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V Kašenci uhořela žena

/Miroslav - Kašenec/ Nedělní výjezd hasičů do Kašence u Miroslavi
připravil hrůznou podívanou. Nalezli totiž starší ženu bez známek života. Důchodkyně B.V., která dům obývala, sama uhořela. „Ženské na
procházce šly kolem domu a všimly si, že za okny je kouř. Okamžitě
kontaktovaly souseda, který je požárníkem. Ten se snažil do domku dostat a když se mu to nepovedlo, byli zavoláni hasiči a policie,“
komentoval nedělní události jeden místní občan. Podle jeho slov stará
paní z domu skoro nevycházela, jen jednou za týden si nakoupila. Požár, který byl ženě osudný, se v uzavřené místnosti samovolně uhasil
ještě před příjezdem hasičů. Zatím není známo, co bylo příčinou neštěstí a věc je v šetření. Policejní vyšetřovatelé jen potvrdili na místě

foto: mask

nález ženy bez známek života. „Z dosavadního šetření vyplývá, že
oheň v pokoji zasáhl postel, na níž ležela žena a starý textil v blízkosti.
V uzavřené místnosti o půdorysu asi tři a půl krát čtyři metry se při hoření vyčerpal kyslík a nastalo samouhašení,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid. Proto hasiči dům otevřeli a jen odvětrali,
čímž jejich zásah skončil. Příčinou neštěstí byla pravděpodobně neopatrná manipulace s otevřeným ohněm. Kontroly topení dobrovolnými
hasiči na vesnicích jsou už minulostí. „Dnes se již kontroly dodržování
požárních předpisů v domech a bytech nedělají, ani vás nikdo dovnitř
nepustí. Je to na zodpovědnosti každého majitele,“ uvedl Václav Kondler velitel hasičů v Miroslavi.
/mask/

Lékárníci stávkovali za své přežití II.
/Moravský Krumlov/ „Když
jsem ráno v šest hodin 27. ledna
vstával, říkal jsem si, jestli to je
nutné. Venku patnáct pod nulou,
čekaly nás tři hodiny autobusem
do Prahy a ministr Rath se nám
určitě ani neukáže.
A taky že neukázal. Patnáctset
lékárníků není pro jednoho člověka dost, aby před ně předstoupil a
vysvětlil svoje počínání. Samotná
demonstrace probíhala celkem
poklidně. Na pódiu se vystřídalo
asi 10 řečníků z řad nejen lékárníků. Podporu lékárníkům vyjádřila
Asociace praktických lékařů (kde
na rozdíl od České lékařské komory nesedí pravá ruka pana
ministra) stomatologové, vysokoškolští pedagogové i studenti.
Nešlo ani tak o demonstraci proti
snižování marží lékárnám, jako
spíš o demonstraci proti aroganci
ministra Ratha. Autobusy pak
vezly zpět k Brnu nás - zmrzlé a
naštvané lékárníky,“ komentoval
protest Mgr. Tomáš Striegler z lékárny v Moravském Krumlově.
Pokračováním páteční demonstrace byla následná pondělní
stávka, kdy většina lékárníků na
protest zavřela své provozovny
na tři hodiny. Proto v pondělí 30.
ledna možná narazila většina z
pacientů ve znojemském okrese
na zavřené lékárny. Otevřeno
měly pouze 2 lékárny ve Znojmě. Mnozí byli rozlobení, co si
to ti „stávkující milionáři“ zase
dovolují - jak označil lékárníky
současný ministr zdravotnictví
David Rath. Za koho lékárníci,
ale už i lékaři a stomatologové,
vlastně bojují?
„Protestní uzavření lékárny
proti politice ministra zdravotnictví. Vážení spoluobčané, předem
se omlouváme za zamčení dveří,
ale nemůžeme jinak. 30.1. 2006
od 12 do 15 hodin budou lékárníci

foto: mask

bojovat i za vás! Ministr Rath
zradil medicínu i pacienty, zneužívá celé zdravotnictví pro svou
politickou kariéru. Dnes snižuje
marže, zítra zavře lékárny, pozítří
budete platit ještě více,“ informoval plakát na dveřích lékáren.
Čekají nás místo levnějších
léků zkrachovalé lékárny? K tomuto černému ekonomickému
scénáři zatím v regionu nedošlo.
Ale dle proklamací ministra zdravotnictví jsme od ledna nezaznamenali ani snížení cen léků. „Lékárny prosazují vrácení přirážky
na výši z roku 2005. Faktem je,
že kvůli nižší marži už začaly
malé lékárny zanikat. Chápu, že
to většinu lidí nezajímá, dokud
se to nedotkne i jich. V ohrožení jsou všechny menší i střední
lékárny, což znamená všechny
lékárny kromě nemocničních.
Komu by se chtělo jezdit pro
léky jen do velkých měst? Proti
tvrzení, že jediná možnost šetření
je na zdravotnících a pacientech,
lze konstatovat, že většina z vás
jistě poznala, že přestože se marže snížila, doplácí se často víc než
dřív. Je to dané sníženou úhradou
pojišťovny. Je dokázáno, že každá koruna vynaložená v primární
léčbě, což je léčba u praktických
lékařů a v lékárnách, ušetří další
2 až 3 koruny, které by systém
musel vydat v nemocnici. Proti

neexistující koncepci reformy
Dr. Rath pracuje na ministerstvu
zdravotnictví od 1. října loňského roku. Od té doby nepředložil
žádnou koncepci, žádný plán,
žádnou analýzu. Vždy vyrukuje
s nějakým tvrzením, které čím
je bombastičtější, tím je nepravdivější, údajně za klidnější život
pro nás pro všechny – zdravotníky i pacienty,“ vyjasnil principy
stávky Tomáš Striegler.
Aby lékárny mohly zůstat provozuschopné, musí přistupovat
k takovým opatřením, jako je
snižování počtu personálu nebo
jejich mezd, zkracovat otevírací
dobu a některé léky pacientům
objednávat, lékárenská pohotovost neexistuje. Na tu si lékárny
nevydělají. To že se šetří, je jistě
správné, ale je to na správném
místě? Má snížení marží zastavit několikamiliardový dluh
VZP, o kterém se stále mluví?
Přitom lékárníci si stěžují na
pozdní platby od zdravotních
pojišťoven. „No řekněte sami,
máte to vy zapotřebí – chodit do
lékárny, když má zavřeno kvůli
stávce? Nevědět, jak to vlastně
s tím doplácením na léky bude?
Poslouchat lamentování zdravotníků na ministra! Máme to my
zapotřebí. Zavírat lékárny kvůli
stávce! Jezdit demonstrovat a
mrznout do Prahy! Nevědět, jestli

nás vyšší příkaz shora nepřipraví
o práci! Změna ve zdravotnictví
je nutná. Bude určitě bolet. Ale ať
to má nějaký smysl, a ne jen střelba do vzduchu od blázna, který si
myslí, že za půl roku spasí naše
zdravotnictví,“ řekl nám rozhořčený Tomáš Striegler.
Lékárny kvůli poklesu obchodní přirážky z 32 na 29 procent mají nižší zisky. Nemohou
vedle splácení starších dluhů, a
to se týká hlavně těch velkých
nemocničních, platit za nové
dodávky léčiv. A distributoři se
bojí, že při krachu lékáren přijdou
o pohledávky i budoucí odbyt.
Ministerstvo totiž chystá další
snížení marží. Dodavatelé odhadují, že v případě dalšího snížení
marží bude mít potíže polovina
z 2200 lékáren. Pokud by k tomuto
kroku došlo, hrozí, že se strhne
lavina hromadného zavírání lékáren. K tomu by mohlo i napomoci
zavedení volného prodeje některých léků v drogeriích nebo u benzínových stanic. Není vyloučeno,
že koncem února zavřou lékárny i
na několik dní. Pomyslnou odvetou ze strany ministra by mohlo být
například opatření, jenž by umožnilo praktickým lékařům vydávat
některé léky přímo v ordinacích.
Tento model je například uplatňován v odlehlejších horských
střediscích Rakouska.
/mask/
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Soukromník přišel o dřevo Střed Moravského Krumlova opět bez vody
/Moravský Krumlov/ Velkého rozčarování se dočkal majitel lesa
Vratislav Břínek, když zjistil, že lesní dělníci, kteří káceli les města
Moravského Krumlova také vykáceli část jeho pozemku. „Jsem majitelem lesního pozemku, který se nachází v katastrálním území Moravský
Krumlov. Parcela leží nad základní školou Ivančická. V létě loňského
roku došlo k tomu, že Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o., jenž
jsou vlastníkem sousední parcely, při těžbě, kterou prováděli, vytěžili i
pozemek, který vlastním já. Na základě tohoto zjištění jsem oslovil jednatele společnosti ing. Dušana Utinka, se kterým jsem si dal schůzku
na místě samém. Při projednávání z jeho strany nebyla snaha domluvit
se a nechtěl uznat svoji chybu. Já jsem požadoval, aby z finančních
prostředků společnosti nechal geometricky vyměřit parcelu, aby bylo
zřejmé, kde jsou hranice a jestli došlo k neoprávněnému vykácení.
Nabídku jednatel Dušan Utinek neakceptoval a odmítnul ji. Protože se
nechtěl domluvit, musel jsem si zaměření objednat sám, což mě stálo
nemalé finanční prostředky. Zjištění prokázalo, že byl vykácen akátový
lesní porost o výměře 800 m², což odhadem dělá škodu ve výši 10 tisíc
korun. Byl jsem nucen podat trestní oznámení a případ řeší Policie ČR.
V současnosti již určitá snaha ze strany Městských lesů na vyřešení
případu je,“ uvedl poškozený majitel lesa Vratislav Břínek. Z obavy
dodal následující: „Chtěl bych položit otázku vedení Městských lesů,
jaké opatření udělalo pro to, aby se podobné případy v budoucnosti nestávaly i dalším majitelům lesů?“ obrací se s otázkou Vratislav Břínek.
„Co se týká lesů, rada města se touto záležitostí zabývala. Bylo jednoznačně řečeno a shodli se na tomto všichni členové a trvali na tom, aby
byla tato záležitost vyjasněna a aby mezi poškozeným i viníkem se celá
záležitost dala do pořádku. Toto bylo i jednoznačně odhlasováno. Ten,
kdo to zavinil, nechť škodu nahradí. Jestli to budou Městské lesy, jejich
jednatel nebo město, to necháme na šetření. Rada i já sám chci, aby
záležitost byla dána do pořádku a nikdo nezůstal nikomu nic dlužen,“
uvedl starosta města Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Linka na nádraží bude
začleněna pod kraj

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé města Moravský Krumlov měli
na svém 30. zasedání odhlasovat smlouvu o závazku služby na veřejnou linkovou dopravu na první pololetí letošního roku. Jde o linku
830510 zajištující spojení na vlakové nádraží, které je za městem. „Nic
se neodhlasovalo, protože zastupitelstvo se nekonalo pro neusnášeníschopnost přítomných zastupitelů. Někteří se totiž omluvili na poslední
chvíli,“ uvedl starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.
Smlouva, o které se mělo jednat, by se měla podepisovat s firmou
Čas Service, a.s., která fakticky zajišťuje dopravu, a to jen do 30. června
letošního roku. Od prvního července totiž bude tato linka začleněna pod
JM kraj do systému integrované dopravy, pokud ovšem tuto skutečnost
krajští zastupitelé schválí na příštím zasedání zastupitelstva 29. února.
Poté bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele linky, do kterého
se mohou přihlásit firmy provozující veřejnou linkovou dopravu.
„Zda bude celou ztrátovost provozu hradit Jihomoravský kraj, je
v jednání, ale pokud ano, uleví se tím městské pokladně. Na této lince
je denně odjeto téměř 64 spojů o celkovém počtu téměř 400 kilometrů.
Tato linka je koncipována jako základní dopravní obslužnost a ne
městská doprava. Pokud by byla brána jako městská doprava, nemohla
by být čerpána dotace a město by ztrátový provoz muselo plně hradit
z městské pokladny. Na letošní první pololetí jsme dostali od kraje
dotaci 400 tisíc a město doplatí zhruba 500 tisíc,“ doplnil Bartoloměj
Pitlach. Při jednáních o dotaci krumlovští argumentovali nutností dostat lidi z vlakového nádraží do centra a naopak. Podobná situace je i
v Miroslavi a Hrušovanech nad Jevišovkou, ovšem tato města na podobný spoj již dotaci od krajského úřadu čerpají.
/mask/

M sport
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/Moravský Krumlov/ Po nedávné poruše hlavního vodovodního řadu zásobujícího střed
Moravského Krumlova, kdy se
školy i občané ocitli bez vody,
došlo k další poruše. Tentokrát
na druhé straně náměstí na ulici
Komenského. Sotva se všichni

vzpamatovali z jedné odstávky
vody, následovala další.
„Jak již víte, 26. ledna došlo
k havárii vody na Zámecké ulici
a udělali jsme všechno pro to,
aby byla dostupnými prostředky
eliminována. Nedalo se dělat nic,
než vodu zastavit, aby mohla být

A to především z toho důvodu,
že v letošní tuhé zimě zaplatíme
daleko více za suroviny potřebné
k výrobě tolik žádaného tepla.
Jedním z faktorů je větší spotřeba, která je nutná k vytopení
a udržení stálé teploty našich
domovů. Druhým z faktorů je
zdražení cen elektrické energie
a plynu. Podle odhadů rodinu topící elektrickým přímotopem přijde letošní zima až na zhruba 45
tisíc, zemním plynem až 30 tisíc,
hnědým uhlím 17 tisíc a dřevem
7 tisíc. Kolik ale budeme skutečně
platit, poznáme až při vyúčtování
spotřebované energie.
„Hnědé uhlí u nás stojí 210
korun za metrák, černé 390 korun za metrák a odpadové dřevo
z pily určené k topení je za 1.200
korun. V balíku je 25 m³. Situace
v letošním roce je zhruba stejná
jako loni. Letos je ale delší topná
sezona a tomu odpovídá i množství prodaného paliva. Na rozdíl
od loňska jsou sklady vymetené.
Podepsalo se na tom i zrušení
skladu v Moravském Krumlově,“
uvedl Jan Hladík ze skladu Suchohrdly u Miroslavi.
Především lidé na venkově
mají ve sklepech dva kotle, jeden

starší na tuhá paliva a po velkém
třesku s plynofikací v polovině
devadesátých let i na plyn. Mnozí
nyní litují toho, že topí plynem,
hlavně po jeho zdražení a vracejí
se zpět k topení tuhými palivy.
Mnohým je jistě známa ekologická výhodnost topení plynem nebo
elektrikou, ale z ekonomických
důvodů nemají jinou možnost,
než opět topit uhlím nebo dřevem. Lidé na plyn prostě nemají
a šetří, kde mohou, a to právě na
venkově, kde jsou menší příjmy
a i snazší možnost přejití na jiný,
i když méně ekologický, ale
levnější druh vytápění.
Tuto možnost nemají například v sídlištních aglomeracích
panelákových domů, které jsou
zpravidla napojeny na centrální
vytápění z plynových kotelen.
Zřejmě nejohroženější sociální
skupinou v tomto směru jsou
samostatně žijící důchodci v rodinných domech, protože vytápí
nadměrné plochy, které mnohdy
ani neužívají. Drahý plyn je pro
seniory zátěží, která je nutí žít
skromně. Šetří tak například i
s ohřevem teplé užitkové vody.
Není proto divu, že lidé, zejména
na vesnicích, si nechtějí po zkušenostech s rostoucí cenou plynu
přípojku na plyn zapojovat.
V některých obcích a to nejen
na moravskokrumlovsku a ivančicku mají nyní problém s případným vrácením dotací, které jim
byly poskytnuty na plynofikaci
obce. Může se totiž stát, že nesplní dotační podmínku a do termínu
nebude na plynovod připojena
požadovaná polovina obyvatel.
Proto žádají o prodloužení lhůty.
Vrácení peněz by bylo pro některé

SLEVY LYŽÍ, BRUSLÍ A ZIMNÍCH ODĚVŮ

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

z důvodu velkého zasíťování, tj.
plyn, telefon a elektřina a musel
se dávat velký pozor, aby nedošlo
i k jiné odstávce. Rozhlasem jsme
upozorňovali každou hodinu, že
voda nepoteče. Voda tekla do 9
hodin, takže si školy i občané
mohli udělat zásobu. V odpoledních hodinách bylo vše opraveno
a lidé dostávali vodu již z vodovodu.V této chvíli lze poděkovat
všem, kteří se na odstranění
závady podíleli a občanům za
pochopení,“ doplnil starosta.
„Školník náhodou zjistil, že
máme sklep plný vody, tak jsme
okamžitě zavolali hasiče a vodaře. Přijeli velice rychle, zjistilo se
snadno, že proniká voda do sklepa. Chod školy to ohrozilo zásadním způsobem, netekla voda,
takže se rozdalo vysvědčení a po
druhé vyučovací hodině se ukončilo vyučování. My, na rozdíl od
ZŠ, máme velké studenty, takže je
můžeme pustit domů,“ sdělil ředitel gymnázia Antonín Třetina.

