležel na vyšlapané stezce. Zřejmě odpočíval
v hlíně dlouhou dobu a na povrchu se objevil až po vydatném
dešti. Objevitelka předmět pečlivě vyčistila a obrátila se na autory
expedice SPECULUM, aby se
pokusili zjistit podrobnosti.
Na první pohled nás napadlo,
že zřejmě jde o tzv. „pečetní
prsten”, který se dříve užíval
podobně jako dnešní razítka. Do
prstenu odlitého z mosazi byly
vyryty symboly pravítka, kružítka, úhelníku a písmena I. L. Pečetící plocha má tvar oválu a rozměry 16x14 mm. Z průměru prstenu
21 mm můžeme usuzovat, že jej
nosila mužská ruka. Toto je vše,
z čeho můžeme v našich úvahách
vycházet.

Támar, 1. kniha Mojžíšova kapitola 38). Pečetící předměty, nejčastěji v podobě pečetidel a pečetních prstenů, byly ve středověku
a počátkem novověku důležitými
atributy významných osobností,
úřadů, měst, cechů, spolků atd.
Honosná pečetidla a pečetní

Zde si dovolíme malou exkurzi do vzniku a vývoje pečetidel
a pečetních prstenů. Historie pečetí
sahá až do starověku. Doklady
pečetních prstenů nacházíme jak
v archeologických pramenech,
tak v starozákonních biblických
textech (např. příběh nešťastné

prsteny byly symbolem společenského postavení majitele. Pečeť
jako otisk pečetidla do vosku
měla význam dnešního podpisu.
Zde je třeba připomenout, že ne
všichni hodnostáři té doby uměli
psát. Propůjčení pečetidla mělo
podobnou funkci jako dnešní

plná moc v zastupování při uzavírání důležitých dohod. Ještě
v 19. století byla pečetidla a pečetní prsteny běžnou součástí výbavy úředníka c.k. státní správy.
Během následné doby byly téměř
zcela nahrazeny dnešními úředními razítky.
Chápeme, že v dnešní době je
opravdu těžké najít si pozitivní
vztah k čemukoliv úřednímu,
natož pak k samotnému razítku.
Starobylý pečetní prsten je však
něco zcela jiného, aspoň pro nás,
regionální badatele. Je pojítkem
s mnohdy tajemnou minulostí.
Musíme bohužel konstatovat,
že s jistotou toho mnoho nevíme.
Dovolíme si jen naznačit některé
laické úvahy.
1. Komu prsten patřil?
-podle velikosti usuzujeme na
pečetní prsten muže
- písmena I.L. by mohly být
iniciály jména
- podle symbolů (pravítko, kružítko, úhelník) na profesi stavitele,
řemeslníka, architekta apod.
- jako méně pravděpodobná
i když o to více tajemná a lákává
se jeví spojitost s podobnými
symboly „Svobodných zednářů”,
kde úhelník a kružítko poukazují
na víru v „stavitele světa”.

2. Jak se prsten dostal na
místo nálezu?
- mohl být náhodně ztracen,
neboť kolem kaple vede i dříve
frekventovaná stezka a okolí
kaple je již po tři století místem
každoroční poutě k sv. Floriánu
- velmi málo pravděpodobnou
i když opět lákavou se jeví úvaha,
že prsten ztratil přímo účastník
stavby či opravy kaple.
Bohužel otázku stáří prstenu
nejsme schopni posoudit vůbec.
I když se nám nepodařilo najít
konkrétní souvislosti mezi prstenem, respektive jeho majitelem
a historií regionu, je možné, že
jméno skryté pod iniciály I.L.
bude v budoucnu náhodně nalezeno v archivních písemnostech.
Pak by se mohl pečetní prsten stát
jedinečným hmotným dokladem
k historii.
Dnešním příspěvkem bychom
chtěli také přizvat naše čtenáře
a příznivce k aktivní spolupráci
při objevování dalších zajímavostí
v regionu. Historie je podobná
rozbité nádobě a je třeba sesbírat
větší, malé i ty zcela drobné střípky. Stačí mít „oči otevřené”…
Napsali
Bronislav a Eva Grunovi
Petrovice u M. Krumlova

