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Výsledky voleb mnohdy překvapivé

Nevíte si rady
s vánočním dárkem?
Věnujte svým nejbližším poukaz
na dovolenou a výběr destinace
nechte na nich.
Hodnota každého 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. prosince 2007. Poukaz můžete
zakoupit v kanceláři CA, nebo si jej objednejte telefonicky a bude Vám zaslán
poštou na dobírku (k uvedené ceně se připočítává poplatek za dobírku).

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

Stížnosti na průběh voleb

/Ivančice, Brno/ V Ivančicích se šetří námitka k průběhu voleb
s tím, že mohlo dojít ke špatnému sečtení volebních hlasů.. „Celkem
evidujeme 9 žalob na neplatnost voleb z Jihomoravského kraje. Z toho
jedna je z Ivančic od strany Zelených na neplatnost voleb pro špatné
spočítání hlasů. Ze znojemského okresu tu nemáme ohledně voleb
žádnou žalobu,“ uvedla pracovnice krajského soudu v Brně. V médiích
již proběhla zpráva, že Zelení z Ivančic podali na krajský úřad stížnost
na průběh komunálních voleb. Tuto informaci ale vyvrátil Jiří Klement
z oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu. „Krajské
úřady nejsou oprávněny přepočítávat výsledky voleb. Podle platné
legislativy o volbách do zastupitelstev obcí může každá osoba zapsaná
do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva
volen i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
pro volby do určitého zastupitelstva, podat návrh na neplatnost
hlasování, neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta do
tohoto zastupitelstva. Návrh lze podat příslušnému Krajskému soudu
ve lhůtě do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí,“
objasnil Jiří Klement.
„Ve sdělovacích prostředcích se objevily informace, že Strana zelených
podává stížnost či návrh na neplatnost hlasování při komunálních volbách
v Ivančicích. K tomu sděluji, že Městský úřad Ivančice není oficiálně
o ničem takovém informován a žádným kompetentním orgánem nebyl
v této věci dosud kontaktován,“ uvedla Růžena Chládková, vedoucí
odboru vnitřních věcí MÚ Ivančice. „Prokazatelně došlo k nedodržení
metodiky sčítání hlasů naší volební strany v jednom volebním okrsku.
Preferované hlasy jednotlivým kandidátům se měly dopočítávat
k počtu volených zastupitelů. My ale víme, že se minimálně v jednom
okrsku prováděl ten dopočet k číslu deset a ne k číslu patnáct. Tudíž
nám byly odebrány hlasy,“ uvedla za ivančickou Stranu zelených
Vendulka Krejčí pro Mladou Frontu DNES.
/jak/

/Region/ Tak už jsou za námi
komunální volby do zastupitelstev
měst a obcí. Co se týká bezprostředního vedení předvolební kampaně nedošlo k nečekaným výstřelkům, jen v některých městech
si někteří váleční štváči ukřivděně
a neoprávněně stěžovali prostřednictvím letáků, našli se i jedinci,
kteří vulgárně vybuchovali na
mítincích, nebo bezprostředně po
volbách „vítězoslavně opilecky“
sprostě nadávali. V samotném
průběhu však nedošlo k žádným
incidentům. Výsledky samotných
voleb jsou mnohdy překvapující
i v souvislosti s povolebním koaličním vyjednáváním o možném
ovládnutí radnic.
Například ve Znojně co do
počtu hlasů vyhrálo KSČM,
ovšem na mandáty skončilo klání
plichtou KSČM a ODS, kdy obě
strany získaly stejně po devíti
křeslech. V povolebních jednáních se narýsovala koalice ODS,
ČSSD (4 mandáty) a KDU-ČSL (5
mandátů). Z prozatímních jednání
vyplynulo, že o křeslo starosty
bude usilovat lídr ODS Petr Nezveda s tím, že dosavadní starosta
Pavel Balík (KDU – ČSL) dostane
křeslo prvního místostarosty. Tím
by toto spojení získalo potřebnou
nadpoloviční většinu. Ambice
i morální právo na starostování
ale má i jednička na kandidátce
KSČM Marta Bayerová. Definitivně se ale rozhodne při hlasování
prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva, tak jako všude jinde.
Oproti tomu zřejmě zcela jasno
mají v Miroslavi. Zde radnici na
další čtyři roky pravděpodobně
ovládne vítěz a dosavadní starosta
Augustin Forman (Pro přítomnost a budoucnost Miroslavi) ve
spojení s ČSSD. Velmi zajímavá
situace co do výsledků voleb
nastala v Moravském Krumlově.
Zde vyhrála doposud opoziční
ODS a dostala tak 5 mandátů
v 21 členném zastupitelstvu. Na
druhém místě se shodně umístilo
KSČM a Šance pro Moravský
Krumlov, oba po 4 zastupitelích.
Ale až povolební jednání o možné
vládnoucí koalici rozhodnou, kdo
stane v čele radnice. Pomyslným
jazýčkem na miskách vah jsou
hlasy sdružení Šance pro Moravský Krumlov, kterou do voleb
vedla dosavadní místostostarostka
Marie Valachová. O tyto čtyři hla-

foto: mask
sy, které rozhodnou, usiluje doposud vládnoucí koalice (KDU-ČSL
+ KSČM + ČSSD), ale i bývalá
opozice.
„V současné době každý den
probíhají jednání jednotlivých
stran a sdružení. K dnešnímu dni
jsou všechna jednání otevřená.
Věřím, že se nám podaří vše
v zákonném termínu zvládnout
a že všichni zvolení zastupitelé
zaujmou zodpovědný přístup ke
svým voličům,“ sdělila Marie
Valachová. „Zatím ještě není nic
definitivně rozhodnuto. Stále
jednáme o koalici s případnými
partnery o možném sestavení nadpoloviční většiny v zastupitelstvu
města,“ sdělil své stanovisko starosta Bartoloměj Pitlach, který byl
delegován jako jednička na kandidátce KDU-ČSL, která v novém

zastupitelstvu získala tři místa.
V současnosti není v mnoha
obcích stále rozhodnuto. I když
dochází k mnoha spekulacím,
vše bude jasné až po ustavujících zastupitelstvech. Ta jsou
většinou naplánovaná na 45
týden a nejčastějším datumem je
pondělí 6. listopadu. V menších
obcích našeho regionu bychom
se změny ve vedení radnice mohli
dočkat například v Hostěradicích,
Suchohrdlech u Miroslavi, Miroslavských Knínicích, Skalici,
Rybníkách, Prosiměřicích, Lesonicích, Kubšicích, Čermákovicích
a Bohuticích.
„U nás žádná koaliční jednání
neprobíhají, vše se rozhodne až
na prvním zastupitelstvu, které se
bude konat 6. listopadu,“ uvedl
například dosavadní starosta Ol-

bramovic Lubomír Čech. Oproti
tomu jasno už mají například ve
Vedrovicích, kde ustavující zastupitelstvo již proběhlo. Z hlasování
vyplynulo, že starostkou zůstane
i nadále Anna Gigimovová a to
rozdílem pouhého jednoho hlasu.
Nejen výsledky samotných voleb
jsou zajímavé, ale za zmínku
stojí i některé kandidátky. Mezi
ty méně obvyklé patřila třeba ta
v Medlicích, kde do zastupitelstva
kandidovala trojice s názvem
Motorky, sport a kosmetika, ale
úspěšní nebyli. Například v Tulešicích bylo patnáct kandidátek
po jednom hlasu a v Loděnicích
dokonce šestnáct.
V Ivančicích zvítězila KSČM
se sedmi mandáty, druhá je ODS
- tři mandáty a ostatní strany nebo
uskupení, kteří se do zastupitelstva dostali mají po jednom hlasu.
„V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří nám dali
důvěru a odevzdali své hlasy, ale
je to pro nás i velmi zavazující
pro příští volební období a tento
jednoznačný volební výsledek nás
zavazuje k velké odpovědnosti
k městu samotnému. Co se týká
povolebního vyjednávání, tak
našimi potenciálními partnery pro
další vedení města jsou všechny
tři nezávislé kandidátky a to Nezávislé Ivančice, Cesta k rozvoji
a prosperitě a Nezávislí městu,
občanům, kultuře, sportu mládeži,
a to na základě stanovisek jejich
volebních stran. Jednání probíhají a v podstatě jsou dohodnuta.
Ustavující zastupitelstvo bude 6.
listopadu. Naše zastupitelstvo má
15 členů a rada města 5 členů.
Naše dohodnutá koalice - KSČM
sedm hlasů plus tři mandáty stran,
které jsem uvedl výše, tvoří nadpoloviční většinu deseti mandátů
v zastupitelstvu,“ uvedl starosta
Vojtěch Adam a lídr na kandidátce
KSČM.
/dokončení na str. 2/
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Sýpka bude využita

/Želetice/ Architektonickou dominantou Želetic je také mimo jiné
bývalé obilné silo, které se již léta nevyužívá ke svému původnímu
účelu. Ještě do nedávné doby zcela bezúčelně chátralo. To se ovšem
změnilo. „Zaprvé jsme rádi, že tuto sýpku vůbec někdo koupil, protože
moře roků byla nabízena v různých realitních kancelářích a postupně
chátrala. Nakonec ji jedna firma koupila a podle našich informací by
měla být využita jako archiv. Snad by tam měl být i byt a práce pro dva
lidi jako správce. Pro obec je to dobrá zpráva z toho důvodu, že se tento
objekt skutečně využije, protože je to dominanta nejen pro nás, ale celé