Mrazivé počasí odlehčí našim peněženkám

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

KO M P L E T N Í
LY Ž A Ř S K Á
A H O K E J OV Á
VÝSTROJ

provedena oprava s tím, že byly
přistaveny dvě cisterny s pitnou
vodou. Vím, že je to nepříjemné
pro občany vnitřního města, ale
na druhé straně vím, že občané
pochopili stav a dík patří i všem,
zejména Policii ČR a Městské
policii, že zabezpečili odklon kolem havárie, pracovníkům SUS
a Vodárenské a.s., která nasadila
všechny prostředky, aby byla havárie odstraněna,“ uvedl starosta
města Bartoloměj Pitlach.
Jak v zápětí dodal: „Bohužel,
v tomto počasí, a není to jen u nás,
potrubí praská. Enormní mrazy se
na tom podílejí, takže došlo k druhé havárii na Komenského ulici
naproti Gymnáziu 30. ledna večer. Byli povoláni hasiči, protože
byl zaplaven sklep Gymnázia,
tak museli tuto vodu odčerpávat.
Museli jsme opět zajistit cisternu
na večer a následující den, kterou
přistavila Vodárenská a.s. Ta také
poruchu lokalizovala a odstranila.
Situace byla komplikovanější

Nám. T. G. Masaryka 40
Knížecí dům - 1. patro
Moravský Krumlov

AKCE NA POVINNÉ RUČENÍ
Příklad:
automobil do 1350 cmm: 2.045 Kč/rok
auto starší 10 let: 1.829 Kč/rok
automobil do 1850 cmm: 2.954 Kč/rok
auto starší 10 let: 2.641 Kč/rok
automobil do 2500 cmm: 4.780 Kč/rok
auto starší 10 let: 4.287 Kč/rok
Při výpočtu je předpokládaný bonus 30%
z dřívějšího pojištění, který Vám uznáme
v plném rozsahu !!!

VOLEJTE:
605 506 356 - Hynek Sobotka

Lenka HOLÁ

Letkovská 45, Oslavany, mobil: 728 657 981

MASAGE
PEDIKÚRA

masáž lymfatická • aromatická • klasická
sportovní • reflexní • masáž obličeje
akupresura • reflexologie plosek nohou

foto: web

Dřevěné brikety jsou dnes žádaným palivem

obce doslova likvidační a případně plánované investice by se na
léta zastavily pro splácení dotací.
Rozvoj obcí by se tak zastavil.
Nikdo nemohl dopředu předpokládat, jak se vyvine situace s plynem. Teď někteří starostové přemlouvají občany, aby se na drahé,
ale ekologické topení připojili.
Rostoucí cena je tím rozhodujícím argumentem, proč přípojku
lidé nechtějí. Raději topí dřevem
a uhlím, aby utáhli ze svých příjmů náklady na bydlení. Co se
týká škodlivosti na životní prostředí, má podle ekologů nejhorší
dopad topení uhlím. Při spalování
uhlí vzniká hnědý kouř, který zamořuje okolí sirnatým popílkem
a vytváří skleníkové plyny. Tím
je jednoznačně patrný rozdíl mezi
vytápěním uhlím a plynem. Topení plynem také vytváří skleníkové
plyny, ale ne v takové míře jako
uhlí. Údajně negativní dopad
na životní prostředí má spalování dřeva. V našem regionu se

ponejvíce používá a je po něm
také největší sháňka. Nejvíce po
dřevě akátovém, které je tvrdé,
dostupné a svou výhřevností se
přibližuje hnědému uhlí.
Lidé na venkově využívají
všech možností, jak se dostat k co
nejlevnějšímu dřevu. Skupují se
odřezky z pil, odpad po těžbě
nebo prořezávce lesa. Mnohdy
sami hajní umožňují lidem prořezat les od suchých nebo nemocných stromů. Jednoznačnou výhodu
v tomto mají majitelé lesa.
Dá se předpokládat, že cena
paliv půjde stále nahoru. Pořízení
uhlí, či dřeva bude vždy levnější,
než topit plynem. Lze ale očekávat, že spalování neekologických
paliv s sebou v budoucnu přinese
sankce ze strany státu v podobě
např. poplatků za kotel na tuhá
paliva, nebo „emisní“ daň. V tom
případě by ale bylo vhodné výrazněji finančně podporovat zájemce
o alternativní zdroje výroby elektrické energie a tepla.
/mask/
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O továrně na bioetanol v Miroslavi se stále jedná REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
nebude-li nucen v důsledku ne- pracovních míst a výkonnosti
(Ne)výhody kapitalismu
dostatku obilovin zajišťovat obi- zemědělství. To by přispělo k roz-

foto: archiv redakce

/Miroslav/ O výstavbě nového
závodu na výrobu bioetanolu
v Miroslavi není stále rozhodnuto. Důvodem, proč se celá
záležitost vleče, je přístup samotných zemědělců. Tato významná
investice může být ohrožena.
„Objem obilovin, který nabídli
pěstitelé, je menší, než odpovídá
osevním plochám v dané spádové
oblasti a než jsme očekávali.
Proto zajišťujeme obiloviny i z
jiných zdrojů. V přípravě závodu
v oblasti Miroslav pokračujeme.
V poptávkách písemně rozeslaných pěstitelům jsme nikdy
nepodmiňovali dodávky obilovin
zakoupením podílu na závodu.
Financování závodů je zajištěno
jiným způsobem. Naopak, jak se
lze přesvědčit, tuto majetkovou
účast jsme do budoucna připustili pouze v případě zájmu dodavatelů, a to formou zápočtu
na část ceny dodaných obilovin.
Tedy například cena pšenice dodané za cenu dohodnutou podle

obsahu škrobu, bude činit 2.900
korun za tunu, ale po dohodě
bude část ceny například 300
korun za tunu upsána jako podíl
na provozujícím závodě. Formou
budoucí majetkové účasti, která
by se realizovala rozhodně až po
zprovoznění závodů, jsme měli
v úmyslu dodavatelům umožnit
účast na podnikání při výrobě
bioetanolu,“ uvedl Petr Skácel,
který zastupuje investora.
V současnosti se uvažuje o šesti
spádových oblastech v republice.
Jednou z nich je i Miroslavsko
s okruhem čítajícím západní a
jižní část Brna - venkov, Břeclav,
Třebíč a samozřejmě Znojmo.
„Víme o případech, kdy někteří
konkurenti podmiňovali dodávky
majetkovou účastí. Je možné, že
tato podmínka byla spojována i
s naším záměrem, ale není tomu
tak,“ doplnil Petr Skácel.
Podle něj výrobní závod bude
závislý na dodávkách obilovin
především ze spádové oblasti a

Krumlov na Slovakiatouru

/Moravský Krumlov, Bratislava/ Zasloužené pozornosti se těšil
stánek města Moravský Krumlov na zahraničním veletrhu cestovního
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě. Obrazy Alfonse Muchy, Muzeum
vojenského opevnění, historické stavby, kulturní akce pořádané nejen
ve městě, ale i okolí a z turistických možností nově vyhlášenou národní
přírodní památkou Rokytenské slepence lákalo návštěvníky k expozici.
„Na výstavě cestovního ruchu Slovakiatour bylo naše město zastoupeno stánkem o rozloze 20 m², který nám zdarma propůjčila Incheba
Bratislava. Prezentoval se tam tentokrát i částečně Znojemský regionální
rozvoj a obec Dobšice, ale Moravský Krumlov měl největší expozici.
Vystavovali jsme převážně díla Alfonse Muchy, novou knižní publikaci
a všechno, co se týká města a okolí, jako památky nebo přírodní krásy
pro turistiku,“ uvedl o prezentaci starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach. A jak poté ohodnotil veletrh: „Mně osobně se tento veletrh velice líbil. Zúčastnili jsme se již třetím rokem. Podle mně úroveň
a kvalita této výstavy je rok od roku lepší a lepší. Je to možná i o tom,
že mentalita Slováků je trochu jiná, daleko pohostinnější a vstřícnější.
Je s nimi lepší domluva a to je vidět na atmosféře výstavy. Byli jsme
tam všichni moc spokojení a mohu zodpovědně říci, že jsem několik
hodin denně poseděl na stánku a návštěvnost byla velká.“
U příležitosti reprezentace města na veletrhu došlo i na jednání
o rekonstrukci moravskokrumlovského zámku s generálním ředitelem
Incheby. Jednání má pokračovat v následujících dnech.
/mask/

loviny z jiných oblastí, případně
z dovozu, stane se do značné míry
závislým na svých dodavatelích.
Pro zemědělské podniky, které
budou dodávat část své produkce
obilovin výrobnímu závodu ve
své spádové oblasti, se výrobní
závod stane významným odběratelem části produkce obilovin,
což také povede k určité závislosti zemědělských podniků na
výrobním závodě. Jak výrobní
závody, tak zemědělské podniky
budou mít zájem spolu spolupracovat jen za vzájemně výhodných
podmínek.
Ale položme si otázku: Co by
náš region získal výstavbou nového závodu na bioetanol?
V zemědělské výrobě by
to bylo zužitkování nadbytku obilovin, využití osevních
ploch s možností zvýšení počtu

voji regionu a ukončil by se odliv
obyvatel z naší oblasti. Z hlediska
ekologie jde o ochranu životního
prostředí a péči o krajinu. Využije
se zemědělská půda a zabrání neregulovanému zaplevelení. V neposlední řadě se sníží závislost na
dovozu ropy a ropných produktů.
Bioetanol, jinak též líh, má mnoho použití. V mnoha zemích jej
používají jako přísadu speciálních antikorozních aditiv přímo
do upravených spalovacích motorů. Další možností je přidávání
libovolného množství bioetanolu
do stávajících paliv, vždy s většími nebo menšími úpravami těchto motorů. Nejjednodušším se však
jeví přímé přimíchávání bioetanolu do benzínu a nafty až do cca 15
procent objemu, které nevyžaduje
žádné úpravy moderních spalovacích motorů.
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Jsem krumlovská rodačka a co pamatuji, tak v Krumlově buď nešla
elektřina nebo netekla voda, nebo nefungovalo něco jiného. Několik
let jsem zde nebydlela a po návratu zjišťuji, že se vůbec nic nezměnilo
– kromě poplatků za výše zmiňované „služby“, viz. havárie vodovodního potrubí ve vnitřním městě, došlo k ní v krátké době 2x, pokaždé
ve večerních hodinách. Vodárenská a.s.ve večerních hodinách nehodlala na opravě pracovat, takže jsme zůstali v napětí, jak to dopadne
až do rána (a samozřejmě i bez vody). Jak jsem se dočetla v tisku,
někteří obyvatelé splachovali WC dešťovkou, kterou měli v sudu, při
třeskutých mrazech jej mají asi v obývacím pokoji, na to ovšem každý
místo nemá… Při druhé havárii nás místní rozhlas informoval, že pro
náročnost opravy bude závada opravena až ve večerních hodinách.
Není divu, když se zaměstnanci Vodárenské a.s. museli pravidelně
občerstvovat v protilehlé pivnici. Ale nakonec jsme večer radostně
uklidili kyblíky a využili vymoženosti civilizace zvané vodovod. Kdy
se zase můžeme těšit na „polní“ fungování domácnosti, to je překvapení. Proto nechápu, jak je možné, že se stále zvyšuje cena vodného
a stočného? Očekávala bych, že by občané za tu dřinu a nepohodlí, které shovívavě snášejí, měli získat nějakou slevu, za nekvalitní služby,
které jsou jim poskytovány. Situaci nelze jen mlčky přecházet, že to
tak bylo, je a bude!
Kopičková H.

Ochromila epidemie krumlovské zastupitelstvo??
Dne 6. února se konalo 30. zasedání zastupitelstva M. Krumlova,
s jediným bodem k projednání. Financování městské autobusové dopravy - dotace města cca 700.000 Kč. Nabízí se i levnější řešení, je toto
onen bacil? V 16 hod. 8 minut starosta zahajuje schůzi zastupitelstva.
Po zjištění, že je přítomno pouze 10 zastupitelů z 21 (je třeba přítomnost minimálně 11 zastupitelů) schůzi končí, tečka, konec.
Je zajímavé, kteří zastupitelé chyběli. Z 12 „koaličních“ (vládnoucích) zastupitelů jsou přítomní pouze 3 (1 zastupitel KSČM, 1 KDU-ČSL, 1 ČSSD ). Z „opozičních“ devíti chybí pouze dva.
Jaký virus ochromil toto koaliční uskupení? Hodinu a půl po skončení
zastupitelstva sedí jeden koaliční zastupitel, který chyběl na zasedání
zastupitelstva, v restauračním zařízení.
Nebo jsou koaliční zastupitelé již unavení z výkonu své funkce
z minulého zasedání zastupitelstva, kdy byli schopni během 15 minut
3 krát hlasovat o stejné věci? Jednalo se o fond FKSP (tři zastupitelé
jsou zaměstnanci úřadu), letošní navýšení o 346.000 Kč na 86 zaměstnanců. Na poprvé nebyl návrh přijat, chyběl 1 hlas. Zmatený zastupitel
(zaměstnanec úřadu) zapomněl zvednout ruku. Následovala krátká
přestávka. Pak revokování hlasování. Další hlasování. Nyní již 11
hlasy je výše fondu FKSP odhlasována. Určitě vysilující činnost, jako
v PARLAMENTU ČR.
Jeden ze dvou občanů,
který byl přítomen na zasedání zastupitelstva Josef Vybíral

Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké zamyšlení nad stavem zaměstnanců v českém tržním hospodářství a posouzení situace z pohledu
obyčejného zaměstnance.
Často se musíme dívat, nebo poslouchat ve sdělovacích prostředcích,
jak vláda, poslanci a politické strany bojují za problémy zaměstnanců
státní správy, železničářů, policistů, lékařského personálu a ostatních
institucí, které existují díky závislosti buď plně nebo částečně na placení daní nás všech. Ale kdo se začne zabývat problémy NÁS, většiny
zaměstnanců, kteří musíme platit daně, jak nám je politici stanoví,
musíme poslouchat své zaměstnavatele, kteří myslí pouze na svůj
žaludek a na splnění různých přání svých nejbližších a musíme denně
čelit různým podvodníkům, buď při nákupu různého zboží od chamtivých podnikatelů, při půjčování si peněz za lichvářské úroky na řešení
tíživé finanční situace rodiny, do které se dostáváme většinou NE svým
rozhodnutím, ale například zaměstnavateli nezbylo na mzdy, protože
uspokojil více potřeby majitele firmy.
Nejhorší zaměstnavatelé a jejich manažeři jsou ti, kteří svoji schopnost (neschopnost) vést firmu v tržním hospodářství přenáší na všechny
zaměstnance, neodměňují zaměstnance podle vykonané práce a vykonávané činnosti, jak ukládá zákon o mzdě, ale podle stanovených cílů
a potřeb své vlastní kapsy. Manažéři takovýchto firem stanovují nesplnitelné plány a na jejich (ne)-plnění postaví odměnu pro zaměstnance.
Takže v případě špatné zakázky, nebo selhání některých manažerů se
finanční postih dotkne všech, i poctivých zaměstnanců, kteří tím nesou
nákladové zatížení firmy. V případě úspěšného roku v podobě vytvořeného zisku si ale úsilí všech zaměstnanců odnese majitel firmy, který
v mezích dobrých kapitalistických mravů odmění schopné manažery
tučnou odměnou, kteří si ve většině případech odnesou domů průměrný nárůst všech zaměstnanců ve firmě a firma tím vykáže inflační
nárůst průměrných mezd všech zaměstnanců.
Takže inflační náklady rodin ve společnosti nemá většina rodin
zaměstnanců z čeho pokrýt a životní úroveň jejich rodin klesá. Zaměstnavatelé se snaží tuto skutečnost tajit i před odbory, zatajují informace,
které jsou povinni poskytovat ze zákona, hrají si někdy na mrtvého
brouka, vyvíjejí na zaměstnance a odbory tlak a snahu o pocit strachu
ze ztráty zaměstnání a zavření firmy. Někteří zaměstnavatelé nařizují přesčasy, hlavně u technicko-hospodářských zaměstnanců, které
nezaplatí ani po uplynutí třech měsíců a tím porušují zákon. Najdou
se i takoví zaměstnavatelé, kteří hazardují se zdravím spoluobčanů
a odměny, nebo navýšení mzdy neposkytují za odvedený výkon, jak
stanoví zákon o mzdě, ale za to, když zaměstnanec bude své zdravotní
problémy přecházet a zhoršovat svůj zdravotní stav tím, že nepůjde
včas k lékaři a marodit. Najdou se i zaměstnavatelé, kteří porušují bezpečnost práce na úkor vyššího zisku, neposkytují ani základní ochranné
pomůcky zaměstnanců, jako jsou boty, ochranný oděv, základní výrobní
prostředky, ale přitom tvoří desetimilionové zisky.
Neustále si pokládám otázky: Kdo se tímto problémem začne vážně
zabývat? Najde odvahu některá se stávajících vládnoucích stran dát
jasně najevo zaměstnancům, že posílí kontrolu těchto zaměstnavatelů
a posílí postavení zaměstnanců ze zákona? Nebo si musí zaměstnanci
opět zvolit do čela státu stranu, která se k zaměstnancům chovala mnohem příznivěji, která bude schopna zákonně zajistit slušné živobytí jak
pro bohaté, ale i pro chudé zaměstnance?
Kdo dal právo některým spoluobčanům chovat se nadřazeně nad
ostatními občany, určovat, kdo musí umět přežít se základní tarifní
mzdou stanovenou vládou a kdo má málo při příjmu statisíců měsíčně?
Kdo dal právo některým spoluobčanům určovat, která (rasa) sociální
skupina, má místo na nadstandardní žití a kdo je určen (do plynu) k živoření? Kdo pustí do sdělovacích prostředků obyčejné zaměstnance,
aby mohli prezentovat skutečný stav ve většině problémových resortů
a ne jenom lži a nevinnost manažerů?
S pozdravem „OBČANÉ PROBUĎME SE“ za ZO OS KOVO
Moravský Krumlov, předseda Boleslav Stoszek

Do Brna se známkou
V minulém čísle Zrcadla jsme uveřejnili článek o zrušení dálničního
poplatku na komunikaci I. třídy z Pohořelic do Brna. Článek byl napsán
na základě informací dvou veřejných mediálních zdrojů a proto nebyl
naší redakcí dále ověřován. Bohužel informace o zrušení dálničního
poplatku na uvedeném úseku se nezakládala na pravdě. Vše zůstalo při
starém a od nového roku se nic nezměnilo. Na úseku Rajhrad - Pohořelice v délce asi 13 km se i nadále neobejdete bez dálniční známky.
Řidičům i čtenářům se omlouváme za mylné informace. Marek Pečer

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

Kvalita už nemůže být levnější !!!
Řešení, které nikdo nemá !