Ivančičtí zastupitelé by muzeum ve městě
chtěli, ale co pro to udělají?
Na pořad veřejné schůze zastupitelstva 13. prosince 2004 se
konečně mimo jiné dostal i případ hrozícího odstěhování muzea
z Ivančic. Čtenáři Ivančického zpravodaje i Zrcadla, kteří byli
průběžně informováni o petici, která probíhala od dubna do srpna
2004 v Ivančicích, si jistě na tuto záležitost vzpomenou. Všichni
přítomní zastupitelé (14 z 15) jednomyslně schválili žádost o ponechání muzea v Ivančicích a požadavek na revokaci rozhodnutí z minulého roku, kterou poslali zastupitelstvu Jihomoravského kraje:
Vážený pane hejtmane, rado a členové zastupitelstva Jm kraje.
Zastupitelé města Ivančice se na Vás obracejí s žádostí o přehodnocení rozhodnutí krajské samosprávy o umístění sbírek Muzea
Brněnska, jejichž je Jihomoravský kraj zřizovatelem, do rajhradského kláštera po jeho rekonstrukci.
Sbírky muzea jsou shromažďovány už 110 let a historickou vypovídací hodnotu mají pouze v místě jejich vzniku.
Jako zastupitelé plně chápeme Vaši snahu o úsporu finančních
prostředků na placení nájemného v budově Retexu, ale stěhování
sbírkového fondu do Rajhradu vnímáme jako nešťastné, zvláště
když jsme přesvědčeni, že přímo v Ivančicích jsou některé objekty
v majetku kraje, které by bylo možno pro umístění sbírek využít.
V současné době nemůže Město Ivančice samostatně řešit ani
umístění sbírek, ani plnit případnou zřizovatelskou funkci Muzea
s povinnostmi, vyplývajícími ze zákona. Město už nemá, bohužel,
ve svém vlastnictví v současné době jediný vhodný objekt, který by
mohl sloužit tomuto účelu.
V Ivančicích byl pro podporu zachování zdejších sbírek v místě
založen a registrován Muzejní spolek. Svoje stanovisko vyjádřilo
i 2.935 občanů, kteří připojili svůj podpis pod Petici za zachování
umístění sbírek muzea v Ivančicích.
Věříme, že naleznete pro naše argumenty pochopení a svoje
původní stanovisko ze začátku roku 2004 přehodnotíte.
Také nově založený Muzejní spolek v Ivančicích posílá všem
65 zastupitelům Jihomoravského kraje svoji žádost o revokaci
rozhodnutí o muzeu.
Vážený pane hejtmane, rado a zastupitelé Jihomoravského
kraje,
začátkem roku 2004 jste rozhodli o odvezení sbírek 110letého
muzea z Ivančic do depozitáře v Rajhradě, aniž byste předem
zkoumali veřejné mínění občanů a jejich zástupců v Ivančicích.
Místo sbírek, jen aby byla naplněna litera zákona, má zde být otevřena pouze kancelář muzea a po část roku nějaká výstava. Má-li
být činnost muzea plnohodnotná, musí své expozice presentovat
celoročně, mít své stálé expozice, obměňovat výstavy několikrát
ročně, pořádat přednášky a ne, jako v roce 2004, pouze jednu
výstavu po dobu dvou a půl měsíců. Muzeum musí mít dlouhodobý
plán výstav a dobrou a dostatečnou propagaci.
Proto se na Vás obracíme s žádostí o přehodnocení rozhodnutí
z minulého roku s přihlédnutím k tomu, že tato situace, v níž se
muzeum ocitlo, byla způsobena nedodržením slibů pracovníků
JmK řediteli muzea Mgr. Ant. Rečkovi. Ten na základě těchto slibů
opustil budovy, kde muzeum sídlilo od roku 1894 a přestěhoval je
do budovy bývalého ředitelství RETEXU, kterou slíbili pracovníci
JmK koupit. Dodnes nepatří tato budova ani muzeu, ani městu,
ani kraji. Později ale zastupitelé JmK rozhodli, že budovu nekoupí
a nyní, že ani nájemné za ni nebudou platit.
Jsme přesvědčeni, že všichni, kteří slibovali a zavinili tím tuto
situaci, by ji měli vyřešit ke spokojenosti občanů Ivančic, ve smyslu
naší petice o zachování muzea v Ivančicích, kterou podepsalo
2.935 občanů a kterou jsme předali 26. srpna 2004 za přítomnosti
České televize radnímu JmK panu Ing. Janu Letochovi.
Řešení je v koupi budovy RETEXU (podle slibů) nebo navrácení
částky za nájemné do rozpočtu nejméně na další dva roky a tím
oddálit stěhování muzea. Tím by se zároveň ušetřila částka, plánovaná v rozpočtu na rok 2005 na stěhování muzea do Rajhradu.
Žádáme proto o zařazení částky za nájemné na rok 2006 a 2007
do rozpočtu, aby se dala situace, ve které se ocitlo muzeum v Ivančicích za tuto dobu vyřešit.
Děkujeme za Vaši upřímnou snahu a pevně věříme, že svoje
dřívější rozhodnutí přehodnotíte.
V Ivančicích dne 20.ledna 2005. Za Muzejní spolek v Ivančicích
Ing. Karel Figer, Šárka Holá, Lidmila Navrátilová, MUDr Marie
Nešpůrková, Jan Večeřa, Dagmar Šacherová.
/Lidmila N a v r á t i l o v á/

Nad kronikou Rokytné

OFSETOVÝ TISK

knihtisková rotačka • rotačkové číslování
výseky a číslování do formátu A1
laminování • rylování • kašírování
falcování • ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce
Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty
Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
Tiskárenská 439
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
mobil: 777 769 809

Ivančické muzeum
- doba vyjednávání

Nemusíte
chodit daleko !

/Moravský Krumlov/ V pondělí večer se uskutečnila v Knížecím domě v Moravském Krumlově beseda občanů s amatérským
historikem a kronikářem Karlem Krausem. Tématem přednášky
byla historie obce Rokytná. „Jsem vlastně nejmenovaným kronikářem, protože je to můj koníček. O historii Rokytné se zajímám
ve svém volném čase, a díky besedám vidím, že lidé mají velký
zájem dozvídat se neznámé. Proto si nechci tyto zajímavé informace nechat pro sebe, a rozděluji se i s ostatními o zajímavou
historii. Já vlastně touto formou upevňuji občanům sebevědomí
a sounáležitost k obci, ve které žijí. Při organizování besed mi
pomáhá i město Moravský Krumlov,” uvedl historik Karel Kraus
z Rokytné. Úspěšnost jeho přednášek dokazovala i plně obsazená
místa v galerii Knížecího domu. „Je mi líto, že jsem nemohla
přijít na tuto besedu, protože jsem musela být na zastupitelstvu
města. Již dříve jsem se zúčastnila a musím říci, že pan Kraus
podává podrobný výklad historie obce Rokytná s návazností
na Moravský Krumlov. Máme společnou představu, aby tyto akce
se i do budoucna opakovaly s tím, že bude využito kronik města,
aby občané byli seznamováni s historií i současností,” uvedla
místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová. /mask/
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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