Komplikace s uzavírkou mostu skončí až v prosinci

/Oslavany/ V současné době
probíhá jedna z nejzásadnějších
akcí, která mění vzhled a život
v Oslavanech. Týká se nejen samotných občanů města, ale i okolních obcí. Příčinou je uzavírka
mostu. Ten je odstaven, aby mohla
být vytvořena předpolí na obou
stranách mostu i s návaznými
komunikacemi. Automobilová doprava byla zcela zastavena.
„Chtěl bych poděkovat dodavatelské firmě, že do poslední možné chvíle umožnila ježdění přes
staveniště. Současná uzavírka by
měla trvat do 9. prosince. Toho
dne by měl být nový most otevřen
a předán do zkušebního provozu,“
sdělil starosta Vít Aldorf.
Spolu s uzavírkou je vytýčena
i objížďka. K této skutečnosti se
velmi negativně staví občané, kteří musí jezdit poměrně složitě
přes Letkovice, nebo trasou přes
Padochov. Ještě zásadnější je
komplikace především pro automobily těžší než 3,5 tuny, protože přes Letkovice vzhledem

k havarijnímu stavu mostu přes
řeku Jihlavu jezdit nemohou.
Velké problémy nastávají také
v oblasti autobusové dopravy.
V současnosti totiž nelze využívat stávající autobusové nádraží,
protože přes něj vede objízdná
trasa a docházelo by k porušení
bezpečnosti při výstupu a nástupu. Takže autobusy na nádraží nezajíždějí a končí trasu na náměstí
před městským úřadem. Celý
provoz organizuje Kordys, což je
koordinátor hromadné přepravy
osob pro JM kraj, který vytvořil
změněné výlukové linky. Počátky
byly velmi složité a dodnes panuje plno výtek na provoz.
„Podle mého názoru situaci
zatím nelze lépe řešit a je to zařízeno tak, aby autobusová doprava
fungovala. Samozřejmě není to
jednoduché a občané si museli
zvyknou. Je to záležitost dočasná
a je potřeba ji tolerovat. Od prosince tyto problémy nebudou,“
dodal Vít Aldorf.
V této souvislosti se v Oslava-

foto: jak

nech objevuje velká spousta specialistů z řad laické veřejnosti na
stavbu mostu, architekti, inženýři
a projektanti, kteří by toto dílo
naprojektovali lépe. Jejich výtky
směřují především k ohybům
zatáček, případně k šířce komunikace. „Projektová kancelář,
která kreslila projekt, společně
s investorem k tomuto problému

Náměstí mění svou tvář

foto: mask

Výsledky voleb mnohdy...

okolí a má obrovský význam. Zatím je vidět, že jsou instalována nová
okna a prostory jsou vyčištěné, počítá se snad, že do dvou let by měla
být opravena i fasáda, takže by všechny budovy v Želeticích mohly
být pěkné. Pochopitelně je to pro nás přínos, přijede sem více lidí a
bude se o sýpce více vědět, takže to je i dobrá reklama,“ sdělil starosta
Želetic Miroslav Bazala. Z neověřených informací by měla budova být
využita jako správní meziarchiv Ministerstva zemědělství. „Ministerstvo zemědělství sýpku v Želeticích nekoupilo, podle mých informací
ji zakoupilo pět fyzických osob k podnikatelským účelům,“ sdělila
Táňa Králová, mluvčí ministerstva zemědělství. Noví majitelé zatím
na dotazy redakce ohledně využití budovy nereagovali. Z historie této
monumentální stavby vyplývá, že budova jako silo nefunguje už přes
dvacet let. Když obec Želetice sýpku dostala, hledala pro ni využití. To
bylo především v konání kulturních a společenských akcí.
/mask/

Novinkou v Ivančicích je, že se z části změní rada města a další podstatnou novinkou bude nově zavedená funkce druhého místostarosty,
který bude mít na starosti investiční záležitosti, tato funkce bude uvolněná. Koalice pod vedením Vojtěcha Adama navrhne jako svého kandidáta
na místo druhého místostarosty Pavla Dočkala s tím, že místo dosavadního starosty a místostarosty zůstane nezměněno.
V Oslavanech zvítězila ODS s 8 mandáty, za ní KSČM 6 mandátů,
následuje Česká strana národně sociální s třemi zastupiteli. „Dosavadní
vývoj v povolebních vyjednáváních je takový, že se jednoznačně rýsuje
stav, kdy vládnoucí koalici bude tvořit ODS společně s ČSNS tak, aby
tato koalice měla v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, to znamená 11.
hlasů z 21. členného zastupitelstva. Tato dohoda je uzavřena a měla by
fungovat. K této koaliční dohodě se z největší pravděpodobností přidá
také KDU-ČSL se svými 2 hlasy za tiché podpory Sdružení nestraníků
s 1 hlasem a jednoho hlasu ČSSD. Tak by v opozici zůstali zastupitelé
KSČM. Nechceme politikařit, proto i v obsazení rady města, která je
sedmičlenná, by měli být dva zástupci z řad ODS, dva z ČSNS, jeden
KDU-ČSL a po jednom zástupci za Sdružení nestraníků a KSČM. Zástupce ČSSD, která získala jen jeden mandát, obsadí místo v prestižním
výboru zastupitelstva a to finanční, který rozhoduje o zásadních záležitostech v hospodaření města. Nově bude v Oslavanech zřízen jeden nový
výbor zastupitelstva s názvem Majetkový, investičně stavební a územně
plánovací. Ten bude mít na starosti veškeré záležitosti s nákupem nebo
prodejem majetku města, přípravu a stanovení cenové mapy a také se
bude zabývat zásadními investičními záležitostmi a územním plánováním. Výbor bude zřízen především proto, že v Oslavanech se rozbíhá
hodně investičních akcí a je potřeba, aby tyto činnosti byly koordinovány,“ uvedl dosavadní starosta Vít Aldorf (ODS). Co se týká uvolněných
členů zastupitelstva bude pravděpodobně situace neměnná, jde o dvě
místa a to starostu a místostarostu. Na starostu bude navržen Vít Aldorf
za ODS a na místostarostu Miloš Musil za ČSNS.
/mask/

foto: jak

M SPORT

/Oslavany/ V současné době panuje na náměstí v Oslavanech čilý
pracovní ruch. Konkrétně probíhá výstavba polyfunkčního domu, který má již hotovy základy a na nich se rýsuje hrubá stavba. Paralelně
s touto stavební aktivitou se město Oslavany pustilo do výstavby infrastruktury samotné plochy náměstí. Do konce července příštího roku
by minimálně polovina náměstí měla být ve své nové podobě hotova.
Plocha by měla sloužit především pro přístup do polyfunkčního domu.
Co se týká dalších objektů, tak v jarních měsících se rozběhne výstavba
bytového domu podél nábřežní zdi. Město toužebně očekává, že bude
vyslyšena jejich další žádost, která je směřována na získání dotačního titulu pro dům chráněného bydlení. Polyfunkční dům podle slov
investora by měl začít fungovat od října 2007. Součástí stavby, která
směřuje k budoucímu oslavanskému náměstí bude i nová trafostanice,
která bude nové náměstí napájet elektrickou energií.
/jak/

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

Váš osobní elektrospecialista

KO M P L E T N Í

ELEKTRO HANZEL

LY Ž A Ř S K Á
A H O K E J OV Á

OSOBNÍ PŮJČKA
ELEKTRO HANZEL

VÝSTROJ

VELKÝ VÝBĚR ZIMNÍCH BUND

Půjčíme Vám
až 500.000 Kč
na cokoliv !
Bez ručitele, bez poplatků,
a s mimořádným úrokem

od 8,5% ročně

Znojmo
Vídeňská 46
515 224 460

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

Miroslav
nám. Svobody 18
515 334 820

AFORD PLAST, s.r.o.

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

M. Krumlov
nám. TGM 44
515 322 110

Podzimní prodejní akce

Nabízíme Vám 12 typů pil se slevami až 3.000 Kč.
Akce trvá od 1. září do 30. listopadu 2006,
nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 437 323

přistoupili zodpovědně a je třeba
si uvědomit, že se nejedná o dálniční most a nebo o most na hlavním tahu silnice I. třídy, ale že se
jedná o most a komunikaci ve
městě. Ve městě je také třeba dbát
na bezpečnost a pro ni je upravena šířka komunikace, aby přinutila řidiče jezdit pomaleji,“ dodal
starosta Vít Aldorf.
/jak/

výrobce šestikomorových
plastových oken
Dále dodáváme sítě proti
hmyzu, veškeré žaluzie
a parapety.