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Mezírka 1, BRNO

tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

Sokolská 39, ZNOJMO

tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699
www.plastovaoknafinstral.cz
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Expozice kraje oceněna
O lesní zvěř je postaráno
/Brno, Bratislava/ Nová veletržní expozice Jihomoravského kraje
získala ocenění za nejpůsobivější expozici od generálního ředitele
společnosti Incheba, jenž je pořadatelem veletrhu Slovakiatour. Stalo
se tak při příležitosti veletrhu cestovního ruchu Slovakiatour Region
2006, který se konal ve dnech 26. - 29. ledna 2006 v Bratislavě. Tato
expozice dle grafického a architektonického návrhu Ing. Petr Sopouška
byla realizována společností Veletrhy Brno a je obdobou expozice
z veletrhu Regiontour Brno přizpůsobenou menší výstavní ploše. Dává
prostor pro prezentaci kraje a jeho turistických regionů i k doprovodnému programu, kterým byla v Bratislavě degustace moravských vín.
Prohlédnout si tuto expozici bude možné opět v Praze na veletrhu
Holiday World, který se uskuteční poslední týden v únoru.
/jak/

Děvčata milují zimu

/Dukovany/ Nejedná se ale pochopitelně o ženy. Ty na tom bývají
s chladem a teplem často docela naopak, ale o turbíny Jaderné elektrárny Dukovany, které nesou dívčí jména Marie, Alena, Zdena, Irena,
Gerda, Marta, Dáša a Lenka. Turbínám Jaderné elektrárny Dukovany
zima vyhovuje a tak v současnosti pracují jako nikdy jindy. Zatímco
v letních horkách výkon elektrárny v Dukovanech činí třeba jenom
1.745 MW, tak během letošní zimy to bylo o téměř 100 MW více. A to
je tedy o výkon jedné docela velké městské elektrárny více. Nejvyšší
činný elektrický výkon Jaderné elektrárny Dukovany v zimním období
2005/2006 dle obchodních měření na svorkách generátorů byl pro rok
2005 10. prosince v 01:10 hodin a to 1.824 MW a 2. února 2006 v 04:30
hodin dokonce 1824,4 MW. Tedy ještě o 400 kW více. Dukovanské
sluneční elektrárně o výkonu 2x5 kW je chladno lhostejné, hlavně aby
bylo světlo a svítilo sluníčko. V poledne 3. února tak do sítě dodala
jenom 0,0 kW. Moc bychom se od takové sluneční energie neohřáli, ale
v létě bude určitě lépe. Petr Spilka, tiskový mluvčí ČEZ, a. s. - JED

foto: ČEZ - EDU

Ivančice

AUTOBAZAR

/Miroslav/ Silná vrstva zledovatělého sněhu a dlouhotrvající
velké mrazy dělaly v minulých
dnech vrásky na čele myslivcům.
Důvodem je stav zvěře a zásoby
krmení, kterého se postupem času
nedostává. Situace není zatím tak
dramatická, ale dá se předpokládat,
že letošní zima sníží stav zvěře.
„Myslivecké sdružení Miroslav
má od honebního společenstva
pronajato 2350 hektarů honební
plochy, o něž se stará naše členská
základna o 25 lidech. Letošní bohatá nadílka sněhu a velké mrazy
způsobují pro zvěř nemožnost dostat se k přirozené potravě, proto
provádíme dvakrát až třikrát za
týden přikrmování v celém revíru
a to jak senem, tak i obilovinami.
Zásoby sena i obilí nám ale již dochází a proto musíme obě krmiva

nakupovat. Na tato krmiva se
bohužel musí skládat naši členové,“ uvedl Pavel Oliva, hospodář
mysliveckého sdružení Miroslav.
Tvrdé životní podmínky nutí
zvěř stahovat se blíže k lidským
obydlím. To neradi vidí především sadaři, kterým vyhladovělí
zajíci okusují kůru především na
mladých stromcích. „V měsíci
únoru bude situace pro zvěř ještě
horší a to proto, že dochází zvěři
zásoby tuku a zvěř bude v tomto
období ještě více závislá na přikrmování a pomoci nás myslivců. I
přes to, že se zvedly stavy drobné
zvěře, zaznamenali jsme i větší
stavy zvěře škodlivé, to znamená
dravců, kteří do přírody samozřejmě také patří. Myslím si, že
tito dravci mají své opodstatnění
a své místo v přírodě, ovšem i u

Projekt Rodinné pasy v běhu

/Brno/ Koncem měsíce ledna byla podepsána smlouva o dílo na
realizaci projektu „Rodinné pasy“ mezi Jihomoravským krajem a Quo
- SB, spol. s r.o. Projekt Rodinné pasy je zaměřen na podporu rodin
s dětmi ve věku do 18 let, na podporu sociální politiky a podnikání
v regionu Jihomoravského kraje. Systém umožňuje využívat nabízené
slevy v širokém spektru oborů na zhruba 5 tisících obchodních místech
v České a Slovenské republice. V současné době se připravuje databázový systém pro registraci uživatelů a začlenění do stránek www.rodinnepasy.cz s propojením na ostatní weby. (aktuální informace na webu
JM kraje). Poté bude zahájena výroba RP plastové karty na bázi platebních karet, obsahující údaje nezbytné pro užití v systému jako identifikační znak EAN, platnost atp. Karty budou adresně distribuovány žadatelům s tím, že zásilka bude obsahovat malý katalog poskytovatelů a leták
se základními informacemi služeb a slev pro majitele Rodinných pasů.
Možností bude i poskytnutí věrnostního systému SPHERE CARD pro
využití čerpání slev držiteli RP. Vrcholem bude propojení s dolnorakouským systémem Familienpass. Všechny tyto kroky by měly být
učiněny do 15. května 2006, aby se projekt mohl naplno rozběhnout.
Platnost rodinného pasu – slevové karty, bude 36 měsíců od data vydání,
nejdéle však do 18 roků nejmladšího dítěte. K dnešnímu dni požádalo
o registraci rodinného pasu celkem 1275 rodin z JM kraje. V minulém
týdnu proběhla jednání s představiteli příspěvkových organizací JMK
v oblasti kultury. Tyto organizace budou poskytovat držitelům pasů
50% slevu na vstupném. Obdobná jednání proběhla také s Technickým
muzeem, kde by měla sleva na vstupném činit asi 20 %.
/jak/

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.

foto: MS Miroslav

nich musíme provádět přikrmování, aby nedocházelo ke škodám
na drobné zvěři. Proto vyvážíme
mnohdy maso jako potravu pro
tuto zvěř a ptáky. Tím zabráníme
ztrátám na zajících, bažantech a
koroptvích,“ doplnil Pavel Oliva.
Podle jeho slov by bylo vhodné,
aby v této době hlavně u krmelišť
a zásobníků, kterých mají dvacet
v celém revíru, se pohyb lidí pokud možno omezil na minimum.
To platí i pro volně pobíhající psy.

Jde o to, aby zvěř nebyla štvaná
a nespotřebovávala více energie,
než je nutné a nedocházelo tímto
ještě k větším ztrátám. Myslivci
zatím nezaznamenali nějaké
problémy v miroslavském katastru, takže se stav zvěře zřejmě
udrží do jarních měsíců. „Ztráty
zaznamenáváme, ale prozatím to
jsou úhyny zvěře zesláblé a nemocné. Pokud se zima zmírní, tak
by vše mohlo dopadnout dobře,“
přál si Pavel Oliva.
/mask/

Noční autobus do Brna

/Region/ Od prvního února je v provozu nový autobusový spoj, který
napomůže dopravní obslužnosti. Tato linka je přínosná především pro
ty, kteří hodlají odjíždět z Brna po skončení odpolední směny a ty, co
nastupují na noční směnu. Linku provozuje Znojemská dopravní společnost-Psota. Jedná se o večerní spoj Znojmo – Brno a zpět, a s tím
související úprava večerních spojů Hrušovany nad Jevišovkou – Brno
a zpět. Nový spoj číslo 83081033 odjíždí v pracovní dny ve 20:30 hodin
ze Znojma, Dr. Horákové a do Brna, ÚAN Zvonařka přijíždí ve 21:40
hodin. Zpět jde o spoj 83081036, který z Brna odjíždí ve 22:30 hodin
a do Znojma přijíždí ve 23:37 hod. Obě uvedené linky zajíždějí do
Oleksovic, Miroslavi, Branišovic, Pohořelic a Modřic. V této souvislosti je také změněno vedení večerních spojů Hrušovany nad Jevišovkou – Brno. Tyto spoje jsou vedeny pouze v trase Hrušovany nad
Jevišovkou – Branišovice a zpět, v Branišovicích je zajištěn přestup
na spoj Znojmo – Brno, resp. Brno – Znojmo. Spoj Hrušovany nad
Jevišovkou – Branišovice nově odjíždí z Hrušovan ve 20:35 hodin,
v opačném směru spoj do Hrušovan přijíždí ve 23:20 hodin.
/jak/

Audi A3 1,8i

Audi A6 Avant 2,5 TDI

Audi A6 Avant 2,5 TDI

BMW 318i

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc.
a okna, centrál, alu kola, tón. skla

aut. klima, 2x airbag, ASR, ABS, kůže,
el. okna a zrc., temp. alu kola

aut. klima, převod., navig., 8x airbag,
ESP, ABS, xenony, poč, alu kola

rádio, centrál, šíbr, posilovač, alu
kola, nová bat. a brzdy, zimní pneu

BMW 320 D

BMW 525 TDS

Citroen Évasion 2,0i

Fiat Bravo 1,9 JTD GT

Fiat Bravo 1,9 JTD GT

Honda Legend 3,5i

Chrysler Voyager 2,0i

Kia Carnival 2,9 TDI

aut. klima, ABS, orig. rádio, el. okna,
el. a vyhř. zrc., počítač, centrál dálk.

aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
el. okna, počítač, alu kola, el. zrc.

aut. klima, airbag řidiče, rádio,
centrál, posil., el. zrc., otáčk.

klima, 4x airbag, orig. rádio, el. zrc.
a okna, alu kola, centrál dálk.

4x airbag, ABS, orig. rádio, el. zrc.
a okna, alu kola, centrál dálk.

klima, 2x airbag, ABS, kůže, orig.
rádio, el. okna a zrc., posilovač

klima, el. okna a zrc., posil., střešní
nosič, centrál dálk., orig. rádio

aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál dálk., el. zrc., rádio

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

r.v. 2002, cena 265.000 Kč

r.v. 1999, cena 245.000 Kč

r.v. 1996, cena 125.000 Kč

r.v. 1999, cena 125.000 Kč

r.v. 1998, cena 179.000 Kč

r.v. 2000, cena 125.000 Kč

r.v. 1999, cena 319.000 Kč

r.v. 1997, cena 145.000 Kč

r.v. 2001, cena 425.000 Kč

r.v. 1997, cena 145.000 Kč

r.v. 1991, cena 79.000 Kč

r.v. 2002, cena 259.000 Kč

Mercedes-Benz ML 320

Opel Astra 1,8i 16V cupé

Škoda Fabia combi 1,4i

Škoda Octavia 1,9 TDI

Škoda Octavia 1,9 TDI

Škoda Octavia combi 1,6

Škoda Superb 2,8

Škoda Superb TDI

klima, aut. přev., 4x airbag, ABS,
4x4, alu kola, tažné, cent. dálk.

klima, 4x airbag, ABS, el. okna,
alu kola, centrál dálk., tón. skla

airbag řidiče, CD, centrál, imobilizér, posilovač, střešní nosič

airbag řidiče, rádio, centrál, imobilizér, posil., počítač, el. zrc.

2x airbag, ABS, rádio, alarm, el.
zrc., centrál. dálkový,, tón. skla

2x airbag, ABS, rádio, alarm, posil., počítač, tažné, centrál dálk.

aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, maxim. el. výbava

aut. klima a přev., 8x airbag, ABS,
ESP, alu kola, maxim. el. výbava

r.v. 1998, cena 425.000 Kč

r.v. 2000, cena 179.000 Kč

r.v. 2002, cena 195.000 Kč

r.v. 1999, cena 165.000 Kč

r.v. 1998, cena 155.000 Kč

r.v. 2000, cena 149.000 Kč

r.v. 2002, cena 449.000 Kč

r.v. 2004, cena 550.000 Kč

Toyota Camry 2,4i

VW Golf 2.0 - havárka

VW Golf Variant

VW Passat 1,9 TDI

VW Sharan 1,9 TDI

Jeep Grand Cherokee 3,1

Kia Sportage 2,0 TD

Kia Sportage 2,0 TD

aut. klima, 4x airbag, ABS, CD, el.
okna a zrc., počítač, alu kola

aut. přev., 4x airbag, ABS, počít.,
vyhř. sed. a zrc., el. zrc., tón. skla

klima, 4x airbag, ABS, ESP, počítač, el. okna a zrc., centrál. dálk.

havarovaný, limuzína, 1. majitel,
koupeno v CZ, tach. 98 tkm

klima, 2x airbag, ABS, el. př.
okna, tažné, vyhř. el. zrc. rádio

aut. klima a přev.,2x airbag, ABS,
kůže, 4x4, alu kola, centrál dálk.

centrál., el. okna a zrc., stř. okno,
posil., 4x4, tažné, otáčkoměr

centrál., el. okna a zrc., stř. okno,
posil., 4x4, tažné, otáčkoměr

r.v. 2002, cena 450.000 Kč

r.v. 2000, cena 89.000 Kč

r.v. 2002, cena 245.000 Kč

r.v. 2003, cena 199.000 Kč

r.v. 1997, cena 209.000 Kč

r.v. 2001, cena 465.000 Kč

r.v. 1999, cena 169.000 Kč

r.v. 1997, cena 185.000 Kč

Land Rover Range Rover

Opel Frontera 2,2i

Ssang Yong Musso 2,9 D

Toyota Landcruiser 3,0 TD

Toyota Rav 4 2,0i

Citroen Jumper 2,5 D

Iveco Daily 2,8 D

Mercedes-Benz Vito CDI

aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,
kůže, poč., 4x4, alu kola, el. výbava

klima, rádio, centrál, imob., el. zrc.
a okna, 4x4, alu kola, tažné, posil.

klima, airbag řidiče, ABS, rádio,
centrál, el. okna, 4x4, alu kola

2x airbag, CD, alarm, 4x4, alu kola,
tažné, centrál dálk., vyhř. el. zrc

klima, 2x airbag, ABS, rádio, el.
okna, 4x4, alu kola, centrál, el. zrc.

cena bez DPH, chlaďák, celk. hm.
3250 kg, užitečná hm. 1120 kg

cena bez DPH, klima, rádio, vyhř.
zrc., centrál, posil., servis. knížka

klima, airbag řidiče, sat. navig., aut.
přev., ABS, el. okna a zrc., centrál

r.v. 1997, cena 320.000 Kč

r.v. 1997, cena 159.000 Kč

r.v. 1999, cena 189.000 Kč

r.v. 1998, cena 445.000 Kč

r.v. 1999, cena 239.000 Kč

r.v. 1997, cena 130.000 Kč

r.v. 2001, cena 289.000 Kč

r.v. 2000, cena 250.000 Kč
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Zeptali jsme se: pana Miroslava Bazala, starosty obce Želetice