koupím
•• vlečku za traktor 5 t nebo 3,5 t
s SPZ. Tel.: 731 063 598.
•• majler na Multicar M25 nebo
z malé traktorové vlečky, levně. Tel.:
604 534 816.
•• BSA, Ariel, na tyto staré motocykly
jakékoli ND a přísluš. na předválečné
moto, např. karburaci, magnetku, světla nebo vyměním. Tel.: 723 013 578.
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.
•• Ford Escord 1,3, 3-dveř., r.v.
85, dobrý stav, cena 25 tis. Kč.
Tel.: 723 248 552.
•• Mitsubishi Lancer 1,5, r.v. 90, posilovač, el. okna a zrcátka, autorádio, 53 tis.
Kč. Tel.: 515 324 108, 608 916 468.
•• Lada 2101, naj. 103 tis., LPG, STK
do 6/06, taž. zař., výborný lak, bez koroze, velmi zachovalé, 1 majitel, za cenu
přestavby na LPG. Tel.: 737 974 174.
•• Š Felicie, tm. modrá, r.v. 94, naj.
155 tis., stav úměrný věku, 55 tis.
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.:
605 923 876.
•• Š 120 L, garážovaná, dobrý stav,
bez koroze + 4 zimní pneu na discích,
12.000 Kč, rychlé jednání sleva. Tel.:
721 641 099.
•• Š Felicii combi 1,9D, r.v. 2000, naj.
60 tis. km, bílá barva, 120 tis. Kč, dohoda možná. Tel.: 605 155 696.
•• Š Favorit, r.v 93, barva bílá, stř. okno,
nová STK, nový akumulátor, 40 tis. Kč,
dohoda možná. Tel.: 515 323 092.
•• Š 120 GLS, 5-ti rychl.,výborný stav
8.000 Kč. Tel.: 728 868 783.
•• Š Felicie 1,9D, r.v. 98, naj. 156 tis.,
barva bílá, 90.000 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 608 509 176.
•• Š Forman, různé ND, pohon PLG,
cena doh. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
• střešní box na os. auto, cca na 5 párů
lyží, 2.500 kč. Tel.: 604 281 294.
•• repasovaná převodovka na Avii,
4 rychlostní, 3.800 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• 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.
•• 4 ks zimních pneu 195/65/15,
vzorek 6 mm.. Cena za vše 2.000 Kč.
Tel.:603 596 179.
•• střešní nosič, možno na Ford
Escort, Peugot, Opel. 1x použitý, cena
1.100 Kč. Tel.:732 266 894.
•• 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.
•• 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.
•• převodovku 5-ti stupňovou ze Š
125. Tel.: 604 303 267.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt 2+1 v OV v MK do 500.000
Kč. Tel.: 608 952 112.
•• byt 2+1 (3+1) v MK.Tel.: 603 841 167.
•• ornou půdu, pole větší výměry.
Tel.: 602 526 749.
prodám

•• RD 4+1 s přísluš. a 2+1 s přísluš.
v Pršticích (dobrá dostupnost do
Brna), zahrada 400 m2, všechny IS,
vl. studna, po celk. GO, cena dohodou, vh. i jako sídlo menší firmy.
Možný i dlouhodobý pronájem. Tel.:
546 413 169, 7-16 hod, 546 421 067,
19-20 hod.
•• domek u MK, větší 2+1 k rekonstr.,
ale obyvatelný, plyn, voda, el., zahrada a další stav. místo, 530 tis. Kč,
dohoda. Tel.: 776 513 193.
•• velký RD v Dobřínsku, 3+1, WC,
koupelna, průjezd, garáž, stodola,
velký dvůr a zahrada, sklep. Ihned
k bydlení. Tel.: 515 323 912.
•• DB 1+kk poblíž MK, možná
úprava na větší. Cena 129 tis.Kč,
tel.:775 694 497.
•• DB 2+1 v centru Ivančic, cihlový
s balk. Tel.: 546 437 351, 721 815 743.
•• byt 3+1 s garáží v Miroslavy, levně, spěchá. Tel.: 515 333 619.
•• garsonku v Kadově, 10 km od MK,
směr Miroslav, co nejdříve. Tel.: 728
770 848.
•• cihlový byt 2+1 v OV po rekonstr.
v MK, vl. plyn. topení, vl. příp. vodovodu, 2x sklep, dohoda možná, cena
690 tis. Kč. Tel.: 723 615 751.
•• velký klenbový sklep v Olbramovicích. Přístavba hrubé stavby domu
3+1, stáří domu 30 let, 420 tis. Kč.
Tel.: 605 370 932.
•• pole o rozloze 17,5 ha v lokalitě
Petrovice, zatím převedeno v Kadově. Tel.: 728 770 848.
•• stav. pozemek 7.000 m2 v Ivančicích - H. Pancíře. Tel.: 604 920 012.
•• dřevěnou zahradní chatku 4x4
m s podkrovím, včetně pozemku
2.900 m2 v Ivančicích, Pod Jakubem.
Tel.: 731 486 635
hledám pronájem
•• Soukromá firma se sídlem v Neslovicích hledá dlouhodobý pronájem
rodinného domu nebo bytů v okolí
pro své zaměstnance. V případě
zájmu nás kontaktujte: pí. Kotačková, tel.: 546 418 911, 777 339 619.
•• máma se 2 dětmi, dlouhodobý pronájem 1+1,2+1 do 4 tis. Kč, spěchá.
Tel.: 604 484 968.
•• 1+1 nebo 1+kk za rozumnou cenu,
Ivančice a okolí. Tel.: 605 911 046.
•• matka se 2 dětmi, byt či RD 1+1/
2/3 za rozumnou cenu, jen Miroslav.
Tel.: 604 413 914.
•• v Ivančicích 1+1. Tel.: 605 250 788.
pronajmu
•• nezařízený DB 1+kk ve Vémyslicích, volný ihned. Cena 1.200 Kč/
měsíc + elektřina. Tel.:775 679 976

