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Nezávislý regionální čtrnáctideník
CHCETE KOUPIT, STAVĚT,
MODERNIZOVAT NEMOVITOST ?

NEMÁTE DOSTATEK FINANCÍ?
JSME TU PRO VÁS !
PEVNÁ ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA od 4,3%
ZDARMA vypracování úvěrové žádosti!
Nulový vklad - BEZ RUČITELE!
Do roku 2007 daňová úspora 14%.
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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.

Do investic 26 milionů

/Ivančice/ Zastupitelstvo města Ivančic 7. března na svém prvním zasedání v tomto roce schválilo rozpočet města. Rozpočet je
sestaven jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů zhruba ve výši
150 milionů korun. Podstatnou částí příjmové i výdajové části rozpočtu jsou tzv. mandatorní výdaje, které město nijak nemůže ovlivnit a jsou dány zákonem. Starosta Ivančic MUDr. Vojtěch Adam
nám k němu sdělil: „Z položek, které zajímají především obyvatele
Ivančic a okolí mohu říci, že pro investiční akce převádíme z roku
2004 přibližně 10,5 milionů a z nově vytvořených prostředků pro
akce na rok 2005 je to téměř 26 milionů korun. Vytvořená rezerva
rady města ve výši 1,2 milionů umožní dotovat kulturní, společenské a sportovní organizace. Přitom rovnou z rozpočtu je vyčleněno
2,3 milionů na financování tělovýchovy a sportu. Z investičních
akcí, které přechází z minulého roku, bych jmenoval dobudování
kanalizace na ulici Jana Blahoslava za ústavem, přibližně ve výši
3 milionů včetně definitivního upravení povrchu. Pro letošní rok stojí
za zmínku i investiční akce v přidružených obcích Hrubšice a Budkovice, dobuduje se autobusová zastávka v Němčicích. Provedou
se stavební úpravy knihovny a rekonstrukce veřejného osvětlení na
ulicích Široká a Oslavanská. Nezapomínáme ani na opravy komunikací na a mnoho dalších akcí. Na investice bude letos vyčleněno
celkem téměř 26 milionů korun,“ uvedl starosta Adam.
/mask/

Vysoká škola ve Znojmě?

/Znojemsko/ Ve Znojmě se nachází historicky i kulturně ceněná
budova Louckého kláštera, která není v současné době využívána. Protože se plánuje její plnohodnotné využití, zeptali jsme
se jednoho z iniciátorů a organizátorů senátora MUDr. Milana
Špačka, co se tu bude dít. „Nyní se věnuji revitalizaci Louckého
kláštera. Může se zdát, že se to týká jen Znojma, ale není tomu
tak. Mohlo by tu vzniknout zařízení, které by pozvedlo region.
Jsou dvě varianty využití. Jedna je mezinárodní, a její pracovní
název je „budování tváře venkova“. Tento projekt je podporován
i Evropskou unií, a šlo by sem dost finančních prostředků. Cílem
je zde umístit centrum pro architekty, kteří se zabývají krajinotvorbou. Ti si budou tipovat oblasti, ve kterých by se realizovaly
projekty a návrhy k obnovení krásy krajiny. V tomto je půvab celé
akce, která pomůže i regionu. Tématicky sem patří a v rámci těchto prostředků je možno podporovat životní prostředí, kanalizace,

foto: mask
čističky, komunikace, krajinotvorbu. Již jsem se zúčastnil prvních
jednání, a je předběžně domluveno další. Mělo by proběhnou
na jaře. Druhou variantou je vznik Vysoké školy v Louckém klášteře.
Zvedne se tím úroveň i zaměstnanost Znojma. To se samozřejmě
odrazí i v sekundární zaměstnanosti. Zkušenosti čerpám z rakouského města Kremž, kde se jim to podařilo. Vhodná by byla fakulta
krajinotvorby Vysoké školy zemědělské,“ sdělil k využití Louckého
kláštera MUDr. Špaček.
/mask/

Zastupitelé budou muset odejít
/Region/ Prvního března letošního roku nabyl účinnosti zákon
č. 96/2005 Sb., o opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti
některých funkcí, takzvaný zákon
o střetu zájmů.
Na základě tohoto zákona se
mnoho obcí dostalo do velmi
vážných problémů. A to nejen
v oblasti účasti členů zastupitelstva ve společnostech města.
Vše způsobil paragraf číslo 5
uvedeného zákona, ve kterém je
mimo jiné řečeno: „Funkce člena
zastupitelstva obce, města, nebo
územně členěného statutárního
města je neslučitelná s funkcí
statutárního orgánu příspěvkové
organizace obce, osoby oprávněné jednat za organizační složku
obce a strážníka obecní policie.
Neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, které příslušnou
příspěvkovou organizaci, organizační složku nebo obecní policii
zřídilo.“ Obdoba je i v článku 4
pro zastupitelstvo kraje.
Tento zákon jistě má své
opodstatnění. Jeho tvůrci směřovali k tomu, aby například ředitel
školy-zastupitel
nerozhodoval
o rozpočtu školy a různých záležitostech, které jsou významné
z pohledu zřizovatele školy. Nebo
aby právnická osoba - organizace, jejímž zakladatelem je
kraj či město, nemohla z pozice
zastupitele lobbovat ve svůj prospěch. Tento stav je možné ošetřit
i jiným způsobem. Například
vyloučit rozhodování tohoto zastupitele o daných skutečnostech
z hlasování.
Ten zákon, tak, jak je přijat,
je v této oblasti schválen velmi
nešťastně. Jediná obrana proti
němu je stížnost u Ústavního
soudu, která se nyní připravuje.
Je potřeba si ovšem uvědomit, že
stížnost u Ústavního soudu nemá
žádný odkladný účinek na účinnost zákona, a v tomto okamžiku
nezbývá nic jiného, než aby se
tito lidé své funkce vzdali a byli
nahrazeni dalšími lidmi, kteří byli
voleni v komunálních volbách
v roce 2002 a jsou další v pořadí
na kandidátních listinách.
Zastupitel je povinen do 30 dnů
předložit potvrzení, že již netrvá
střet zájmů. V opačném případě
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se musí vzdát mandátu na vlastní
žádost, nebo ho může odvolat
zastupitelstvo. A pokud se tak
nestane, zastupitele může odvolat
ředitel krajského úřadu.
V Oslavanech nám k této
problematice sdělil více starosta
města Vít Aldorf: „V zastupitelstvu města Oslavany jsou dva
členové, kterých se zákon dotýká. Jeden je ředitelem základní
školy - Dr. Ivan Kocáb a druhým je Mgr. Petr Horák, který
je statutárním zástupcem ředitele
školy. Na základě tohoto nového
ustanovení zákona oba dva tito
zastupitelé jsou ve střetu zájmů
a nemohou nadále vykonávat post
člena městského zastupitelstva.
Pro nás je to velmi závažná záležitost, protože tito lidé dostali
svůj mandát do zastupitelstva
od svých voličů. Tento zákon
zásadním způsobem zasahuje
do samosprávy obce a především
do rozhodování voličů. Vždy bývalo v menších obcích zvykem,
že významnou osobností pro
obyvatele byl pan doktor, farář
a učitel. Myslím si, že je velmi
špatné, že zákonodárci při přípravě tohoto zákona nepostihli tuto
záležitost. Ředitel školy je jedním
z významných prvků v obci a do
zastupitelstva patří. Nevím, jak se
může vyvinout stížnost u Ústav-

Mgr. Bořivoj Ziegler
ního soudu, ale po konzultaci
s dotčenými členy zastupitelstva
jsme se dohodli na tom, že zákon
je v této podobě nedomyšlený a
zasahuje do demokratických práv
voličů. Ale protože je platný, oba
zastupitelé sami odstoupí.“
Obdobná situace je i v dalších
obcích. Například v Ivančicích
se zákon o střetu zájmů týká zastupitele a ředitele základní školy
Mgr. Otmara Němce a v Moravském Krumlově zřejmě půjde
o jednatele a statutárního zástupce Městských lesů Ing. Dušana
Utínka a ředitele Základní školy
na ul. Ivančická Mgr. Bořivoje
Zieglera.
Starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach k tomu
uvedl: „Já bych k tomu chtěl
říct jen jednu věc, že co se týká
novely tohoto zákona, tak jsme
ji dostali na stůl městského úřadu teprve v pondělí 28. února,
a platnost je od 1. března 2005.
Mohu k tomu říci, že pravděpodobně se to v našem případě bude
týkat dvou zastupitelů. Celá věc
je v řízení právníků, kteří se tím
zabývají po legislativní stránce.
Jestliže tito zastupitelé odstoupí, budou muset být nahrazeni
novými, kteří budou zvoleni do
zastupitelstva.“
Na názor jsme se zeptali i ře-

ditele Základní školy na ul. Ivančická Mgr. Bořivoje Zieglera:
„Z důvodu přijetí dodatku zákona
o střetu zájmů jsem jako zastupitel města Moravský Krumlov
pověřené obce třetího stupně
víceméně donucen vzdát se
svého mandátu. Ten zákon vešel
v platnost 1. března a vzhledem
k tomu, že v této době nebylo zasedání zastupitelstva, odstoupím
z funkce zastupitele na nejbližším
zasedání. Na moje místo nastoupí
další z pořadí na kandidátce Hnutí nezávislých. Osobně si myslím,
že tento zákon postihuje ty, kteří
nejsou ve střetu zájmů mezi
zastupitelstvem a zástupci příspěvkových organizací, případně
organizací, které jsou zřizovány
městem. V zastupitelstvech sedí
lidé, kteří mají daleko větší podíl
na fungování města. Zrovna ředitelé, kteří chtějí pro svoji školu to
nejlepší, jsou donuceni odstoupit
a vzdát se mandátu,“
V obci Višňové již ředitel ZŠ
Mgr. Jiří Beran z funkce zastupitele odstoupil. V praxi se to může
týkat také ředitelů mateřských
škol a v případě krajského zastupitelstva také většiny ředitelů
DDM, LŠU, nebo statutárních
zástupců firem, jejímž zřizovatelem je krajský úřad. Situací se
zabývají radní i právníci. /mask/
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Letos rekordní rozpočet Zastupitelé schválili konání referenda
/Miroslav/ Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2005
za posledních šestnáct let v historicky největší výši 83 milionů korun.
„Co se týká rozpočtu, schvalujeme ho až nyní, protože jsme neměli
znalosti o tom, jaké dotace dostaneme ze státních prostředků. Situace
se vyjasnila, proto se přistoupilo k sestavení rozpočtu s jeho historickou výší za poslední roky na více jak 83 milionů korun. Rozpočet jsme
sestavili jako vyrovnaný, to znamená příjmy i výdaje se shodují. Jak
bylo zvykem v minulých letech, neudělali jsme letos finanční rezervu,
protože předpokládáme, že některé položky se ušetří. Vlastní náplň
rozpočtu v sobě zahrnuje a ovlivňují ho nejvíce investiční akce. Jde o
odbahnění rybníka, na což jsme dostali 80% dotace a celková investice
činí 17 milionů. Další akce, která je již v realizaci, je pokračování průtahu městem, což ovlivňuje kanalizace, na kterou dostaneme dotaci od
JM kraje, možná i z ministerstva zemědělství. Rekonstrukce náměstí
je další investicí, na kterou jsme dostali peníze. Jde opět o kanalizaci
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a vodu i celkovou koncepci změny vzhledu. Pro letošní rok se ještě
musím zmínit o akci, která město ovlivňuje, ale nositelem je SÚS.
Prošel projekt z evropských peněz na opravu komunikace z Miroslavi
až po vyústění křižovatky Hostěradice - Kadov. Pochopitelně každá
dotace, kterou dostaneme, vyžaduje spoluúčast města, proto jsme
prostředky nasměrovali právě na tyto akce. Oproti tomu výměna oken
a fasády ve výši 1,8 milionů na základní škole je dotována ze státního
rozpočtu ministerstva financí a nevyžaduje spoluúčast města. Samozřejmě respektujeme běžný život, to znamená příspěvkové organizace,
zájmy občanů i zájmových organizací.“ sdělil k schválenému rozpočtu
starosta města Miroslavi Ing. Augustin Forman.
/mask/

Budou mít dražší vodu

/Miroslav/ Pro obyvatele Miroslavi a Kašence bude dražší vodné
a stočné. Hlouběji do peněženek budou muset sáhnout také obyvatelé v Miroslavských Knínicích, kteří jsou napojeni na miroslavský
vodovod. Stane se tak na základě změny sazeb vodného a stočného
vlivem zavedení 5% DPH. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města
Miroslavi na svém zasedání konaném dne 28.února 2005 schválilo
s účinností od 1. dubna nové sazby. Nově budou občané platit
za vodu 15,80 Kč a stočné 10,70 Kč, což dohromady dělá 26,50 korun.
Podnikající subjekty zaplatí ještě více. „Na základě zákona číslo 235
z roku 2004 o dani z přidané hodnoty, se příspěvková organizace města
Miroslavi - Správa majetku města Miroslavi stane od 1. dubna 2005
plátcem daně z přidané hodnoty. Důvodem je skutečnost, že každý
subjekt, jehož obrat přesáhne částku jednoho milionu korun a uskutečňuje dodávku vody, se musí stát plátcem daně z přidané hodnoty. Tato
skutečnost nastala i v Miroslavi. Daň z přidané hodnoty u vodného
a stočného činí 5 %,“ sdělil k situaci místostarosta Roman Volf. /jak/
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/Miroslav/ Na šestnáctém
zasedání Zastupitelstva města
Miroslavi se zastupitelé po názorově různorodé rozpravě shodli na
konání historicky prvního místního referenda. To se uskuteční
v sobotu 2. dubna. Občané se
budou vyjadřovat k otázce, zda
prodat, či neprodat historicky
cenný zámek soukromému investorovi. „Velmi důležitým bodem
na jednání zastupitelstva města
je schválení termínu vyhlášení
místního referenda. Referendum
se bude týkat otázky, jak dál
naložit se zámkem. Navrhujeme
ke schválení otázku: Souhlasíte
s tím, aby město Miroslav prodalo zámek soukromému investorovi? Tímto problémem se
zabýváme už několik let a chceme mít jasno, co si o tom myslí
miroslavská veřejnost. Jde o největší dominantu nejen Miroslavi,
ale myslím si i širokého okolí již
několik století, a proto by se mělo
rozhodnout jak dál. Nikdo z radních ani zastupitelů nezpochybňuje kvalitu zámku, jak historickou, tak stavební. Problém je, že
město nemělo, nemá a nebude mít
finanční prostředky na to, aby se
o zámek kvalifikovaně postaralo.
Na co dnes stačí milion, za pět let
nebude stačit milionů pět, a ná-

klady, které jsou vyčísleny, jdou
do stovek milionů. Tyto náklady
nejsou nadnesené, máme několik
nezávislých posudků. Jen fond
záchrany byl vyčíslen na 110 milionů a komerční využití na 300
milionů. Tyto kalkulace byly vyčísleny s DPH 5%, dnes je to čtyřikrát více. Pokud se nám podaří
najít zájemce, kterých evidujeme
několik, nezbavuje to radu a zastupitelstvo opatrnosti. Zájemce
musí splňovat představy města,
také budeme zjišťovat reference,
které se budou několikrát prověřovat. Při sebemenším náznaku
pochybností se zámek převádět
nebude. Otázkou je, co když se
zájemce nenajde, co se zámkem
dál. Tady milion nic neřeší. Zkoušeli jsme i státní dotace, ovšem
bez úspěchu. Ideální stav by byl
ten, kdyby se podařilo dotaci
získat. Použila by se na výměnu
dřevěné konstrukce, odvodnění,
a potom by opravdu zámek mohl
přežívat další desítky let a čekat
na lepší časy,“ sdělil zastupitelům
místostarosta Roman Volf.
Město Miroslav je vlastníkem
zámku od roku 1993, a získalo ho
do svého majetku od ministerstva
zemědělství. Referendum bude
stát radnici města zhruba 60 tisíc
korun, a i tuto částku zastupitelé