Představte nám Vaši obec?
První písemná zmínka o obci se
datuje do roku 1320, kdy Želetice
patřily Olomouckému biskupství.
Během několika dalších století
se v Želeticích vystřídaly různé
šlechtické rody. Nejvýznamější
stavbou minulosti byla přestavba
stávající tvrze na barokní zámek,
který byl dokončen až koncem 17
století. Dominantou návsi je kostel římskokatolické církve svatého Jakuba a také správní budova
cukrovaru. Ta byla v roce 1921
využita pro Státní měšťanskou
školu. Ještě před cukrovarem byl
v obci postaven i pivovar. Smutný a nepřehlédnutelný je i betonový objekt obilního sila, který se
snad také dočká svého využití. Dá
se říci, že novodobá historie obce
se datuje od roku 1989, kdy jsme
se přihlásili do programu obnovy
vesnice a museli jsme vytvořit
program, ve kterém obecní budovy a pozemky postupně dáváme
dohromady. Již tenkrát byla vyhlášena soutěž vesnice roku. My
jsme se do této soutěže přihlásili
a získali jsme několik ocenění, šlo
v podstatě o všechna s postupem
času. Bílou stuhu, modrou stuhu
a nakonec zlatou stuhu jako vítěz
Jihomoravského kraje. Bílá stuha
byla za práci s mládeží, zelená

stuha za péči o životní prostředí.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci obce v posledních pár letech. Co se Vám povedlo?
V novodobé historii prošla
obec ohromnou změnou. Obec
má dnes kompletní vodovod, čističku odpadních vod, kanalizaci,
plynovod. Spravili jsme základní
školu, kde se navíc postavilo divadlo s tanečním sálem, kde dnes
působí i soukromá papírna. I ve
sportovním areálu musela proběhnout kompletní rekonstrukce,
včetně bazénu a obecní hospody.
Obnovili jsme lipovou alej a
jedna z krásných věcí je obnova
zámeckého parku. Ten má rozlohu něco přes šest hektarů. Něco
vlastní stát, část rodina Hammerschmiedova a zbytek obec Želetice. Obnoven byl i mlýnský náhon
a rybníček. Bylo vybudováno
nové dětské hřiště, takže maminky s dětmi i ti dříve narození mají
možnost park plně užívat jak
v zimě, tak v létě. Opraveny byly
všechny vozovky v obci a nelze
zapomenout ani na kostel, který
byl ve strašném stavu. Podařilo se
nám ho kompletně zgenerálkovat,
včetně nového krovu, křidlice
a oplechování i interiéru.
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
V první řadě musíme dokončit
fasádu základní školy. Podali jsme
dotační žádost na nové školní
hřiště pro žáky školy. Dále pak
chceme střechu pro školní jídelnu, která je v havarijním stavu.
Co se týká kultury, naši ochotníci
přišli s návrhem rekonstrukce
divadla. Nechali jsme zpracovat
studii. Na jejím základě jsme se
dozvěděli, že taková stavba je
náročná a je to otázka ne tisíců,
ale milionů. Čističku máme, je
uvedena do provozu, ale musíme

ji zrekonstruovat, protože nevyhovuje současným parametrům.
Dalším argumentem je její rozšíření, protože se na ní bude napojovat i obec Horní Dunajovice.
Takže v letošním roce musíme
z kapacitních důvodů uskutečnit
i rekonstrukci ČOV.
Jaká je u Vás situace s možnostmi malého a středního podnikání a zaměstnaností?
Největším podnikem u nás je
Agra Horní Dunajovice, která
má ve svém programu hlavně
zemědělství. To znamená, že
část našich občanů je zaměstnána
právě zde. Mnoho občanů jezdí
za zaměstnáním jak do Znojma,
tak i do Miroslavi. Takže se
lidé hodně dopravují vlastními
dopravními prostředky. Co se
týká nezaměstnanosti, domnívám
se, že spousta lidí nechce dělat.
My to na obci vidíme, když někoho požádáme, tak se nikdo do práce nehrne. Mezery a podmínky
zaměstnanosti by měl zpevnit stát.
Věřím, že kdyby nezaměstnaný
se musel hlásit na obci a pracovat
třeba na pár hodin, u nás třeba
v parku, tak by se zaměstnanost
v Želeticích dost zvýšila.
Podporujete bytovou výstavbu
pro mladé?
Co se týká bytové výstavby,
jsme na tom velmi špatně, a to i
přesto, že máme schválen územní
plán. Do dnešního dne nejsou
vyřešeny restituční nároky tam,
kde my plánujeme výstavbu
nových rodinných domků. Měli
bychom možnost získat i tento
pozemek od pozemkového fondu
zadarmo, ale protože nejsou
vyřešeny, jak jsem zdůraznil,
restituční nároky, nemůžeme nic
dělat. Proto stojíme a nemáme
stavební místa pro mladé rodiny,
i když se nám tady hlásí mladí

z okolních vesnic, tak my jim defacto nemáme co nabídnout.
Jste členy nějakého mikroregionu? V čem je to přínosné?
My jsme začleněni v mikroregionu Jevišovka, do kterého
spadá několik obcí. Já mohu
říci, že za dobu, co jsme členy
tohoto sdružení, tak se činnost
v mikroregionu Jevišovka nezměnila. Nevím, čím to je, prostě
jsem zklamán, protože odněkud
slyším, že tam něco dělají, že
tam něco rozvíjí. Ale já toto o
nás říci nemohu. Například, když
jsou porady starostů ve Znojmě,
tak ty úspěšné mikroregiony by
měly vystoupit a říci co dělají,
jak to dělají, aby ty ostatní se
mohly inspirovat, naladit a mohly
se začít rozvíjet. V tomto vidím
největší chybu.
Jaké je to u vás se školstvím?
Jsme moc rádi, že tu máme
úplnou školu, to znamená se zde
vyučuje od první do deváté třídy.
Může tomu tak být, protože sem
chodí děti i z okolních vesnic
jako Morašice, Skalice, Horní
Dunajovice, Žerotice, Tvořihráz
a Únanov. Naše škola dosahuje
dobrých výsledků, což se hodnotí
hlavně podle přijatých žáků na
střední školy. Ve sportovním
zápolení školní tým florbalu
dosahuje velmi dobrých úspěchů
a to i v konkurenci větších městských škol lépe vybavených. Ke
škole patří i jídelna, kde se děti
stravují a po této stránce jsou
žáci dobře zabezpečeni. Hrají
i divadlo. Mateřskou školku
v místě nemáme a děti dojíždějí
do Horních Dunajovic.
Jste spokojeni s dopravní
obslužností?
Myslím, že dopravní obslužnost je v Želeticích dobrá, i když
to já sám mohu těžko posoudit,

protože málo používám tyto dopravní prostředky. Máme ale tu
výhodu, že tudy jezdí ze Znojma
směrem na Višňové, Žerotice,
Miroslav nebo Moravský Krumlov autobusy. To znamená, že
na všechny strany je spojení.
Kdyby se to lidem nelíbilo a
nevyhovovaly jim spoje, tak by
to například na zastupitelstvu
zmiňovali a požadovali nápravu.
Zatím nic takového neevidujeme
Žije obec kulturou a sportem?
Zapojují se lidé do veřejného
života? Na co nás pozvete?
Co se týká společenského
života v obci, tak je na dobré
úrovni. Starají se o něj hasiči,
tenisový oddíl, volejbalový tým
a hlavně divadelní spolek Želetín.
Hasiči si v minulém roce udělali
velitelské i strojní zkoušky. Jsou
to mladí lidé po střední škole,
kteří se zapojili a obnovili tradici
hasičů v obci. To je velmi dobré,
navíc hasiči zajišťují tradiční
Jakubskou pouť. Tenisté pořádají
turnaj o pohár starosty Želetic.
Trénují i mládež, o tenis je zájem
a má u nás budoucnost, v tomto
jsme dokonce i spádovou obcí.
Divadelní spolek Želetín nám dělá
největší radost. Naši ochotníci
patří mezi pár úspěšných amatérů
na celém okrese Znojmo. Vede ho
Mgr. Saidl, který se mu celý život
věnuje a dokáže lidi strhnout a
spojit dohromady. Spolek má dnes
30 členů. Divadelní premiéry jsou
tady dvě do roka. Hraje se vždy
v sobotu a v neděli.
Pane starosto, na co byste
upozornil turisty?
Turistika je pro nás dobré
téma, protože tak jako většina
obcí, i my se na ni specializujeme
a máme zájem, aby co nejvíce
lidí navštívilo naši obec. Děláme
pro to, co můžeme, nevím zda to

A KC E Ú NO R
KE KAŽDÉ
KUCHYŇSKÉ LINCE
KE KAŽDÉ KUCHYŇSKÉ LINCE

SLEVA

20%

SLEVA NA PRACOVNÍ DESKU

NA PRACOVNÍ DESKU

je nebo není dostatečné. Máme
tu ubytovnu, která funguje a je
pro deset lidí s vybaveností jako
kuchyňka a sociální zařízení. Je
u školní budovy. Pak tu máme
chatky pro 28 turistů, které jsou
přímo začleněny do sportovního
areálu, který sám o sobě dává
dostatečné vyžití pro cykloturisty.
Zajištěné je občerstvení, volejbalové hřiště, tenisové hřiště,
koupaliště. Máme tu krásnou
sklepní uličku Bílé jámy a to
je něco mimořádného, protože
je tam 90 sklepů. Sklepy jsou
v původním stavu tak, jak je naši
předci udělali. Jsou vykopány
v pískovci krásného údolí. Raritou jsou dvě sochy. Jednou je Jan
Nepomucký, ale opravdovým
skvostem je socha generála Laudona, která stojí naproti Agře.
Právě zde se hodně turistů zastavuje. Zanedbatelný není ani park,
který má bezesporu svůj význam a
o který se starají děti ZŠ se svými
učiteli. Všechno je popsané, aby
se turisté mohli i vzdělat. Navíc
z Křepičky teče voda do náhonu
a z něj na malý vodopád. Myslím
si, že obec je upravená, takže stojí
za to, aby ji turista viděl.
Jak trávíte volný čas? Máte
nějaké záliby?
Na úřadě musím svojí práci
odvést a pokud mě zbude čas,
věnuji se několika koníčkům.
Je to práce na zahradě, tenis a
s chalupáři chodíme ochutnávat
víno, což mám strašně rád. Sám
víno dělám, takže vím, o čem
mluvím. Volný čas a způsob
života také dává dobrou vizitku
obci. Na menších obcích k sobě
lidé mají trochu blíže, takže bych
popřál, aby volného času bylo
více pro všechny.
Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin
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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Počasí potrápilo také vinaře

Oční optika
Kocandová
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

NOVÁ
KOLEKCE
SLUNEČNÍCH
BRÝLÍ 2006

foto: mask

/Miroslav/ Neobvykle silná
vlna mrazivého počasí způsobila
škody také na vinicích. Po loňské
ne příliš dobré úrodě je tak možná
ohrožena i úroda letošní.
Už teď, v zimě, se rozhoduje
o tom, jaká bude úroda na podzim. Opatření, která se dělají, ale
přijdou vinaře na nemalé peníze.
„Stříhání vinic zahajujeme již po
sklizni a to v měsíci listopadu.
Současné kruté mrazy a dlouhá
zima nám ztěžují práci pro pracovnice, které provádí řez. Tím
se nám prodlužuje doba tohoto
řezu o čtrnáct dní. Vedoucí vinic
v současné době provádí jedenkrát v týdnu kontrolu keřů. Stav
je v současné době neuspokojivý,
jsou zmrzlá očka hlavně u odrůd
Neuburské, Chardonnay, Sauvignon, Svatovavřinecké a hlavně
u mladých vinic. Odhad je asi 20

procent. Toto procento je u nás
nižší než v jiných obcích, protože
většinu keřů máme na terasách,
takže mráz nepáchá až tak velké
škody. Zatím necháváme při řezu
více oček, které se při jarním
rašení budou dále upravovat, což
nám i zvýší náklady, protože pracnost na řez bude o něco vyšší,“
uvedl Pavel Oliva, předseda Agrodružstva Miroslav.
Situace vinařů v posledních
letech se vyvíjí dosti nepříznivě
a mnozí se bojí budoucnosti.
„Naše Agrodružstvo Miroslav hospodaří na 46 hektarech plodných
vinic, z toho je 7 hektarů vysázeno mladých vinic. Vinohrad
máme ve dvou lokalitách, jedna
je Weinperky a druhá směrem
na Hostěradice. O vinohrad se
stará pět pracovnic a dva muži.
Ze sortimentu ve vinici máme

deset odrůd bílého. Z toho je
nosné Veltlínské zelené, Müller
– Thurgau a několik specialit.
Máme dvě odrůdy modré Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Veškerou úrodu prodáváme velkoodběrateli. V loňském roce byla
pro nás špatná úroda a to sice o
30 procent nižší než v roce 2004.
Hlavně došlo ke snížení výkupních cen, takže finanční ztráta
v našem družstvu činí zhruba 800
tisíc korun. Dotaci do vinic z Vinařského fondu nemáme žádnou.
Pro srovnání uvádím dotace na
vinice, které jsou pro nás zhruba
4500 korun a v Rakousku 800
euro. To je pro nás nekonkurenceschopné i v souvislosti s dovozem vína do republiky, což nám
dělá velké problémy,“ zhodnotil
současnou situaci českého vinařství Pavel Oliva.
/mask/

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

ZNÁTE-LI VE SVÉM OKOLÍ ZAJÍMAVOU
NEBO ZÁHADNOU LOKALITU ČI ÚKAZ,
ZAVOLEJTE NÁM: 608 252 541

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA
DB 3+1 Ivančice,
celk. plocha 73 m2,
3.patro/4, zrekonstr.
kuch. linka,
nová lodžie,
vlastní měřáky
na topení a vodu.
Cena: 890 tis. Kč

Menší RD 2+1 v obci Ivančice
s garáží, dílnou a dvorkem o
celkové ploše 77 m2. Dům má
několik vedlejších neobytných
místností, veškeré IS.
Cena: 870 tis. Kč

Velice pěkný moderní RD v obci
Nové Bránice, 28 km od Brna,
celk. plocha 329 m2, krb, dvůr
upravený dlažbou, udírna, vinný
sklípek, zahrada 268 m2.
Cena: 2,5 mil. Kč

Pěkný řadový RD 4+1 v obci Oslavany, 28 km od Brna, 2 NP, část.
podsklepen, ZP 130 m2, po rekon.
střechy a vodovod. rozvodů, s teras.
zahradou a s garáží, ihned obyvatelný.
Cena k jednání: 1,8 mil. Kč

Dvougenerační RD v klidné části
obce Ivančice, 2 NP, 2 byt. jedn
3+1 s přísluš., sauna, zahrada
150 m2, bazén, garáž, veškeré
IS, výborný technický stav.
Cena: 2,75 mil. Kč

Pěkný dvoupodl. RD v klidné boční
ulici centra obce Ivančice. V přízemí prostory pro podnikání cca
137 m2, v 1.NP - byt 4+kk - 125 m2,
dvůr, IS. I jako dvougenerační RD.
Cena: 2,8 mil. Kč

Pozemek na stavbu samostatně
stojícího RD v obci Oslavany, okr.
Brno-venkov o výměře 1.250 m2,
rovina, IS na hranici pozemku.
Příjezd přímo k pozemku.
Cena: 400 Kč/m2

Pronájem pěkných obchodních
prostor přímo na náměstí obce
Ivančice o výměře 77 m2, v 1.p.,
soc. zař. se sprchovým koutem.
Lze využít i k jiným účelům.
Cena k jedn.: 12.800 Kč/měs.

Komerční objekt Zbýšov u Brna,
po rekonstr., ZP 1.000 m2, 3x kancel., dílny, 4x soc. záz., průjezd,
2x brána, příjezd kamiony, část.
podskl., 2 NP, výtah, výborný stav.
Cena: 3,98 mil. Kč

Pronájem dvoupodlažního domu
v Ivančicích, CP 226 m2, zahrada
146 m2. Vhodný pro obch. prostory, denní bar, restaurace, internet.
kavárna atd. Za objektem je dvůr
se zahradou k letnímu posezení.
Cena 20.000 Kč /měs.

Pozemek na samostatně stojící
RD v obci Ivančice - Alexovice
o výměře 2.942 m2, š. 8,6 m,
rovina, veškeré IS v dosahu.
Pozemek v klidné oblasti.
Cena: 360 Kč/m2

Pro našeho klienta
hledáme rod. dům
se zahradou i bez
v Ivančicích
a blízkém okolí,
i k rekonstrukci.
!!! NABÍDNĚTE !!!

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:
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KATALOGY LÉTO 06´
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
DO KONCE BŘEZNA

AŽ 15%
OD BŘEZNA ZAHÁJÍME PRODEJ

ZÁJEZDŮ NA SPLÁTKY
K vyřízení stačí jen dva doklady totožnosti !

SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ:
POUKÁZKA NA NAŠE SLUŽBY

Hodnota poukazu je 500 Kč. Platí pro libovolnou destinaci i termín. Při odevzdání poukazu bude jeho hodnota
odečtena od ceny zájezdu. Poukazy se mohou sčítat. Platnost poukazu je do 31.12. 2006. Poukaz můžete
zakoupit v kanceláři CA, nebo si jej objednejte telefonicky a bude Vám zaslán poštou na dobírku.
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118

Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.

Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA
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Vysvědčení s hodnocením Noví strážníci pro městskou policii byli vybrání
/Moravský Krumlov/ Žáci devátých tříd základních škol dostali
v tomto roce současně s pololetním vysvědčením také slovní hodnocení. Jde o novinku, jejímž smyslem je ohodnotit žáka ve směru, který
neobsáhne jen stupnice známek a může o žákovi vypovědět daleko
více. Jde například o to, jak přistupuje k výuce, je-li aktivní a zda se
zajímá i o mimoškolní činnost. Tento nový dokument bude předkládán
k přihlášce na střední školy a ty by jej měly brát v potaz.
„Slovní hodnocení u deváťáků je poprvé, co se s ním setkáváme.
Všeobecně to chápu jako další papírování třídních učitelů. Myslím si,
že žákům na druhém stupni by to mohlo pomoci, pokud mají studijní
předpoklady, dostat se na danou školu, na kterou se hlásí. Zohlednit by
se měly aktivity studenta. Hlási-li se například na zemědělskou školu a
v hodnocení bude, že celou dobu navštěvoval přírodopisný kroužek, je
to jistě jeho výhodou. Je ovšem otázka, jakým způsobem k výstupnímu
hodnocení budou přistupovat střední školy a rodiče,“ uvedla Milada
Pelajová, třídní učitelka 9.A na základní škole Klášterní náměstí v Moravském Krumlově. Jak dále dodala: „Přiznám se, že tuto třídu nemám
od šesté třídy, převzala jsem ji po kolegyni. I tak žáky znám velice
dobře, protože s nimi pracuji v třídnických hodinách a někteří chodí
i do Krumlováčku. Mnozí se zapojují do mimoškolních aktivit, takže
jsme se mohli lépe poznat. Na druhou stranu musím říci, že jsem je
poznala z pohledu humanitních předmětů, které je učím. Díky tomu, že
jsme měli poradu, na které se sešli všichni vyučující, názor na žáky byl
i z pohledu předmětů přírodovědných.“

foto: mask

„Dnes jsem s vysvědčením dostala i výstupní slovní hodnocení,
které podle mého názoru bylo velice hezky napsané a vystihovalo mě.
Možná tomu pomohlo i naše vlastní známkování. Nejprve jsme dostali
od paní učitelky dotazník, který jsme vyplnili a podle známek se sami
ohodnotili, toto jsme poté odevzdali. Paní učitelka tak mohla zohledňovat naše vlastní hodnocení. Já jsem velice spokojená,“ hodnotila Aneta
Procházková, žákyně ZŠ Klášterní náměstí z 9.A třídy.
/mask/
Základní škola Dolní Dubňany pořádá v termínu 17. - 22. července

TÁBOR PRO MAŽORETKY

Místo: DDM Lomnice nad Popelkou.
Program: • trénink pod vedením zkušených vedoucích mažoretek
(práce s hůlkou, pohybová průprava, nácvik defilé) • hry, soutěže,
výlety a další táborové aktivity. Cena za ubytování, stravu, lektorky:
1.300 Kč. Tábor je vhodný pro všechny věkové kategorie (6 - 15 let),
pro začátečnice, pokročilé a také ty, které by se chtěly mažoretkami
stát. S malými děvčaty mohou jet maminky. Přihlášky přijímá a
veškeré informace podá ředitelka školy na tel.: 515 338 140.