Stavba - zahrada

prodám
•• použité i poškozené eternitové
nebo plechové vlnovky, d.2,5 – 2 m.,
tel.:606 255 806.
prodám
•• dvouprosklená křídla oken 7 ks
balkon. dveře, možno použít sklo na
výrobu skleníku atd., 850 Kč. Tel.:
606 175 943.
•• 820 cihel, levně. Tel.: 515 324 316,
606 328 491.

Vybavení domácnosti

koupím
•• velmi zachovalou kuchyňskou
linku 180 cm; kamna Petry v dobrém
stavu. Tel.: 777 696 269.
prodám
•• sedací soupravu 3+2+1 provedení
EKO kůže béžové barvy, PC 17 tis.
Kč, nyní 10 tis. Kč. Stáří 7 měsíců.
Tel.: 606 175 943.
•• ložnici černé barvy; letiště s ÚP;
noční stolky s lampičkou; kosmetický stolek s taburetkou; 2x zrcadlové

skříně 120x180; 2 zrcadlové nástavce
120x160, cena komplet 6.000 Kč.
Tel.: 606 175 943.
•• 2 válendy s úložným prostorem,
300 Kč. Tel.: 515 322 523 večer.

Elektro a elektronika

koupím
•• SIM kartu se sítí Oskar, s kreditem 50
Kč - zaplatím. Nejlépe staršího data, ale
funkční. I SMS na tel.: 602 103 018.
prodám
•• PC AMD 500 MHz, RAM 128 MB,
HDD 40 GB, bez CD ROM, monitoru,
kl vesnice. Tel.: 515 336 080.
•• na PC TV, FM kartu Win Fast 2000
XP + dal. ovl., rok stará, v záruce,
1.200 Kč.Tel.: 604 281 294.
•• Epilátor zn. Braun silk epil, málo
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• gramorádio zn Duo, tmavé, funkční,
š. 47x36, v. 20 cm. Tel.: 605 145 789.
•• el. přímotopy Ecoflex, 2x 750 W a
1x 2000 W, 1x termostat Vemer, lišty a
kabel, cena dohodou. tel.: 605 405 959.
•• 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.
•• funkční mrazáky zn Calex, 70 l,
500 Kč; 144 l, 2.000 Kč. Tel.: 606
392 215.
•• zásuvkový mrazák Samsung 300 l,
výborný stav, spěchá, cena dohodou.
Tel.: 776 237 421.
•• nový vysavač Zepter PWC 100/
1200W s 8 stupni filtrace, 24 měsíců
v záruce, PC 29.999 Kč, nyní 18.999
Kč, při rychlém jednání sleva na
16.999 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• vysavač Vorwerk Kobold VK 130/
131, nový, nepoužitý s příslušenstvím.
Cena 25 tis.Kč, sleva možná. Tel.:776
147 557.
•• filmovou kameru Quartz , Zoom 8
mm, za 400 Kč, fotoaparát Praktica
VLC2 + širokoúhlý objektiv za 1.200
Kč, fotoaparát EXA 1C za 500 Kč.
Tel.:604 773 837.

Vše pro děti

prodám
•• chodítko zn Cam, bílomodré, 6 koleček, ve předu stolek, 300 Kč; kočár
hluboký, 3-komb. po 2 dětech, 800 Kč,
rychlé jednání sleva. Tel.: 605 724 881.
•• dětskou hrazdičku, cena dohodou.
Tel.: 721 684 637.
•• 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. hod.
•• kočár, 3-komb., v dobrém stavu,
400 Kč. Tel.: 515 334 057.
•• zahradní nábytek pro děti, sada 2x
židlička, 1x lavice, stolek, na zahradu
i do děts. pokoje, foto + náčrt s rozměry zašlu. Tel.: 604 472 300.
•• kolo bicross, na 4 – 6 let, pěkné,
800 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• fusak, tm. hnědý, pravý beránek,
500 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.

Zvířata

koupím
•• andulky, kanáry, korely, rozely aj.
exotické ptactvo. Pro větší množství
přijedu. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• z jarního odchovu 6 slepiček a 1
kohoutka zdrobnělé Faberolky loso-

sovité, cena dohodou. Tel.: 515 339
029, 606 141 902.
•• prase 200 kg, 33Kč/kg. Tel.: 515
334 085, 723 678 778.
•• prase 150 kg a prasnici na klobásy,
stáří 2,5 roku za 4.500 Kč. Tel.:721
772 182 večer.
•• štěňata sheltií, barva zlatá, očkovaná, odčervená, bez PP. Tel.:732 765 649.
•• králíky chovné 150 Kč/ks, poražené čerstvé i mražené 85 Kč/kg čisté
váhy. Tel.: 515 336 058, 776 593 725.
daruji
•• štěňata od špiců bez rodokmenu.
Tel.: 515 322 314 po 19 hod.
•• štěňata malého křížence, hnědá
a hnědočerná. Odběr za 3-4 týdny,
možno vidět po domluvě každý den.
Tel.: 607 909 738.