Zastoupení:
Pavlík Ivo, Dukovany 221
Tel.: 602 719 156, 568 865 321
PODZIMNÍ SLEVA 40%

Děkujeme všem voličům,
kteří podpořili svým hlasem
nezávislé kandidáty
ŠANCE
PRO MORAVSKÝ KRUMLOV
Marie Valachová

OSLAVANY
Společnost zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl
příjme do pracovního poměru:

Obsluhu lisů
Seřizovače lisů
Soustružníky kovu - obsluhu CNC
Referenta expedice se znalostí NJ
Kalkulanta pro technický úsek
Technologa obrábění
Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace na adrese:
Padochovská 1, 664 12 Oslavany
tel.: 546 418 107,
e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz
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Opravený dobřínský rybník zvýší bezpečnost obce REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Dobřínsko/ Otevření nově
opraveného rybníka, které se odehrálo minulý pátek za přítomnosti
veřejnosti, již očekávala většina
dobřínských občanů.
„Dnes je ukončení opravy
rybníka, jeho otevření a předání
do užívání. Proběhla kolaudace
s prohlídkou nového díla i pro
veřejnost. Rybník se bude vesele
napouštět během měsíce. Celou
tuto akci musela obec proúčtovat
ze svého, peníze na ni jsme nedostali předem, ale jsou nám zpětně
proplaceny. Revitalizace přišla na
3,3 miliony korun z toho 80 pro-

cent zaplatila Evropská unie, 10
procent Fond životního prostředí
a zbytek obec. Samozřejmě, že jsem
rád, že rybník po letech bude opět
sloužit svému účelu, lidé se v něm
budou moci zase koupat a myšleno je i na životní prostředí,“ sdělil
dosavadní starosta Jan Vokoun.
Odbahněním retenční nádrže
Dobřínského rybníka získali místní obyvatelé nejen místo k rekreaci a odpočinku, ale odbahněním
této plochy se zvýšila ochrana
obce před zatopením v případě
dlouhotrvajících dešťů. Pamatováno je i na izolovanou mokřadní

část, která bude přímo navazovat
na promáčené plochy potoční nivy
a samotný rybník. Zde budou
mít své království obojživelníci.
„Provedli jsme kompletní opravu
a odbahnění rybníka. Oprava se
skládala ze tří částí. Tím bylo
samotné odbahnění, biotechnická
část a oprava hrázových objektů.
Nejtěžší práce, které jsme prováděli, bylo právě odbahnění od sedimentu, který se odvážel na pole.
Nové objekty budou v zadní části
rybníka: dva mokřady pro rozmnožování obojživelníků a vodních
rostlin. Také proběhla kompletní

oprava hráze, ta se zvýšila, pročistil
se tok pod hrází, opravil se i bezpečnostní přeliv. Když jsme práce
zahajovali, zjistilo se, že rybník nejde klasicky vypustit. Proto musela
být překopána hráz,“ uvedl Vladimír Trosčák za realizační firmu.
„Jsem ráda, že rybník je zase
čistý, bude se tu dát koupat a
manžel určitě jako sportovní rybář si přijde zachytat ryby. Určitě
si sem najdou cestu i maminky
s dětmi, je to hezká odpočinková zóna, vítám to,“ s úsměvem
odpověděla místní obyvatelka
Lenka Kopečková.
/mask/

- uvedení skutečnosti na pravou míru
V posledním vydání nezávislého
čtrnáctideníku Zrcadlo se objevilo
několik informací o mikroregionu
Moravskokrumlovsko. Jako správný
trhák musel být uveden na titulní
straně. Marně jsme se však ptaly
autora článku, co je skutečným důvodem znění a formy zveřejněných
informací.
V prvé řadě je nutno uvést, že
autor čerpal z odpovědí manažerky
mikroregionu a Krajského úřadu JM
kraje. Korektní odpovědi však byly
vytrženy z kontextu a byly doplněny
o své či cizí domněnky výrazně zkreslující skutečný stav věcí.
S pověřením členských obcí mikroregionu tímto reaguji na zveřejněné informace.
Nedostatky v hospodaření, tj.
porušení rozpočtové kázně subjektu,
se týkají auditu hospodaření veřejnoprávního subjektu. Audit (kontrola Krajského úřadu), který proběhl
v březnu 2006 shledal pouze jeden
formální nedostatek a to v odsouhlasení závěrečného účtu roku 2005.
V zápise zasedání mikroregionu
chybělo slovíčko „bez výhrad“. Byl
tím porušen zákon a dostali jsme tzv.
„C“. Zastupitelstvo města Moravský
Krumlov nemuselo tudíž být v šoku
i vzhledem k tomu, že jak závěrečný
účet, tak výsledek auditu visel 14 dní
na úřední desce všech 20 obcí včetně
Moravského Krumlova. Každý občan si mohl celou zprávu o výsledku
hospodaření přečíst. Audit zřejmě
nebyl až tak krutý, jak by si někteří
zřejmě přáli, pokud mikroregion
čerpá i letos dotace bez problémů.
Tvrzení pana Klementa o závažných
nedostatcích týkajících se kontrol na
jednotlivé dotační prostředky jsou
pravdivé. Veškeré prostředky uvolněné z dotací Jihomoravského kraje
podléhají kontrole čerpání přímo na
místě a potvrzuji, že k neoprávněnému čerpání dotací ani k porušení
smluvních podmínek nedošlo. Dotace byly čerpány řádně, v souladu
se smluvními podmínkami a tudíž
k žádnému pochybení, které by
ovlivnilo závěrečnou kontrolu hospodaření, nedošlo.
Tvrzení jmenovaných zástupců
Moravského Krumlova je třeba
jasně doplnit faktem, že kontrola
probíhá každý rok, nejen pokud
„napadne“ hospodaření rok před

tím. K tvrzení pana starosty Pitlacha nutno dodat, že skutečně pro
mikroregion nic nedělá. Naopak se
z jeho jednání lze domnívat, že z neobjasnitelných důvodů snižuje jeho
význam a zatracuje jej, aniž by se
zajímal o jednotlivé aktivity. Zcela
profesionální není fakt, že za subjektem, který spoluzakládal, nestojí
a přikloní se k informacím, které si
sám neověří? Bohužel po zveřejnění zprávy se nikdo ze zastupitelů
Moravského Krumlova nenamáhal,
aby si fakta ověřil. Slovo „šokován“
v případě hospodaření mikroregionu
je tedy poněkud přehnané a mrzí
mne, že nikdo za celou dobu práce
a existence nebyl například potěšen, že
navzdory nepřízni některých zastupitelů, se začal mikroregion někam ubírat
a rozvíjet a také čerpat dotace a granty.
V roce 2006 se objem finančních prostředků do mikroregionu oproti roku
2005 zvýšil, a proto o nemožnosti
čerpání nemůže být pochyb.
Na závěr lze dodat, že mikroregion je dobrovolný svazek obcí
a pokud má kdokoliv ze členů
pocit, že existence svazku je pro
něj neperspektivní, vždy může ze
svazku vystoupit, protože svým
negativním přístupem aktivity a
existenci svazku ohrožuje a porušuje
tím rovněž stanovy dobrovolného
svazku. Obecně lze říci, že pokud
by pracovaly pouze obce, které jsou
ve svazku aktivní, byla by práce
mikroregionu daleko smysluplnější,
dynamičtější a optimističtější. Dík
patří všem členům svazku, kteří vnímají svou obec ve vazbě na své okolí
a v regionálních souvislostech, protože takový postoj lze chápat jako
osvícený i s ohledem na samotnou
existenci jednotlivých obcí.
Projekt SROP 3.3 ne „jako“ ale
skutečně se nazývá „Zvyšování
projektové absorpční kapacity
v Jihomoravském kraji“ (Každý
projekt má svůj název a je třeba jej
uvádět v celém znění, pane Sklenáři). Moravskokrumlovsko uzavřelo
vloni partnerskou smlouvu s Jihomoravským krajem. Na základě této
smlouvy byly již v loňském roce
pořádány vzdělávací aktivity, např.
Trenérské a lektorské dovednosti,
Podpora vzdělávání projektových
manažerů. Stáž v zahraničí je jednou
z aktivit, kterou jsme mohli v rámci
projektu organizovat pro cílovou

skupinu lidí a příprava na ni byla
zahájena na základě výzvy v květnu
2006. Vzhledem k tomu, že se jedná
o 100% finanční krytí aktivit, k žádnému navýšení příspěvku obcí v této
souvislosti nedošlo, nicméně pro
každou aktivitu a jakýkoliv projekt
spolufinancovaný Evropskou unií
platí předfinancování. Výdaje jsou
propláceny po předložení výdajů
a další předepsané dokumentace
v rámci aktivity. Zveřejněné náklady
na stáž byly uvedeny lživě a neexistuje ověřitelný zdroj, který by redaktorovi takovou částku sděloval. Na
dotaz pana Sklenáře na výši částky
určenou na jednoho účastníka stáže
jsem odpověděla, že dílčí rozpočet
nebyl kritériem pro výběr dodavatele stáže. Kritériem byla mimo jiné
výše celkové ceny, a dále jsem doporučila odkaz na webové stránky projektu www.partnerstvi-jmk.cz - kde
se dozví o celém projektu a aktivitách jednotlivých partnerů mnohem
více. Vzhledem k tomu, že mikroregion je pouze partnerem projektu
a veškeré aktivity podléhají schvalování řídícím týmem projektu,
není možné odpovídat na otázky,
které mají nebo mohou mít interní
charakter a jejich sdělení závisí na
vyjádření příslušných osob.
Na závěr k celému projektu lze
dodat, že cílem je podpořit všemi
směry vzdělávání a informace
v regionu s cílem zvýšit znalosti o
přípravě a realizaci projektů, které
budou mít vliv na co možná nejvyšší