/Oslavany, Miroslav/ V Oslavanech a Miroslavi v současnosti
probíhají výběrová řízení na obsazení míst městských strážníků.
Proč vlastně došlo k tomuto kroku a s jakými výsledky?
„K výběru nového policisty nás
donutila situace. V minulosti mělo město šest strážníků městské
policie a počet se časem zredukoval na tři. Poté jeden ze strážníků
ukončil svoji činnost u MP a od
té doby po dobu dvou let fungovali strážníci dva. To nám dělalo
nemalé problémy při sestavování
služeb, například v případě nemoci nebo řádné dovolené. Z toho důvodu se rada města rozhodla
vypsat výběrové řízení na třetího
policistu,“ uvedl místostarosta
Oslavan Miloš Musil.
„Přihlásili se nám tři adepti,
z nichž jedna byla žena. Ta nesplňovala podmínky zadání výběrového řízení, protože neměla řidičský průkaz, takže do konkurzu
nebyla zahrnuta. Zůstali dva frekventanti, kteří prošli fyzickými
testy, pohovorem a psychotesty.
Oba byli dobří a vyrovnaní ve
svých výsledcích a komise měla
těžké rozhodování. Po konečném
rozhodnutí vybraný adept nastoupil do přípravného kurzu, který
bude ukončen zkouškami a poté
nastoupí do služby. To se předpokládá zhruba v polovině března,“
doplnil v zápětí Miloš Musil.
Obdobná situace s městskou
policií je i v Miroslavi: „V závěru
loňského roku současní strážníci
podali výpověď. Od listopadu neslouží jeden ze strážníků, slouží
jen dva. Další skončí posledního
února a na konci března. Rada
města se touto situací několikrát
zabývala a předložila tento prob-

lém na jednání zastupitelstva. Zastupitelé se shodli se na tom, že
městská policie bude v Miroslavi
nadále fungovat, což je z mnoha
důvodů velmi důležité. Bezpečnost občanů je jednou z priorit
radnice, a protože v Miroslavi
není zřízena služebna policie ČR,
tak tvrdíme, že městská policie
má, měla a bude mít své opodstatnění. Městská policie je především pořádkovou policií, která
má dbát na pořádek a chránit
zdraví občanů, dbát na správné
parkování, pomáhat při řešení
dopravní situace, řešit problematická místa. Škála problémů, které řeší, je velice široká. Od počátku slouží městská policie ve
třech členech. Nám se osvědčila a
dospěli jsme k závěru, že nedošlo

k nějakému zásadnímu rozdílu
v poskytování služeb mezi tím,
když slouží dva, nebo tři. Plán
služeb má k dispozici starosta
města a já s tím, že služby jsou
nahodilé, aby efektivita byla
mnohem větší, než když se sloužilo ve třech. Pokud čas ukáže, že
je potřeba jiná varianta, tak na
vzniklou situaci budeme reagovat,“ objasnil důvod výběrového
řízení miroslavský místostarosta
Roman Volf.
K dalšímu postupu radnice
uvedl: „Bylo rozhodnuto vypsat
výběrové řízení, což se také stalo.
Uzávěrka přihlášek byla 31. ledna
letošního roku. V pondělí na radě
města byly obálky otevřeny s tím,
že byla kontrolována správnost
požadovaných dokladů. Do vý-

běrového řízení se přihlásilo pět
uchazečů a všichni prvním kolem
prošli, protože doložili veškeré
požadované dokumenty. Další
postup bude takový, že v součinnosti s policií ČR budou probíhat
fyzické testy a druhý den budou
provedeny psychotesty. Za týden
na toto bude proveden pohovor,
na kterém bude komise zhodnocovat výsledky testů a zároveň se
rozhodne, kteří uchazeči budou
vybráni jako nejlepší. Poté budou vybraní uchazeči absolvovat
školení, které je potřeba k tomu,
aby získali osvědčení po úspěšně
složených zkouškách. Následovat
bude zařazení do služby a městská policie v Miroslavi bude opět
fungovat tak, jak má,“ doplnil
Roman Volf.
/mask/

/Morašice, Brno/ Celkem 28
obcí a měst se letos přihlásilo do
jihomoravského krajského kola
celostátní soutěže o nejlepší internetovou stránku a elektronické
služby měst a obcí Zlatý erb. Náš
region zastupuje obec Morašice,
jenž se přihlásila do soutěže se
svou webovou stránkou.
Soutěží se v kategoriích o nejlepší webové stránky města, webové stránky obce a nejlepší elektronickou službu. V celostátním
kole pak budou uděleny zvláštní
ceny za nejlepší turistickou prezentaci, web krajského úřadu a za
nejlepší bezbariérovou přístupnost.

Veřejnost může posílat své
hlasy pro „Cenu veřejnosti“ krajského kola do 22. února letošního
roku. Podrobnosti i další informace jsou zveřejněny na webové
stránce krajského úřadu.
Letošní Zlatý erb je organizován v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Každý
kraj sestavuje vlastní odbornou
porotu, která hodnotí ohlášené
stránky a elektronické služby
svých měst a obcí. Porota jihomoravského krajského kola je
složena z profesí vedoucí odboru
informatiky, webmaster, tisková
mluvčí, člen Rady JMK, novinář,

a odborník z akademické půdy.
V krajském kole bude kromě
obsažnosti, aktuálnosti, přehlednosti navigace a výtvarného
zpracování zařazen i zjednodušený test na bezbariérový přístup.
V celostátním kole, do kterého
postoupí vítězové krajského kola
v jednotlivých kategoriích, budou
webové stránky hodnoceny formou uživatelského testu rychlosti
vyhledání vybraných informací
a podrobného testu bezbariérové
přístupnosti. Bude se zde dále
hodnotit obsažnost, inovativnost
řešení a výtvarné zpracování.
Celostátní kolo začíná 3. března.

Slavnostní vyhlášení výsledků
se uskuteční v Hradci Králové 3.
dubna. Novinkou letošního ročníku je zrušení diskvalifikačních
kritérií a doplnění kritéria „úřední
deska“ podle nového správního
řádu. Také je letos již možné v
krajských kolech zvítězit dva po
sobě následující ročníky.
Cílem soutěže je podpořit
modernizaci místních samospráv
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných
s využitím internetu a ostatních
elektronických médií. Celostátně
bylo do letošního ročníku podáno
rekordních 470 prezentací. /jak/

foto: mask

Morašice soutěží o nejlepší webové stránky

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
Nápověda:
bios, břak, Cizí žen. Domácky
Buoy,
jméno
Iva
Saal, OSL

Německý
neurčitý
člen
Liberecké
výstavní
trhy (zkr.)
Iniciály
Krásnohorské

Značka
nitonu

•

Zn. kilokalorie

•

Pikantní
kořenové
zeleniny

Jméno
fenky

Zkratka
chráněn.
území

Písmeno
řecké
abecedy

Jméno
malíře
Borna

Pták
domácí
Vůz policie
(lidově)

•

Pochutina

Čistá váha

Popravčí
Hod
Sicilská
spojka

Život

Souboje

SPZ aut
Teplice
Hl. město
Afgánistánu

Puls

Ukazovací
zájmeno
Menší
podnos

Otan
Druh
pepře

Firemní
zkratka
Osobní
zájmeno

2. díl
tajenky
SPZ aut
Sokolov

Český
architekt

Jenom
(nářeč.)

Škrabáky
na čištění pluhů

Část
chodidla

Jednotka
elektric.
napětí
Plošná
výměra
pozemku

Měnit

Pokrm
z rýže a
zeleniny

Inic. Zápotockého
Běloveská
kyselka

Konzervovat
kouřem
Severoatlantický
voj. pakt
Město Anton Mauritz Worell se narodil 7. 2. 1806 v Moravském
v kraji Krumlově. Byl lékárníkem, poštmistrem a starostou
Vysočina

Oblít
Psí
jméno

Odhad
Svět
(slov.)

Římsky
499

Ident. číslo
podnikatele
Zkr. spoj.
národů

Zástěna
SPZ aut
Prievidza
Ušlechtilá
železa

Rozechvění
před
zkouškou

Poděkování

Vanutí

Gong

Boční část

Ženské
jméno
Jeřáb
(nářeč.)

•

Holohlavec
Stavěti
z cihel

Zaražený

Český
grafik

Patřící
příbuzné

Přesto
Severovýchod

Římsky
1051
Hudební
žánr

Bóje
(angl.)
Jeřáb
(nářeč.)

Kvičení

Značka
kosmetiky

Kód letiště
v Osló
Mák
(slov.)

Měnové
jednotky
Evr. unie

Les
Oddělení Latinská
technické spojka
kontroly Provést

Název
písmene

Šumivé
víno
Vesnice
(mn. č.)

1. díl
tajenky
Kocour
(nářeč.)

Východ
(něm.)

•

Ch. zn.
arzenu

SPZ aut
Klatov

Zcela
opilý

•

Tnout

Písmeno
„L“
Zkr. naší
měny

Ivančic v 1etech 1850 až 1864. Zasloužil se o světový
věhlas ivančického chřestu, který dodával i na (1. díl
tajenky). Exportoval také (2. díl tajenky). Napsal
odbornou příručku o pěstování chřestu dle ivančické
metody. Za jeho starostování se uskutečnilo mnoho
prospěšných akcí, např. založení nemocnice a záložny,
stavba školy, silnic, kanalizace, dláždění a zalesňování.
Zemřel 2. 4. 1864. Jeho živnosti převzal syn Ant. Worell
ml. (1842 až 1916) a byl úspěšný zvláště v pěstování
chřestu. Obdržel za ně medaile na výstavách v Rakousku,
Paříži i jinde. Roku 1878 mu udělil císař František Josef I.
titul c. k. dvorního dodavatele chřestu.
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Viděná struktura času
Kterýsi antický historik uvedl, že pouta, jimiž nás svazuje historie, si
nasazujeme vždy sami svým nepochopením řádu světa. Více však onen
historik o samotném řádu nesdělil, a tak současníkům nezbývá, než se
o zobrazování řádu světa neustále pokoušet, přít se, polemizovat i hádat, zatracovat ho či obdivovat se mu. Ne tak dávno je doba, kdy se za
určité zobrazení řádu světa i upalovalo. Oproti tomu naše digitální současnost se svými televizemi, všemi možnými i nemožnými přehrávači
a miliardami computerů propojených netovou sítí, způsobuje nekontrolovatelnou, pravděpodobně inflační vlnu zobrazování prakticky všeho,
vlnu, která jednou v budoucnosti zahltí lidstvo natolik, že odbourá
zcela jeho zájem o sledování jakéhokoliv zobrazení.
Na pozadí těchto skutečností působí pořádání přehlídky výtvarných
děl – tedy výstava – jako naprostý anachronismus, jako něco převzatého
z minulých staletí a pietně opatrovaného do dnešní doby. Anachronismus, který snad nemůže zaujmout a přinutit někoho v mrazivém
únorovém podvečeru opustit teplo vyhřátého domova a trmácet se do
jakési galerie, kde dva výtvarníci předvádějí své vidění struktury světa
a času, tedy časoprostoru.
Ale kdo přeci jenom zabloudí do prostor Galerie Knížecí dům na náměstí v Moravském Krumlově, ten zde spatří malby, kresby i malované
objekty dvou z Brna pocházejících výtvarníků – Jana Wolfa a Josefa Bubeníka, kteří zde umožní nahlédnout do svého popisu světa a obohatí tak
mozaiku vnímané struktury času o další střípek.
Josef Bubeník

Program zajistili DDM

/Ivančice, Moravský Krumlov/ Druhý únorový týden byl v jihomoravském kraji ve znamení pololetních prázdnin. Smysluplného
využití volna se ve městech ujaly domy dětí a mládeže. „Kdo neodjel
na celý týden na hory a přesto si chtěl zalyžovat, mohl se zúčastnit
v sobotu 11. února jednodenního výletu do Říček v Orlických horách.
Sportovně založené děti si mohly změřit své síly ve středu 8. února na
další akci - na turnaji ve florbalu v sokolovně na Rybářské ulici. Pro
tvořivé byla na čtvrtek 9. února připravena akce Valentýnské dárečky
v Duhové dílně na Komenského náměstí. Zde si zájemci mohli vyrobit drobný dárek z kartonu, vlnité lepenky nebo těstovin, namalovat
obrázek na sklo nebo si vyzkoušet ubrouskovou techniku. Na všechny
dárky si také mohli vytvořit dárkové krabičky nebo sáčky,“ uvedla k
činnosti Střediska volného času Ivančice Dana Fialová.
O prázdninách probíhaly v prostorách SVČ Ivančice také některé
zájmové kroužky – dračí doupě – fantastická hra pro náctileté, cizí
jazyky, tvořivá dílna, vitráž tiffany, karate i country tance. Zájmové
kroužky házené, aerobic Radky, kalanetika, bylo možné navštívit
v prostorách ivančických tělocvičen. Všichni, kteří pečují o nejmenší
děti, mohli nejen o prázdninách využít služeb Mateřského a rodinného
centra Klubíčko, které funguje celoročně od pondělí do pátku. Bylo
založeno jako prostor pro děti s maminkami, tatínky nebo prarodiči,
kteří se chtějí setkávat, společně tvořit a vyměňovat si zkušenosti. Každé všední dopoledne od 8. do 12. hodin je dětské centrum v provozu
na Komenského náměstí, což je zábavná školička pro děti od 2,5 let.
„V pondělí od 17. do 18. probíhá v tělocvičně při Základní škole
Na Brněnce cvičení rodičů s dětmi – pohybové a sportovní aktivity
s básničkami. Každé úterý a čtvrtek je od 9. do 11. hodin otevřeno
na Komenského náměstí centrum pro rodiče s dětmi, které je zaměřeno na společné aktivity dětí a jejich rodičů. Zde také probíhají další
aktivity centra. V úterý od 16. do 18. hodin zpívánky a hrátky s hudbou – zpívání s kytarou a flétnou, hrátky s rytmem a pohybem, dále
ve středu dopoledne od 10. do 11.30 břišní tance pro maminky s dětmi
a odpoledne od 16. do 18. Klubíčko. Tento klub je zaměřen na tvořivé aktivity rodičů a dětí. Děti a mládež mohou také navštívit klub mládeže Medúza. Tento klub se nachází v suterénu staré hasičky na Tesařově náměstí. Je
otevřen celoročně každý den, a to v pondělí až čtvrtek a v neděli od 14. do
20. hodin a v pátek a v sobotu od 14. do 22. hodin. Klub nabízí řadu aktivit.
Od velkého výběru deskových her, kulečníku, stolního fotbalu, šipek, stolního tenisu, domácího kina až po pořádání diskoték, koncertů živé hudby,
výstav, sportovních a víkendových akcí,“ doplnila Dana Fialová.
Jako třešnička na dortu je pro milovníky koní činnost jezdeckého
oddílu Palma. Tento oddíl působí v průběhu celého týdne na statku
Padochovka. Aktivity oddílu zahrnují členství v jezdeckém oddílu
Palma, dále hipoterapii, základní výcvik jízdy na koni, western, parkur,
drezůru, ošetřování koní a chov hříbat, relaxační jízdy pro jednotlivce
i rodiny s dětmi, víkendové ježdění na koních a letní tábory s koňmi,
chovatelskou a kynologickou poradnu a chov a výcvik psů.
Pozadu nezůstali ani v Moravském Krumlově. „Na jarní prázdniny
na Domečku MK v klubu Poškolák jsme připravili na pondělní dopoledne vaření v kuchyňce, rychlé občerstvení a odpoledne detektivní
a logické hry, hádanky, křížovky v Poškoláku. Úterý patřilo výukovým
programům na počítači, hrám na PC a internetu. Odpoledne bylo navíc
věnováno deskovým a karetním hrám, promítání DVD. Ve středu se
točilo na kruhu v keramické dílně a odpoledne se vyráběly šperky a
malovalo na tričko. Čtvrtek byl pro holky aerobic, pro kluky jiné sportovní vyžití se sportovními soutěžemi v sále nebo v Sokolovně a hráli
se hry v Poškoláku. Do Domečku bylo možné přijít kdykoli během celého dne, hrát hry na PC a použít internet. Důležité bylo, aby si sebou
děti vždy vzaly svačinu a přezůvky,“ informovala o činnosti Domečku
v Moravském Krumlově jeho pracovnice Lenka Šviřáková.
/mask/
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redakční sdělení
Lidoví vypravěči, pamětníci,
kronikáři, babičky a dědečci!
Znáte nějakou báchorku, vyprávění nebo pověst
z vaší obce nebo okolí? Chcete se o ni podělit
s ostatními? Neváhejte a kontaktujte naši redakci
na telefonním čísle 515 321 099. Přijedeme k Vám.