Bydlet bude 60 rodin
/Ivančice/ Po dlouhé době dochází v Ivančicích k oživení bytové
výstavby. Společnost Stavoprogres Brno, která v minulém roce v rámci
veřejné soutěže získala do svého vlastnictví pozemek se základovou
deskou, jako nešťastnou vzpomínku na nedokončenou stavbu z minulosti, zahajuje výstavbu bytů.
Na pozemku bude postaveno šedesát bytových jednotek určených
do osobního vlastnictví. Společnost v současné době finišuje s projektovými pracemi tak, aby mohlo být vydáno stavební povolení
na jaře a výstavba zahájena ještě v létě letošního roku. Starosta Ivančic
MUDr. Vojtěch Adam k tomu uvedl: „V nejbližší době začne výstavba
nového bytového domu na starém sídlišti na základové desce, kterou
všichni obyvatelé Ivančic znají. Celý průběh stavby je naplánován tak,
aby stavba byla předána zájemcům o obydlení v létě příštího roku. Tato
akce je ryze soukromého charakteru, to znamená, že probíhá developerským způsobem.“
Veřejnost bude včas informována o připravovaném záměru, architektonickém řešení, cenové hladině a ekonomických garancí
připravované výstavby. „Vstřícným krokem ze strany společnosti
je aktivní a osobní přístup k dispozičnímu řešení jednotlivých bytů
a celkový profesionální přístup k samotné výstavbě. Jsme zaručenou
jistotou, že dané dílo bude vybudováno ke spokojenosti města Ivančic
a jejich občanů. Těšíme se na zájem občanů a jsme připraveni poskytnout veškerou pomoc všem zájemcům o bydlení,“ uvedl Ing. Viliam
Záthurecký, obchodní ředitel společnosti Stavoprogres.
/jak/
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schválili. V debatě zazněly i otázky, co když bude referendum
neplatné pro malou účast, nebo
občané řeknou neprodávat. O
možném výsledku ale nechtěl

nikdo dopředu spekulovat. Aby
účast v referendu byla co možná
největší, dostanou všechny miroslavské domácnosti informační
dopis s pozvánkou k referendu. /jak/

Územní plán Ivančic

/Ivančice/ V Ivančicích se ných připomínek občanů ke konv současné době projednává kon- ceptu řešení územního plánu.
cepčně nová územně plánovací
O podaných námitkách a připodokumentace. Tento dokument mínkách rozhodne zastupitelstvo
by měl komplexně řešit funkční města. Z podaných stanovisek,
využití území, stanovit zásady námitek a připomínek zpracujeho organizace, věcně a časově je město souborné stanovisko
koordinovat výstavbu a jiné čin- s pokyny pro zpracování návrnosti ovlivňující rozvoj města Ivančic. hu územního plánu, které po
Již dlouhou dobu tento doku- kladném vyjádření nadřízeného
ment Ivančice postrádaly. Na zá- orgánu územního plánování bude
kladě schváleného zadání územ- schvalovat zastupitelstvo města.
ního plánu města zpracovala firma
V případě schválení zpracuje
Atelier URBI s.r.o. Brno koncept projektant návrh územního plánu,
řešení územního plánu města který projde podobným systémem
Ivančic a předala ho k projednání projednávání a schvalování jako
zadavateli. Odbor regionálního koncept. Po schválení územně
rozvoje MěÚ Ivančice oznámil plánovací dokumentace vymezí
veřejnou vyhláškou veřejné zastupitelstvo města Ivančic
projednání konceptu řešení ÚP její závaznou a směrnou část
s odborným výkladem projek- a vyhlásí ji obecně závaznou
tanta na 12. dubna v kině Réna vyhláškou. Náročné schvalovací
s dotčenými orgány státní sprá- řízení potrvá několik měsíců. /jak/
vy a veřejností.
Po veřejném
jednání proČASOVĚ OMEZENÁ AKCE
běhne třicetisnížení cen až o 6.000 Kč
denní zákonná
• nejlevnější montáž LPG do 99,9% typů
lhůta k uplatbenzinových automobilů - tzv. typovky,
nění stanovisek,
odpadá další schvalování
námitek vlastní• možné financování úvěrem,
ků pozemků a
vyřízení na místě, navýšení jen 5%
staveb, jejichž
• veškerý servis, revize, emise benzín a plyn
práva jsou dotVídeňská 119, Brno • tel.: 547 137 235, 608 728 884
čena konceptem
www.autolpg.cz • jaroslav.cadek@tiscali.cz
řešení, a případ-

AUTOPLYN Čadek Jaroslav

IČO: 404 06 318

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

JOSEF REITER AGRO-MARKET
TRUHLÁŘSTVÍ

Oslavany, Letkovská 11a,
tel.: 546 423 304, 602 551 800
OBILOVINY, KRMIVA, OSIVA,
SEMENA, HNOJIVA, POSTØIKY,
SADBOVÉ BRAMBORY,
ZAHRÁDKÁØSKÉ POTØEBY,
KVÌTINÁÈE, RAŠELINA,
MULÈOVACÍ KÚRA
objednávky na slepice - celoroènì

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

AUTODOPRAVA
tel.: 546 423 304, 602 551 800
AVIA • LIAZ
ODVOZ ODPADU, DOVOZ PÍSKU
3
PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ 3-16 m ,
LIAZ + VLEK = 25 tun,
PRÁCE NAKLADAÈEM - UN 53

Libor Suchý
AUTOPRODEJNA

Nový Šaldorf 81
671 81 Znojmo

tel.: 515 227 940
fax: 515 224 766

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

Jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001 v oblasti prodeje, servisu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
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Po dlouhých přípravách došlo
28. února k prvnímu jednání vedení města s podnikateli v našem
městě působícími, nebo bydlícími. Cílem jednání bylo navázat
spolupráci, která by jednoznačně
zkvalitnila dosavadní stav a nastolit takovou spolupráci, která by
naplňovala moderní požadavky
na růst města, tedy k zajištění
socioekonomické rovnováhy.
Jsme si vědomi, že město
(v širším slova významu používejme moderní starořímský název municipalita) je geograficky
a časově relativně stabilně vymezené společenství lidí, subjektů
a institucí s vnitřním systémem
uspořádání vzájemných vztahů.
Aby tato rovnováha byla zajištěna, je nezbytné, aby všichni členové společenství lidí tvořící jeden
městský celek zastávali své určené místo. Je tedy nanejvýš nutné
zajistit vysokou míru kooperace
a spolupráce všech členů společenství a motivovat je k aktivitě
ve prospěch celku. Víme, že tato
motivační úloha spolu s úlohou
koordinační by měla být v kompetenci volených představitelů
města. Jsme si jisti, že soukromý

sektor by z mnoha důvodů měl
být jedním z hlavních partnerů
či spolutvůrců městského regionálního rozvoje. Podnikatelé jako
tvůrci hodnot informací a podobně, tedy ekonomických statků
vytváří v souvislosti se svou činností pracovní místa, výplatou
mezd přeneseně produkují kvalitnější koupěschopnou poptávku a
vlivem následných, do sebe navazujících efektů výrazně přispívají
ke zlepšování úrovně života ve
městě. Svojí činností tak přispívají k rozvoji municipality tím, že

prostředků roste.
Je dokázáno že úroveň zajišťování městoobslužných funkcí
závisí na charakteru a dynamice
rozvoje městotvorných funkcí.
Pro zajištění efektivního rozvoje
municipality je tedy nezbytné
vytvářet podmínky pro realizaci
činností, které zajišťují městotvorné funkce. Opustíme-li
filozofickou rovinu problému,
jedná se prakticky o vytváření
podmínek pro rozvoj podnikání.
Sousloví „rozvoj podnikání“ se
stalo alfou a omegou každého

plní dvě funkce - městotvornou
a městoobslužnou.
Ve filozofickém pojetí významu
funkce městoobslužná znamená,
že koloběh finančních prostředků
se odehrává pouze uvnitř daného
území a lze uvést například pekárnu, která dodává výrobky pouze místním obyvatelům. Kdežto
městotvorná funkce znamená,
že činnosti, jejichž produkce je
určena na jiný než vnitřní místní
trh, zajišťuje městu prostředky
z vnějšku a celkový objem jejich

politika, komunálního zvlášť.
Pozvali jsme k prvnímu jednání
podnikatele, o kterých jsme doufali, že je náš signál zasáhne do
srdíčka a že se chytí (a budou mít i
časový prostor pro takovou práci)
a spolu vytvoříme orgán, jehož
akční radius nám pomůže oslovit
všechny podnikatele. Uvážíme-li,
že na našem obecním živnostenském úřadě máme více jak 1.200
subjektů fyzických a právnických
osob, bylo nesmírně těžké vytipovat koho pozvat, aby více méně

Sdružení podnikatelů

byly zastoupeny všechny rezorty
- výrobci, prodejci, služby atp.
Cíle bylo dosaženo a vzniklá
rada podnikatelů se bude jedenkrát měsíčně scházet a společně
hledat způsoby, jak oslovit všechny podnikatele tak, aby naše činnost byla oběma stranám prospěšná.
Nikdo nemá dveře ke spolupráci uzavřené nepřítomností na
první schůzce. Na někoho se nedostalo, někdo naopak pohlíží na
projekt skepticky. Ale takový je
život a dříve nebo později chceme oslovit všechny podnikatele
tak, abychom znali jejich názor
na věci, neboť svoji optikou
mohou přinést rozhodně v mnoha
případech v řešení problémů překvapivý podnět nebo výsledek.
Na setkání s podnikateli byl
představen i koncept územního
plánu města a podnikatelé byli
seznámeni s možnosti své prezentace na městském portále
webových stránek. Omlouvám se
čtenáři můj, ale k oběma problematikám budou obsáhlejší informace v krátké době následovat.
Jaroslav Pospíchal,
místostarosta Ivančic

Dostali milion pro zámek

foto: mask

/Oslavany/ Ministerstvo kultury České republiky vyrozumělo
město Oslavany o tom, že mu byla
přidělena státní dotace ve výši
jeden milion korun na pokračující
rekonstrukci oslavanského zámku.
V tomto roce je připravena
rekonstrukce zbývající části jižního křídla. To znamená barokní
sýpky, kde se bude realizovat
poslední úprava krovu a střech,
která zatím není hotova a oprava
fasády sýpky. Dokončí se poslední restaurátorské práce na předsíni
zámecké kaple. Město Oslavany

se bude spolupodílet na opravách
částkou 500 tisíc korun. Celkové
náklady na pokračující rekonstrukci barokní sýpky, což je
poslední objekt na zámku, který
zatím novou střechu a fasádu
nemá, si vyžádá celkové náklady
1,5 milionu. Předpokládá se, že
práce budou zahájeny počátkem
měsíce dubna a jejich ukončení
proběhne v druhém pololetí letošního roku tak, jak si žádá rozhodnutí o státní dotaci, které ukládá
ukončit práce nejpozději do prosince 2005.
/mask/

GE Money Bank, a.s.
Moravský Krumlov
nám. TGM 41
tel.: 515 266 441-4

GE Money Bank, a.s.
Pohořelice
Brněnská 120
tel.: 519 424 514-6

GE Money Bank, a.s.
Znojmo
Velká Michálská 3
tel.: 515 200 471

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
OBCHODNÍ MÍSTO MORAVSKÝ KRUMLOV
náměstí T. G. Masaryka 41, Moravský Krumlov
tel.: 515 200 482, mobil: 603 357 720

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
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Odpověď Ing. Kokešovi na otevřený dopis

Výstavy vín se rozhodně nevzdají

Úsměvné jeví se Vaše doporučení, pane tajemníku Svazku vodovody
a kanalizace, se sídlem v Třebíči, abychom si řádně přečetli zákon o obcích. Několikastránkový zákon dosud nemáme problém přečíst. Zákon
je jedna věc, jeho vymahatelnost v podmínkách naší republiky věc jiná,
a to dostatečně známá. Znepokojení a rozpaky nad převodem čističek,
které dosud splácíme, do vašeho majetku šlo napříč stranami a ovládlo
více zastupitelů. Zvláště pak, pokud čističku, která již není použitelná
převedete zpátky na město (sídliště). Jen ať si město její demolici zainvestuje. Raději bychom si přečetli nějaký konkrétní dokument, který
by jasně hovořil o koncepci vašeho svazku a o plánovaných investicích
s přímým dopadem na naše město. Ten jsme dosud neobdrželi. V okamžiku, kdy denně slyšíme o dotacích na kanalizaci a vodovody různým
svazkům či městům, nás nečinnost v Moravském Krumlově oprávněně
znepokojuje. Jen v posledním měsíci média zveřejnila obdržení dotace
na kanalizace ve výši 100 mil Kč. Plzni, přibližně miliarda dotačních
korun z fondů EU poputuje na Břeclavsko a o něco méně na Šlapanicko.
A to do roku 2010 mají obce nad 2.000 obyvatel splnit v oblasti
kanalizací náročná kritéria Evropské unie. Přečteme-li si pak zápis
z 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice, konaného dne
13.11.2003, který jak jinak, na rozdíl od Moravského Krumlova,
najdeme i na internetu, jsme notně překvapeni. Jedním z bodů je
i řešení kanalizace ve městě Ivančice. Zastupitelům jsou předkládány
konkrétní obsáhlé informace, o kterých následně diskutují a rozhodují.
Opět jste nás, milé Ivančice, předběhly, jak už v mnohém. Také
o ceně vody se s občany města nikdo nebaví a zastupitelstvu ji nikdo
nezdůvodňuje. Přesto v konečné fázi všechno platí občan, daňový
poplatník. Vodárenská a.s. má monopolní postavení, a občan je jí
v konečné fázi vydán na milost a nemilost, aniž by se jej někdo zastal
a vyvíjel tlak na snižování nákladů provozovatelské firmy. My jsme
zastupitelé města Moravský Krumlov. Proto se vyjadřujeme k investicím do kanalizačních a vodovodních rozvodů v tomto místě, a ne do
investic, které Vodovody a kanalizace - svazek obcí se sídlem v Třebíči
realizují jinde, např. v Třebíči, Štítarech, Jemnici, Slavěticích, Náměšti
nad Oslavou, Heraldicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských
Budějovicích, Jemnici. Tam všude svazek investoval, nebo investuje.
Našemu městu se ale investice svazku vyhýbají. Jaké jsou příčiny ?
Mapka zahrnující působnost Vodovodů a kanalizací - svazku obcí se
sídlem v Třebíči názorně
Třebíč
představuje, jakou částí
svazku jsme. Naprosto
okrajovou. Ani to, že starosta našeho města patří
Znojmo
k sedmi členům představenstva svazku, to dosud
nezměnilo.
Zastupitelé
Trefil, Procházka, Kudrová

nedozírné následky. Podle mě i
mých známých se na vinařství
zbohatnout nedá, ale tradice by
měla zůstat zachována. U nás
máme rozděleny oblasti, kde kontaktujeme vystavovatele, ale dá se
předpokládat, že vzorků bude letos méně, právě z obavy z nového
zákona. Nicméně do toho jdeme
a už se těšíme. Budeme se snažit
naši výstavu vylepšit oproti minulým ročníkům. Tu tradici jsme
znovu obnovili a doslova vydupali
ze země s velkým úsilím, budeme
pokračovat a za svoji osobu říkám ano,“ sdělil MUDr. Miroslav
Svoboda ze Skupiny miroslavských vinařů.
Ladislav Březina, starosta Horních Dunajovic, k této problematice dále dodal: „Výstavy vín
u nás pořádá spolek místních
vinařů, který je součástí spolku
„Znojemských vinařů“. Pro letošní rok, kdy vešel v platnost
nový vinařský zákon, je mezi
vinaři všeobecně určitá nervozita,
která se projevila i u nás. Hlavně
se jedná o nedůvěru malých vinařů, kteří dělají víno jako koníček
a rádi by si na těchto místních výstavách srovnali svoji kvalitu vín.
Dnes mají určité obavy, aby se i
když dávají svoje vzorky zdarma
spolku vinařů, nestali později
předmětem kontrol ze strany
celních orgánů a nebo obchodní
inspekce. Pokud bych celou záležitost výstavy vín u nás shrnul,
tak je to na poslední chvíli, kdy
už bylo i rozhodnuto, že se letos
výstava konat nebude. Nakonec
převážil názor jubilejní výstavu,
která je u nás letos již patnáctá
v pořadí, uspořádat. Termín výstavy
byl stanoven na 19. března.“
uvedl starosta Horních Dunajovic
Ladislav Březina.
/mask/