získávání finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU v dalším
programovacím období. Snahou
partnera je realizovat maximum
nabízených aktivit s tím, že veškeré
jsou 100% financovány po vyúčtování a prokázání realizace aktivity.
Kontrolní mechanismy jsou natolik
přísné, že si nedokážu představit
provést nějaké neoprávněné financování či jiný „podvod“. Vždy je
velkou otázkou míra využití jednotlivých poznatků účastníků aktivit
a nikdo v této chvíli neví kdo a jak
tyto poznatky využije? Pozitivní je,
že se zájem o tyto vzdělávací aktivity zvyšuje.
Vzhledem k uvedeným údajům,
které jsou pouze polopravdami a
útočí rovněž na dobrovolnou činnost
starostů obcí mikroregionu, bude
mikroregion požadovat písemnou
omluvu redaktora Sklenáře, který
tímto poškodil dobré jméno mikroregionu. Dále členové předsednictva
a mikroregionu rozhodli o tom, že
nebudou poskytovat odpovědi panu
Sklenářovi, zejména v otázkách
mikroregionu. Tyto otázky bude
sdělovat zvolený tiskový mluvčí
za mikroregion a budou zasílány
přímo do redakce, protože jedině
tak nedojde ke zkreslení odpovědí.
Uvedené články nebyly poskytnuty
mikroregionu ke kontrole, ač byla
korektura vyžádána.
Jitka Schneiderová, manažerka,
Anna Gigimovová, předsedkyně,
Milana Herzánová, účetní

Komunikační šumy o mikroregionu Moravskokrumlovsko

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
A už je to tu zase a věřte mi, že mě to již nebaví a unavuje, reagovat
na výlevy ukřivděných lidiček, kterým jsem zrovna šlápnul na „kuří oko“.
Někteří mi mají zřejmě za zlé, že jsem více upozornil na fakta, která by
unikla větší pozornosti na sporadicky čtených úředních deskách. Jsem nařčen z polopravd, ale na rozdíl od mého konkrétního článku se ve vyjádření
pisatelek neuvádí, v čem přímo jsou údajné polopravdy, takže na tuto výtku
nemohu věcně reagovat. Co se týká zveřejněných nákladů na stáž, je jasné,
že pisatelky čtou velmi nepozorně. Tato částka i přes dotaz nám nebyla
sdělena a proto v mém článku byla použita pouze úvaha „pobyt mohl stát“
zakládající se na odhadu ceny letenky a pobytu. Nebylo tvrzeno, že jde o faktickou částku! Za další: paní Schneiderová se mě pouze dotazovala, odkud
pochází zdroj mých informací. Odpověděl jsem jí a činím tak podruhé, že jí
nejsem povinen zdroje sdělovat a proto to neudělám. To, že mne paní Schneiderová žádala o korekturu, či autorizaci, se nezakládá na pravdě. Ve věci
proběhl pouze písemný kontakt a v článku byly použity výroky z odpovědí
z její e-mailové zprávy. O korekturu, což je jednoduše řečeno „oprava sazečských chyb“, ani o autorizaci textu ve smyslu souhlasu s věcnou a obsahovou správností, jsem požádán nebyl. K požadované omluvě uvádím: nevím
komu a za co bych se měl omlouvat, proto tak činit nebudu. Já dobré jméno
mikroregionu nepoškodil, o to se postaral někdo jiný.
Martin Sklenář

Ivančice - Stalinova Lhota?

Jak v celé republice, tak i v Ivančicích skončily komunální volby.
Ve velkých městech vyhrála pravicová ODS, v těch malých hlavně
sdružení nezávislých kandidátů. V našem městě, Ivančicích, a to
drtivou většinou, KSČM. Jaké jsou příčiny tohoto vítězství? Jsou
skutečně Ivančice onou legendární Stalinovou Lhotou nebo je pravda
někde jinde?
První a podle mého mínění prvotní příčinou tohoto vítězství je
řada zásadních chyb, které se dopustilo pravicové vedení radnice
v uplynulých letech. Ať jde o velké zadlužení města nebo ignorování
názorů občanů v některých pro Ivančice zásadních kauzách (např.
těžba nerostu bentonit v lokalitě Réna). Řada voličů ztratila důvěru
v pravicovou politiku radnice a již v komunálních volbách v roce 2002
dalo důvěru kandidátce KSČM v čele s MUDr. Adamem.
Druhou příčinou bylo podcenění volební kampaně ať už od nezávislých kandidátů nebo nekomunistických stran. Zatím co se ostatní
kandidáti spoléhali na tradiční formy volební agitace ať už to byl
výlep plakátů na veřejných vývěsních plochách, které byly okamžitě
likvidovány neznámými vandaly (speciální plochy pro komunální
volby 2006 nebyly poskytnuty), roznos programů do schránek voličů,
volební spoty či svoje webové stránky, KSČM neváhala provádět
adresné mítinky a vysílat svoje členy přímo k nerozhodnutým voličům.
Tato taktika není ničím novým, s velkým úspěchem ji používá v USA
rodina Kennedyů, k prosazení svých členů do zákonodárných sborů.
Třetí příčinou je přímo současný starosta MUDr. Adam. Je v první
řadě lékař a jako takový se těší mezi ivančickými občany, jako i ostatní
jeho kolegové, velké vážnosti. Mimochodem nejnovější ivančický
vtip praví: Městský rozhlas v Ivančicích hlásí: „Kdo z místních lékařů
ještě nebyl zastupitelem, nechť se dostaví okamžitě na radnici.“ Jde
o velmi silnou osobnost s organizačním talentem a skvělého politika,
který dovede využít i svého jediného handicapu, který se mu vymstil
až v parlamentních volbách. Je nestraník. Dokáže naslouchat voličům
a lavírovat operativně podle vzniklé situace. Jeho volební strategie i
taktika se ukázaly v letošních komunálních volbách jako neporazitelné.
Nekomunistické strany budou muset teprve hledat osobnost, kterou
za čtyři roky proti němu postaví.
Čtvrtou příčinou je obrovská roztříštěnost nekomunistického
politického spektra ve městě. Zánět stranického švába na mozku
postihuje velké množství všech členů místních organizací politických
stran. Tato nemoc jim nedovoluje za jistých podmínek spolupracovat
s ostatními subjekty, postavit proti KSČM společnou kandidátku a spolupracovat v předvolebním boji. Velice jsem litoval, že se například
Straně zelených nepodařilo naplnit kandidátní listinu. Samostatnou
kapitolou jsou nezávislé kandidátky. Místo jedné, která by aktuálně
reagovala na problémy všech občanů města, jich vznikne několik
s úzkými lokálními zájmy. Tyto kandidátky se poté navzájem oslabují.
To, že se místní organizace politických stran probouzejí, až na pár
zastupitelů či jednotlivců, po zimním spánku teprve půl nebo čtvrt roku
před volbami, je pátá příčina. KSČM, strana se železnou disciplínou,
pracuje prostřednictvím svých členů celé čtyři roky. Dokáže patřičně
připomenout své zásluhy a okomentovat neúspěchy svých protivníků.
Činnost místní organizace je vidět při všech volbách, nejen při
komunálních. Ostatní politické strany, zejména ty velké, si veškerý
servis rády zaplatí. Její členy není vidět ani slyšet. Veřejná zasedání
zastupitelstva zpravidla zejí prázdnotou a jsou tam slyšet pouze hlasy
jednotlivých rebelů a komunistů.
Nezájem mladých občanů či obyvatel sídliště o komunální politiku
je notoricky známá věc. To je šestá příčina. Nekomunističtí kandidáti
je nedokázali přesvědčit, že pokud chtějí něco změnit musí přijít
k volebním urnám a rozhodnout sami za sebe.
Příčin volební porážky nekomunistických stran a nezávislých
kandidátů do městského zastupitelstva je zajisté mnohem více. Ať už
jde o agresivní chování jednotlivých lídrů, jednostranné verbální či
tištěné útoky na jednotlivé kandidáty nebo nereálné a megalomanské
sliby některých stran.
V téhle chvíli je již po volbách a dokonáno jest. Ivančice rozhodně
nebyly, nejsou a nebudou Stalinova Lhota. Nejde o rudý převrat, jak
někteří tvrdí, ale o výsledek demokratických voleb, který je nutno
respektovat a to tím více, že k volebním urnám přišlo více než 50 %
ivančických občanů. Nezapomínejme však, že máme zastupitelskou
demokracii a ne jak se někteří občané či zastupitelé mylně domnívají
absolutní monarchii. Takže do řízení města můžeme, ba přímo musíme
zasahovat. Je to naše svaté právo. A to si jako občané vzít nenecháme !
Petr Sláma, kandidát za SNK - ED

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

Kvalita už nemůže být levnější !!!