Kulturní programy
13. - 26. 2. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 18.2. - Jakub a jeho pán - Slavná divadelní komedie Milana Kundery, Praha - Divadlo bez zábradlí, odjezd ve 13.30 hod od Bes. domu, cena (vstup a doprava): 690 Kč.
• 23.2. v 8.30 a 10.30 hod. - Jackie and the Giant, anglické představení pro 3. - 5.
ročník, Účinkuje The Bear Education Theatre, ZŠ kino Réna, vstupné: 40 Kč.
• 23.2. v 19.00 hod. - Moravěnka - koncert dechové hudby, kino Réna Ivančice,
vstupné: 120 Kč, předprodej vstupenek v KIC Ivančice.
• 28.2. - Dva na smetišti, vtipná hudební hra autorů Miroslava Horníčka a Pavla
Dostála. Zájezd do divadla REDUTA Brno, odjezd v 17.30 hod. od Besedního
domu. Cena (vstupenka a doprava): 450 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 15.2. v 10.00 hod. - Princ Bajaja - školní pořad, kinosál MK, vstupné: 30 Kč.
• 22.2. v 18.00 hod. - Vernisáž - Josef Bubeník (Divadlo Husa na provázku)
obrazy, galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• 22.2. v 8.30 hod. - Jackie a šílená rodina - anglické divadelní představení,
kinosál MK, vstupné: 40 Kč.
• 24.2. v 19.30 hod. - ABBA STARS - koncert největších hitů slavné skupiny,
místo konání bude upřesněno na plakátech
• 25.2. v 19.30 hod. - Jezdecký ples, hraje skupina Fantazie, KD Rokytná.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 19.2., 14.00 - 17.00 hod. - Maškarní karneval s Večerníčkem.V sále hotelu
Epopej. Pro nejmenší děti i pro ty větší. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.
Bohatá tombola. Hraje DJ FALCOO.
• 22.2. od 13.30 hod. - Film na přání, v klubu Poškolák, hlasovat z výběru
5 filmů můžete do 20.2. tamtéž.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 18.2. ve 20.00 hod. - Společenský večer všech přátel koní, v Ivančicích,
Besední dům - vinárna, poplatek: 100 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 23.2. v 17.00 hod. - Pleteme z pedigu - pro začátečníky - košíky, podnosy,
v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + materiál, s sebou:
zahradnické nůžky. Nutné se předem přihlásit.
• 25.2. - Lackenhof am Ötscher. Poplatek: do 7 let - 450 Kč, do 15 let - 850 Kč,
do 19 let - 1050 Kč, dospělí - 1250 Kč, senioři - 1050 Kč.
• 25.2. v 9.30 hod. - Dvouhodinovka zdravého cvičení - Powerjóga, dancejóga,
v SVČ Ivančice, Komenského nám.7, poplatek: 65 Kč, s sebou: pohodlný cvičební úbor, podložku, pití.
• 25.2. v 18.00 hod. - Diskotéka pro mládež - aneb hudební večer sestavený
na vaše přání, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (hasička), Klub mládeže
Medúza, poplatek: 20 Kč.
• 26.2. v 15.00 hod. - Maškarní karneval - Indiánskou stezkou - odpoledne
plné her a soutěží. V Ivančicích, v hale na Rybářské ulici, poplatek: děti 10 Kč,
dospělí 30 Kč, s sebou: přezůvky.
• Připravujeme: • 18.3. - Spital am Semmering - Stuhleck. Poplatek: do 6 let 400 Kč, do 15 let - 900 Kč, do 19 let - 1200 Kč, dospělí - 1300 Kč. Odjezd vždy
v 5.00 hod. od Besedního domu. Poplatek zahrnuje: dopravu, skipas, lyžařské
pojištění, pedagogický doprovod. S sebou: lyžařské, popř. sáňkařské vybavení,
jídlo a pití na celý den.

Společenské centrum Cesta

V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015
• pondělí od 16.30 - 18.30 hod. - masáže šíje (nejlépe objednat:732 334 038).
• každé úterý od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy.
• pondělí od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská).
• Služba Mlýnek: - možnost namletí čerstvé mouky z jakéhokoliv zrna - buď
v době konaných aktivit nebo mimo tuto dobu po telefonické domluvě.
Veškeré aktivity jsou nabízeny zdarma.
• 25.2. od 10.00 hod. - Probuďte svou vnitřní sílu - tréninkový vzdělávací
program osobního růstu zaměřený na sebepoznání a efektivní životní strategie.
Účast zdarma, příspěvek na výukové materiály a studijní knihu činí 140 Kč.
Omezený počet účastníků. Bližší informace včetně pozvánky a přihlášky na
tel.: 732 334 038; 775 789 015. Klub zdraví Ivančice a vzdělávací agentura
Pyramida Leadership, spol. s r.o.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 16.2. v 15.00 hod. - Stopovaná ve sněhu, přijďte si nejen zasportovat, ale
prověřit i své znalosti. Poplatek 10 Kč.
• 25.2. - Dálkový pochod „Černohorské šlápoty” - délka 21 km, sraz v 8:15 na hl.
nádraží ČD v Brně. Info u vedoucí akce paní Bednářové (tel.: 737 840 958).

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 17.2. od 20.00 hod. - Společenský ples Základní školy Oslavany, hraje:
The BOX, Dělnický dům, pořádá ZŠ Oslavany
• 17.2. - Divadlo Jesus christ superstar - zájezd do Městského divadla Brno
na divadelní představení, odjezd autobusu v 18.15 hodin z AN se zastávkami
po městě. Začátek představení v 19.30 hod. Pořádá KIS Oslavany
• 18.2. od 20.00 hod. - II. Sokolský ples v Padochově. Sokolovna Padochov.
• 24.2. od 20.00 hod. - VIII. Reprezentační ples města Oslavany. Společenský
ples ve všech prostorách Dělnického domu Oslavany. Hraje: hudeb. skupina
E.M.I.L ve velkém sále; TREMOLO - v restauraci; Diskotéka - v baru. Součástí
programu slavnostní předtančení TK Orion, vystoupení dívčího oddílu sport.
aerobicu, vystoupení soutěžního tanečního páru ve společen. tancích a vystoupení Taneční školy Zastávka u Brna. Bohatá tombola. Pořádá Město Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• od února nabídka spontánní činnosti, v prvním poschodí na malém sále.
Herna: • každé pondělí od 16.45 do 18.00 hod. a pátek 16.30 - 18.00 hod.
si můžete u nás najít zábavu dle vlastní chuti a nálady • stolní tenis • kulečník
• elektronické šipky • deskové a karetní hry. Veškeré činnosti nabízíme zdarma
Pedagogický dozor zajištěn.
• 16.2. v 15.00 hod. - Stopovaná ve sněhu, přijďte si nejen zasportovat, ale
prověřit i své znalosti. Poplatek 10 Kč.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• ne 12.2. v 18.00

KURÝR
Akční, krimi Francie, USA

• stř 15.2. V 18.00

WALLACE & GROMIT:
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA
Animovaná komedie VB

• so 18.2. ve 20.00
• ne 19.2. v 18.00

40 LET PANIC
Romantická komedie USA

• stř 22.2. ve 20.00

DOOM
Horor USA, ČR

• so 25.2. ve 20.00
• ne26.2. v 18.00

KING KONG
Akční film, Nový Zéland, USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• stř 15.2. ve 20.00

LÁSKA NA INZERÁT
Romantická komedie USA

• ne 19.2. ve 20.00

TAJEMNÝ LET
Akční drama USA

• stř 22.2. ve 20.00

ELIZABETHTOWN
Romantická komedie USA

• ne 26.2. ve 20.00

LOVCI DINOSAURŮ
Akční, sci-fi USA, Německo, ČR

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 18.2 v 18.00

MRTVÁ NEVĚSTA
TIMA BURTONA
Muzikálová komedie, VB

• ne 19.2. v 18.00

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU
Dobrodružná komedie USA, VB

• so 25.2. v 18.00

V MOCI ĎÁBLA
Horor USA

ŠÍLENÍ
Horor ČR
Změna programů vyhrazena.

• ne 26.2. v 18.00

ZUŠ Moravský Krumlov, Školní 139

Přijímá od 1. 2. 2006 žáky
do tanečního oboru

Vyučuje se: současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, tanec
v souboru, moderní tanec. Vyučování probíhá v tanečním sále školy,
vždy v úterý nebo čtvrtek, po domluvě s p. Yvonou Francovou.
Tel.: 515 322 283.

Dne 22. března proběhne v Městské knihovně v Mor. Krumlově
přednáška známého astrologa Milana GELNARA na téma:

Astrologie a partnerské vztahy
aneb Jak nezabít toho druhého
Upozorňujeme čtenáře a veřejnost na možnost zaslání SMS astrologovi - p. Gelnarovi. Každý, kdo do konce února zašle prostřednictvím SMS na tel.: 737 382 484 svá data narození (jméno, datum,
místo a čas narození), zdarma získá vytištěné kolečko svého
horoskopu. Na besedě je možnost zakoupení knihy Astrologická
předehra s výkladem horoskopu zdarma. Případné dotazy zodpoví
na uvedeném čísle nebo na internetové adrese: www.astrosfera.cz

VIDĚNÁ STRUKTURA ČASU
JAN WOLF A JOSEF BUBENÍK
MALBY, KRESBY, OBJEKTY

22. 2. - 30. 3. 2006, Galerie Knížecí dům, Mor. Krumlov, vernisáž
22. února v 18 hod., vystoupí fragment hudební skupiny Čankišou.

Orel Jednota Rakšice Vás srdečně zve
5.března 2006 do Orlovny v Rakšicích na

Dětský maškarní karneval
Hraje skupina UNI, začátek ve 14.00 hodin, vstupné dobrovolné.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
V případě zájmu otevře od dubna 2006

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Pro úplné začátečníky, Word, Excel, základy internetu.
Informace: DDM Mor. Krumlov, Lucie Chaloupková.

Přednáškový cyklus
Expedice Speculum
Nové archeologické objevy na Znojemsku
Termín: úterý 7. března v 18.00 hodin
Místo: Miroslav, sál radnice
Na přednášce se dozvíte, co nového odkryly záchranné
archeologické výzkumy posledních sezón především
na Miroslavsku a Krumlovsku.
Přednášet bude Mgr. Zdeněk Čižmář ze znojemského
pracoviště Ústavu archeologické památkové péče.
Pořádá redakce regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO
a Kulturní a informační centrum Miroslav.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Dolování uhlí v Oslavanech I.
Turisté, kteří přijedou do Oslavan, spatří nejprve haldu strusky,
míjí tichý areál bývalé elektrárny a
uvidí těžní a vodárenskou věž Dolu
Václav Nosek, dříve dolu Kukla.
Je to pozůstatek éry dolování uhlí
v Oslavanech. V areálu Kukly, ve
kterém je dnes kovozávod, hledáme
stopy po dřívějším dolování, ale jen
obě stavby a nedaleké haldy hlušiny
připomínají, že se zde cca 60 roků
těžilo černé uhlí.
Důl Kukla, od 1. května 1947
přejmenovaný na Důl Václava Noska, ukončil těžbu uhlí v Oslavanech
dne 31. srpna 1973, kdy byl vytěžen

a dílem penězi, „a že to vše upřímně
a nemrzutě budou spláceti a konati“.
Havíři na Oslavansku nebyli osvobozováni od roboty. Protože na dolech se pracovalo denně 12 hodin,
musely za ně vykonávat robotní
povinnost ženy a děti.
Po zrušení klášterů v roce 1782
císařem Josefem II. připadlo v následujícím roce oslavanské panství
císařské komoře. Dne 17. 3. 1785
byl vystaven propůjční list, který
zajišťoval oslavanskému těžířstvu
– vrchnosti na věčné časy výhradní právo dolovat na oslavanském
panství kamenné uhlí a ledek. Dne

Havírna - dům rodiny Müllerů, majitelů osl. těžařské společnosti
poslední vůz uhlí. Víme tedy přesné
datum ukončení těžby. Okamžitě se
naskýtá otázka: od kdy bylo uhlí
v Oslavanech těženo? Pro odpověď
se musíme vrátit o cca 250 let zpět.
V roce 1751 vydává Marie Terezie reskript vybízející vrchnost
v Čechách a na Moravě k hledání,
k těžení a používání rašeliny všude
tam, kde je velká spotřeba dřeva.
O dva roky později nabízí hrabě
Kořenský nahradit nedostatek
dřeva účinnějším způsobem a sice
použitím kamenného uhlí tak, jako
např. v Holandsku a žádá Marii Terezii o udělení zvláštního privilegia
k hledání a těžení uhlí na Moravě.
V témže roce byla v Brně provedena první zkouška kamenného uhlí,
která měla prokázat užitečnost a
nezávadnost při použití.
V roce 1755 se začalo používat
uhlí z Oslavan v Moravském Krumlově a Znojmě. Z počátku bylo uhlí
sbíráno s povrchu do brašen a sypáno na hromady nebo na formanské
vozy. Po roce 1755 začala oslavanská vrchnost s těžbou uhlí na
výchozech ve stráních v Balinech,
Zaklášteří, Verpachu a v rokli pod
Anenskou. V té době patří oslavanské panství Klášteru králové na
Starém Brně. V roce 1763 otevřela
abatyše Antonie de Ulrici naproti
zámku štolu Anton. Postupně bylo
nutné začít s hornickou činností
za pomocí primitivních pomůcek,
dlát a perlíků. Vykopané uhlí nebo
hlušina byla vytahována na povrch
v koších nebo kbelících pomocí
rumpálu. Velké potíže způsobovalo zavodňování kutisek. Proto po
dosažení asi 30 metrů byla kutiska
opuštěna a zaražena další.
Po roce 1764 se začíná pod
vedením vrchnostenského správce
Franze Riedla těžit na Oslavansku
cíleně. Byl za to odměněn zlatou
medailí Marie Terezie. K panství
Oslavany patřilo v té době sedm
obcí a jedna samota. Pro dolování
byly rozhodující Oslavany, Nová
Ves, Padochov a Zbýšov.
V roce 1771 bylo císařem Josefem II. zrušeno nevolnictví a vrchnost s poddanými uzavírala robotní
kontrakty. O dva roky později byl
takový kontrakt uzavřen také mezi
oslavanskou vrchností a poddanými, ve kterém se poddaní zavazují
povinnost roboty konat dílem prací

11. října 1799 koupil celé panství
„do pravého vlastnictví na věčné
časy“, Jan Scharfft, ale bez práva
dolovacího.
Potíže s odbytem uhlí brzdily rozvoj dolů, obyvatelé i drobní podnikatelé dávali přednost dřevěnému
uhlí, topeniště v domech, dílnách
a cihelnách nebyla na uhlí uzpůsobena. V roce 1783 se těžilo uhlí na
Moravě pouze v Oslavanech a to na
Barboře (důl otevřela oslavanská
vrchnost v roce 1783, později pokračovali Müllerové) a na Majrově.
První zachovalá statistika z roku
1783 uvádí 300 tun vytěženého
kamenného uhlí.
Kolem roku 1785 přichází z Tyrol do Oslavan Jan Babtista Müller,
zkušený báňský úředník. Usazuje se
v údolí potoka Balinky a staví zde
obytné a hospodářské budovy. Sídlo
je nazýváno Werkhof (nynější Ha-

výdělku naplňovala rychle potřebné
množství pracovníků. Přistěhovalí
horníci tvořili významnou část
všech stálých horníků. Hlavní vlna
horníků – specialistů se přistěhovala ve druhém desetiletí 19. století.
V prvních letech 19. století platil
výnos osvobození horníků od vojenské služby, ale stále ještě platila
povinnost roboty.
Těžit se začalo štolou na Havírně za obytným stavením, která
postupovala směrem ke Zbýšovu.
Mimo ni zarazil Johann Müller na
druhé straně potoka k Oslavanům
důl a nazval jej Jánským. Z počátku se těžilo rumpálem, později
žentourem. Pro stálé záplavy byl
důl opuštěn a zaražen nový mezi
Padochovem a Zbýšovem a nazván
byl Barbora. V hloubce 30 metrů
byl opět pro stálé zaplavování vodou v roce 1854 opuštěn. Kolem
roku 1800 zarazil Jan Babtista
Müller důl Anna ve Zbýšově, Bylo
těženo do hloubky 30 metrů. Pro
nedokonalost odčerpání důlní vody
bylo pro zatápění dílo opět opuštěno.
Po smrti Johanna Müllera v roce 1806 pokračovala s těžbou a
vedením podniku jeho žena Anna
Müllerová s Antonínem Müllerem,
bratrem zemřelého a pak se synem
Janem. Dobývala kamencovou břidlici, v Havírně (tehdy zvané Werkhof) postavila dvě pece na vaření
ledku. Těžba kamencové břidlice
a kamence byla v té době velmi významná a předstihovala těžbu uhlí.
Používání uhlí se vlivem propagace i příkazů postupně rozšiřovalo. V roce 1804 bylo v cihelně dr.
Feistmantla v Brně zavedeno pálení
cihel uhlím. Dne 15. května 1813
vyšlo nařízení brněnského místodržitelství používat uhlí v okruhu
jedné míle (7,58 km) od Brna
k pálení cihel. Současně bylo zakázáno pod pokutou 100 zlatých používat pro pálení cihel dřevo. Nová
cihelna Leopolda Smetany u Hajan
již byla v roce 1813 projektována
na vypalování cihel uhlím. Také
průmyslové podniky po instalací
parních strojů (první v Brně r.
1818) zvyšovaly požadavky na dodávky uhlí. Ve stejné době má velké
zásluhy na rozvoji brněnského průmyslu, na zavádění parních strojů
a na modernizaci topenišť v brněn-