Ivančice

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

foto: mask

/Miroslav, Horní Dunajovice/
Situace malovinařů se již netýká
jen jich samotných, ale dostává
nový rozměr. Když po pádu rozvinutého socializmu v roce 1989
znovu nadšení lidé obnovili tradice, nikdo nemohl tušit, že jim po
šestnácti letech demokracie bude
zvonit hrana.
Může se tak stát díky necitlivému znění „Vinařského zákona“.
Na ochranu a zachování vinařské
a vinohradnické malovýroby
na Jižní Moravě již malovinaři
demonstrovali a sepsali petici.
Nelíbí se jim nízký množstevní
limit výroby vína a případné
kontroly ze strany celníků nebo
obchodní inspekce. Vinařské
tradice, jako výstavy vín i svě-

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

MUDr. Miroslav Svoboda při ochutnávce vín

cení vína, patří k tomuto kraji,
a bylo by smutné, kdyby opět
skončily kvůli legislativě a kontrolám celníků. „Mohu říci, že
my v naší Skupině miroslavských
vinařů se trochu obáváme nových
opatření, a spousta z nás neví,
co se stane. I přes tuto situaci
jsme se ale rozhodli, že budeme
pořádat výstavu. Situace je zatím
nejasná. Faktem je, že malovinaři, jako jsme například my v naší
skupině, mají s pořádáním těchto
akcí nejvíce práce. Je to nadšení
těchto drobných vinařů, které drží
tyto výstavy. Tím se vlastně klaníme vínu a udržujeme vinařské
tradice. Ten obchod je na úplně
minimální úrovni. Když se prodá
nějaký ten litr vína, tak je to na

náklady s výrobou. Já za sebe
mohu říci, že víno neprodávám,
takže se nikterak nebojím, protože objem mé produkce spadá
do tohoto zákona. Nic nevydělám
a mám velkou rodinu, takže se mě
to zdánlivě netýká. Letos jsem již
dal vzorky na výstavy vín, ničeho se neobávám a jsem ochoten
pozvat každého do mého sklepa.
Jen bych se přimlouval, aby se
situace nehrotila a státní orgány
se chovaly co nejcitlivěji. Znovu
jen mohu zopakovat, největší
oddanost je v nás malovinařích.
My s tím máme nejvíc práce,
dáváme do toho svůj čas i peníze,
já dokonce naši výstavu sponzoruji. Hlavně jemně, abychom to
vinařství nepoškodili, to by mělo

BMW Z3 2,8i kůže

Fiat Punto 1,2 SX 55

Ford Escort 1,8 TD combi

Ford Galaxy 1,9 TDI

klima, 2x airbag, el. okna a zrc.,
alu kola, kůže, centrál, alarm

benzín, dobrý stav, 1. majitel,
rádio, centrál, el. tónov. okna

klima, 2x airbag, imobil., el. okna,
střešní nosič, centrál dálkový

klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc., tažné, tón. skla

r.v. 1998, cena 369.000 Kč

r.v. 1996, cena 82.000 Kč

r.v. 1997, cena 99.000 Kč

r.v. 1996, cena 199.000 Kč

Ford Sierra 2,0 automat

Hyundai Sonata 3,0 V6

Mazda 323 1,6

Mercedes-Benz E 220

Opel Meriva 1,8i

Opel Omega 2,2i elegance

Opel Vectra 2,0 DTi combi

Peugeot 306 1,4

benzín, velmi dobrý stav, autom.
převod., rádio, centrál, el. šíbr

automat, benzín, aut. klima, ABS,
2x airbag, centrál, alu kola

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

nafta, klima, sat. navig., ABS,
kůže, počítač, alu kola, centrál

4x airbag, ABS, el. okna, posilovač, tón. skla, protiskluz, leasing

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

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

2x airbag, ABS, centrál, el. okna
a zrc., el. šíbr, posilovač, alu kola

r.v. 1983, cena 19.000 Kč

r.v. 1997, cena 119.000 Kč

r.v. 1993, cena 15.000 Kč

r.v. 2001, cena 489.000 Kč

r.v. 2004, cena 329.000 Kč

r.v. 1999, cena 179.000 Kč

r.v. 1998, cena 149.000 Kč

r.v. 1997, cena 119.000 Kč

Renault Clio 1,2

Renault Clio 1,2

Renault Clio 1,2i

Renault Megane break 1,6

Renault R19 1,4

Seat Toledo 1,9 TDI

Škoda Fabia 1,4

Škoda Felicia 1,3

2x airbag, rádio, el. okna, alu kola,
centrál dálkový, zámek řad. páky

benzín, servis. knížka, airbag
řidiče, rádio, otáčkoměr

benzín, klima, 4x airbag, ABS,
CD, el. okna, centrál dálkový

benzín, klima, 8x airbag, ABS, el.
okna, počítač, centrál dálkový

benzín, dobrý stav, nová baterie,
repro, zámek řad. páky

nafta, klima, 2x airbag, ABS, centrál, alu kola, 4x zimní pneu

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

servis. knížka imobilizér, tažné, tón.
skla, otáčkoměr, zámek řad. páky

r.v. 2000, cena 169.000 Kč

r.v. 1999, cena 119.000 Kč

r.v. 1999, cena 119.000 Kč

r.v. 2004, cena 399.000 Kč

r.v. 1993, cena 55.000 Kč

r.v. 1997, cena 99.000 Kč

r.v. 2001, cena 179.000 Kč

r.v. 1999, cena 99.000 Kč

Škoda Felicia Combi 1,6

Škoda Forman135 LX

Škoda Octavia 1,8 SLX

Škoda Octavia 1,9 SDI

Škoda Octavia 1,9 TDI

Toyota Avensis 2,0 D4D LB

Toyota Yaris WT-I 1,0

Volkswagen Golf 1,4i

GLXi, rádio, centrál, střešní okno,
dobrý stav, posilovač řízení

dobrý stav, spotřebitel. úvěr, rádio,
tažné zař., 1. majitel, koupeno v CZ

benzín, klima, 2x airbag, ABS, el.
okna a zrc., tón skla, 4x z. pneu

nafta, airbag řidiče, posilovač
řízení, centrál dálkový

combi, klima, 4x airbag, ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrc.

klima, 8x airbag, el. před. okna,
počítač, vyhř. sedadla a zrc.

benzín, 2x airbag, centrál, el.
okna, posilovač říz., alu kola

benzín, šedá metal., leasing,
alarm, centrál dálkový

r.v. 1998, cena 99.000 Kč

r.v. 1993, cena 55.000 Kč

r.v. 1998, cena 169.000 Kč

r.v. 2000, cena 219.000 Kč

r.v. 2000, cena 249.000 Kč

r.v. 2004, cena 490.000 Kč

r.v. 2000, cena 165.000 Kč

r.v. 1992, cena 69.000 Kč

Volkswagen Golf 1,6i

Volkswagen New Beetle 2,0i

Volkswagen Passat 1,8T

Volkswagen Passat 1,9T

Volkswagen Sharan 1,9 TDI

Hyundai Galloper 2,7 TD

Suzuki Vitara 2,0

Lublin 2,4 DIESEL skříň

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

klima, 4x airbag, ABS, šíbr, el.
okna, dálkový centrál, tempomat

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

combi, klima, 4x airbag, ABS,
vyhř. sed., el. okna a zrc.

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

klima, 2x airbag, centrál, el. okna,
posilovač říz., 4x4, alu kola

benzín, 2x airbag, centrál, posilovač říz., 4x4, 1. majitel

Objem skříně: 9,3 m3, leasing,
koupeno v CZ, cena bez DPH

r.v. 1998, cena 199.000 Kč

r.v. 2001, cena 299.000 Kč

r.v. 1998, cena 199.000 Kč

r.v. 2001, cena 335.000 Kč

r.v. 1997, cena 249.000 Kč

r.v. 2001, cena 299.000 Kč

r.v. 1997, cena 199.000 Kč

r.v. 1997, cena 45.000 Kč
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Zeptali jsme se: pana Ladislava Březiny, starosty Horních Dunajovic

Ladislav Březina
Pane starosto, co významného
se událo ve Vaší obci v roce 2004?
V naší obci během roku 2004
plynul život z hlediska významných událostí podobně jako roky
předešlé s tím, že se nám vyhnuly
v loňském roce živelné pohromy,
jako jsou krupobití, přívalové
deště, které nám občas způsobují problémy a také se v obci
nestala žádná tragická událost.
K významným událostem v obci
bezesporu patřilo vyhodnocení
soutěže vesnice roku, který vyhlašuje ministerstvo pro místní
rozvoj společně se spolkem pro
obnovu venkova, kde v krajském
kole obec získala ocenění za rozvoj cestovního ruchu, což je
ocenění všem našim občanům
včetně chalupářů, kteří se starají
o vzhled svého okolí, podnikatelům v obci, kteří zde mají svoje
provozovny a zajišťují služby
spojené s turismem a všem našim
vinařům, kteří svoje služby spojené s agroturistikou nabízí všem
zájemcům o příjemné posezení
při kvalitních vínech.
Jaké kulturní vyžití nabídnete
letos Vašim občanům?
Kulturní život v obci už vlastně
začal Silvestrem, který pořádá
zastupitelstvo obce a dále pokra-

čuje plesem sportovců, plesem
myslivců a plesem základní
školy, která také pořádá dětský
karneval. Dále už také proběhl
v obci masopust. Pro měsíc březen připravují vinaři Josefovskou
ochutnávku vín. V měsíci květnu
pořádá zastupitelstvo obce setkání občanů důchodového věku a
invalidů s posezením při hudbě.
Po té bude následovat „Dunajovická pouť“ s pouťovým nohejbalovým turnajem. V červnu
místní základní škola společně
s obcí pořádá Den dětí. V měsíci
červenci se koná „Domčická
pouť“, kterou pořádá hospoda
u Cahů. Na ukončení prázdnin je
připraveno prázdninové loučení
s gulášovou olympiádou a hudebním odpolednem, tuto akci má na
starosti zastupitelstvo obce. K této akci se připravuje i doprovodný
program. Loni to byla například
přehlídka automobilových veteránů. V listopadu zastupitelstvo
obce pořádá „Martinskou ochutnávku“. Potom následuje vánoční
koncert našich dětí v kulturním
domě a slavnostní uvítání nových
občánků narozených během roku.
Farnost v obci každoročně zajišťuje průvod Božího těla a dvakrát
do roka pouť do Rybnice. Zde je
poutní místo s Lurdskou jeskyní
a v neposlední řadě jsou to vánoční
mše, které dotváří slavnostní ráz
vánoční atmosféry
Daří se u Vás sportu?
Sport v každé obci je většinou
specifickou záležitostí té dané
obce a tak trochu pokračováním
určité tradice za léta vývoje, kterým se zájem o sportovní dění
v obci vyvíjí. V naší obci je
v současné době zaregistrovaná
pouze jedna sportovní organizace – TJ Sokol Horní Dunajovice
– oddíl ledního hokeje, která

v příštím roce oslaví 35 let své
aktivní činnosti. Dále a to už na
amatérské úrovni (myšleno bez
registrace) se hraje volejbal a nohejbal v turnajích mezi sousedními obcemi. Pro tyto účely byla od
roku 2000 postavena dvě hřiště
v celkovém nákladu asi 600 tisíc
korun, z toho jedno hřiště je jako
víceúčelové s asfaltovým povrchem pro více druhů sportu.
Jaké společenské organizace
u Vás v obci fungují?
V obci jsou funkční myslivci,
jako sdružení, dále pak již zmiňovaný TJ Sokol, vinařské sdružení,
svaz dobrovolných hasičů, dobrovolné společenství seniorů a
sdružení rodičů a přátel školy.
Jaké jsou turistické možnosti
v obci a okolí?
V obci je řada nemovitých
kulturních památek (Zámek pozdně gotická tvrz, přestavěná
v renesanci, pozdně gotický-raně
renesanční farní kostel Nejsvětější trojice s věží nakloněnou od
svislice a systémem podzemních
chodeb pod kostelem, socha sv.
Floriana v obci u silnice (která
nám byla v loňském roce ukradena, ale obec v letošním roce chce
zakoupit jinou), kaplička u silnice
v obci s arkádovitým vstupem,
kříž u silnice směrem na Mikulovice ve kvalitním kamenosochařském provedení z roku 1808,
zděná kaple na návsi v Horních
Dunajovicích - Domčicích, vodní
mlýn na p.č. 21, lidová architektura vesnického statku-dvora
naproti kostela na p.č. 6) a k vidění je i několik technických
památek (velký dřevěný vinařský
lis z roku 1902 na návsi a několik
menších dřevěných vinařských
lisů s ozdobnou dřevořezbou)
v Domčicích. Přírodní památka
„Pod Šibeničním kopcem“ v údolí