Hobby

•• šermíř, zabývající se obdobím
gotiky (12-14 stol.) hledá nadšence na
založení skupiny historického šermu
z Miroslavi a okolí. Tel.: 515 333 984,
608 748 404.
koupím
•• Koupím starodávnou komodu,
šuplkostn, sekretář, vyřezávané židle
apod. Tel.: 602 526 749.
prodám
•• klavír - křídlo. Tel.: 515 298 321.
•• pro radioamatéry na součástky 2 ks
MT Nokia, analog, NMT - síť pro 450
MHz, velmi levně. Tel.: 608 887 613.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• dva páry lyží s vázáním, d.130 cm,
1x lyže dětské s vázáním cca80 cm,
velikonoční trakař Tel.:515 336 601.
•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz.
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salomon, 200cm; Buzard, váz. Tyrolia,
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.

Různé

koupím
•• PZ desku 2,5m x 30cm nebo dvě
1,2m. Tel.: 721 485 610.
prodám
•• PB láhev 10 kg. Tel.: 604 178 010.
•• koženou bundu s třásněmi na v. 170175cm, 1.000 Kč. Tel.: 608 471 088.
•• kladívkový šroťák, 1.000 Kč. Tel.:
608 336 876.
•• smalt. plech na kruhový bazén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 800 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• řeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, v. 80 cm, 2.000 Kč. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks,
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000
po 18. hod. hod.
•• smyk tažený d. 3,60 m; vyorávač
brambor - čert, výr. Agrospol Pelhřimov, r.v. 98; kultivátor, brány 4 ks;
rozmetadlo hnojiv F 300, práškový;
vyorávač brambor kombinovaný; sazeč
brambor kabelkový; secí mašina Saxei,
bodkový, 6 m; vály hladké, 5 ks, prům.
53; přepravky na ovoce a zeleninu zelené, cena dohodou. Tel.:603 834 484.
•• pleny pro dospělé, vh. pro ležáky, zn
Tena slip, Medium „M“, vel. přes boky 70110 cm, 4 bal. po 40 ks, cena za bal. 200
Kč. Jen vše najednou. Tel.: 723 033 622.
•• kladívkový šrotovník bez motoru ,
1.500 Kč; skleníková skla ks/50 Kč.
Tel.: 723 428 899.
•• 2x lyže 130cm, zvlášť vázání, 1x
dětské 80cm i s vázáním; velikonoční
trakař. Tel.: 515 336 601.
•• tříděné brambory, odrůda Lenka,
1kg/5 Kč. Tel.: 723 751 750 po 19 hod.

•• mák, cca 6 kg. Tel.: 728 770 848.
•• brambory sadbové 8 Kč/kg, konzumní 5 Kč/kg, odrůda Lenka (polorané), velmi chutné. Tel.: 515 336
058, 776 593 725.
•• 3 ks nových nevybal. statických akumul. kamen zn Dimplex WMX 712,
příkon 1.7kW, aku. schopnost 12kWh,
na 8 cihel. PC bez cihel 9.000 Kč, nyní
1ks/3.000 Kč. Tel.: 777 219 854.

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.
•• TMK travel - cestovní agentura
zahájila prodej pobytových a poznávacích zájezdů - LÉTO 2005.
Využijte výrazných slev a přijďte si
vybrat co nejdříve. Najdete nás v 1.
patře Knížecího domu na náměstí
T.G.M. v Moravském Krumlově,
tel.: 515 321 044, 777 769 814.

Seznámení

•• důchodce z MK, dobře zaopatřený,
hledá skromnou starší ženu k prožití
pěkných chvil ve dvou. Bartoš Ludovík, K.H. Máchy 430, MK.
•• 17-ti letý, v. 185 cm, tmavovlasý kluk
se zájmem o přírodu, hudbu a sport,
hledá štíhlou romant. dívku 16-19 let.
Ivančice a okolí. Tel.:721 381 720.
•• muž, 39 let, hledá obyčejnou ženu
37-39 let. Samota tíží. SMS na tel.:
603 938 541.
•• vdova, 37 let s 1 dítětem, hledá přítele, nejlépe vdovce do 45 let k občasným schůzkám. Tel.: 604 815 997.
•• důchodce, vdovec 71 let, fin. zaopatřený, nekuřák, abstinent, vlastní RD,
hledá touto cestou paní 50-60 let, nejlépe vdovu, která by mi dělala společnost a uvařila, dlouhodobě. Bydlení u
mne samozřejmostí. Jen vážné nabídky, Džbánice. Tel.:515 320 802.
•• Hledám hodnou, úplně obyč. holku
k vážnému vztahu. Je mi 23 let a jsem
romantik. Najdu Tě? Tel.: 720 355 925.
•• Štíhlý kuřák 62 let/175, hledá tolerantní, upřímnou ženu, která má vztah ke
zvířatům. Mám malé hospodářství, přistěhování možné. Jen vážně. Tel.:515 334 738.
•• Tmavovlasý sympaťák 23/192/85
by rád poznal štíhlou dívku na schůzky plné doteků a něžností. Můžem jít
na disco, do kina, prostě si užívat.
Tel.: 606 415 747.