Památník obětem důlního neštěstí v roce 1860
vírna). Dne 16. dubna 1800 kupuje
Jan Baptista Müller od oslavanského těžířstva (oslavanské vrchnosti)
všechny oslavanské doly za 40.000
zlatých a získává výsadní právo těžby na oslavanském panství i s privilegiem – na věčné časy. Kupní
smlouva byla dne 20. června 1800
zanesena v Zemských deskách.
J. B. Müller zprvu těží kamencovou břidlici a břidličné lupky,
z nichž se získává ledek. Postupně
však získává na důležitosti uhlí.
Z počátku zaměstnával asi dvacet
pracovníků, jejich počet rychle
vzrůstal a v roce 1830 již zaměstnával asi 300 dělníků. Nová možnost

ských textilkách, Ferdinand Rittler,
správce rosických dolů. Jeho zásluhou byly několikanásobně zvýšeny
požadavky i těžba uhlí v rosicko-oslavanské pánvi.
Müllerová vytěžila ve vojenském
roce (od září 1822 do října 1823)
38.618 centýřů uhlí a 614 centýřů
ledku. Centýř byl 56 kg, převedeno
na metrické míry bylo vytěženo
uhlí 21.626 tun a 343 tun ledku.
Mimo potíží s důlní vodou hrozilo horníkům ještě další nebezpečí
a sice plyny a požáry. Dne 13. dubna
1820 došlo na dole Barbora k důlnímu neštěstí - „špatným povětřím“
bylo usmrceno 10 horníků. V pro-

tokolu ze dne 19. září 1820 je zaznamenáno: „…neboť v trati mezi
Mašinou a Barborou zuří požár uhlí
a celou jámu včetně obou štolových
tratí sv. Barbory naplňuje smrtícím
plynem, kterým deset mužů přišlo
o život…. K zamezení a odvrácení
rozšíření tohoto smrtícího důlního
povětří do celého důlního pole sv.
Barbory, byly poblíž šachty Barbory štoly zazděny.“
V roce 1830 otevírá Anna Müllerová se synem Janem Danielem
Müllerem opět důl Anna. Šachta
je vybavena už strojním zařízením. Další doly patřící Müllerům
- Barbora a Antonín - jsou v té době
opuštěny. Ve společnosti pracuje
300 dělníků. O dva roky později
Anna Müllerová zemřela a doly
přebírají synové Jan Daniel a Antonín, později se syny Jana Daniela
Františkem, Janem a Theodorem.
V roce 1839 bylo Brno spojeno
s Vídní železnicí. Tím byl zajištěn
důležitý předpoklad pro další odbytiště uhlí. O čtyři roky později
si majitelé dolů stěžují společně na
podvody při prodeji uhlí z Oslavan
a Rosic, které provádějí vozkové,
kteří vozí uhlí do Brna. V roce
1846 začínají Müllerové podnikat
v Krkonoších – v Zacléři, kde Jan
Daniel Müller koupil doly.
Kolem roku 1850 otevírá společnost Müllerů nový důl, nazývaný Müllerova šachta „Mašinka“

Dědičná štola
nění dolů měly Dědičné štoly.
Z názvu je zřejmé, že svému účelu,
tj. odvodňování a zamezení přítoku
do dolů, sloužily několik let nebo
generací. Ražení Dědičné štoly
(Erbštola), od 1. dubna 1851 v Zakláštěří směrem na Zbýšov trvalo
celkem 28 let. Byla dlouhá 3 082
metrů, odvodňovala celý jižní revír
a podchycovala ve Zbýšově sloje
v hloubce 130 metrů. Byla výdušná.
Ražena byla od řeky Oslavy k jámě
Charlota, z Havírny pokračovala
dále k severu. Nárůstem převýšení
terénu byly zakládány nad úrovní
Dědičné chodby další horizontální
směrná díla. Takto byly založeny
blíže k povrchu chodby Xaverský,
Christofori a Karoli. chodba pokračovala až k jámě Anna ve Zbýšově.
Ražení chodby bylo společnou
akcí podnikatelů Müllera, Kleina
a Baumgartena. Vláda tyto stavby
podporovala dotacemi. K významu
Dědičné štoly se ještě vrátíme.

Důl Anna z roku 1875
(Mašina je jiný důl), která byla
vybavena parním strojem z Fulneku. U šachty byla postavena také
parní pila a mostní váha. S velkým
nákladem byla pořízena podzemní
ventilace proražením větracích štol
(od 1850 větrací šachta Karoli mezi
doly Annou a Simsonem).
V roce 1848 začali hloubiti bratři
Jan a Antonín Müllerové a v roce
1853 otevřeli důl Simson ve Zbýšově, který byl vybaven nejmodernějšími stroji (strojovna, kotelna, parní
pila). Ve stejném roce bylo uděleno
povolení k výstavbě roubené noclehárny pro přespolní.
V letech 1854-57 měl závod
Müllerů hlavní těžební doly Mašinu, Annu a Simson, ve kterých se
těžilo uhlí jen nejlepší kvality, uhlí
znečištěné bylo ponecháváno v dolech. V roce 1859 byla u dolu Anna
vybudována koksovna, v letech
1870-72 byla podstatně rozšířena.
V roce 1851 byl dokončen projekt železniční dráhy Brno – Zastávka, který uvažoval o propojení
až na oslavanské doly. Privilegium
– koncesní listinu podepsal císař
František Josef I. 15. ledna 1854.
Dráha, která se nazývala „Uhelná“
byla uvedena do provozu 2. ledna
1856. Bylo tak zajištěna rychlá přeprava uhlí do Brna. Dne 10. srpna
1862 byla zprovozněna vlečka do
Zbýšova až k dolu Simson. Úsek
k dolu Anna byl otevřen 5. ledna
1873. Přesto, že v žádosti bylo
uvedeno propojení až k Nové Vsi,
tato část vlečky nebyla realizována,
protože v roce 1873 se v Oslavanech ani u Nové Vsi netěžilo.
Specifický význam pro odvod-

Dne 8. června 1860 došlo na dole
Františka v Padochově (nepatřil
Müllerům) k výbuchu třaskavých
plynů, při kterém zahynulo 53 horníků. Bylo to největší důlní neštěstí
v historii celého revíru. Výnosem
báňského hejtmanství ze dne 22.
července 1860 byla správa dolu
Františka vyzvána, aby zahájila
nařízenou stavbu druhé šachty pro
důl Františka. V srpnu 1861 byla
zaražena v Oslavanech na konci
těžebního pole dolu Františka nová
větrací a odvodňovací šachta. Z počátku nesla název „Nová“, později
důl Kukla. V roce 1865 byla tato
šachta uvedena do provozu.
Proč název Kukla? Jedna z pověstí praví, že když tudy utíkaly
jeptišky z oslavanského kláštera
do Brna, ztratila zde svou pokrývku
hlavy oslavanská abatyše. Nestačila ji už zvednout a jen zavolala

„Moje Kukla“. To srdcervoucí zvolání „kukla“ slyšitelné až do údolí,
přivedlo místní zbožné lidi k tomu,
aby kopci začali říkat Kukla
Pro nesváry mezi bratry, ale
hlavně proto, že Innerbergská společnost předložila Müllerům velice
výhodnou nabídku, prodává Jan Daniel Müller dne 1. dubna 1869 své
doly Innerbergské společnosti ve
Vídni za 2,200.000 zlatých. Oslavany tímto prodejem hodně ztratily, protože dříve se odváděla daň
z podnikání do Oslavan. Po prodeji
se odvádělo do Oslavan pouze 34%,
zbytek do Zbýšova a Padochova.
Müllerové přesunuli své zájmy do
Krkonoš, kde v Zacléři již měli
zavedeno Kamenouhelné těžařstvo
bratří Müllerů, ve kterém pracovalo
v roce 1869 250 horníků. V roce
1895 pětset dělníků a roční těžba
činila 70.000 tun uhlí. Jan Daniel
zemřel roku 1875, jeho syn Jan
zemřel v roce 1901. Oba zemřeli
v Havírně. Ke všeobecnému výprodeji Werkhofu dochází v roce 1892.
Éru rodiny Müllerů připomíná
část Oslavan zvaná Havírna, kde
jsou jimi postavené budovy i se
vstupní branou vcelku nezměněny.
Kolem roku 1860 si postavili majitelé dolů Müllerové svůj malý
„hřbitůvek“. Upravili terén, vybudovali 5 prostorných hrobek, do
kterých pohřbívali své mrtvé. Postavili také kapli sv. Barbory. V roce 1959 byl hřbitov rodu Müllerů
zrušen, hrobky srovnány a náhrobní
desky Müllerů jsou uloženy v kapli
sv. Barbory. Snad si mrtví zasloužili
větší úctu, když jako živí se postarali o povznesení Oslavan.
Protože Müllerové disponovali
velkým majetkem, mohli vypomoci
i mimo dolování. Jan Daniel Müller
přispěl značnou částkou postiženým v Ivančicích při velké povodni
roku 1862, ve Zbýšově financoval
postavení fary, roku 1871 se podílel na výstavbě veřejné nemocnice
v Ivančicích. František Müller založil v oslavanské škole první školní
knihovnu – zakoupil přes 200 knih.
Theodor Müller přispíval k zakládání škol, zasloužil se o stavbu
školy ve Zbýšově a v Ivančicích
vystavěl hospodářskou školu.
Tento článek je stručným popisem vývoje dolování v Oslavanech,
končící prodejem dolů Müllerova
těžířstva. Článek o dalších zajímavostech dolování v oslavanské
oblasti je připraven.
Jiří Široký
Použitá literatura:
• Plchová J., 2002, Rosicko-Oslavanská
černouhelná pánev datech
• OKNO – různá čísla několika ročníků
• Rejl L., 2001, Oslavanské pověsti
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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
•• pojízdné auto od r. 90 s STK, do
10.000 Kč. Tel.: 731 945 491.
•• starší Babetu v pojízdném stavu,
max. cena do 1.500 Kč. Tel.: 606 409
076, 14 - 18.00 hod.
•• dvoutaktní frézu tovární výroby,
s diferenciálem a uzávěrkou. Tel.: 515
322 293, Po-Pá 6-14.30 hod.
•• TP + SPZ na Moskvič 407. Tel.:
776 322 231.
prodám
•• Opel Vectra 1,8, 16V, r.v. 98, provoz 99, stř. metalíza, servisovaný, dovoz, climatronic, ABS, taž. zařízení,
elektrony, dálk. centrál, alukola, zimní + letní 205“, 4x airbag, orig. rádio,
175.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Lancia Kapa 2,0, benzín, r.v. 97,
modrá metal., tónov. skla, kožená sedadla, klima, el. sedadla, okna, zpětná
zrcátka, ABS, 88.000 Kč, rychlé jednání sleva možná. Tel.:721 276 102.
•• Seat Leon 1.6.SR (101PS), 70
tis. km, servis. knížka, r.v. 00, barva
červená, digi. klima, 4x airbag, 4x el.
okna, centrál, ABS, servo, alukola,
orig. radio, mlhovky, zachovalý,
189.000 Kč. Tel.: 737 710 095.
•• Mazda 323 1,4, r.v. 88, sport 6L,
elektrony, STK 10/06, motoricky
v pořádku, na ND nebo jen doklady.
Cena dohodou. Tel.:608 874 038.
•• Renault 19, stříbrný v dobrém stavu,
taž. zař., 35.000 Kč. Tel.: 728 462 886.
•• Š Favorit 136L, r.v. 89, v dobrém
tech. stavu, STK do 08, nová spojka,
po výměně oleje, tažné zař., zelená
barva, mírná koroze, 18.000 Kč,
rodinné důvody, spěchá, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 774 812 125.
•• Avii Furgon, r.v. 96, Mercedes 190,
2,5D. Foto možno poslat mailem.
Tel.: 602 732 414, 606 823 896.
•• WV Golf, r.v. 97, větší množství
ND, levně. Tel.: 776 322 231.
•• Toyota Corolla, přední mlhovky,
originál jap. nové zabalené. Tel.: 776
322 231.
•• Š Forman, různé ND, pohon LPG,
vč. TP, cena dohodou. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• Š Favorit bez TP, motor spolehlivý,
koroze karoserie, cena dohodou. Tel.:
723 664 916,16 -19 hod.
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB 37,
2ks 750-16C MB 60, vzorek 90%,
cena 1.800 Kč/ks. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• komplet. funkční motor + převod.
(5ti rychlostní) na Avii 21,31, 10.000
Kč. . Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. kabina na Avii 21,31,
modrá, 6000 Kč. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chlazením, r.v. 91, 7000 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• 4 ks pneu Barum Global, nové,
165/80 R13 i disky, 550 Kč/ks. Tel.:
736 608 169.
•• multikáru, stav dobrý, cena dohodou. Tel.: 731 455 763.
•• díly na Fiat Uno 1,5ie, PP a PZ
dveře bez koroze, motor, benz. pumpu, nádrž, zadní nárazník aj., levně.
Tel.: 602 150 656.
•• ručně dělanou frézu, motor 250
ccm pérák, nutno vidět, 2.000 Kč.
Tel.: 607 766 377.
•• spoiler na Mazdu E 2200, 3.500Kč.
Tel.: 731 756 155.
vyměním
•• plechový disk z Felicie za disk
z Favorita. Tel.: 728 316 236.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD v MK k rekonstrukci. Tel.: 723
734 468.
•• byt 1+1 v OV v Ivančicích a okolí
nebo garsonku. Tel.: 732 531 545.
•• přenosnou betonovou garáž, tzv.
skořepinu v dobrém stavu. Odvoz si
zajistím. Tel.: 732 777 155.
prodám
•• Prodám RD v Mor. Krumlově, I.
NP - 4+1, koupelna, WC, jídelna,
balkon, technické podlaží - 2 pokoje,
komora, kotelna, garáž. Pozemek
376 m2, velmi dobrý tech. stav.
Cena: Kč 1.800 000 (nejvyšší nabídce), Tel.: 602 755 265, RK Krajíček.
•• RD 3+1, 4+1 se zahradou v Ivančicích, cena doh. Tel.: 776 250 564.
•• RD s garáží, vedlejšími místnostmi, zahrádkou, postaven r. 1982, vh. i
k podnikání, Ivančice, Němčice. Cena
2,6 mil. Kč. Tel.: 721 617 463.
•• dům ve Vedrovicích 2+1 po rekonstrukci, koupelna, WC, ÚT, plyn, velká garáž, dvorek a zahrada, 950.000
Kč. Tel.: 604 795 874.
•• RD 1+1 ve Vémyslicích, vh. na
chalupu, plyn, dvorek, 225 tis. Kč.
Tel.: 739 179 728.
•• cihlový byt 3+1 v MK. Tel.: 723
734 468.
•• 2+1 v OV v Ivančicích. Tel.: 739
042 856.
•• RD 2+1, Čermákovice, příprava
na podkroví, zahrada 500 m2, garáž, 1.000 000 Kč. Tel.: 543 214 215,
724 322 242.
•• byt 3+KK, cihlový, pěkný, v MK,
ihned volný. Tel.: 777 582 899.
•• DB 3+1 s garáží v H.Kounicích,
cena dohodou. Tel.: 731 711 837.
•• 3+1 v OV v Ivančicích, po celk. rekonstr., v cihlovém domě, nová kuch.
linka, velký balkon. Tel.: 608 700 979.
•• DB 1+1 na Sídlišti v MK, 365 tis.
Kč. Tel.: 515 323 912.
•• garsonku na Sídlišti v MK.
Cena dohodou. Tel.: 515 338 440,
605 779 590.
•• garáž v Oslavanech - Starohorská,
Letkovská. Tel.: 546 423 641.
pronajmu
•• Nabízíme prostory k pronájmu
blízko středu centra v MK, vhodné
pro obchod, kancelář apod. Tel.:
606 704 379.
•• byt 3+1 v OV, 2.000 + 2.700 Kč
inkaso, Oslavany. Tel.: 602 501 114.
hledám podnájem
•• 1+1 nebo jen garsonku v bytě, ale
nejlépe v RD, v Ivančicích. Jsem bezproblémová nekuřačka, prosím nabídněte, levně. Pomohu v domácnosti,
solidní jednání. Tel.: 777 877 631.

Stavba - zahrada

koupím
•• kdo levně prodá nebo daruje funkční plečku na plevel. Tel.: 732 615 485.
prodám
•• oběhové čerpadlo, rok použité,
1.500 Kč. Tel.: 777 563 362.
•• samonivelační stěrku k opravě betonu s velkou tvrdostí. Cena dohodou.
Tel.: 721 550 559.
•• míchačku, trakařová, tovární výroby, 5.000 Kč; plechovou klenbovou
šablonu, rozpětí 120 cm, š. 45 cm,
700 Kč. Tel.: 606 585 715.
•• 4 ks, pilový kotouč na katr Ø 1000
mm síla 6mm, prům. díry 40 mm;
vibrační desku na beton, 2.200 Kč;
elektromotor 10 Kw 970 ot./min.,
4.000 Kč; brusku na železo, dvoukotoučová, litinová, zámečnická. Tel.:
731 756 155.

•• deskové plechové radiátory s vlnkou, velmi zachovalé, 2 ks 1,2x1 m,
900 Kč/ks; 1 ks 1x1 m, 800 Kč, 1 ks
dvojitý s 2 vlnkami 60x90 cm, 900
Kč. Při odběru všeho sleva 10%. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• stropní versalitové desky 60x60,
80 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání
5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• nerez dřez s odkládací plochou,
obvod 86 x 43,5, výlevka 36,5 x 33,5,
hl. 14 cm, 500 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.