Křepičky (s ohledem na výskyt
zvláště chráněných živočichů,
významná botanická lokalita
- flóra jako na „Pálavských kopcích“). Obcí vedou dvě cyklotrasy - fialová cyklotrasa č. 5006
jdoucí ze Znojma přes Tvořihráz,
Žerotice a dále pak na Višňovou,
Skalici a Miroslav a zeleně značená cyklotrasa tzv. „Znojemská“
jdoucí od Znojma přes Želetice
a z Horních Dunajovic pak údolím
Křepičky, kolem lokality Šibeniční kopec (přírodní památka),
přes poutní místo „Rybnice“
s tzv. Lurdskou jeskyní, dále kolem údolí přehrady s rekreační
pláží. Pokračuje masivem „Mikulovického lesa“ malebným
údolím říčky Křepičky s hluboce
seříznutými říčními meandry
(poněkud připomínajícími údolí
Dyje v Národním parku Podyjí),
kolem archeologického naleziště
pravěkého sídliště a přes několik
říčních brodů ústí ve Višňové
s možností pokračovat na Miroslav. Lokalita „Mikulovického
lesa“ zasahující katastrální území
Křepice, Mikulovice u Znojma
a Višňové, je sama z hlediska
přírodních poměrů natolik výjimečná, že se tato oblast chystá
k zařazení do kategorie zvláště
chráněného území do budoucí
evropské soustavy chráněných
území NATURA 2000 – jako evropsky významná lokalita (jedná
se o prioritní přírodní stanoviště
9110 – Eurosibiřské stepní soustavy). V katastru obce je cca 70
ha vinic, což vytváří potenciál
pro možnosti vinařské turistiky.
Kromě firmy „Vinařství Líbal“
je v obci řada menších sklepů
- tvoří tři sklepní uličky, kde lze
i zaplatit prohlídku a posezení
s degustací. V obci je dále možnost posezení a degustace vín

ve Vinařství Líbal pro jednotlivce
i pro větší skupiny zájemců (např.
autobusový zájezd) a je zde zajištěn i prodej vín.
Můžete nám říci, jaké má obec
investiční záměry?
Investiční záměr obce do konce
volebního období tohoto zastupitelstva je vybudovat kanalizaci,
přestavět zdravotní středisko na
byty a zajistit další stavební místa
pro výstavbu rodinných domků.
K tomuto jsou to pak akce typu
oprav místních komunikací, svodů
dešťové vody a opravy a zbudování nových chodníků. Vše závisí
na možnostech obecního rozpočtu v budoucnu a na přístupu
státu k investicím, které není
obec našeho typu schopna sama
financovat.
Jak je to se zaměstnaností obyvatel Vaší obce?
Z hlediska možností přímo
v obci se jedná o pracovní místa,
která nabízí zemědělský závod,
živnostníci v oblasti služeb a pak
už zbývá pouze dojíždění za prací
a v nejhorším případě pracovní
úřad. Do budoucna nelze očekávat, že se tato situace nějak
výrazně změní.
Je u Vás školství problémem?
Jako v každé podobné obci
v našem regionu, kde je problém
se zaměstnaností, je motiv mladých rodin usadit se a založit
rodinu nízký. V některých případech je to jeden z důvodů poklesu
počtu dětí, které jsou limitujícím
faktorem jak pro provoz předškolních, tak i školních zařízení.
V poslední době zastupitelstvo
opakovaně řeší, jak tuto situaci
změnit a zvolilo variantu pomoci
mladým rodinám v otázce bydlení, kde jsou přidělovány stavební
parcely v majetku obce pro
žadatele zdarma a byla zahájen

a výstavba obecních bytů, aby i
do budoucna měla naše škola
naději, že děti zde budou a naši
školu naplní.
V jakém stavu se nachází životní prostředí?
Životní prostředí v obci je až
na menší výjimky na dobré úrovni. Občas se někdo zbaví svého
odpadu odhozením, nebo založením černé skládky. Jsme obec
s bohatou zelení, s lesními porosty a vodními plochami. V obci
se nachází i množství krásných
zákoutí, které umožňují všem
zájemcům o aktivní pohyb v přírodě dostatečné vyžití. K nejhezčím místům v obci patří příroda
kolem poutního místa směrem
k přehradě, dále pak lokalita nad
lomem, kde je přírodní památka
z hlediska výskytu rostlin, které
se objevují v těchto končinách
spíše výjimečně. Dále je to okolí
kolem hájku, kde se nachází
většina vinohradů a okolí kolem
„Domčického rybníka“. Pokusil
jsem se vyjmenovat všechny větší celky v přírodě, které stojí za
to vidět, ale je také u nás spousta
menších míst přímo v obci, které
dotvářejí charakter naší obce jako
obce se spoustou zeleně.
Kam plánujete dovolenou?
To je otázka pro mě poněkud
předčasná. Nejsem typem, který si
dovolenou nějak plánuje dopředu
a ani nepatřím k vyznavačům
trávení dovolených v zahraničí,
kde je plánování nutností. Řídím
se spíš heslem všude dobře, doma
nejlépe a proto spíše s rodinou
vyjíždíme za krásami naší vlasti,
spíše na jedno až dvoudenní výlety. Jako odreagování a odpoutání
se od všedních starostí mi vyhovuje posezení s přáteli a rodinou
v přírodě nebo u dobrého vína.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

Kuchyň pro každého
Dvířka s prvky dřeva, nový design úchytek,
moderní styl, možnost libovolného ustavení
a použití dodatkových skříněk, atraktivní cena,
to jsou základní atributy nového kompletu
kuchyňského nábytku NIKA

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz

Moderně, teple, úsporně

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin

Kuchyňský komplet NIKA v barvě olše zlatá se skvěle
hodí pro malé nebo málo prosluněné kuchyně

Barevné variace
Vzory dvířek v pěti barvách a také
vhodně vybrané úchyty, to je
ekonomická nabídka pro rychlé
zařízení malých kuchyňských
prostor NIKA - moderní kuchyně.

kde nás najdete ?
Moravský Krumlov
směr Znojmo

směr
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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ZATEPLENÍ OKEN
informace a objednávky
p. Červinka
tel.: 777 084 266

MODERNIZACE
STARÝCH OKEN
ÚČINNOU TECHNOLOGIÍ
BEZ ZÁSAHU
DO KONSTRUKCE

• snížení tepelných
ztrát oken až o 60%
• rychlá návratnost
vynaložených peněz
• omezení rosení oken
• zvuková izolace
• příznivá cena
PRO ŠPALETOVÁ I ZDVOJENÁ OKNA

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

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

NÍZKÉ CENY - RYCHLÉ PŘIPOJENÍ
SelfNET Basic

200 kbps / 90 kbps* - 587 Kč bez DPH 19% (699 Kč vč. DPH)
2 e-mailové schránky o velikosti 10 Mb.

SelfNET Lite

600 kbps / 150 kbps* - 992 Kč bez DPH 19% (1.180 Kč vč. DPH)
5 e-mailových schránek o velikosti 10 Mb.

SelfNET Office

1,2 Mbps / 250 kbps* - 1.504 Kč bez DPH 19% (1.790 Kč vč. DPH)
10 e-mailových schránek o velikosti 10 Mb a web-hosting Basic

* rychlost zpětného směru (od uživatele) • ceny platí pro všechny uživatele kabelové televize
• aktivační poplatek: 0 Kč • instalační poplatek: 1 Kč (smlouva na dobu minimálně 12 měsíců)
Bez agregace • bez měření času a objemu dat
SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, tel.: 533 383 333
DOHLEDOVÉ CENTRUM: služba 24 hodin denně, tel.: 533 383 383

Informujeme čtenáře Zrcadla o možnosti zakoupení

Katalogu 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.
Stálá prodejní místa:
Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), Moravský Krumlov
Prodejny s.d. Jednota Moravský Krumlov: Vémyslice, Rybníky, Olbramovice,
Branišovice, Dobřínsko, Jamolice, Lesonice, Petrovice, Bohutice, Višňové,
MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - tabák-tisk nám. TGM
IC Moravský Krumlov, MěKS Moravský Krumlov

Cena katalogu 35,- Kč včetně DPH.

PRODEJNA
STOLAŘSKÝCH MATERIÁLŮ
A VÝROBKŮ

SLEVY na vybrané zboží do 31.3.2005

LTD bílá 101 hl.18 mm
LTD bílá 116 hl.18 mm dvouvrstvá
LTD BOR 1770 PÓR 18 mm
LTD BUK BUCHLOV 399 OFFICE 18 mm
KLIKA INTERIÉROVÁ VIOLA nikl mat
SOKLOVÉ LIŠTY 2750 mm buk, javor, dub světly, dub natur, třešeň
ÚCHYTKY KOV
VĚŠÁKY KOV
Dveře KRONODOOR a SAPELI

139,- Kč/m2
145,- Kč/m2
155,- Kč/m2
145,- Kč/m2
268,- Kč/ks
66,- Kč/ks
od
8,- Kč
od 31,- Kč
od 1054,- Kč

Sleva 2% za platbu v hotovosti nad 10.000,- Kč bez DPH. Zákazníkům, kteří nakupují zboží pro podnikatelskou
činnost, poskytujeme výraznou slevu. Další slevy jsou možné v případě pravidelných odběrů v určitém objemu.

OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341, provozní doba: Po - Pá 8.00-16.00, So 8.00-11.00

CMYK
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S NÁMI
DO CELÉHO
SVĚTA
VÝRAZNÉ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
DO KONCE BŘEZNA!
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

NOVINKA!

ZAHÁJEN PRODEJ SAMOSTATNÝCH
LETENEK DO VŠECH DESTINACÍ.
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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Pokračují ve výstavbě

/Oslavany/ Protože již byla uzavřena smlouva s dodavatelem stavebních prací, mohly být v minulém týdnu zahájeny práce na dalším
novém objektu oslavanské základní školy. Jedná se o druhou pokračující etapu dostavby školy z loňského roku. Město na tuto akci dostalo
opětovně významnou státní dotaci. Práce budou probíhat na dvou stavebních projektech. Jedním je vybudování sociálního zázemí nového
sportovního areálu, které se bude realizovat v příštím roce. Zásadním
objektem je spojovací krček obou školních budov pro výuku prvního a druhého stupně. Spojovací krček bude sloužit k přemísťování
učitelů a bezproblémovému pohybu žáků tak, aby nemuseli chodit
přes venkovní prostory nebo tělocvičnu. Spojovací část bude vycházet z přízemí staré budovy prvního stupně a povede podél tělocvičny
přes schodiště do prvního patra novější budovy druhého stupně.
Dá se očekávat, že stavební práce na obou objektech budou ukončeny
a předány do užívání v druhém pololetí letošního roku a celkové náklady
výstavby si vyžádají částku 5 milionů korun.
/jak/

Definitivní tečka za 250
let trvajícím hornictví
/Oslavany/ V několika uplynulých dnech byly zahájeny zkušební práce na zásypu dolu Kukla v Oslavanech. Na otázku, co přináší zásyp
dolu Kukla městu Oslavany, nám odpověděl starosta Vít Aldorf: „Odpověď je neutrální. Tato záležitost se města přímo nedotýká. Práce se
odehrávají mimo zastavěnou oblast Oslavan, ale jen před bývalou haldou, která je postupně rozebírána a sypána na dno důlního díla Kukla.
Každopádně je třeba říct, že je to poslední tečka za téměř 250 let
trvající hornickou činností v Oslavanech, kdy dojde na katastru obce

foto: mask

Dopravník pro zásyp jámy

k zasypání poslední důlní jámy a k totálnímu ukončení funkčnosti
tohoto díla. Vyvolává to trochu nostalgický pocit, ale Oslavan se tato
činnost nedotkne žádným způsobem. Projeví se sice úbytek haldoviny
na bývalém odvalu, ale tuto záležitost vnímáme spíše pozitivně. Diamo
státní podnik, odštěpný závod Geam má v úmyslu odtěženou část haldy
rekultivovat. V rámci pohledu na Oslavany směrem od Padochova
bude trochu upravený reliéf krajiny, který bude určitě lahodit oku více,
než stávající odval.“
/mask/

Údolí červených skal bude konečně pod ochranou
/Moravský Krumlov/ Údolí
říčky Rokytné u stejnojmenné vsi
a Moravského Krumlova patří
bez nadsázky mezi perly jihomoravské přírody. Mezi takové,
jakými jsou vápencová bradla Pálavy, jeskyně Moravského krasu,
louky Bílých Karpat nebo Mohelenská hadcová step. Paradoxně
však, na rozdíl od všech těchto
vyjmenovaných území, postrádá
dosud tato mimořádná lokalita
zákonnou ochranu.
To se však, jak se zdá, v nejbližší době změní. Lokalita bude
po zásluze vyhlášena národní přírodní rezervací. „Hlavním motivem ochrany bude výskyt unikátních rostlinných a živočišných
společenstev, která se zachovala
v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém
a členitém útvaru údolí říčky Rokytné zahloubeném v permských
slepencích. „Díky množství kombinací přírodních podmínek, jako
orientace, sklonu svahů, vlhkosti,
lokálního chemismu půdy, se
v tomto území vyvinula řada
přírodních společenstev různého
charakteru, díky kterým celé
území získalo na mimořádném
druhovém bohatství“, sdělil
k lokalitě Petr Slavík z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR,
středisko Brno.
V tomto území je ověřeno
na 550 druhů vyšších rostlin. Vegetace skal, lesostepí, lesů a lesních
lemů, která se na území nachází,
je druhově velmi bohatá. Zahrnuje
řadu chráněných a ohrožených
druhů. Mezi nejvýznamnější zástupce vyšších rostlin patří endemický hvozdík moravský, který
neroste nikde jinde na Zemi, než
na několika málo místech u Moravského Krumlova a Ivančic.
„Ze vzácných rostlin jde například o řeřišničník skalní, miniaturní pískavice provensálská,
pryskyřník ilyrský, známý kosatec nízký, oměj jedhoj, devaterka
rozprostřená. Velmi hodnotná
jsou lesní společenstva dubohabřin, šípákových doubrav a reliktních lipin, která jsou dochována
v téměř přirozené druhové skladbě.
Na území rostou všechny druhy
dubů, přirozeně se vyskytující
v ČR. Lokalita hostí rovněž řadu
chráněných druhů živočichů.
Z bezobratlých je na lokalitě hojně zastoupena kudlanka nábožná,
dále se zde vyskytuje například
vzácný motýl pestrokřídlec podražcový nebo ploskoroh pestrý.
Atraktivními brouky jsou krasec

foto: mask

uherský a tesařík obrovský.
Z plazů zmiňme především ještěrku zelenou, která se v našem státě
vyskytuje pouze na několika málo
lokalitách,“ uvedl Petr Slavík.
Významným krajinotvorným
prvkem tohoto území je samotná
řeka Rokytná, nacházející se
dosud v přirozeném stavu bez
rozsáhlejších technických úprav,
a představující cenný geomorfologický a hydrologický fenomén
zasluhující ochrany. Území by
se mělo v nejbližších týdnech
konečně dočkat statutu národní
přírodní rezervace pod názvem
Krumlovsko-rokytenské slepence.
Proběhne-li zdárně meziresortní
připomínkové řízení, bude chráněné území vyhlášeno Ministerstvem životního prostředí snad
počátkem dubna tohoto roku.
Rezervace bude sestávat ze
dvou oddělených částí - skalního
amfiteátru, který obepíná centrum
Moravského Krumlova a z říčního údolí pod Rokytnou včetně
známého vrchu Tábora a bočního
údolí s vodopádem. Rozkládat se
bude na ploše o asi 85 hektarech.
„Vyhlášení rezervace nebude
znamenat, jak by se mohlo zdát,
pouze jistá omezení. Především
zajistí přísun financí potřebných
k údržbě území a k postupnému
zlepšování jeho stavu. Statut
národní přírodní rezervace, jakožto nejvyšší možné kategorie
maloplošné ochrany v ČR, sám o
sobě vypovídá o vysoké hodnotě

tohoto území a zároveň se stane
navenek jakousi „visačkou kvality“, která jistě zvedne turistickou
přitažlivost Moravského Krumlova a jeho okolí. Už v současné
době se začíná za účasti několika
institucí i místních znalců, majících k budoucí rezervaci vztah,
s přípravou naučné stezky, která
by měla návštěvníkům přiblížit
přírodní, kulturní i historické
zajímavosti města i rezervace,“
doplnil k rezervaci Petr Slavík.