sádrokartonové
systémy

polykarbonátové
desky
plovoucí podlahy

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

omítky CEMIX,
QUICK-MIX, PROFI

Řešení, které nikdo nemá !
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

lepidla, lišty, silikony
spárovací hmoty,
tekuté izolace

DŘEVĚNÉ BRIKETY

VÝPRODEJ
BETONOVÉ TAŠKY
s akrylátem
190 Kč/m2

67,- Kč / 10 kg

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Mají interaktivní mapu

/Ivančice/ Na oficiálních webových stránkách města Ivančice je nově
jeho uživatelům k dispozici nová služba. Je jím interaktivní mapa města. „Město Ivančice ve snaze zdokonalit své elektronické služby zajistilo ve spolupráci se soukromou firmou zprovoznění interaktivní mapy
Ivančic s možností vyhledávat ulice dle názvu a dalších užitečných
funkcí, jakými jsou například přibližování a oddalování. Na podrobné
mapě jsou též vyznačeny všechny významné instituce, památky, úřady,
školy, parkoviště, hřiště, lékaři a další body, které jsou nezbytné pro
dobrou orientaci v našem městě. Důležité pro všechny zájemce bude,
že tato mapa jako jedna z prvních již obsahuje nově pojmenované ulice
v Němčicích, Letkovicích a Alexovicích. Výřezy z mapy si je možné
také vytisknout dle uživatelsky nadefinované oblasti. Mapa vychází
z podkladů, které byly zpracovány při tvorbě orientačních map rozmístěných po Ivančicích. Odkaz na mapu najdete na oficiálních webových
stránkách města: www.ivancice.cz,“ uvedl iniciátor projektu Bohumil
Smutný. „Na web města byla umístěna interaktivní mapa, která uživatelům internetu může usnadnit orientaci ve městě jako další moderní
prvek pro zvýšení atraktivity našich webových stránek. Je to záslužné
od pana Bohumila Smutného, který se těmto stránkám města věnuje.
Nakonec právě stránky města Ivančice byly v rámci celé republiky
oceněny jako jedny z nejlepších. Vítám to a jako starosta mohu říci,
že je to ve prospěch občanů,“ uvedl Vojtěch Adam.
/jak/

Jak budou udržovat silnice?

/Region/ Jak nás počasí neustále přesvědčuje, tak po krásném babím
létě jsme přeskočili období dešťů a plískanic a počátkem listopadu
hned poprvé zasněžilo. Proto jsme se informovali u silničářů, jak jsou
na letošní zimu připraveni. Správa a údržba silnic JM kraje zajišťuje
komplexní údržbu ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové délce
3 923 km a s tím i spojenou údržbu státních silnic I. třídy v celkové
délce 407 km. Přitom silniční síť v JM kraji je po dobu zimního období
rozdělena do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je pro letošní zimní období 107 s průměrnou délkou asi 40 km. Je zpracován plán zimní údržby silnic, jehož obsahem je rozdělení silnic dle pořadí důležitosti. V 1.
pořadí jsou silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy, 2. pořadí
zbývající úseky silnic II. třídy a dopravně významné silnice III. třídy,
a jako poslední jsou ostatní silnice udržované zpravidla pluhováním a
inertním posypem dopravně nebezpečných úseků. Většinu silnic udržuje SUS JM kraje vlastními prostředky, menší část tvoří dodavatelské
firmy. Zimní údržbu zajišťují speciální autosypače a při sněžení jsou
používány další mechanismy – traktory s radlicemi, nakladače, nákladní automobily se šípovými pluhy. Pro odstraňování větších sněhových
vrstev má SÚS JMK celkem 14 sněhových fréz. Jsou ale i silnice se
kterými se pro zimní údržbu nepočítá. To jsou takové, na nichž není
provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich
malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu. Na znojemském okrese je to celkem 81 km, a Brno-venkov 20 km. Jinak pro letošní zimu je
smluvně zajištěno předzásobení posypovou solí v množství 14 000 tun
a dále 9 000 tun bude dodáno v průběhu zimního období.
/jak/

Za chov ryb přijde majitel rybníků o tři a půl milionu
/Ivančice/ Nevhodná rybí násada a sportovní rybolov mohou
být příčinou toho, že soukromý
majitel dvou rybníků u Ivančic
možná bude muset vrátit několikamilionovou dotaci. Tím, že
rybníky vybudoval, zrevitalizoval
nevyužitý pozemek.
„Získal jsem dotační titul z Ministerstva životního prostředí,
v rámci kterého došlo k rekultivaci území a k výstavbě dvou hektarových rybníků na katastrálním
území Ivančic. Na tuto výstavbu
jsem obdržel dotační peníze ve
výši 3,5 milionu korun s tím,
že jsem doplnil tyto prostředky
svým vkladem ve stejné výši,“
vysvětluje majitel Libor Samlík.
V průběhu roku 2003 začala sa-

motná výstavba rybníků. Ta byla
velmi složitá, jednalo se o dílo
jak se říká na zelené louce. „Dbal
jsem na to, abych bezezbytku dodržel veškeré stavební požadavky
a podmínky dotačního titulu. Vše
se úspěšně zvládlo, oba rybníky
i s podmínkami byly vystavěny.
Poté jsem rybníky začal provozovat. Mojí chybou, protože
nejsem až tak znalý legislativních
předpisů, jsem provoz pojal jako
rybníky, které mohou sloužit i
pro širší veřejnost a nasadil jsem
rybí osádku, která nebyla, jak se
zjistilo později, zcela v souladu
z dotačními podmínkami a dále
jsem umožnil i určitým způsobem
sportovní rybolov. Já si myslím,
že tato záležitost v našem regionu

Do světa přes nový terminál
/Brno/ Na letišti Brno-Tuřany byla otevřena nová odbavovací hala.
Tento investičně nejvýznamnější projekt Jihomoravského kraje v letošním roce přispěje ke zlepšením funkce letiště k rozvoji regionu a podpoře podnikatelských aktivit přímo i nepřímo souvisejících s cestovním
ruchem a dopravou. Uvedením do provozu dojde k potřebnému zvýšení kapacity odbavovacích prostor. Výstavba odbavovacího terminálu
letiště Brno byla spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního
programu Infrastruktura. EU přispěla na jeho realizaci prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Od poklepání základního kamene v září loňského roku až po otevření uběhlo 364 dní. Nová hala
je zcela jedinečná svým atypickým oblým aerodynamickým tvarem,
zcela originálním obvodovým pláštěm z šestiúhelníkových šablon, který působí dojmem hadí kůže, s přísně geometrickými asymetrickými
světlíky. Kompaktní exteriér je gradován rozvinutou obloukovou ocelovou konstrukcí v interiéru. Důvodem proč se k výstavbě přistoupilo
je, že po dlouhé době začaly v roce 2005 létat z Brna hned tři pravidelné linky a to do Londýna, Mnichova a Prahy. Počet přepravených
cestujících v roce 2005 překročil 315 tisíc. Proto vedení letiště spolu
s Jihomoravským krajem rozhodlo o výstavbě nové odbavovací budovy, která nejen zvýší kapacity a komfort odbavení, ale zároveň podpoří
novou prestiž letiště a regionu. Přistoupilo se nejen k výstavbě nového
terminálu, ale také k rozšíření hlavní odbavovací plochy pro letadla.
Společnost Letiště Brno jako provozovatel letiště investoval navíc do
vybavení a potřebných technologií dalších 30 milionů korun, protože
na základě dosavadního vývoje provozu letiště se předpokládá v tomto
roce dosažení hranice 400 tisíc přepravených cestujících.
/jak/

foto: mask

chybí. Nejedná se o výdělečnou
činnost,“ upřesňuje dále Samlík.
Nad rybníky prováděla dozor
Agentura ochrany přírody, která po ukončení stavby došla k
závěru, že majitel umožněním
sportovního rybolovu a osazením
nevhodnou rybí osádkou, ve své
podstatě nedodržel podmínky dotace. V současné době Agentura
ochrany přírody naznala, že tyto
dvě uvedené záležitosti jsou velkým problémem a dala návrh na
ministerstvo životního prostředí,
aby posoudilo tuto skutečnost a
prostřednictvím finančního úřadu
donutilo majitele k vrácení státní
dotace, určené na výstavbu.
Podle slov pracovníků Agentury množství kaprů novým
rybníkům škodí a tím se ztrácí
biologická funkce života v nádržích. Jako vhodnější se jim jeví
například násada candáta nebo
lína, protože jejich chov je k životnímu prostředí šetrnější.
„Domnívám se, že nejde o zásadní záležitost. Bezezbytku jsem
splnil podmínky stavby i využití
území. Proto jsem si dovolil oslo-

vit Ministerstvo životního prostředí, přímo pana ministra, v tom
smyslu, že jsem neporušil nic zásadního a jsem připraven okamžitě celou záležitost napravit. To
znamená vylovit stávající ryby a
vysadit takové, které budou vhodnější a budou splňovat podmínky
dotace. Také ukončím sportovní
rybolov. Zatím z ministerstva nemám žádnou reakci na tuto žádost
a jsem v očekávání, jak tato věc
dopadne. Myslím si, že by bylo
velmi škoda, kdyby nedošlo ke
kladnému vyřízení, protože se
rybníky staly hodnotnou částí
regionu. Uvedu celou záležitost
do takového stavu, aby vše bezezbytku odpovídalo podmínkám.
Pokud budu nucen dotační peníze
vrátit, tak by byly oba rybníky
postaveny jen z mých prostředků
a mohl bych si tam v podstatě
dělat, co chci. Přesto bych byl
rád, aby toto území zůstalo takto
krásné i do budoucna. Určitě tu
nedochází k devastaci krajiny
nebo výraznému chovu ryb nebo
drůbeže,“ dodal na závěr Libor
Samlík.
/jak/