Zaměstnání

hledám
•• žena, 37 let, jakoukoli práci na
přivýdělek. Tel.: 604 815 997.
•• spolehlivá 36-ti letá žena, práci
na přivýdělek, cokoliv v týdnu od 17
hod., so, ne kdykoliv, pouze Ivančice.
Tel.: 775 136 810.
•• žena stř. let, jakoukoli práci (ekonom. vzdělání), jako hospodyně apod.
Tel.: 606 511 055.
•• 16-ti letá studentka hledá práci na víkendy, nebo domů. Tel.: 732 949 550.
•• švadlena 20 let praxe hledá práci
v Ivančicích a okolí. Tel.: 732 637 844.
•• spolupracovníka pro nákup exot.
ptactva z okolí ZN a Miroslavi, požaduji spolehlivost a znalost exot.
ptactva. Tel.: 603 841 097.
•• vyučenou zahradnici - vazačku pro
květinářství v Ivančicích. Tel.: 546
434 045, 777 272 628.
nabízím
•• nové katalogy dom, prací, smlouva.
Info za zn 6,50 Kč, Macháčková K.,
Nábřežní 18, Oslavany. Oslavanským
doručím za SMS s adresou, nevolat.
Tel.: 607 989 177.

•• Máme práci z domu pro 100 mužů
a žen z tohoto regionu. Tel.: 777
315 033.
•• 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.
•• Hledáme zkušené řidiče autobusů
s praxí do Velké Británie. Nabízíme
možnost dlouhodobé spolupráce, ubytování a mzdu až 50.000,- Kč měsíčně!! Požadujeme SŠ/SOU vzdělání,
řidičský průkaz na autobus, praxi min.
0,5 roku, alespoň základní znalost AJ,
dobrý zdravotní stav a čistý rejstřík
trestů. Náplní Vaší práce bude řízení
městských autobusů na krátkých
trasách. Volejte agenturu Grafton
Recruitment Brno, tel.: 542 424 521.
•• Firma Avon - kosmetická společnost
pro ženy nabízí spolupráci a přivýdělek. Registrace a materiály zdarma.
Provize 15-30% + 6 kampaní s dárky.
Jarní soutěž o hodnotné ceny. Další
informace na tel.: 775 350 251.
•• dom. práce, jednoduché, časově
nenáročné. Slušný přivýdělek pro
všechny vážné zájemce, spousta nových nabídek. Tel.: 737 011 870.
•• Čs. firma přijme pro nové pobočky
na Moravě telefonisty, OZ, manažery, ne Herbal. dealer ap. příjem 28
- 42.000 Kč/měs. Po zaprac. os. vůz.
Info na tel.: 728 958 301.
•• Přijmeme několik schopných pracovníků do realitní kanceláře. Makléřský kurs zajištěn, Brno a okolí.
Tel.: 732 227 111, p. Kubíčková.
•• HPP - místa prodejců (řidičů - do
3,5 t) pro pojízdné prodejny se spotř.
zbožím po celé ČR. Příjemné vystupování, flexibilita a časová nezávislost nutností. Tel.: 777 300 999.
•• Přijmu vyučenou zahradnici - vazačku pro květinářství v Ivančicích.
Tel.: 546 434 045, 777 272 628.