„Projekt vzniká pod záštitou
Městských lesů Moravský Krumlov, ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR
středisko Brno, Správou ochrany
přírody, a naším městským úřadem.Tuto aktivitu podporujeme
i z hlediska mikroregionu. Výsledek by měl vyústit ve zpřístupnění stezky během příštího roku,“
uvedla k přírodnímu dědictví
místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová.
/mask/

Petice za festival Krákor

/Moravský Krumlov/ Ve dnech 24. a 25. června měl proběhnout
v areálu Vrabčí hájek festival nezávislé kultury Krákor. Rada města
MK rozhodla, že organizátorům nebude umožněn pronájem městských
pozemků, kde se dosud festival konal. Na to zareagovali organizátoři
a rozjeli podpisovou petici za zachování festivalu. „Nevíme, co ve
skutečnosti radu města k tomuto rozhodnutí vedlo, neboť ve svých
vyjádřeních opakovaně neuvedla důvod. Můžeme se tedy pouze dohadovat o odmítavém přístupu zastupitelů k čemukoli, co se vymyká
jejich představě kulturního vyžití. Jedná se o nebezpečný, stále více
praktikovaný trend, kdy okrajová, nezávislá a nekomerční kultura je
ze strany, ať už státních či komunálních orgánů, bezdůvodně diskriminována a opět vytlačována téměř do ilegality,“ uvedli v tiskovém prohlášení organizátoři Jiří Kříž, Igor Látal a Marek Minařík. Podle jejich
slov se jedná o nebezpečný příklad přinejmenším necitlivého postoje
moci k nekomerční kultuře jako celku. „S tím nemůžeme souhlasit
a žádáme radu města Moravský Krumlov, aby svoje rozhodnutí přehodnotila a umožnila tak uskutečnění festivalu,“ dodali. Starosta města
Bartoloměj Pitlach k tomuto sdělil: „Rada města neschválila pronájem
areálu Vrabčí hájek ke konání hudebního festivalu Krákor. Důvodem
byly stížnosti od občanů a organizací a velký počet volně pobíhajících
psů na předchozích akcích, i případná obava z nekontrolovatelnosti
na podobných akcích typu Technopárty. Rada se touto záležitostí opětovně zabývala a došla ke stejnému závěru,“ sdělil starosta Pitlach.

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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22. 3. Leona - Holčička bude mít uklidňující vliv na okolí,
bude mít družnou povahu, (1. díl tajenky). Může být
vynalézavá, hovorná, mentálně bystrá, ale i přesto může
mít sklon k uzavřenosti. Bude citlivá, trpělivá, musí si
dát pozor na přílišnou ovlivnitelnost a závislost na jiných!

Z nevhodných příjmení vybírám: Hladká, Zimová, Žvátorová
Ze vhodných příjmení vybírám: Wurstová, Nesvadbová, Elšíková

Iniciály
českého
slavíka
Plošná
míra
(slov.)

24. 3. Gabriel - Gabriel bude mít vždy zájem o rodinu,
obecné dobro, bude milovat harmonii a často bude
mít tvůrčí schopnosti. V určitém období svého života
bude velmi (2. díl tajenky), protože bude mít schopnost
těžit z nevědomých vzpomínek. Toto jméno je vhodné
pro „uklidnění“ lichého data narození.
Z nevhodných příjmení vybírám: Opletal, Netolička, Pecka
Ze vhodných příjmení vybírám: Celý, Maršálek, Veverka

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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Kulturní programy
14. - 27. března 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

V Ivančicích volili MISS

Dům dětí a mládeže Ivančice uspořádal pro odvážné dívky z Ivančic
a okolí akci s názvem MISS IVANČICE. V neděli 6. března se v sále
Besedního domu předvedlo divákům a porotě 15 dívek ve věku 7
až 14 let. Soupeřily ve čtyřech disciplínách. První disciplínou byla
módní přehlídka ve sportovním oblečení, při které soutěžící využily
i sportovní náčiní. Ve druhé volné disciplíně dívky předvedly, co umí,
v čem jsou šikovné a výjimečné – zpívaly, recitovaly, tančily moderní
i orientální tance, hrály na flétnu i klavír, dvě mažoretky předvedly své
sestavy. Třetí disciplínou byla módní přehlídka ve společenském oblečení a ve čtvrté soutěžící odpovídaly na vylosovaná témata. Všechny
dívky byly šikovné, a proto bylo těžké pro pětičlennou porotu vybrat
nejlepší trojici. Porota hodnotila chůzi, vzhled, volbu oblečení, výběr
repertoáru, přednes, pohybové a komunikační schopnosti i celkový
dojem. Téměř stovka diváků vybírala MISS SYMPATIE. Pro čtyři
,,nej“ dívky bylo připraveno několik cen, samozřejmostí byly korunky,
květiny a šerpy. Vítězky také získaly ručně malovaná trička, stříbrné
řetízky nebo náramky a deštníky. A které dívky si odnesly ceny? Jsou
to: Stanislava Žaloudková - MISS IVANČICE, Karolína Smutná - 1.
VICEMISS, Monika Krajčí - 2. VICEMISS, Aneta Šacherová - MISS
SYMPATIE. V čase mezi jednotlivými disciplínami zazpívala Sabina
Jánošíková, kterou doprovázela Karolína Černá na klavír a Andrea
Nováčková na příčnou flétnu. Program svým vystoupením zpestřily
i Ivančické mažoretky Kopretina. Celou akcí, která probíhala v příjemné
atmosféře, provázel pohotový moderátor Jan Dvořák. Poděkování patří
i našim partnerům, kteří nám pomohli připravit ceny do soutěže. I když
vítězky mohly být jen tři, patří obdiv všem 15 přihlášeným soutěžícím.
Doufáme, že dívky, které nevyhrály, se nenechaly odradit a přihlásí se spolu
s dalšími do soutěže i v příštím ročníku. Dagmar Šacherová, garant akce

V Oslavanech se plesalo

foto: mask

/Oslavany/ V pátek 25. února proběhl v Oslavanech již sedmý
reprezentační ples města. Každoročně se jedná o významnou společenskou a benefiční akci ve městě, které se zúčastňují i významné
podnikatelské subjekty, které buď sídlí ve městě, nebo s ním spolupracují. Součástí plesu byla nezbytná tombola, ve které bylo 250 cen,
o které se postarali především sponzoři. Výtěžek plesu, který se skládal ze vstupného, výtěžku tomboly a sbírky, je věnován dětem. Rada
města rozhodla, že v letošním roce bude výtěžek reprezentačního plesu
věnován na vybavení budované počítačové učebny v nově postavené
části Základní školy Oslavany. Letošní výtěžek plesu činí 86 tisíc korun. Ples se odehrával ve všech prostorách oslavanského kulturního
střediska - Dělnickém Domě. Ve velkém sále se odehrával hlavní
program, hrála kapela Fantazie a losovala se tombola. S předtančením
a ukázkami společenských tanců se pochlubil taneční klub Orion i s jeho nejmenšími členy, kteří se umisťují na předních místech tanečních
soutěží. Se svým profesionálním vystoupením se představila i bývalá
oslavanská občanka Soňa Mlejnková, která dnes soutěžně tancuje
v Praze. V programu také vystoupily skupiny aerobiku z Rosic a Moravského Krumlova. V malém sále u baru byla plesová diskotéka, která
byla hojně navštěvovaná především mládeží a v restauraci Dělnického
Domu hrála k tanci i poslechu country kapela Tremolo.
/mask/

Soutěž o nejhezčí strom

/Oslavany/ Komise životního prostředí, která je poradním orgánem
rady města Oslavan, vyhlásila velmi zajímavou a neobvyklou soutěž.
Jde o fotografické klání o „Nejkrásnější strom v Oslavanech“. Smyslem a cílem této soutěže, jejíž přesné konání bude včas oznámeno, je
přehled a upozornění na zajímavé stromy v Oslavanech, a to již vzrůstem, druhem či jinou zvláštností. Fotografie budou shromažďovány
na městském úřadě u vedoucí technických služeb. Po termínu, který
bude upřesněn, komise tuto soutěž vyhodnotí, a nejkrásnější fotografii
se stromem v Oslavanech, která vyhraje, bude prezentována na stránkách
místního časopisu. Pro výherce je připravena odměna, kterou zatím
pořadatelé nechtějí prozradit, aby soutěž byla zajímavější.
/mask/

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

( 515 322 618

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• březen - duben - Výstava - obrazy - Eva Macholánová, kované objekty
- Pavel Tasovský, Památník Alfonse Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 23.3. v 10. 00 hod. - O pejskovi a kočičce, pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky
s dětmi. Účinkuje Divadlo Julie Jurištové z Prahy, kino Réna, vstupné: 30 Kč.
• Připravujeme: • 30.3. v 17.30 hod. - Garderobiér, Divadlo Bolka Polívky
v Brně, odjezd od Besedního domu, cena: (vstupenka a doprava) 370 Kč.

• stř 16.3. ve 20.00

KOUSEK NEBE
Český film

• so 19.3 ve 20.00
ne 20.3. v 18.00

PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY
Romantický film USA

• stř 23.3. ve 20.00

SNOWBORĎÁCI
Komedie ČR

Dům dětí a mládeže Ivančice

• so 26.3.ve 20.00
ne 27.3. v 18.00

KDYŽ SE SETMÍ
Krimi komedie USA

Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz
• 14.3. - sraz v 9.30 hod. na hlavním vlakovém nádraží - Honba za pokladem
- pro děti, které chtějí prožít dobrodružnou cestu, poplatek: 20 Kč.
• 15.3. - sraz v 9.30 hod. u Bes. domu - Plavání v Nové Vsi, poplatek: 70 Kč.
• 16.3. v 10.00 hod. - Windows colours, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + mat.
• 17.3. v 10.00 hod - Víceboj dvojic, sokolovna na Rybářské ul., popl.: 40 Kč.
• 21. - 23.3. od 9.00 - 12.00 hod. - Velikonoční dílny, Komenského nám. 7.
• 24.3. - 9.00 - 12.00 hod.; 14.00 - 18.00 hod. - Velikonoční dílny, Komenského
nám. 7, poplatek: dle náročnosti výrobku.
• 25.3. v 10.00 hod. - Turnaj ve florbalu, sokolovna, poplatek: 30 Kč/osobu.
• 26.3. v 5.00 hod. - Lyžování v rakouských Alpách, Semmering - Hirschenhogel, odjezd od Bes. domu, poplatek: děti do 6-ti let - 450 Kč, 15-ti let - 950
Kč, ostatní - 300 Kč.
• 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

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 18.3. od 12.00 do 16.00 hod. - Pletení z pedigu pro dospělé, v dílně
DDM, cena 300 Kč.
• 22.3. ve 14.00 hod. - Tvoříme z perliček - z drobných perliček budeme vyrábět
náramky, náhrdelníky nebo zvířátka, jako přívěsky na klíče, poplatek: 25 Kč.
• Připravujeme: • 1.4. - Střelnice Cross - 3. ročník branného závodu pro děti
ze ZŠ a SŠ. Soutěží tříčlenná družstva z jednotlivých tříd. • 8.4. ve 14.00 hod.
- Macramé - technika drhání a vázání provázků při výrobě oděvních doplňků.
Poplatek: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč.
• Jarní prázdniny s Domečkem: • 14.3. 9.00 - 16.00 hod. - Exkurze ve vodní
elektrárně Dalešice, procházka okolo Dalešické přehrady, návštěva jaderné
elektrárny Dukovany, cena: 100 Kč. • 15.3. - 16.3. - Dvoudenní dobrodružství v nádherném údolí Vícenického žlebu, outdoorová aktivita se slaňováním,
přežití a orientace v terénu. Nocleh v obci Vícenice, cestování vlakem, jídlo
s sebou. Po cestě zpět návštěva Památníku Bible kralické a katakomby pod
kostelem. Odjezd: v út v 8.00 hod., návrat ve stř v 15.00 hod. Cena: 800 Kč.
• 17.3. 8.00 - 18.00 hod. - Brno - prohlídka Technického muzea (Interaktivní herna, Experimentárium, hlavolamy, pokusy, atd.) Návštěva Hvězdárny
a planetária - Hvězdářská abeceda, Nebe plné neuvěřitelných příběhů. Cena:
150 Kč. • 18.3. 10.00 - 12.00 hod - pletení z pedigu - ošatky. Od 12.00 - 16.00
hod. hravé odpoledne v přírodě. Cena: 200 Kč.
• Připravujeme na letní prázdniny: • Letní aerobic camp ve Štířím Dole,
9. - 16. 7., pro děti od 7 - 15 let. Cena: 2.600 Kč pro členy DDM, 2.700 Kč
pro ostatní. • Letní tábor v Bílých Karpatech, 16.- 23.7., horská chata
poblíž Starého Hrozenkova, pro děti od 9 - 15ti let. Cena: 2.882 Kč.
• Letní tábor ve Vanově u Telče, 6.- 13.8., ubytování chatkách, pro
děti od 7 - 14 let. Cena: 2.400 Kč. • Pobytový zájezd do Chorvatska
- Istrie, Premantura - kemp Stupice, 19.- 28.8., cena: 4.450 Kč. V ceně: ubytování v zařízených stanech, doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa,
pojištění proti úpadku CK a služby delegáta.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

KINO RÉNA IVANČICE

(

546 451 469

• ne 20.3. v 17.00

PŘÍBĚH ŽRALOKA
Rodinná komedie USA

• stř 23.3.ve 20.00

ZAHULÍME, UVIDÍME
Komedie USA, D, Kanada

• ne 27.3. ve 20.00

KDYŽ SE SETMÍ
Akční thriller USA

KINO OSLAVANY

( 546 423 018

• so 19.3. v 18.00

MILENCI A VRAZI
Český film

• ne 20.3. v 18.00

BRIDGET JONESOVÁ S ROZUMEM V KONCÍCH
Romantická komedie VB

• 26.3. v 18.00

PŘÍBĚH ŽRALOKA
Rodinná komedie USA
Změna programů vyhrazena.

Divadelní spolek Želetín v Želeticích zve
na divadelní představení pohádkové hry

Tajemná věštba

V sobotu 12. března v 15.00 hodin, večer v 19.30 hodin.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.

dne 23.března 2005 se koná

zápis dětí do mateřských škol

v Moravském Krumlově na ulicích Husova, Palackého, S.K.
Neumanna, proběhne na všech MŠ od 9.00 - 16.00 hodin.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve ve čtvrtek
7. dubna v 19.00 hodin na francouzskou komedii

Láska, sex a žárlivost

Divadelní společnost Háta, hrají: M.Bočanová/A. Gondíková, V.
Beneš/M. Zounar, Z. Nanda/Z. Pantůček, L. Zedníčková/
L. Benešová, I. Andrlová/O. Želenská a další, kinosál Mor. Krumlov,
cena: 160, 190 Kč, předprodej vstupenek na IC a MěKS.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
25. května zájezd na představení do Národního domuTřebíč

Hrdý Budžes

Divadlo Příbram, v hlavní roli Bára Hrzánová, dále hrají: Libor
Jeník a Jana Vlčková, začátek v 19.00 hodin, cena: 300 Kč
(vstupenka + doprava), závazné přihlášky do 31. března.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
3. září zájezd do Českého Krumlova na představení

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• březen - ZUŠ Mor. Krumlov - žákovská výstava výtvarných prací, MěÚ, 1. patro.
• 21.3. v 17.30 hod. - Jak se to dělá v Americe - beseda, přednáší B. Župa,
galerie Knížecí dům, vstupné 30 Kč.
• 22.3. - Jak se to dělá v Americe - pro studenty gymnázia a žáky II. stupně ZŠ .
• Připravujeme: • 7.4. od 19.00 hod. - Láska, sex a žárlivost, komedie v podání
divadelní společnost Háta Praha, kinosál MK, vstupné: 160, 190 Kč, předprodej
vstupenek IC a MěKS. • 3.9. ve 20.30 hod. - Ženy jindřicha VIII. aneb Chudák
král - česká komedie, zájezd do Č. Krumlova, otáčivé hlediště, vstupné 590 Kč
+ doprava 250 Kč, předprodej vstupenek IC a MěKS do 30. března.

Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král

Společenské centrum Cesta

Náplň lekcí: moderní zdravotní cvičení s pomůckami i bez nich, PILATES, GYMBALLY, POWER YOGA, THERA-BAND, BALANTES.
Cvičení vede fyzioterapeutka Bc. Lenka Bauerová, cena za lekci: 50 Kč.

V Uličce 1, 664 91 Ivančice
kontaktní telefon: 546 437 333, 775 789 015
• každé pondělí od 19.00 hod. - kondiční cvičení pro ženy
• každé úterý od 17.00 - 18.00 hod. - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich
rodiče. • každé pondělí od 19.00 hod.- kondiční cvičení pro ženy. • každé
úterý od 14.00 - 16.00 - dětský oddíl Pathfinder (obdoba skautingu) pro kluky
od 9 do 12 let.

Kulturní a informační centrum Miroslav

Náměstí Svobody 13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608
• 12. - 13.3 - Filmový festival Stíny světa - kinosál Městský úřad Miroslav
• 21.3. v 9.30 hod. - Skořápkovník miroslavský - instalace velikonočního
stromu ověšeného kraslicemi na náměstí Svobody v Miroslavi Ciciricus Craslicus. Doloženo certifikátem Agentury Dobrý den o vytvoření rekordu v loňském
roce - 3.167 vajíček. Vajíčka malují žáci z MŠ, ZŠ, DDM a speciální školy
v Miroslavi. Součástí výzdoby jsou také makety kohouta, slepičky a kuřátek,
které vyrobili pracovníci SMM Miroslavi dle návrhu ak. sochaře Pavla Krbálka
a švýcarské designérky Flavia Mosele.
• 2.4. od 8.00 do 16.00 hod. - Referendum o dalším využití zámku. - historicky
první referendum s otázkou: Souhlasíte s tím, aby město Miroslav prodalo
zámek soukromému investorovi?“

Česká komedie, v hlavní dvojroli O. Vízner, otáčivé hlediště Činohra Jihočeského Divadla. Začátek ve 20.30 hod., vstupné
590 Kč + doprava 250 Kč, závazné přihlášky na MěKS do 30.3.
Dům dětí a mládeže Domeček Mor. Krumlov pořádá
pro dospělé cvičení k preveci vertebrogenních obtíží aneb

Aby záda nebolela

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.

SOBOTA 22. DUBNA – DEN ZEMĚ
Dvaadvacátý duben je mezinárodně uznán jako Den Země. K tomuto
dni občanské sdružení Mirosa pořádá úklid miroslavského okolí.
Letošní III. ročník bude zakončen vystoupením hudební skupiny
Navzdory, Ribbies, divadelním představením a soutěžemi o věcné
ceny v nádvoří Miroslavského zámku.
Irena Šumpelová, tel. 515 989 754, Eva Balusková – 776 381 614.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ivančický viadukt - II. díl

Ivančický viadukt těsně po výměně pilířů - po roce 1898

P

o výměně pilířů v roce 1892
ve vzhled viaduktu podstatně
nezměnil, prováděly se pouze
dílčí úpravy a opravy.
V roce 1905 se vykolejil za
viaduktem směrem k Moravským
Bránicím vídeňský rychlík. Při
nehodě zahynulo 5 cestujících,
několik desítek jich bylo zraněno.
V letech 1901 a 1908 byly zajištěny statické výpočty pro zamýšlenou výměnu celé mostovky. Výnosem Ministerstva železnic ve Vídni
v roce 1910 bylo rozhodnuto o výměně konstrukce do šesti roků
z důvodu špatné jakosti materiálu,
ale místo výměny konstrukce se
v roce 1915 pouze zesílily některé
části hlavního nosníku.
V roce 1921 byl vypracován návrh
pro zřízení bezpečnostních výstupků na viaduktu, které byly realizovány
v zábradlí nad 2. a 4. pilířem.
Rychlost vlaků byla trvale snížena
na 25 km/hod. Uvažuje se o stavbě
nového viaduktu nákladem 50 milionů korun. Starý viadukt bude
v provozu ještě nejméně 10. let.
V roce 1924 došlo k výměně
velmi primitivního dilatačního zařízení v koleji umístěného na straně
pohyblivého ložiska tj. u hrušovanské opěry. Dosavadní dilatační
zařízení umožňovalo pro délku viaduktu 373,5 m při rozdílu teplot 57
stupňů dilataci 250 mm. Vlivem
teplotních rozdílů vznikaly v kolejnicích spáry široké až 125 mm. Tyto
spáry byly vyplňovány vložkami,
které se při změnách teploty v určitém rozmezí vyměňovaly. Z dokumentace je zřejmé, že obsluhu
dilatačního zařízení prováděl dělník
z kovárny nedaleko viaduktu. Nové
dilatační zařízení (264 mm) už
nevyžadovalo každodenní obsluhu.

V roce 1926 byly na mostě zřízeny
bezpečnostní výstupky i nad pilíri 1,
3 a 5. V dalších letech se prováděla
údržba, výměna nýtů a šroubů.
Dne 10. dubna 1930 v 16. hodin
se zřítil s viaduktu Josef Machek
z Telče, 25 roků starý, zaměstnanec
pražského natěračského závodu

nebo přeložka tratě.
Dne 15. března 1939 byl viadukt
obsazen německou kulometnou
rotou. Po čas okupace patřil viadukt
do správy Říšských drah. Pod mostem probíhala protektorátní hranice
a jen asi třetina viaduktu byla
na území Protektorátu Čechy a Morava.

Rozloučení se starým viaduktem - 10. června 1978

„Protirez“ při natěračských pracích.
Při pádu se smrtelně zranil.
V roce 1938 se opět uvažovalo
o obnově ivančického viaduktu.
Zvažuje se několik možností:
pouhá výměna nosné konstrukce
s pozdějším zesílením pilířů, stavba
nového viaduktu vedle starého, nahrazení viaduktu vysokým násypem
s menšími objekty přes řeku a silnici.
Další úvaha byla o přeložce tratě
ve směru Ivančice - M. Krumlov.
Náklady se odhadovaly v rozmezí
7,5 - 25 milionů korun. O zesílení
staré konstrukce se neuvažovalo.
Z uvedených možností se doporučovala buď výměna konstrukce

Poslední vlak na starém viaduktu - 9. listopadu 1978, 7:02 hodin

Válečnými událostmi nebyla
konstrukce podstatně poškozena.
Koncem války měl být viadukt zničen ustupující německou armádou.
Dva vagóny leteckých pum,
určených pro tento účel, zůstaly
stát dne 17. dubna 1945 na nádraží
v Moravských Bránicích, a druhý
den byly zajištěny sovětskými
vojáky. Informace o záchraně
viaduktu partyzánskou skupinou
je nepravdivá. Partyzáni se začali
zajímat o viadukt až čtvrtý den po
osvobození Ivančic.
V roce 1955 se obnovily teoretické přípravné práce pro obnovu
ivančického viaduktu. Podrobný
průzkum včetně odebrání vzorků
konstrukce a statický výpočet
Výzkumného ústavu dopravního
ukončený v roce 1963 prokázaly,
že konstrukce viaduktu nevyhovuje
požadavkům železničního provozu.
Kolik přejelo přes ivančický
viadukt vlaků? Do konce roku 1961
to mělo být milion vlaků osobních
i nákladních a mělo být přepraveno
36 milionů osob.
V roce 1966 se na viaduktu u brněnské opěry objevila vážná závada.
Na opěře praskly kamenné kvádry
pod pevnými ložisky a část zdiva se
uvolnila od tělesa opěry. Vše bylo
ve velmi krátké době opraveno, ale
tato závada měla vliv na rozhodnutí
o stavbě nového viaduktu.
Konečnou studii pro stavbu no-

vého viaduktu zpracoval v roce 1968
Státní ústav dopravního plánování
(SUDOP), středisko Brno, ve spolupráci s projekčně - konstrukční
pobočkou VŽKG. Projektový úkol
schválilo Ministerstvo dopravy
dne 20. října 1969. Vlastní stavba
nového viaduktu začala 25. února
1972. Dne 9. listopadu 1978 přejel
po starém viaduktu v 7,02 hod.
poslední osobní, motorový spěšný
vlak. Odpoledne téhož dne již
začala doprava na viaduktu novém.
Slavnost u příležitosti ukončení
provozu na starém viaduktu se při
velkém zájmu veřejnosti uskutečnila dne 10. června 1978, přestože
nový viadukt nebyl ještě v provozu.
Zástupci železnice zde předali
pomyslný klíč od starého viaduktu
pracovníkům Technického muzea,
ale z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů k převzetí viaduktu Technickým muzeem nedošlo.
Celé další období od ukončení
provozu na starém viaduktu vyústilo do patové situace. Na jedné
straně byl vyvíjen silný tlak, aby
viadukt byl zachován jako technická památka, ale na druhé straně
nebyly pro jeho zachování a údržbu
finanční prostředky. Celá situace
vyznívala v tom smyslu, že se čeká
na okamžik, kdy stav viaduktu neumožní jiné řešení než demolici.
Viadukt bez provozu se stával
vyhledávaným místem lidí, kteří
jeho konstrukci používají ke slaňování nebo skokům na pružných
lanech (bungee jumping). Ne vždy
skončila taková zábava v pohodě.
Koncem srpna 1998 využila
skupina mladých lidí konstrukci
ke kyvadlovému houpání na horolezeckém laně. Špatně však odhadli
délku lana a dopadli z výše asi 30
metrů na zem. Byla to dvojice lidí
na jednom laně, přičemž dívka
zemřela bezprostředně po té, co byla
s kamarádem dopravena vrtulníkem
do nemocnice v Brně. Mladík byl
hospitalizován ve vážném zdravotním stavu v bohunické nemocnici.
Postupně docházelo k posouvání
hrušovanské opěry starého viaduktu
a k deformacím některých prvků.
Proto byla v roce 1991 odstraněna
část konstrukce viaduktu před
hrušovanskou opěrou.
Dne 10. února 1997 byla podepsána kupní smlouva mezi zástupci
ČD a městem Ivančice, podle
které se majitelem viaduktu stává
bezúplatně město Ivančice. Předávací
protokol o fyzickém převzetí viaduktu byl sepsán dne 25. května
1998. Město Ivančice se stálo
majitelem kovové nosné konstrukce
viaduktu v celém stávajícím rozsahu a kovových částí pilířů. Zděné
patky a opěry zůstaly v majetku ČD.
Dne 27. dubna 1999 se vyjadřuje
Památkový úřad v Brně k zachování
jednoho pilíře a mostovky k opěře
a stanovuje podmínky pro likvidaci
podstatné části viaduktu. Dne
3. května 1999 vydává Okresní
úřad závazné stanovisko č. 69/99
k částečné demolici viaduktu.
Bylo rozhodnuto. Po zhodnocení
veřejného řízení byla vybrána firma
Schwarzmüller CZ Praha, které byl
viadukt prodán za 630 tisíc korun.
Likvidace viaduktu probíhala od 10.
srpna 1999, kdy byly zahájeny
přípravné práce. Vlastní rozebírání
viaduktu začalo v pátek 3. září,
jednotlivé díly odpáleny a spuštěny
na zem. Po odstranění celého pole
následovala demontáž pilířů upálením kotvících šroubů a položením
na zem, kde jej čekal stejný osud
jako kusy nosníku - rozpálení
autogeny pracovníků brněnského
Centrokovu na šrot a následný
odvoz. Demontáž byla ukončena
6. září 1999. Během několika dní
byl starý viadukt zlikvidován, zůstal

Demolice viaduktu - 5. září 1999

pouze pátý pilíř a část konstrukce
spojující pilíř s brněnskou opěrou.
Demolici viaduktu přihlížely,
(zejména o víkendu) stovky lidí.
Je třeba dodat, že mnozí z nich
se nechovali příliš ukázněně. Demolice totiž probíhala za provozu
na sousedním novém viaduktu,
kudy projížděly vlaky rychlostí až
70 km/hod. To ovšem nezabránilo
rodinám s dětmi považovat nový
viadukt za vyhlídkovou terasu.
Okresní úřad Brno - venkov

se uděluje za významný přínos
k likvidaci hmotného kulturního
dědictví. Cenu uděluje Rada ceny
Bestia triumphans na základě
rozhodnutí poroty složené z nezávislých osobností z řad odborné
veřejnosti a zástupců občanských
iniciativ a neziskových organizací.
V roce 1999 obdržela toto ocenění
ing. Jaroslava Stöcklová - vedoucí
oddělení ochrany kulturních památek Ministerstva kultury ČR, která
3. září 1998 podepsala rozhodující