NOVOROČENKY
Nečekejte
na poslední chvíli

Přijďte si vybrat
z nových vzorů
Tiskárenská 439, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281, mobil: 777 769 826
ZRCADLO - mediální partner projektu
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Zeptali jsme se: speciální pedagožky Lenky Ficové

Lenka Ficová

Řekněte nám něco o sobě. Čemu
se v poslední době věnujete?
Něco o mně. Nevím, co by to
mělo být. O mně by měli mluvit
spíše lidé, kteří se mnou žijí,
nebo se kterými se jakýmkoliv
způsobem potkávám. Možná to
nejdůležitější – jsem manželka
a maminka tří dětí. Jsem
dcera a sestra. A jsem „teta“
mnoha dětí. Hlavně těch, které
potřebují nějakou pomoc, třeba
těch v „naší“ třídě pro děti s
kombinovanou vadou.
To je hezké, záslužné a hlavně
namáhavé povolání, spíše poslání. Jak jste se k němu dostala?
Máte pravdu, je to skutečně
krásné povolání. S tou namáhavostí - jak se to vezme. Někdy
z toho bolí záda. A někdy hlava.
Upřímně, znáte zaměstnání, ze
kterého někdy něco nebolí?
Odměnou za to je spousta radosti, kterou s dětmi zažíváme.
A dostala jsem se k němu úplně
jednoduše. Vystudovala jsem za
podpory mého manžela a rodiny
správnou vysokou školu, chytila
jsem správný směr a pak jen
stačilo před správnou osobou říct:
„jsem dobrá a pro tuto práci ta
pravá“. A bylo to!

Co vám dává Vaše profese
do osobního života?
Hodně radosti a štěstí. Z
mnoha důvodů. Třeba proto, že
dělám práci, která má smysl a
baví mě. Nebo proto, že denně
jsem ve společnosti překrásných
a milých dětí. Taky paní Langová, asistentka, je skvělá žena.
Teď asi máte dojem, že vytáhnu
květované šaty a pásku do vlasů
jako hippies. To ne. Jenom už
příliš dlouho pracuji s dětmi a pro
děti, které nejsou úplně „standardní“ z pohledu většinové populace.
Tyhle děti vám totiž ukážou
pravý smysl toho, že jste. Z jejich radostí teprve vidíte, jaké
nesmysly mnohdy „honíme“
a kolik podstatných věcí nám
kvůli tomu uniká. Teprve když
se zabydlíte v jejich světě,
pochopíte, že nejdůležitější je
vidět radost, žít radost a dělat radost. A taky umět si vážit všeho,
co máme, ať je to co chce - třeba
i ne úplně dobré. Protože může
být i hůř. To všechno přináší
práce s mentálně nebo zdravotně
postiženými dětmi.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce tíží
tuto oblast a jak by se tyto problémy daly vyřešit?
Ó jé, to by bylo povídání! Co
tíží nejvíc oblast pedagogiky dětí
se specifickými potřebami? Nebo
co tíží rodiny postižených dětí a
jejich přátele obecně? Tak třeba
nedostatek peněz. Rodina s postiženým dítětem, pokud se rozhodne je vychovávat doma, denně je
vodit do školy a věnovat se jim
v plném rozsahu jeho potřeb, rozhodně nepatří mezi boháče. A pak
tady ještě pořád fungují nějaké
pozůstatky předsudků mezi lidmi
- často lidé neví, kam s očima,

když potkají maminku s dítětem
nějak stigmatizovaným - to také
moc nepomůže. A kvalita chodníků (to je ovšem lokální záležitost,
i když podstatná). A škola, která
se rozhodne zřídit třídu pro tyto
děti? Ještě pořád si myslím, že je
to velmi krásný, velmi záslužný
a velmi odvážný čin, který by
nebyl realizovatelný bez velkého
osobního nasazení rodičů a ředitele školy. Oblast pedagogiky
totiž tíží spletitá legislativa, která
sice leccos zaručuje, ovšem jde
jen o nejzákladnější záležitosti.
A zase jsem chytla plamenem.
Konec odpovědi na toto téma. Jen
krátké shrnutí: co takhle méně
politizovaných plakátů, které nikdo moc nečte, a víc podpory
rodinám s nemocnými nebo postiženými dětmi? Víc škol pro ně,
kvalitnější zázemí pro ně, ... Znáte ten čísi citát: Řetěz je tak silný,
jako jeho nejslabší článek.
Máte i jiné aktivity mimo Vaši
pedagogickou práci?
Jiné aktivity mimo práci? No
tak ty mám, ale slibuji, že už je
omezím. Moje aktivity závisí na
jiných lidech, kteří mi věří a bez
kterých bych nedokázala nic. Ono
se vždycky napíše: děti pod vedením paní Ficové. A správně by se
mělo napsat: Eva a Janek a Radka
a Adélka a …., kteří jsou ochotni
sdílet záměr jedné legrační ženské. Je pravda, že znám partu
prima mladých lidiček, kteří našli
smysl v pomáhání jiným mladým
lidičkám. Dětem s onkologickým
onemocněním.
Co pro ně děláte?
No, mám dojem, že docela nic
moc. Společně – hlavně v období adventu a Vánoc vyděláváme vystoupeními penízky, které
posíláme Nadačnímu fondu dět-

ské onkologie Krtek. A jednou
za rok vystupujeme přímo na
oddělení v nemocnici. A letos se
povedlo zorganizovat krásnou
výstavu fotek a kreseb těchto dětí
v Miroslavi (tímto ještě jednou
díky do Miroslavi) Ondra a jeho
přátelé. Vidíte, zase jsme u peněz.
To je děsivé. Nicméně peníze,
které udělají radost nebo pomohou, mají smysl.
V čem spatřujete přínos nadace Krtek?
V tom, že vůbec je. Když byla
naše první dcera malá, o onkologických diagnózách u dětí se
jednoduše nemluvilo. Když pak
dcera onemocněla, v souladu s
tehdejšími předpisy nám ji v nemocnici doslova sebrali, zamkli
za ní dveře a nás nechali stát na
chodbě. Se smutkem a zmatkem.
To si asi neumíte představit - tu
hrůzu, když sedíte doma a myslíte na to, že o padesát kilometrů
dál vám možná právě umírá dítě.
A pak, když jezdíte s dítětem
na kontroly, navážete s někým
z rodičů stejně ztrápených dětí
přátelství, a oni najednou na kontroly nejezdí. Proč? KRTEK děti
neuzdraví, ale aspoň zvýší jejich
komfort. A pomůže rodičům nést
tíhu nemoci jejich dítěte.
Pracujete i jinak s mládeží?
Ach! To je zvláštní. Mám
život plný dětí. Protože to má
smysl. Ale mládež? Znám mladé
skvělé lidi, které ráda potkávám.
A s několika mladými lidmi si
ráda zazpívám v kostele. Ale to
není práce s mládeží, to je radost
v kruhu příjemných lidí. To je
velmi těžká otázka! A je náročné
odpovědět. Dělám to, co přináší
radost. S lidmi mladými nebo starými - nejsem vybíravá. Dokonce
jsem jednou se šermířskou skupi-

nou tančila gotický tanec. Musela
jsem být strašná!
Jsou i jiné spolky, kde působíte?
Že by? No, trochu pracuji pro
organizaci AFS multikulturní
pobyty ČR. Je to práce dobrovolnická, zajímavá, ale pro mne jasně časově omezená konkrétním
mezníkem. Nejspíš proto, že v ní
nevidím pro mne hloubku. Je to
určitě práce vysoké společenské
hodnoty, ovšem... Jinak. Denně
žiji s dětmi a lidmi, kteří „čisté“
hodnoty. Pak, když mám řešit
nějaký problém - z mého pohledu
pseudoproblém, že, například,
zahraničnímu studentovi došel
roztok na kontaktní čočky, nebo
že nechce mýt v rodině nádobí,
mám nutkání k smíchu.