Vybavení domácnosti

prodám
•• šatní skříň s nástavcem, světlá borovice, 1.500 Kč, sleva možná. Tel.:
721 806 120.
•• zachovalý nábytek z dětského pokoje, skříň, psací stůl, válendy s ÚP,
otoč. židle, police, cena dohodou.
Tel.: 606 392 215.
•• komplet ložnici, postele s ÚP,
noční stolky s lampičkami, kosmet.
stolek s taburetku, 2x skříně se zrcadly, 2x nástavec nad skříň, stáří 6 let,
7.500 Kč. Tel.: 606 175 943.
•• lampu do tvaru měsíce, velký
oblouk, podstavec kámen, chromový
oblouk, stínidlo z plastu (prasklé),
500 Kč. Tel.: 606 175 943.
•• bílou koupelnovou skříňku s umyvadlem; křišťálový lustr pětiramenný;
stůl s cibul. nohama + 2 židle; jídelní
stůl se zlatou nohou v provedení olše
(nový). Tel.: 605 776 380.
•• rozkládací otoman v dobrém stavu, 300 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• kuch. nerezový dřez s dvěma odkapávadly, vestavěný ve skřínce + nerezová baterie, vše téměř nové. Cena
dohodou. Spěchá. Tel.: 775 120 782.
•• roh. sprchový kout, 80x80, se zástěnou, nepoužitý. Tel.: 603 352 518.
•• plně funkční 2 nebo 4 mega grafickou kartu pro sběrnici (slot) ISA (486
DX)! A kartu tuner (rádio,TV) pro
sběrnici ISA; kabel do karty PCMCIA
Xircom CEM56-100, modemový
kabel typ RJ 11, nabídněte, e-mail:
svitorka@centrum.cz

Elektro a elektronika

prodám
•• TV Sony Trinitron, 55 cm, 5.000
Kč; tapedeck Sony 1 kazetový komponent, 2.000 Kč. Tel.: 731 945 491.
•• kvalitní reproduktory Sony 2x70W,
ve dřevě, 70 cm vysoké, 3.000 Kč.
Tel.: 731 945 491.
•• plně automatická nabíječka hama
pro 1-4 ks akumulátoru Mikro (mikro
tužkové, AAA), Mignon (tužkové,
AA), Baby (C), Mono (D) nebo 9V
E-Blok. Cena dohodou, e-mail:svitorka@centrum.cz
•• barevnou tiskárnu vysoké rozlišení
5740 dpi záruka 1,5 roku připojení
LPT/USB. Instalace Windows 95 až
XP (nevybalená z krabice!), 3000 Kč,
e-mail:svitorka@centrum.cz
•• levně BTV - obraz 63 cm, 400 Kč,
jen vážní zájemci, (MK), e-mail:svitorka@centrum.cz
•• BTV Sony 70 cm, 100 Hz, stereo, plochá obrazovka, subwoofer, 6.000 Kč.
Tel.: 723 577 803.
•• starší PC, hry, klávesnice, myš a
monitor vše za 800 Kč, MK, e-mail:
svitorka@centrum.cz
•• kameru A 8 L2 Supra - výroba
Meopta Brno, 200 Kč, e-mail:svitorka@centrum.cz
•• 3 fázový elektromotor 1420 ot., 3
kW, 1 fázový, jednoúčelový, 1400 ot.,
200 W, proudový chránič FI 63A, cit-

livost 0,1A. Tel.: 605 471 368.
•• epilátor zn. Braun silk epil, málo
používaný, 500 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18. hod.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.
•• automatickou pračku Ardo na 5
kg prádla, stáří 7 let, 1.000 ot., plně
funkční v dobrém stavu, 3.500 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• ledničku Ardo 150 l, š. 50 cm. Tel.:
605 782 202.
•• pultový mrazák Gorenje 310 l,
2.000 Kč. Tel.: 607 642 399.
•• mrazák, 5 šuplíků, 500 Kč. Tel.:
777 346 453.

Vše pro děti

prodám
•• kompletní výbavičku 0-8 měs.
(možno i jednotlivé kusy), zavinovačku bílou, rychlozavinovačku,
bavlněné pleny malé a velké (nové
nepoužité), odsávačku mat. mléka.
Oslavany. Tel.: 546 423 641.
•• autosedačku Chicco 0-13 kg, nová
se shrnovací stříškou, polštářek navíc,
1.400 Kč. Tel.: 606 121 533.
•• kočár, 4 komb., oranžovožlutý, nafukovací kola, přehaz. rukojeť, taška,
pláštěnka, 6 měs. používaný, v záruce, 2.000 Kč. Tel.: 737 028 701.
•• dětské sáňky. Tel.: 605 776 380.
•• sedačka bezpečnostní za kolo, 500
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.
•• botičky do vody (možno i jako
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.

Zvířata

koupím
•• andulky, korely, zebřičky, kanáry
aj., dále mláďata velkých papoušků
z budky na dokrmení. Platba hotově.
Tel.: 603 841 097.
prodám
•• morčata, potkany, 10 malých na
krmení. Tel.: 724 511 329.
•• německý ovčák s PP, po super
rodičích, obranář, RTG 0/0, potomci
výborné povahy, odběr 2/06. Tel.: 777
292 708.
•• nabízím ke krytí něm. ovčáka s PP,
RTG 0/0, mohutný, silný, ostřejší povahy, početné vrhy. Tel.: 603 578 021.
•• fena NO, 5 let, velice hodná a
poslušná, nevh. k drůbeži. Za symbol.
cenu. Tel.: 608 874 038.
•• milá štěňata zlatého anglického
kokršpaněla, možnost vidět rodiče,
odběr ihned, jen do dobrých rukou.
MK. Tel.: 604 285 341.
•• štěňata bíglů bez PP, westíků bez
PP, vše očkované, odčervené. Tel.:
728 842 674.
•• štěňata šarpeje, plavá a zlatá barva,
výborní rodiče. Tel.: 774 504 232.
•• štěňata čau-čau, červená barva.
Tel.: 774 247 773.
•• pudl trpasličí a střední černý,
štěňata s PP, očkovaná, odčervená,
tetovaná. Tel.: 739 061 743.
•• andulky různých barev, jaro 05,
1ks/70 Kč, osmikotcová králíkárna,
700 Kč. Tel.: 776 322 231.
•• 6 měs. starou fenku Bigla, pěkná
vh. do chovu, zvyklá na ostatní psy,
z početného vrhu, 2.800 Kč, rodinné
důvody, spěchá. Tel.:728 198 647.
•• bezpečnostní přepravní klec na psa,
pochrom., 105x75x70, 2.800 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

daruji
•• koťata. Tel.: 723 464 040.

Služby

•• Nebankovní půjčky pro zaměstnance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění
oken a dveří, sítě proti hmyzu,
lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo,
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321,
602 719 156.
•• Relaxační masáže, jen v sobotu.
Objednat lze vždy v pátek od 18 do
21 hodin na tel.: 732 182 954.

Různé

•• kdo půjčí 20.000 Kč na měsíční
splátky 1.000 Kč, někdy možno i
více, přeplatek kolem 5.000 Kč. Spěchá. Tel.: 724 511 329.
koupím
•• levné a zachovalé dámské a dívčí
brusle, vel.: 41-42 a 33-34. Tel.: 736
615 608 i SMS.
•• palivové dřevo, akát, dub, smrk,
borovice atd. Můžu i vykácet a odvézt. Okolí Ivančic. Nabídněte. Tel.:
604 677 992.
•• šrotovník domácí výroby, cena
dohodou. Tel.: 728 921 466.
prodám
•• lahve PB 10 kg, 3 ks, cena dohodou. Tel.: 515 333 910.
•• 2x starší lyže s novým vázáním,
na věk 12-14 let, 1x na 6-8 let; košťata březová 10 ks; dřevěný dvoják
s 6-ti příčkami. Vše levně. Tel.: 515
336 601.
•• řeznické háky, s kladkou, 40
ks, 100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• smalt. plech na kruh. bazén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000 po
18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18. hod.
•• hoblovačku š. 40 cm, dva nože,
8.000 Kč, pásovou pilu litinovou
průměr 80 cm, 20.000 Kč. Tel.: 604
233 397.
•• parní soupravu na okna, dřezy, kachličky, 1.000 Kč. Tel.: 732
605 525 po 14.00 hod.
•• Ulticar - magnetoterapie. Známé a
klinicky testované jsou účinky u těchto onemocnění: artróza, zlomeniny,
bolesti hlavy, otoky a záněty, popáleniny, revmatizmus, dna, onemocnění
plotýnek, atd. K použiti doma i v autě
230V/12V, 11000 Kč, e-mail: svitorka@centrum.cz
•• Laser Softlight pro dom. použití.
Léčí v těchto aplikacích: akné, opary
na rtech, jizvy, padání vlasů, modřiny,
vyrážky, lupénka, bércový vřed atd.
Jen vážní zájemci, 2500Kč, e-mail:
svitorka@centrum.cz
•• prase 200 kg, cena 30 Kč/kg. Tel.:
606 279 602.
•• prase 150 kg, cena 33 Kč/kg. Tel.:
739 072 834.
•• konzumní brambory 350 Kč/100 kg.
Tel.: 739 072 834.

Hobby

koupím
•• skříň na 3 zbraně. Tel.: 737 745 348.
prodám
•• prodám akvárium pro hlodavce,
d/š/v/120/40/50, 500 Kč. Tel.: 724
511 329.
•• harmoniku knoflíkovou, 1.000 Kč.
Tel.: 732 605 525 po 14.00 hod.

•• fotoaparát Praktica MTL 5B s
objektivy 1,8/50, 2,8/29, 3,5/135,
mezikroužky, blesk na 220V s adapterem na baterie, fotoaparát Polaroid
600; dám za poštovné fotoaparát
Balda s uzávěrkou Compur. Tel.: 723
332 839.
•• automatický fotoaparát Olympus
v novém pouzdře + 2 nové filmy. Nepoužívaný, krásné fotografie, možno
vidět. Cena 700 Kč. Tel.: 775 120 782
•• golfové hole červené, červený
potah s obrázky, dvojkolečka, 800
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.
•• „zdravé“ sportovní boty Prestige,
vel. 7, jednou nošené, vhodné do haly,
ale i ven. Původní cena: 800 Kč, nyní
400 Kč. Tel.: 775 120 782.
•• obaly na tenisovou raketu zn. Fischer, Wilson, úplně nové, 400 Kč/ks.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18. hod.
•• 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; Blizard, váz. Tyrolia,
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.

Seznámení

•• Prosím Evu, která je učitelka a přestěhovala se do Trstěnic a poznala
Jary (technika z kapely) a byla na
zábavě v Březí, aby zavolala na tel.:
776 633 111, Jara.
•• Já, domácí kutil 37/176, 2x zklamaný, hledá ženu do 40 let, která je
též zklamaná, Ivančice a okolí MK.
Tel.: 774 633 110.
•• Vážená, pokud máte ráda přírodu,
chybí Vám něha, láska a porozumnění,
pokuste se pomoci náhodě. Jsem 34/
172 finančně nezávislý, nekuřák všestranných zájmů. SMS: 723 086 476.
•• Hledám dívku, ženu, která je ve
vztahu tak málo využitá, jako já, k nezávaznému intimnímu vztahu, život
se má žít naplno. Tel.: 775 988 004.
•• Muž 33 let, hledá ženu do 34 let,
která nechce být sama a chtěla by
trvalý, upřímný a vážný vztah. Tel.:
607 850 772.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Základní škola Miroslav, okres
Znojmo, přijme učitelku AJ (zástup za
MD). Nástup 1.5.2006. Tel.: 515 333
123, zs.miroslav@zn.orgman.cz
•• Hledám práci na VPP v oblasti
účetnictví a mezd v okolí Ivančic a
MK. Zodpovědný přístup. Tel.: 777
710 965, 546 434 112 večer.
•• Hledám práci na přivýdělek,
nejraději domů, nabídněte. Tel.: 721
761 942.
•• Nabízím přivýdělek - finance,
obchod. Tel.: 607 785 566.
•• Hledám jakoukoli brigádu na víkendy. Tel.: 606 411 065.
•• Hledám domácí práci, kompletaci
výrobků apod. Tel.: 606 411 065.
•• Hledám brigádu od 8-14,20 hod.,
v kuchyni úklid, rovnání zboží apod.
SMS na tel.:736 615 608.
•• Přijmu elektrikáře, vyhláška č.50,
řidič. průkaz sk. B. Tel.: 732 842 837.
•• Hledám jakoukoli lehkou práci i na
zkrácený úvazek, příp. brigádu. MK
a okolí. Tel.: 608 456 273.
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Převody DDM nikdo nechce

/Miroslav, Moravský Krumlov/ Na krajském úřadě odboru školství
se uskutečnilo setkání ohledně převodu zřizovatelských kompetencí
DDM z krajského úřadu na města. Sešlo se kolem dvaceti zástupců
měst a obcí, ve kterých domy mládeže fungují. „Z mého pohledu
zhruba 90 procent zástupců měst tento návrh jednoznačně odmítlo.
Argumenty byly, že se jedná o zařízení, které je nadregionálního významu a proto by měly zůstat v kompetenci kraje. Město Miroslav má
k tomuto stanovisko zcela jasné. Když se o tomto problému začalo
mluvit ke konci roku 2005, byla svolána porada starostů mikroregionu,
kteří tento převod jednoznačně odmítli. I zastupitelstvo města bylo seznámeno se situací na prosincovém zasedání a vyjádřilo se s stejným
výsledkem s tím, že chtějí být průběžně informováni. V této souvislosti
je jedná vlastně o dva problémy. Kraj deklaroval, že to nebude v žádném případě nařizovat a půjde o dobrovolnost ze strany zájemců. Pro
převod se vyjádřila pouze tři města. My tvrdíme jednu věc, že kdyby
došlo k nějakým problémům, tak se samozřejmě činnost DDM bude
podporovat. Jak bylo řečeno, obce už dávno DDM podporují, přispívají
na činnost, propagují, poskytují se jim prostory bezplatně a jiné úlevy,
takže podpora je dána. Proč by se ale kraj měl zbavovat financování
DDM. Jak jeho představitelé tvrdí, jde jen o kapku v moři, tak proč se
o tomto vlastně jednalo. Je lepší vynakládat peníze na využití volného
času, než potom následně řešit patologické jevy jako záškoláctví nebo
používání návykových látek a vandalizmus. Přítomní se ve velké většině shodli na tom, že není důvod k tomu převádět DDM na obce,“ uvedl
jeden z účastníků setkání místostarosta Roman Volf. Krajští zástupci
reagovali tak, že tyto výsledky jednání berou na vědomí a v budoucnu
se k tomuto tématu pravděpodobně zase vrátí. „Případnému převodu

foto: SVČ Ivančice

zmínit také noviny Zrcadlo a TV
Brněnskou jedničku, kteří nás
mediálně podporovali a zviditelňovali. Bez nich by to také nešlo. Dík
patří také všem, kteří se pohybují
v zákulisí. Poděkovat chci také
svému otci, který pomáhá, kde se
dá, a samozřejmě manželce, která
s námi má obrovskou trpělivost,“
uvedl Martin Schneider.
Po velmi úspěšné loňské sezóně
jsou všichni v týmu odhodláni
k ještě většímu nasazení a k lepším
výsledkům nejen u nás, ale i v
Evropě. Neméně zásadním cílem
je vybudovat v Neslovicích prvotřídní závodní dráhu s kvalitním zázemím pro začínající motokrosové
závodníky z řad těch nejmenších.
To se samozřejmě neobejde bez
spousty finančních prostředků,
které lze získat hlavně prostřednictvím sponzorů. „Myslím, že jsme
naše sponzory nezklamali. Kluci
dosáhli vysoko a je na ně vidět. To
samozřejmě přináší ovoce i našim
Foto: Květoslav Adam
Na sobotu 4. února připravil
AMK MOTOSPORT TEAM
NESLOVICE přátelské setkání
se svými sponzory a příznivci.
Ve stylovém prostředí penzionu
Pamir ve Zbýšově se hosté setkali
se všemi jezdci týmu.
Úvodem trenér Martin Schneider představil členy týmu, kteří
postupně přijížděli na svých strojích. Kromě Tomáše Hrabala se
předvedli oba jeho synové, kteří
v loňské sezóně přivezli evropské
body. Dominik Schneider ve třídě
do 65 cmm získal stříbrné místo
na mistrovství Evropy a bronz
na MČR mladších jezdců. Jeho
mladší bratr Erik dosáhl ve své
kategorii mezi evropskými jezdci

Želetice 63 • tel.: 732 203 820
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU

kuchyně • kancelářský nábytek

dětské pokoje • předsíňové stěny

DDM na město se nebráníme jako většina měst. Pro nás jsou důležitá
dvě stanoviska. Zaprvé, jak se k tomuto postaví krajský úřad. A za druhé, o tomto případném převodu DDM bude jednat rada města a následně zastupitelstvo, jehož stanovisko bude v tomto směru rozhodující,“
uvedl starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Úspěšná sezóna Motosport teamu z Neslovic

Nejmladší členové týmu
nejvýše a odvezl si zlatý věnec.
V mistrovské tabulce České republiky je na skvělém druhém místě.
Po úvodních slovech Martina
Schneidera a promítnutí efektního
sestřihu z tratě v Neslovicích byli
věcnými dárky obdarováni zástupci
sponzorských a partnerských firem.
„Chci osobně poděkovat všem,
kteří nás v loňské sezóně podpořili
a pomáhali nám. Byly to především společnosti Hutira s.r.o.,
Arttec, spol. s r.o., Kozák spol. s
r.o., G&C Pacific a.s., Self servis
spol. s r.o., Čalounictví Cobra
s.r.o., tiskárna Centrpress spol. s
r.o., Poštovní spořitelna, Sette spol.
s r.o. Bonmoto, Nobody, Moto
Zloch a mnoho dalších. Musím

Foto: Květoslav Adam

sponzorům ve formě reklamy a
propagace. Ke zviditelnění našich
partnerů jistě také přispěje smlouva
o hlavním mediálním partnerství
s metropolitní televizí Brněnská 1.
Dohodli jsme se, že v pravidelných
spotech poběží na obrazovce informace o závodech a výsledcích,
takže i tohle je další pozitivum pro
naše partnery. Všem jsme chtěli
dnes poděkovat alespoň předáním
drobných upomínkových předmětů a dárků. Věříme, že je ani v
následující sezóně nezklameme,“
doplnil Schneider.
Oficiální část programu zakončila autogramiáda bratrů Schneiderů a Tomáše Hrabala a možnost
shlédnutí závodních motocyklů a
vavřínů a cen všech jezdců.
Příjemné chvíle ve zbýšovském
penzionu Pamir doplnila svou produkcí country kapela Maranta. Ve
večerních hodinách byly prostory
otevřeny i veřejnosti a následoval
taneční večer plný dobré zábavy.

Dvěstě litrů benzínu od České pojišťovny