Pohled na jeden z pilířů před jeho rozřezáním - září 1999

vydává dne 10. dubna 2000
„Závazné stanovisko č. 51/2000“,
ve kterém jsou jako kulturní
památka pod r. č. 8762 uvedeny
brněnská opěra, a V. pilíř. Dne 24.
srpna 2000 bylo vydáno stavební
povolení na stavbu „Statické zabezpečení a povrchovou úpravu zbývající části ivančického viaduktu“.
Celá akce byla rozdělena na tři
etapy prací, z nichž nejnákladnější
je otryskání kovových dílů a zhotovení vícevrstvého ochranného
nátěru. Práce měly být dokončeny
v roce 2003. Byly závislé na finančních prostředcích. Dodnes bylo
opraveno jen 32,5 metrů mostovky.
Dopisem ze dne 17. března 2003
požádalo město Ivančice o zařazení
akce do havarijního programu
Ministerstva kultury.
Po dokončení povrchových úprav
torza viaduktu se předpokládá

prohlášení o zrušení památkové
ochrany ivančického viaduktu.
Neškodí připomenout, že podobné celokovové viadukty (i starší
než byl ivančický) jsou v Evropě
i zámoří v provozu, nebo jsou
doporučované v turistických katalozích jako technické památky.
Ivančický viadukt měl mít k 15.
září 2005 135 let. Bohužel už jen
starší generace mohou vzpomínat
na kouřící vlaky, které po viaduktu
projížděly. Snad se podaří dokončit
alespoň úpravu torza jako ukázku
technické vyspělosti doby před
135 lety.
Postavení viaduktu a jeho
uvedení do provozu bylo provázeno
velkou oslavou. Jeho likvidace
sledovaná stovkami diváků byla
velice smutná. Zmizel viadukt,
který byl citlivě zasazen do terénu,
na který jsme si zvyklí. Smutně
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vybudování vyhlídkové terasy nad
údolím. Značnou překážkou je
přístup k viaduktu po strmém srázu
nad silnicí, z opačné strany je zase
odříznut dvojicí železničních tratí.
Každoročně se v ČR vyhlašuje
cena „Bestia triumphans“, která

dnes vyčnívají z terénu kamenné
podstavce pilířů, smutně vyhlíží
do údolí neopravená část torza.
Rozhodující posuzování z hlediska
finančních prostředků znamenalo
likvidaci této výjimečné technické
památky.
Napsal Jiří Široký
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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
•• Moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350 Pérák, Velorex aj. Vše
i nekompletní i poškozené. Tel.: 608
626 289.
•• hever boční na osobní auta, nůžkový nebo jednosloup. Nosnost 2000
kg, do 3.000 Kč. Tel.: 736 100 508.
prodám
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 72, vč. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk
a klíče od zapalování. Dobrá cena. Jen
sms na tel.: 608 252 541.
•• Nissan Sunny, r.v. 92, 2,0 D,
imobilizér, servo, 52 tisíc Kč. Tel.:
602 950 789.
•• Ford Escort1.8 TD, r.v. 97, vínová
metal., klima, vše v el., vyhřívané čelní sklo. Velmi zachovalý. Nutno vidět.
Cena dohodou. Tel.: 608 955 285.
•• Ford Sierra 2,0i, r.v. 88, dobrý stav.
Tel.: 728 770 848.
•• Ford Probe, zel. metalíza, vše v el.,
automat, velice pěkný, 120 tis. Kč, ze
zdr. důvodů. Tel.: 606 885 970.
•• Fiat 600 D, spotř. 3,5 l, nutná oprava převodovky (ND mám), červený,
pěkný, 6 tis. Kč. Tel.: 606 885 970
•• Š 105 levně, plně pojízdná, nová
baterie, 88 tis. km, bez TP, na značkách. Tel.: 608 444 388.
•• Š Favorit 136 L, 46 kW, r.v. 89,
120 tis. km, červený, dobrý stav, nové
pneu, nutno vidět, 35 tis. Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 608 418 912.
•• Š Felicie kombi, červená, nehavarovaná, garážovaná, perfektní stav,
naj. 25 tis. km. Tel.: 736 765 342.
•• Š 105 M , r.v. 87, STK 11/06, tažné
zařízení, nové brzdy, v dobrém stavu,
4 ks pneu navíc, cena dohodou. SMS
na tel.: 737 951 152.
•• dvoják pluh za traktor, 2.500 Kč, sleva možná. Loděnice. Tel.: 776 726 067.
•• Vari dvoutakt. motor, pojezdová
převodovka s koly a s noži na rotavátor, oboustranný pluh, radličky, bržděná vlečka, kopie Tera. cena dohodou.
Tel.: 737 452 532.
•• Š Forman, různé náhradní díly,
pohon LPG, cena dohodou. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• repasovanou převodovku 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.
•• komplet. funkční motor + převod.
(5-ti 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.
•• nový chladič na IFU za 2.000 Kč.
Tel.: 723 428 899.
•• 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.
•• 4 ks zimních pneu Dunlop Winter
sport M2 165/70 R13, cena dohodou.
Tel.: 546 452 295.
•• ND na Š 105-130M, stř. okno, př.
lampy, nárazník, zadní světla. Tel.:
608 872 881, 608 680 586.
•• traktor dom. výr. s motorem Z 3011.
Tel.: 515 336 058, 776 593 725.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt 1+1 v Ivančicích, Oslavanech.
Tel.: 775 698 268.
prodám
•• RD v Dobřínsku 3+1, WC, koupelna, průjezd, garáž, dvůr, zahrada, stodola, 2x sklep. Ihned k nastěhování,
890 tis. Kč. Tel.: 515 323 912.
•• větší RD 17 km od Brna po celkové
opravě. Tel.: 546 413 169.
•• byt 3+1v OV v MK. Tel.: 604 620 155.
•• byt cihlový 2+1 v OV po rekonstr.
v MK, vlastní plyn. topení, vodovod,
sklep, 690 tis. Kč. Tel.: 723 615 751.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 546 423
795, 776 301 936.
•• stavební pozemek v Ivančicích,
místo H. Pancíře 7000 m2, lokalita
navržena do ÚP. Tel.: 604 920 012.
•• garáž u Boroviček v MK. Tel.: 603
841 167.
•• zděný klenbový sklep v Olbramovicích. Přístavba stavby RD 3+1,
stáří domu 30 let, 420 tis. Kč. Tel.:
605 370 932.
hledám pronájem
•• kdo pronajme 1⁄2 - 1 ha orné půdy
v katastru Jezeřany - Maršovice. Tel.:
606 674 016.
•• bytu v Ivančicích. Tel.: 605 911 046.
•• okamžitý pronájem 1+1, matka a 2
děti, spěchá. Tel.: 737 059 643.
pronajmu
•• domek, 1 pokoj + koupelna a WC,

malá zahrada, ovocné stromy, otevřená veranda. Tel.: 606 885 970.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 546 423
795, 776 301 936.

Stavba - zahrada

prodám
•• oboustranně smaltované plechy,
barva hnědá, 5 ks, vh. na bazén, sleva.
Tel.: 732 701 715.
•• stavební vrátek (4.500 Kč) vč. věže
a plošiny, Brno, ostatní dohodou. Tel.:
728 194 144.
•• betonové stříšky na plot nebo taras,
d. 45, š. 35, v. 6, o 40% levněji a
sloupkové 50x50. Tel.: 606 812 125.
•• litinové odpadní roury 2 ks průměr
100, d. 1m, 1 ks prům. 100, d. 40 cm,
4 ks prům. 50, d. 125, odbočky 1 ks
100/50, 50 ks 70/50, 2 ks 50/50. Čistící kus 50/50. Tel.: 737 844 891.

Vybavení domácnosti

prodám
•• 2 ks válend s ÚP, 1.000 Kč a 800
Kč. Tel.: 721 772 182.
•• zachovalou kuchyňskou linku
s nerez. dřezem, barva červená. Cena
dohodou. Tel.: 728 819 598.
•• velmi zachovalou, málo používanou rozkládací sedačku zelené barvy
a 2 křesla s potahem. PC10.000 Kč,
nyní 2.900 Kč, rychlé jednání sleva,
doprava zdarma. Tel.: 546 452 063.
•• luxusní tm. zelenou sedačku, rámovanou dřevem, 3x ÚP, 2 rozkládací + 1
křeslo. 1 1⁄2 roku stará. PC 38.000 Kč,
nyní 18.000 Kč. Tel.: 776 059 711.
•• 4 židle mahagonové, zachovalé,
čalouněné, levně. Tel.: 546 421 053.

Elektro a elektronika

prodám
•• MT Siemens, 5 měs. starý, GPRS,
JAVA hry, fotoaparát aj., levně. Tel.:
605 720 362.
•• MT Sony Ericson, stáří 1⁄2 roku,
barevný displej, MMS a další funkce,
2.000 Kč. Tel.: 604 443 019.
•• PC Intel Celeron 466 mh, 64 mb
ram, FDD, tnt 2 riva, 2x USB, hdd 6
G, nová Cd -rw 52x32x52, záruční
list, CD rom, zvukovka, Win. 98 milénia, klávesnice, myš, 15“ monitor,
tiskárna, instalační CD, perfektní stav,
4.300 Kč. Tel.: 603 744 695.
•• monitor 17“ IBM, super stav,
1.990 Kč. Tel.: 777 878 660.
•• Epilátor zn. Braun silk epil, málo
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod
•• TV Maxon, barevný, 4 měsíce používaný, v záruce, PC 3.600 Kč, nyní

3.000 Kč. Tel.: 732 153 409.
•• hi-fi věž Thomson, 3 CD, 30 radiových předvoleb, stříbrná barva, krásný vzhled, dálkové ovládání, 1.899
Kč. Tel.: 775 120 782.
•• vysavač Vorwerk „vajíčko“, 2 roky
používaný za 1/3 cenu 7.000 Kč. Tel.:
607 184 626.

Vše pro děti

prodám
•• novou prošívanou ložní soupravu
do dětské postýlky. PC 1.200 Kč, nyní
800 Kč; časopisy Betynky r. 2002, 15
Kč/ks. Tel.: 732 123 663.
•• krásnou výbavičku na miminko
100% stav, kojenecké košilky, dupačky, čepičky, kombinézky, osuška aj.
Tel.: 605 724 881.
•• autosedačku od 15-36 kg, velká,
prostorná, trojbodová. PC 1.800 Kč,
nyní 900 Kč. Ivančice. Tel.: 777 209
174, 607 890 076.
•• autosedačku Chicco se stříškou,
béžové barvy, od 0-13 kg, PC 1.450
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 721 946 521.
•• 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“, vh.
pro mimina na koupání až do 2 let,
650 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• kolo bicross, na 4 - 6 let, pěkné, 800
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• oblečení na holčičku 2 - 3 roky,
jaro- léto i obuv, 20 - 30 Kč/ks. Tel.:
777 209 174, 607 890 076.
•• pěkný kočárek, trojkombinaci, po
dvou dětech, 800 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 605 724 881.

Zvířata

koupím
•• andulky, korely, rozely, kanáry aj.
exotické ptactvo. Pro větší množství
přijedu. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• štěňata boxerů, žíhaná i zlatá, odběr konec března. Tel.: 728 861 546.
•• fenku německého ovčáka, odběr
ihned, 700 Kč. Tel.: 728 547 357.
•• štěňátka, matka kříženka bern.
salaš. pes, otec 100% salaš. pes,
černobílá, roztomilá, vh. k dětem a
na zahradu. Budou očkovaná, odčervená, k odběru ihned, 1.000 Kč.Tel.:
777 877 631.
•• 7 týdenní selata na vykrmení či
chov, vepříci i prasničky, váha 10 - 15
kg, 70 Kč/kg. Tel.: 777 877 631.
•• vykrmené prase, 32 Kč/kg. Tel.:
515 333 398, večer.
daruji
•• štěňata voříška, odčervená, 2 pejsky, hnědá barva. Tel.: 546 427 438.
•• 4 měsíční fenku bíločerného křížence bez PP. Tel.: 515 323 222.

Hobby

•• kdo namontuje VKV do starého
rádia Slazac? Tel.: 515 334 039.
•• amatérský fotograf hledá dívky
štíhlejší postavy k fotografování. Časově nenáročné, finančně vypomohu.
Vh. pro studentky. Tel.: 732 180 721.
prodám
•• el. kytaru Galaxis, nové a náhradní
struny, 2 kabely, efekty, 1.500 Kč +
digitální ladičku, 500 Kč. Oslavany.
Tel.: 737 708 897.
•• Ryb. prut teleskop. Byron 380 cm,
150-300g, naviják Browning Advance
560; ryb. prut teleskop. Sona 230 cm;
2ks laminát. prut Vltava, 2ks naviják
Roen IIIP, další ryb. vybavení, cena
dohodou. Tel.: 723 212 550.
•• 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.
•• 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
•• ohýbačku plechu, litinovou a ostatní zámečnické nebo klempířské nářadí, vč. materiálu. Tel.: 608 626 289.
•• levně glukometr a digitální měřič
tlaku. Tel.: 723 750 439.
•• jetelotravní sekačku s motorem
za 1.500 Kč. Tel.: 723 428 899.
•• starý i poškozený ponk v jakémkoli
stavu, nejlépe i se svěrákem, do dílny,
levně nebo za odvoz, Čermákovice.
Tel.: 775 930 949, 515 338 009.
•• chomout „22“. Tel.: 605 535 034.
prodám
•• těhotenské riflové lacláče, tm.
modré, v. 160-165 cm, skoro nenošené, zašlu foto, PC 1.000 Kč, nyní 600
Kč. Tel.: 777 209 174, 607 890 076.
•• brambory konzumní 4 Kč/kg. Tel.:
721 076 774.
•• úplně novou helmu na motorku a
babetu, zn. Tornado, 850 Kč a 650 Kč.
Tel.: 602 565 578.
•• několik vyčiněných kůží, různé
velikosti, barvy, délky a chlupu, od
450 Kč/ks. Tel.: 602 565 578.
•• smaltovaný plech na kruhový bazén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 800 Kč/ks. Tel.:
515 320 000 po 18. hod
•• řeznický špalek, rozměry 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.
•• brambory sadbové 8 Kč/kg a konzumní 5 Kč/kg, odrůda Lenka, polorané, výborné na uskladnění, chutné.
Tel.: 515 336 058, 776 593 725.
•• králíky poražené, čerstvé i mražené, 85 Kč/kg, chovné, 150 Kč/ks. Tel.:
776 593 725, 515 336 058.
•• řepu. Tel.: 737 930 895.
•• velikonoční trakař. Tel.: 515 336 601.
•• šicí stroj Minerva-Bobbin, funkční,
v dobrém stavu, cena dohodou. Tel:
723 212 550.
daruji
•• koňský hnůj za odvoz, platí stále,
Kyjovice. Tel.: 723 403 186.
•• malý sportovní kočár a starší čísla
časopisu Betynka. Tel.: 721 870 212.
•• pytel brambor krmných. Tel.: 515
334 039.

Služby

•• TMK travel - cestovní agentura
Vám do konce března poskytne
výrazné slevy za včasný nákup
dovolené u vybraných cestovních
kanceláří. Navštivte nás v Knížecím
domě na nám. TGM v Moravském
Krumlově. Tel.: 515 321 044.
•• MASÉRSKÉ A REHABILITAČNÍ
SLUŽBY - Igor Stašek, dipl. fyzioterapeut. Sportovní a klasické masáže, mobilizace, teploléčba, cvičení.
Miroslav, Zápotockého 7. Informace
a objednávky na tel.: 604 445 944,
515 333 189, po 16. hod.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
předokenní rolety z PVC a hliníku,
silikonové těsnění oken a dveří, sítě
proti hmyzu, lamelové dveře a laminátové podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel.: 568 865 321, mobil:
602 719 156.

Seznámení

•• 53 letý 171/73, hledá ženu štíhlejší
postavy k vážnému seznámení. Tel.:
732 284 863.

•• 22 letý kluk hledá holku na vážný
vztah od 18 - 22 let. Jsem střední postavy, hnědé oči, se zájmem o přírodu
a sport. SMS na tel.: 608 680 586.
•• sympatický 29/190/83, nekuřák,
hledá k vážnému seznámení dívku
do 31 let, štíhlejší, sportovní postavy,
upřímnou, milou nekuřačku, bez závazků. Jen vážně. Tel.: 721 697 181.
•• muž 22/180, hledá přítelkyni k vážnému vztahu 18-22 let, štíhlejší postavy, sport, příroda. Tel.: 721 541 903.
•• 33 letý nekuřák, abstinent by rád
poznal dívku přiměřeného věku. Tel.:
776 279 933.
•• hledám ženu do 37 let, která by se
seznámila s 31-letým mužem. 100%
diskrétnost a vyřešená minulost, děti
nejsou překážkou. Tel.: 737 629 155.
•• rozvedená 58/168, stále pracující
s vlastním domkem, hledá z nedostatku příležitosti muže do 65 let, nejlépe
domácího kutila a zahrádkáře. Oslavany a okolí. Tel.: 608 523 714.
•• vdova, 38 let, hledá přítele k vážnému seznámení. Tel.: 604 815 997.