Jak se s tím slučuje hoštění
zahraničních studentů?
To je jiný šálek kávy. Hostíme
studenty, u kterých jsme si jistí,
že to bude mít efekt. Hodně o
nich řekne jejich dopis a dopis
jejich maminky.
Jaké jsou Vaše záliby?
Jéje, moje záliby! Moje rodina
a moje práce. To hlavně. Vlastně
ne. Moje rodina je moje velká láska a moje práce je moje velká radost. Tak snad malé vyjížďky na
kole s dcerou a s manželem. Ale
nejspíš vaření. Moc ráda vařím.
A ještě radši jím. A ráda chodím
s rodinou do divadla. Já vlastně
nevím! Cokoliv, co dělám společně s manželem a dětmi, je pro mne
dar, svátek a ta největší záliba.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Svazek obcí Jevišovicka

/Jevišovice/ Na okraji regionu působnosti Zrcadla se nachází mikroregion Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka. Nově se tento svazek
připojil i k iniciativě „Maska“ a na založení občanského sdružení Živé
pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, čímž začal aktivně spolupracovat
s Moravským Krumlovem, jenž je centrem nově vzniklého sdružení.
„Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka byl založen a stanovy svazku
schváleny v březnu 2002. Členskými obcemi jsou Jevišovice, Střelice,
Rozkoš, Černín, Boskovštejn, Jiřice u Moravských Budějovic, Hluboké
Mašůvky. Svazek má zpracovanou strategii mikroregionu Jevišovicka,
ve které jsou popsány památky a předpokládaný rozvoj. V současné
době se mikroregion Jevišovicka zaměřuje na priority jako - rozvoj
kultury, ochrana životního prostředí, místní infrastruktura, podpora
malých a středních podnikatelů, volnočasové aktivity mládeže, rozvoj
cestovního ruchu a podobně,“ uvedl Tomáš Vajčner, manažer svazku.
Právě proto, že v tomto roce vstoupilo DSO Jevišovicko do MAS Živé
pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, otevřely se pro něj nové možnosti. „Od této aktivity si slibuje především propojení mikroregionů jak
z hlediska cestovního ruchu tak realizací podnikatelských záměrů.
Svazek obcí Jevišovicka podal žádost o dotaci z předstupních fondů
- o rekonstrukci barokní sýpky a vybudovalo Sportovně kulturní centrum Sýpka, jež je výrazně dominantní v cestovním ruchu, spolu s přehradní nádrží na řece Jevišovce,“ doplnil Tomáš Vajčner. Mikroregion
Jevišovicko je zajímavý především nabídkou kulturních i přírodních
památek, je vstupní branou mezi Jihomoravským krajem a Vysočinou
na severu znojemského okresu.
/mask/
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Platí pro objednávky uzavřené od 4.11. - do 10.11.2006

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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Revitalizace
výškového domu

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

OBLAST INVESTOVÁNÍ

od zpracování podnikatelských záměrů,
přes průzkum trhu, zajištění financí
až po vlastní realizace záměrů

OBLAST STAVEBNICTVÍ

Bazén
v Hrušovanech
nad Jevišovkou

od komplexních dodávek staveb,
přes dodávky stavebních materiálů,
provádění technických dozorů staveb,
zajišťování cenových a smluvních servisů,
zpracovávání rozpočtů a kalkulací,
až po sledování ekonomiky stavební činnosti

OBLAST OBCHODU A SLUŽEB
provozování sportovních zařízení

Kabátníkova 2
66110 BRNO
tel./fax: 548 210 376
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... beton ještě dnes

výrobce transportního betonu

www.stappa.cz
tel.: 543 217 372

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Mezinárodní setkání přátel V Želeticích je expozice ručně vyráběného papíru
/Želetice/ V letošním roce byla rostliny, které souvisí s výrobou
turistiky a cestování
nově vybudována živá řemeslná papíru. Počítáme s obrazovou ex/Prosiměřice/ V průběhu uplynulého víkendu si dali v Prosiměřicích
dostaveníčko cestovatelé nejen od nás, ale i ze zahraničí. Konal se tu
totiž již 19. ročník mezinárodního setkání přátel turistiky a cestování
tentokrát s názvem Cesty 2006. „Společně s přítelem Jaromírem Polákem jsme založili v roce 1988 Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda
Globe a od té doby pořádáme spoustu aktivit, mezi které každoročně
patří i setkání cestovatelů Cesty s příslušným letopočtem. Přijíždějí
sem přátelé, cestovatelé a lidé, kteří poznávají svět z různých úhlů
pohledu. Během dvou dnů proběhlo 15 přednášek a dva semináře, ve
kterých můžete procestovat svět. Jsou tu opravdu atraktivní přednášky.
Letos jsme měli opravdu šťastnou ruku při výběru témat, takže porota,
která vybírala vítězné přednášky, to neměla lehké. Udělují se dvě ceny,
jednou je cena časopisu Koktejl a druhé ocenění je za náš Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe. Podle mého názoru z přednášek,
které jsme slyšeli, je favoritů na umístění více. Mohla by to být přednáška Tajemství pouště od Kateřiny a Miloše Motani z Rakouska. Jsou
to naši kamarádi, jezdí po celém světě a je vidět, že mají co nabídnout.
Další zajímavou přednášku měla Saša Ryvolová - Malé Sundy aneb Na
východ od ráje,“ informoval Jaroslav Hladík, organizátor a člen výkonného výboru Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe.

dílna v Želeticích, která dává
možnost nejen seznámit se s výrobou ručního papíru, ale také si
tento postup přímo vyzkoušet.
Zájezdy školáků a seniorů, ale i
jednotliví návštěvníci si mohli odvést vlastní arch voňavého papíru.
„Přestěhovali jsme se do nových prostor, abychom tu mohli
otevřít expozici a letní dílnu. Od
letošního léta jsme zavedli provádění exkurzí a návštěvníků. Jsou
to malé skupinky, ale přijíždějí i
školní zájezdy nebo senioři. Zatím jsou všichni spokojeni, protože nejsme muzeum, kde se dá jen
podívat na exponáty, ale funguje
tu živá řemeslná dílna. Je tu vidět, jak výroba přímo probíhá,
seznámíme návštěvníky se vším,
co s ní souvisí a to i s historií
papíru. V letní dílně, kterou jsme
vybudovali, si všichni mohou
tuto výrobu sami vyzkoušet. Každý, kdo absolvoval tuto exkurzi,
už v životě nezapomene, jak se
papír vyrábí a co to všechno obnáší,“ sdělil Karel David, majitel
výrobny papíru.
„Od jara chceme tuto expozici
dál rozšířit a to jednak ke galerii
papíru, kde budou k osahání různé druhy papíru jako pergamen,
papyrus a další spousta druhů,
což se málo ví. Budeme i pěstovat

pozicí o dějinách výroby papíru
a to i se starými v minulosti používanými nástroji, podle toho, co
se nám podaří shromáždit. Další
novinkou bude, že návštěvníci si
mohou vytrhat i obálky a mám
v plánu letní dílnu rozšířit i do
výtvarného oboru. Představa je
taková, že si návštěvníci budou
moci vyrobit i vlastní přání,
obálku, dárek tak, aby byl širší
záběr,“ dodala Marcela Davidová
k rozšíření expozice.
Papír se tu vyrábí metodou,
která se používala už před dvěma
tisíci lety v Číně. „Pro nás je na
rozdíl od Číny prvotní surovinou buničina kombinovaná se
lnem a bavlnou. Tento materiál
rozemeleme v mlecím zařízení
a papírovinu zředíme ve vodní
substanci. Poté papírenskou formou - ručním čerpáním, vytváříme archy papíru, které se pak už
jen odvodní. List papíru je vlastně tvořen spletenými krátkými
vlákny. To je princip naší výroby
s tím, že strojní vybavení je jen na
začátku a od tehdejší Číny jsme
se posunuli jen v tom mletí. Arch
papíru přijde do styku v našima
rukama podle druhu papíru až
12krát, je to řemeslná ruční práce, která je závislá na pečlivosti
a trpělivosti. Specializujeme se

foto: mask

na papíry zdobené, do kterých
jsou přimíchávány různé přírodniny jako květy, traviny, káva,
čaj, nerosty. Takže výroba není
samoúčelná, tyto papíry strojně
vyrobit nejdou. Mají svoje charakteristické zdobení, vzor, barvu
i vůni,“ upřesnil Karel David.
Pro dospělé návštěvníky nebo
rodiny s dětmi je připravena i
ochutnávka místních vín ve vinném sklepě. Takže tatínkové
mohou ochutnávat a maminky
s dětmi vyrábět papír. „Z ručního
papíru vyrábíme sortiment dárkového zboží, který dodáváme
celorepublikově do 200 obchodů,
ale i do zahraničí. Máme dvě zá-

kladní složky, jednak je to ruční
papír pro výtvarné potřeby a
dárkové obchody, kde se dodává
dárkový sortiment. Základ tvoří
přání. Spolupracujeme i s výtvarníky, kde používáme různé výtvarné techniky. Pak je drobnější
sortiment jako památníky, notesy,
taštičky a snažíme se přicházet
stále s něčím novým. S novou
papírnou jsme otevřeli i prodejnu,
kde je možnost si vše zakoupit.
Na objednávky děláme hlavně
svatební oznámení nebo vizitky,
pozvánky k význačným událostem, takže ani tisk pro nás není
problém,“ uvedla na závěr Marcela Davidová.
/mask/