Společnost TC MACH, s.r.o.
vyhlašuje konkurz na pozici
technik pro výrobu rozvaděčů
(vhodné i pro ženy). Požadavky: komunikativní typ, samostatnost, šikovnost na ruční
práce, ochota vzdělávat se.
Práce na PC výhodou, ale ne
podmínkou. Nabízíme výkonové ohodnocení. Přihlášky
označte slovem ROZVADĚČE a
zasílejte na adresu TC MACH,
s.r.o., U Mostu 590, 672 01 Mor.
Krumlov, faxem 515 321 014,
e-mail:
tcmach@tcmach.cz,
nebo volejte 737 260 794 (pí
Machová). Termín uzávěrky je
4. února 2005.
Společnost TC MACH, s.r.o
vyhlašuje konkurz na pozici
technik zámečnické výroby.
Požadavky: svářečské zkoušky,
komunikativní typ, samostatnost, ochota vzdělávat se. Praxe
v zámečnictví vítána. Nabízíme
výkonové ohodnocení. Přihlášky
označte slovem KAPOTÁŽE a
zasílejte na adresu TC MACH,
s.r.o., U Mostu 590, 672 01 Mor.
Krumlov, faxem 515 321 014,
e-mail:
tcmach@tcmach.cz,
nebo volejte 737 260 794 (pí
Machová). Termín uzávěrky je
4. února 2005.
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a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 03/2005 vyjde 11. února 2005, uzávěrka 8. února 2005.
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Honza Brabec se stal Úspěšný rok sester Pálešových z SKM Ivančice
princem v Rondu
Letos se v brněnské hale Rondo uskutečnil již pátý ročník populárního mezinárodního halového motokrosu na hlíně v hokejové aréně
s názvem AKAI ARENACROSS 2005. Podle ivančického rodáka Mirka
Kučírka se zde letos sešla velmi silná konkurence a startovní listinu
komentoval slovy „to je hrůza“. Na startu se objevili jezdci deseti států
z Evropy i ze zámoří. Loňské prvenství ve třídě Open přijel obhajovat
v Německu žijící Jihoafričan Collin Dugmore. Ve třídě 125 ccm se mezi
největší favority řadil i nosislavský Honza Brabec, který v loňském
roce skončil na druhém místě.
V závodech, které se jely v pátek a v sobotu se jezdci utkali v základních jízdách a následně v semifinále. Obě třídy měly na pořadu každý
den dvě finálové jízdy, ze kterých se body započítávaly do celkového
pořadí o prince /125 ccm/ a krále /Open/ Arenacrossu. V pátečních
finálových jízdách třídy 125 ccm si nejlépe vedl Brabec, který jednou
vyhrál a ve druhé jízdě skončil druhý, když ho porazil Američan Pingree. Brabec měl smůlu, když při nájezdu na nejtěžší část trati zvané
„roleta“ zpomalil a jmenovaný Američan se kolem něj přehnal. V sobotu
už Honza vyhrál obě finálové jízdy a stal se tak celkovým vítězem této
třídy se ziskem 95 bodů. Druhý skončil Čechoněmec Lukas Weis /54 b./
před Simonem Homansem z Kanady /52 b./ Ve třídě Open se v pátek
k velkému výkonu rozjel Francouz Letellier, který vyhrál obě finálové
jízdy. Na jedenáctém místě byl po prvním dni Kučírek se ziskem 10
bodů. V sobotu vyhráli po jedné jízdě Mauser /A/ a Salvini /I/. Kučírek
se blýskl šestým místem ve druhé jízdě. Králem Akai Arenacrossu se
stal Antoine Letellier /83 b./ před Alexem Salvinim /62 b./ a Němcem
Danielem Sieglem /55 b./. Obhájce Dugmore byl osmý /29 b./. Nejlepší
z našich byl Mirek Kučírek na desátém místě /23 b./
Závěr každého závodního dne obstarala „FRIGOMONT FREESTYLE
NIGHT SHOW“. Šestice českých freestylerů v čele s Petrem Kuchařem
ukázala divákům skvělé skoky na svých motocyklech. Všichni ovšem
čekali, jestli Petr „kuchta“ Kuchař předvede skok zvaný backflip /salto
vzad/. Kuchař už před závody řekl, že v Rondu tento skok trénovat
nebude. „Když si mám rozbít hubu, tak až před diváky.“ Dvakrát backflip perfektně ustál, ale sobotní druhý pokus skončil pádem. Z arény
naštěstí odešel bez vážnějšího zranění a ještě přitom divákům věnoval
svoji přilbu a dres.
/Ctibor ADAM/

Foto: Květoslav Adam

Vítěz třídy 125 ccm Jan Brabec

Po celý rok jsme Vás prostřednictvím čtrnáctidenníku Zrcadlo,
Televize Ivančice a hlavně naších
stránek www.skmivancice.unas.cz
informovali o úspěších sportovního klubu mládeže Ivančice
(SKM Ivančice ). Myslíme si, že
se nemáme za co stydět, a proto si
dovolíme malou rekapitulaci toho
nejdůležitějšího, co naše sportovkyně v uplynulém roce potkalo.
Ve sportovní gymnastice nás
reprezentuje Kristýna Pálešová
(13 let), naše olympijská naděje.
Kristýna se již od ledna připravovala na doposud největší vrchol
své kariéry, kterým mělo být
Mistrovství Evropy juniorek, konané na přelomu dubna a května
v Holandském Amsterdamu. Na
začátku přípravy ji však potkala
nepříjemná únavová zlomenina
páté zánártní kůstky při seskoku
z kladiny. Díky tomu se její tréninkový program značně zpomalil, takže v den zahájení mistrovství chybělo Kristýně 14 dnů
přípravy, aby mohla závodit na
všech čtyřech nářadích. Již nominační závod, který se skládal
z posilovacích prvků, Kristýna
absolvovala se sádrou na noze
a díky obrovské vůli jej vyhrála.
Ošetřující lékař ale nedoporučil
zatížení, které skýtá příprava na
prostných, kladině a přeskoku, a
tak další nominační závod, který
se konal týden před ME, absolvovala Kristýna jenom na bradlech, která svým přesvědčivým
výkonem vyhrála. Nominovala
se tak na tomto nářadí na ME.
Reprezentaci České republiky tak
pomohla k celkovému pěknému
13. místu v závodu družstev.
V červnu se konalo Mistrovství ČR žen jednotlivkyň – mistrovská třída v Ostravě, kde Kristýna závodila jako nejmladší
účastník, neboť ve své kategorii
již nenašla konkurenci. Tady se
nelekla svých i o deset let starších
zkušených soupeřek a krásným
výkonem potvrdila, že již nyní
patří mezi českou gymnastickou
elitu. Získala druhé místo ve čtyřboji. Ve finále na nářadích pak obsadila 2 místo na bradlech, 3. místo
na kladině a 2. místo na prostných.
Druhého října se pak v Brně
konal kontrolní závod na olympiádu mládeže CEFTA Cup, který
Kristýna vyhrála. Samotný CEFTA Cup se konal o týden později
v Ústí nad Labem. Velice pěkný
závod se povedl celému českému
družstvu a přesvědčivě tuto prestižní soutěž vyhráli. Absolutní
vítězství ve čtyřboji a pomyslnou
letenku na olympiádu v Pekingu
v roce 2008 si pak odnesla Kristýna Pálešová.
Čtrnáctého ročníku mezinárodního závodu Blanc Mensil v Pa-

Uprostřed Kristýna Pálešová vítězka CEFTA CUPu 2004. V pravo druhá
Italka Lia Parolari a v levo třetí Australanka Chloe Sims.