Zaměstnání

hledám
•• práci jako řidič osobního nebo dodávkového vozidla, 19 let praxe, plně
flexibilní. Tel.: 724 340 156.
•• jakoukoli brigádu či práce na stavbě a podobně. Jen Znojmo a okolí.
Tel.: 720 175 451 i SMS.
•• výpomoc, brigádu, úklid k MD.
Spolehlivost. Tel.: 737 721 009.
nabízím
•• prodej nového produktu, zapojte se
i Vy, velmi vysoké provize. Informace
na tel.: 602 712 184.
•• katalog domácích prací zdarma
zašlu, vhodné pro všechny. Za SMS
s adresou, nové i starší vydání. Tel.:
608 761 463.
•• 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.
•• Máme práci z domu pro 100 mužů
a žen z tohoto regionu. Tel.: 777
315 033.
•• 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.
•• Zavedená firma přijme spolupracovníky do více oblastí. Zaškolení, možnost kariérního postupu,
plat 30.000 Kč. Informace na tel.:
723 212 550.
•• mezinárodní finanční spol. nabízí
práci cizincům s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Tel.: 777 030 731.
•• domácí práce, jednoduché, časově
nenáročné. Slušný přivýdělek pro
všechny vážné zájemce. Spousta nových nabídek. Tel.: 737 011 870.
•• katalogy dom. prací pro všechny.
Bližší info a přihlášku za zn. 7,50
Kč. Macháčková K., Nábřežní 18,
Oslavany 664 12. Oslavanským za
SMS s adresou.
•• Čs. fa hledá spolehlivé a komunikativní pracovníky pro svá obch. zastoupení. Jedná se opráci na různých
pozicích. Věk nerozhoduje, výdělek
cca 30 tis. Kč/měs. Tel.: 724 321 199.
•• Čs. firma přijme pro nové pobočky
na Moravě telefonisty, OZ, manažery, ne Herbal. dealer ap. Příjem 28
- 42.000 Kč/měs. Po zapracování os.
vůz. Info na tel.: 728 958 301.
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Dřeviny prakticky i vědecky Úspěšný motokrosový tým z Neslovic
V pátek 18. února v podvečer proběhla v místním kině beseda
na téma „Pěstování ovocných dřevin“, pořádaná Spolkem Lidový
dům Oslavany. Tato zajímavá přehlídka nových odrůd jabloní, hrušní,
peckovin aj. zaujala především zahrádkáře. Ti zvídaví nelenili a přijeli i z okolních vesnic, mnozí místní natěšení zřejmě zapomněli…?
Nejčastější dotazy na přednášející byly na vhodné odrůdy pro náš region tj. naši nadmořskou výšku a pro poradenství proti škůdcům - druhy
postřiků. Fundované odpovědi za doprovodu promítaných ukázek od
pracovníků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
ze Želešic p. Ing. D. Nesrsty a p. Bc. T. Jana byly přínosem pro milovníky a pěstitele dobrého ovoce. Dnešní trend ve šlechtění má za cíl snížení chemizace, nové rezistentní - odolné odrůdy jabloní. Dále zmínili
problematiku „šarky“. Z přehlídky třešní, višní, slivoní a nádherně vybarvených jablíček se sbíhaly sliny! Libě znějící jména jabloní a hrušní
jako Dolores, Hana, Zlatava, Nela, Blanka, Alice, Milka, Monika,
lákají k založení nového výnosného a zdravého sadu !
Věříme , že páteční večer byl pro přítomné přínosem. Určitě nebudou
litovat času ani příště. Na podzim připravujeme další z besed na téma
„Bobuloviny, broskvoně a ořešáky“. Termín bude včas prezentován
na vývěskách a v tisku.
Touto cestou Vás zveme na další, tentokrát Velikonoční akci
12. a 13. března 2005 vždy od 14:00 do 18:00 hod. v sále Dělnického domu. (Velikonoční aranžmá - tradice, pečivo.) Další podrobnosti
k akci budou oznámeny obvyklou cestou a na nástěnkách Spolku. Dne
19.3.2005 zveme milovníky přírody na otvírání studánky. Sraz účastníků
v 10:oo hod na rozcestí v Gruntech.
Za výbor Spolku Tereza Holá

Rozloučení se Všudybylkou

V sobotu 5. března v dopoledních hodinách vyjel z brněnského hlavního nádraží zvláštní vlak, který byl tažen parní lokomotivou s číslem
354.1217 přezdívanou „Všudybylka“. Tato mimořádná jízda z Brna
do Moravského Krumlova se zastávkami ve Střelicích, Silůvkách
a Moravských Bránicích měla být její poslední před zaslouženým odpočinkem po 67 letech služby na železnici. Vlaková souprava, která
vezla několik desítek nadšenců, však dojela pouze do Střelic. Tam
vinou prasklého víka na kotli svou cestu ukončila. Cestující museli ke
svým domovům využít běžných pravidelných spojů a lokomotiva byla
odtažena do brněnského depa. Vyjížďku nelze zopakovat, protože Všudybylce právě v těchto dnech skončila platnost revize na provoz kotle.
Potřebovala by také kompletní repasi v hodnotě asi pěti milionů korun.
Železná lady, které asi nadobro vyhasl kotel, se proslavila na filmových
plátnech. Byla k vidění v seriálech Četnické humoresky a Černí baroni
a ve filmech Carův kurýr a Stůj, nebo se netrefím.
/abé/

Němci poběží na mítinku

/Oslavany/ Vedení radnice města Oslavan činí úspěšné kroky k tomu, aby navázalo širší kontakty a partnerskou spolupráci s německým
městem Schkeuditz. Toto město má zhruba 25 tisíc obyvatel a tvoří
aglomeraci s Lipskem. Počátky komunikace jsou v úspěšných sportovních aktivitách. V Oslavanech již dlouhá léta funguje spolupráce mezi
Tělovýchovnou jednotou - oddílem atletiky a Atletickým oddílem města Schkeuditz. Již od roku 1980 se atleti z Oslavan a Schkeuditz vzájemně navštěvují a společně pořádají atletické mítinky. V loňském roce
v rámci cesty oslavanských atletů do Německa navštívil jako vedoucí
oddílu atletiky a zároveň místostarosta města Mgr. Miloš Musil místní
radnici, kde projednal možnost zahraniční spolupráce mezi těmito městy.
Jednání byla oboustranně vstřícná. Proto na tomto úspěšném základě
projednala rada města Oslavan pozvání reprezentace radnice města
Schkeuditz do Oslavan v rámci mítinku, který bude probíhat počátkem
května. Předpokladem dále je, že v letošním roce se dohodnou smluvní
ujednání mezi těmito městy, která by měla být prospěšná v rámci širších
aktivit partnerského vztahu těchto dvou měst.
/mask/

Foto: Květoslav Adam.

Koncem roku 2001 byl v Neslovicích založen AMK MOTOSPORT TEAM NESLOVICE.
První kroky na závodních motocyklech se odehrály v sedlech minibike, ale od roku 2002 v týmu
našly místo motokrosové speciály
nejnižší kubatury.
V současné době zde startují
bratři Erik a Dominik Schneidrovi společně s Jiřím Nykodýmem.
Nejmladší Erik /nar. 18.9.1997/,
který jezdí se strojem KTM 50

Dominik a Erik Schneidrovi /zleva/

ccm, začal závodit v roce 2002.
K jeho největším úspěchům
patří celkové desáté místo v Mezinárodním mistrovství České
republiky a druhé místo v Poháru Moravy v uplynulé sezóně.
K jeho koníčkům mimo motokrosu patří jízda na kole, plavání
a lyžování. Nejoblíbenějším jídlem je smažený sýr a hranolky.
O rok starší Dominik /nar.
7.4.1996/ startuje na motocyklu
Kawasaki 65 ccm. V roce 2002

Olbramovice budou
stavět Duhové hřiště
/Olbramovice/ Starosta obce
Olbramovice Lubomír Čech převzal symbolický šek na 2 miliony
korun od nadace Duhová energie.
Tyto peníze budou použity na
vybudování nového hřiště. Práce
na výstavbě by měly být zahájeny
již začátkem měsíce dubna. „Je
to pro naši obec a mne osobně
obrovský úspěch. Projekt jsem
podával na podzim minulého
roku a z velkého počtu uchazečů
jsme získali dotaci právě my.
Nové hřiště postavíme u Domu
služeb, kde se nachází ordinace
lékařů. Naším cílem je vytvořit
širší odpočinkovou zónu pro
maminky s dětmi. Obec se bude
podílet na výstavbě částkou 100
tisíc korun. Z obdarovaných jsme
na tom nejdále, protože již máme
zahájené územní i stavební řízení.
Slavnostní otevření plánujeme
na 7. května při oslavě ukončení

II. světové války, která bude v obci již tradičně probíhat,“ sdělil
starosta obce Lubomír Čech.
Olbramovice budou stavět
jako první z dvanácti měst a obcí,
které dostaly dar na dětské nebo
sportovní hřiště. Mezi šťastnými
příjemci finančního daru byli také
tři vítězové celostátní soutěže základních škol „Jak to vidím já“.
„Výstavba dětských a sportovních „duhových“ hřišť je jedním
z nejambicióznějších projektů
nadace. V dnešní době se mnoho obcí uchyluje k rušení hřišť,
protože na jejich úpravu podle
nových bezpečnostních norem
nemají peníze. Naší prioritou je
poskytnout různorodou a přitom
bezpečnou venkovní zábavu na
hracích hřištích menším dětem
a sportovní využití dětem starším,“ sdělila ředitelka nadace Duhová energie Gabriela Bártíková. /jak/

Další medaile pro Moravský Krumlov

Podpora sportu v regionu

/Region/ Zeptali jsme se senátora MUDr. Milana Špačka: Jedním
s Vašich předvolebních slibů byla podpora regionálního sportu. Co
konkrétního jste v tomto směru udělal? „To hlavní, o co jsem se v poslední době snažil a co jsem dělal, bylo, abych naplňoval volební sliby.
Jedním z nich byla podpora sportu mládeže na celém okrese Znojmo,
včetně Moravskokrumlovska. Podařilo se mi oslovit v Praze pár podnikatelů, kteří sponzorují sport a mám přislíbeno sponzorování několika
akcí. Konkrétně v létě na Vranově proběhne volejbalový turnaj, a na
toto sportovní klání mám domluvenou účast sponzorů, kteří přislíbili
nejen ceny, ale přispějí i na provoz. Důležitá je pro mě podpora dorosteneckých oddílů a žákovských oddílů kopané na Znojemsku. Letos
v létě znovu pořídím kopací míče tak, abych je mohl dát dalším družstvům. Chtěl bych v rámci tělovýchovy podpořit nejenom fotbal, ale
také se zaměřím na sponzoring atletiky, a velmi úspěšný oddíl šachistů.
Konkrétně jsem pomohl již v Blížkovicích s rekonstrukcí fotbalového
hřiště. Zde jsem osobně intervenoval v parlamentu při projednávání
rozpočtu tak, aby se tam objevila částka určená k rekonstrukci,“ uvedl
senátor MUDr. Milan Špaček. Zda senátor v budoucnu zaměří své aktivity také na Moravskokrumlovsko a Miroslavsko, které zůstává „na
okraji“ regionu, se nám zjistit nepodařilo. Doufejme, že ano. /mask/

ještě ve třídě 50 ccm vybojoval
sedmé místo v Mistrovství Evropy mládeže, když startoval pouze
v závodech konaných v České
republice. V sezóně 2003 získal
třetí místo v mezinárodním Mistrovství České republiky. V Poháru Moravy skončil na druhém
místě a stal se vítězem seriálu
závodů Beskydský Pohár. Pro rok
2004 přestoupil do třídy 65 ccm,
kde skončil na třináctém místě
v mez. Mistrovství České repub-

liky. Z Poháru Moravy mu patří
třetí místo. Pokud není ve škole
nebo na motorce, věnuje se sportovní gymnastice a jízdě na kole.
Nejvíce si pochutná na palačinkách.
Třetí jezdec Jirka Nykodým
/nar. 4.3.1994/ je nejstarším
jezdcem v týmu. Do motokrosu
vstoupil v druhé polovině sezóny 2004, když startoval v mez.
Mistrovství České republiky, kde
si vyjel sedmnácté místo. Šesté
místo mu patří z Poháru Moravy.
Svých výsledků dosáhl ve třídě
65 ccm. Jako koníčka mimo motorismu uvádí práci s počítačem
a šachy. K jídlu má nejraději kuřecí maso.
Svých výsledků by tým nemohl
dosáhnout bez finanční podpory
sponzorů, kterými v uplynulé
sezóně byla firma ARTTEC spol.
s.r.o. /sanitární technika/, RAN-TRANS spol.s.r.o. /autodoprava/,
KOZÁK spol.s.r.o. /povrchové
úpravy kovů/. Obec Neslovice
nezůstává pozadu a vychází
maximálně vstříc těmto mladým
motokrosovým nadějím.
V roce 2005 se jezdci zúčastní
mezinárodního Mistrovství České republiky, seriálu Mitas Junior
Cup 2005 a závodů Mistrovství
Evropy. Podle finančních a termínových možností budou startovat
v dalších podnicích. Předběžně se
počítá asi s pětadvaceti závody.
Nezbývá než popřát mnoho sportovních úspěchů. /Ctibor ADAM/

Foto: AC M. Krumlov

V neděli 6. února se konalo
Mistrovství Moravy a Slezska
v bratislavské hale Elan. Bratislavský sportovní stánek si pořa-

Denis Ceniga a Radka Marková

datelé vybrali z toho důvodu,
že na celé Moravě není žádná
funkční hala, ve které by se
mohly mistrovské závody konat.

Na tyto atletické závody vyslal
své zástupce také Atletický klub
z Moravského Krumlova. Největším úspěchem bylo třetí místo
Denise Cenigy ve skoku vysokém
s výkonem 2,06 metrů. I přes
jeho bolestivé zranění kotníku to
byl pěkný výkon. Významně zabojoval také staronový člen AC
Moravský Krumlov Vojta Kocáb,
který v běhu na 400 metrů dosáhl
času 52,56 sekund a získal páté
místo. Stejně jako pro Vojtu bylo
halové mistrovství v Bratislavě
premiérou i pro Zbyňka Kočího,
který se umístil na osmém místě
v běhu na osm set metrů.
O týden později se Denis Ceniga zúčastnil Mistrovství České
republiky v pražské hale ve
„Stromovce“. I přes trvající zdravotní problémy a silné konkurenci obsadil bronzovou pozici.
V první polovině února vyslal
atletický klub své skokany také
na známý mítink „Čejkovická
laťka“. Za svůj skok, kterým zdolala oficiální osobní rekord v hodnotě 140 centimetrů, získala šesté

místo Radka Marková. Laťku
v této výšce již sice několikrát
skočila v tréninkové přípravě,
ale tyto výkony se do oficiálních
tabulek nezapočítávají.
Svátkem pro regionální sportovce bylo vyhlášení ankety
„Sportovec regionu Znojemska“,
které zorganizoval sportovní oddíl
„Znojemské plavání“ a týdeník
Znojemsko. Odborná porota
vybrala z 65 nominovaných
sportovců patnáctku nejlepších,
jejich výkony na tuzemských
i zahraničních závodech spravedlivě obodovala. Podle součtu
bodů pak vyšlo pořadí nejúspěšnějších, mezi kterými byl na čtrnáctém místě atlet Denis Ceniga.
Slavnostní vyhlášení ankety se
konalo v pátek 4. března v rekonstruovaném Louckém klášteře
ve Znojmě. Vyhlášení se zúčastnila také delegace z Moravského
Krumlova, trenérka Atletického
klubu MK Zuzana Marková,
místostarostka Marie Valachová
a předseda sportovní komise
Tomáš Třetina.
/mape/