říži se pak Kristýna účastnila
v polovině listopadu. V závodě
smíšených družstev se Česká republika umístila na druhém místě,
když je překonala jenom favorizovaná Ukrajina. Toto umístění
českého družstva bylo dosud nejlepším umístěním v historii tohoto prestižního mítinku. Kristýna i
tady podala skělý výkon, za který
si odnesla 6. místo ve čtyřboji,
1. místo ve finále na bradlech
a 4. místo ve finále na prostných.
Vrcholem sezóny sportovních
gymnastek bylo pak nedávné mistrovství ČR – extraliga žen družstev, kde oddíl sportovní gymnastiky Sokola Brno IA, za který
Kristýna závodí, zvítězil téměř
o 9 bodů před oddíly Sokola Brno
IB a SG Vítkovice.
Před vánocemi se Kristýna rehabilitovala v lázních Kostelec u
Zlína, kde nabírala energii a motivaci pro svoji další sportovní kariéru. Po novém roce absolvovala
posilovací a rehabilitační testy
na horách v Jeseníkách. Pokud se
podaří sehnat finanční prostředky
prostřednictvím sponzorských darů
a reklamy, pojede Kristýna
v březnu 2005 se svojí trenérkou
Kateřinou Janečkovou na Ukrajinu, kde by se měla účastnit kyjevského závodu, trénovat a načerpat
nové zkušenosti z kyjevské gymnastické školy.
V oblasti streetových tanců,
mezi které patří Disco Dance,
Disco Show, Break Dance, Hip
Hop či Electric Boogie, nás reprezentuje Tereza Pálešová (15
let), která začínala svoji kariéru
také jako sportovní gymnastka.

Nyní tancuje v taneční škole Michala Holého MIGHTY SHAKE
Zastávka u Brna. Od začátku
přípravy v roce 2004 se Tereza
soustředila na úspěch na Mis-

V dubnu na mistrovství Moravy v Ostravě obsadili 3. místo
v Hip Hop formacích s choreografií Michala Holého namířenou
proti drogám s názvem „Smrt
kráčí ghettem, aneb droga nezná
vyvolených“.
S touto choreografií se nominovali také na Mistrovství Evropy
Dance Life 2004, které proběhlo
v květnu v brněnském Boby centru.
I tentokrát si vedli znamenitě
a v konkurenci tanečníků z 21
zemí obsadili 7. místo.
Mistrovství ČR Hip Hop formací proběhlo v Hradci Králové
dne 29.5.2004. Ani tady nezklamali a přivezli titul druhý vicemistr ČR v HIP – HOP formacích
a nominaci na Mistrovství světa.
Letošní Mistrovství světa se
konalo v německých Brémách
na přelomu září a října tohoto
roku. S taneční skupinou MIGHTY SHAKE se umístili v HIP
–HOP formacích na 8. místě, ve
finále Electric Boogie duo si Tereza Pálešová a Tomáš Smutný
vybojovali titul „úřadující mistři
světa pro rok 2004“.
Toto je výčet úspěchů členů
SKM Ivančice, Terezy Pálešové
a Kristýny Pálešové. Věříme, že
se nám i do budoucna povede
podporovat jejich vývoj a pro-

Zleva druhý vicemistr světa Petr Gross, Tereza Pálešová a Tomáš
Smutný mistři světa v Electric Boogie s trenérem Michalem Holým.

trovství ČR a tím i nominaci na
Mistrovství světa.
Ve dnech 20.3.-21.3.2004 se
konalo Mistrovství ČR v Electric
boogie v Jesenicích u Prahy. Tady
Tereza obhájila titul mistryně ČR
v Electric boogie v jednotlivcích,
navíc vyhrála i duo s Tomášem
Smutným a také v kategorii
malé skupiny ve složení Tereza
Pálešová, Tomáš Smutný, Petr
Gross a Tomáš Vognar. Tereza se
s Tomášem nominovali také na
Mistrovství světa.
O týden později se konal Magický region Brno, kde s taneční
skupinou Mighty Shake obsadili
3. místo v Disco show formacích
i v Hip Hop formacích.

fesionální růst, aby stále mohli
úspěšně reprezentovat naše město
Ivančice, region, ale taky aby
u jejich jména i nadále na mezinárodních závodech psali „from
Czech republic“.
I když opožděně, dovolte abychom Vám, milí spoluobčané,
fandové i nefandové, sponzoři
i nesponzoři, popřáli v novém
roce 2005 hodně zdraví, štěstí,
lásky a úspěchu pro Vás i Vaše
rodiny. Věříme, že se mezi Vámi
najdou tací, kteří vědí, jak obtížné je v těchto sportech dosáhnout
takových úspěchů, jakých jsme
dosáhli a pomůžou nám formou
příspěvků na reklamu či sponzorskými dary. Děkujeme.
/skm/

s.r.o. Ivančice

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
Zajištění kompletních služeb:

demontáž • montáž • zednické práce
ZDARMA: • zaměření a poradenství na místě (i nezávazně)
• vypracování cenové nabídky
• mikroventilace oken (čtvrtá poloha kliky)
• odvoz starých oken
prodej i na splátky

ZIMNÍ SLEVY AŽ 35%
PĚTIKOMOROVÉ PROFILY
ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH

Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654, mobil: 608 263 284-6
www.ivaplast.cz, e-mail: info@ivaplast.cz, provozní doba: po-pá: 800-1630, so: 900-1100