Otevřeli část cyklostezky a postavili odpočívadla
foto: mask

Podle prezentace Saši Ryvolové jde o část světa na východ od turistického ráje Bali. Tam leží indonéské souostroví s tajemným názvem
Nusa Tenggara - česky Malé Sundy. „Podívali jsme se na ostrov Flores
s jeho přírodním divem - třemi různobarevnými jezery v kráteru sopky
Keli Mutu, na ostrůvky Komodo a Rinca, kde žije největší plaz světa
- varan komodský, i do velrybářské vesničky Lamalera, jejíž muži se
dodnes vydávají na malých loďkách na lov velryb a vorvaňů pouze
s ruční harpunou. Ponořili jsme se do hlubin oceánu za úžasnou hlubinnou rybou Mola-Mola,“ sdělovala přítomným Saša Ryvolová.
„Nejsou to jen přednášky od protinožců, ale také z Evropy. Jinak
letošní ročník je co do účasti návštěvníků i přednášejících velmi silný.
Také se nám jako pořadatelům a organizátorům zdá, že i úroveň stoupá.
Jsme tomu rádi a již dnes přemýšlíme nad jubilejním 20. ročníkem,“
dodal Jaroslav Hladík. „Myslím si, že tato akce má svá specifika a řekl
bych i pro odbornější veřejnost, jsou tu spíše starší přednášející, kteří
takto předávají své zkušenosti. Právě v oblasti cestování tu chybí více
mladých a to jak cestovatelů tak i přednášejících, což je celkem škoda,
přesto je to jedinečné setkání v republice,“ sdělil jeden z návštěvníků
Milan Daněk z Blanska.
Cenu časopisu Koktejl si odvezl Vladimir Lemberk za přednášku Madagaskar - podivuhodná Lemurie a ocenění Klubu cestovatelů Hanzelky
a Zikmunda Globe získali hned dva cestopisy a to Tajemství pouště
- Kateřina a Miloš Motani a přednáška Za přírodními a kulturními zajímavostmi Zakarpatské Ukrajiny a Krymu od Kamily Hynkové. /mask/

/Višňové/ Nová odpočívadla,
stojany na kola, odpadkové koše
a informační cedule byly předány
do užívání při slavnostním aktu
v obci Višňové, který se uskutečnil před budovou cykloturistické
ubytovny. Mobiliář, který poslouží k lepší orientaci turistů v terénu
určený k doznačení cyklostezek
v mikroregonu Moravia a samotné obci Višňové, podpořila firma
ČEZ jako generální partner téměř
jedním milionem korun.
„Jsme rádi, že prostřednictvím
reklamy firmy ČEZ, můžeme zvýšit komfort cyklostezek a všech
turistů, kteří se na těchto trasách
budou pohybovat. Posezení na
cykostezkách a informační tabule
přinášejí kromě naší oranžové a
našeho loga i řadu užitečných informací. To je správné spojení reklamy s užitkem pro turistu, které
lidé cení více než čistou reklamu
bez motivu pomoci turistovi,“
řekl Petr Spilka, mluvčí ČEZ při
přestřižení pásky.

foto: mask

Nejprve byla v kinosále představena nově označená trasa, byly
vystaveny mapy a fotografie.
Potom se přestřihla páska a na
kolech se vyjelo na okružní trasu
kolem Višňového. Mezi cyklisty
byli například i starostové okolních obcí s dětmi ze školy. Jelo
se údolím Křepičky přes brody

k přehradě, dál do Horních Dunajovic a zpět do Višňového.
„Moravská Vinařská stezka
byla otevřena již dříve a dnes se
předávalo doznačení a dovybavení a to dosti značné. V prvních
krocích bylo instalováno 8 odpočívadel, u kterých je i stojan
na kola s odpadkovým košem

v dřeveném provedení. Také je
instalováno 203 směrových tabulek na kovových sloupcích. Zbytek odpočívadel bude dobudován
na konečný počet 17. Uděláno je
i speciální značení upozorňující
na historické, kulturní nebo společenské budovy, ale i přírodní
nebo vinařské zajímavosti. Například u nás ve Višňovém jsou
infotabule rozmístěny u chrámu
sv. Jana Křtitele nebo v zámeckém parku, ale také tři další v lese
na romantických místech v úseku
cesty k přehradní nádrži. Turisté
si zde mohou nejen odpočinout
a posvačit, ale také třeba i schovat
se před bouřkou,“ informoval starosta Višňového Jan Daniel.
Další informační tabule jsou
například v Horních Dunajovicích u kládového lisu nebo vodní
tvrze. „Počasí nám přálo, sjelo se
hodně hostů a i příroda byla krásně zbarvená, takže trasu cyklisté
s chválou projeli,“ doplnil Jan
Daniel.
/mask/

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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Pedagog a sběratel lidových písní TOMÁŠ GRMELA
se narodil 22. prosince 1864 v obci Drahany. Absolvoval
učitelský ústav v Brně, kde (1. díl tajenky), pro kterého
sbíral písně. Pracoval jako podučitel v Budkovicích
u Moravského Krumlova, Vémyslicích, Střebenicích
u Hrotovic a nakonec v Horních Dubňanech, kde
byl správcem jednotřídky a zároveň (2. díl tajenky).
Podzim svého života strávil v Bohuticích u Moravského
Krumlova. K jeho dílu se řadí „Sbírka písní národních“,
která čítá na sto písní z Drahan, Otinovsi, Budkovic
a Řeznovic. Přispěl 23 písněmi do Bartošovy-Janáčkovy
sbírky Národní písně moravské nově nasbírané. Tomáš
Grmela zemřel 28. ledna 1930 ve Znojmě.
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Miroslavský kroj

/Miroslav/ Miroslavská chasa bude možná do budoucna mít svůj
vlastní kroj. Podle slov starosty Augustina Formana je velký zájem
podporovat pořádání tradičních krojovaných hodů v Miroslavi. Protože
se ale musí kroje každý rok půjčovat, zvažuje se výroba krojů vlastních.
Tuto myšlenku oznámil starosta města chase na předávání hodového
práva. „Dostali jsme od manželů Čechových kroj, který nosila jejich teta
a má být starý sto let. Tento kroj je vystaven v zasedacím sále na radnici.
Nikdo nikdy nemluvil o tom, že je původní či miroslavský, nebo že by
měl případný nový kroj vypadat takto. Protože nevíme, jaký je původ
a osud kroje, požádali jsme o stanovisko odborníky na folklór. Na základě stanoviska odborníků předpokládáme vytvoření návrhu kroje tak, aby
respektoval historický vývoj a vztah k Miroslavi. Teprve potom se bude
rozhodovat o tom, zda se bude kroj realizovat nebo zůstaneme u praxe
půjčování,“ doplnil místostarosta Roman Volf.
/mask/

Poslední výstřel v Miroslavi

Kulturní programy
6. - 19. 11. 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
• do 30. listopadu - Fotografie a koláže - David Fadinger, Galerie Památníku
A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 7.11. - Prodaná nevěsta - Komická opera Bedřicha Smetany v režii Ondřeje
Havelky. Janáčkovo divadlo Brno, odjezd v 17.30 hod. od Besedního domu.
Cena: 450, 360, 280 Kč (vstupenka a doprava).
• 9.11. v 8.30 a 10.00 hod.- Pavel Novák „Sport a hry“. Písničkový pořad pro
děti MŠ a I. stupně ZŠ, kino Réna Ivančice, vstupné: 40 Kč.
• 15.11.- 30.11. - Malá, ale naše - Výstava prací žáků MŠ a ZŠ Ořechov, pracoviště Ivančice k 40. výročí založení školy pro žáky se zdravotním postižením.
Chodba a sklepení Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• Připravujeme: • 24.11. v 19.00 hod. - Hana a Petr Ulrychovi se skupinou
JAVORY, kino Réna Ivančice, předprodej v KIC Ivančice. Vstupné: 260 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• listopad - Eva Toulová a Lenka Drahozalová - kresby - „Bezpečnost silničního provozu nejen pohledem dětí“. MěÚ, nám. Klášterní 125, MK, 1. patro.
• do 9.11. - H. Hrnčířová (fotografie) a J. Seka (keramika), výstava, galerie
Knížecí dům M. Krumlov.
• 7.11. v 18.00 hod. - Beseda „Jak fotografovat“ - přednáší Josef Kristián, sál
MěKS M. Krumlov, Břízová ul.
• 8.11. v 10.00 hod. - Zakletá princezna, pořad pro děti od 4 do 12 let, kinosál
M. Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 20.11. v 19.00 hod. - Vstupte! Komedie N. Simona, účinkují: L. Mrkvička,
P. Nárožný, J. Čenský a L. Švormová, kinosál M. Krumlov, vstupné: 230 Kč,
předprodej vstupenek v IC tel.: 515 321 064.
• Připravujeme: • 24.11. v 18.00 hod. - MRAZÍČEK – folkrockový i lyrický
večer, vystoupí skupiny „Krahoš“ a „Cat & Dogs‘ band“, sál MěKS, Břízová
ul., Mor. Krumlov, vstupné: 40/80 Kč.
• 26.11. - Broučci - pro rodiče s dětmi. Loutkové divadlo Radost Brno, klasická
pohádka, závazné přihlášky na MěKS do 3.11. • 26.12. - Prodaná nevěsta, opera o třech dějstvích. Janáčkovo divadlo Brno, přihlášky na MěKS do 10.11.

Středisko volného času Ivančice

Za krásného slunného počasí se na střelnici ČSS SSK Miroslav
konal 8.ročník veřejné střelecké soutěže „Poslední výstřel“ ve střeleckém víceboji ve třech disciplínách. V soutěži nastřelování kulovnic na
100 metrů získal první místo Jindřich Novotný (puška Mauser se 118
body), druhé místo Jiří Tuza (puška CVT se 118 body) a třetí pozici
Miroslav Kotál (puška CZ 858 se 108 body). V disciplíně „pistole a revolvery“ 3x10 ran na 10, 15, 20 metrů bylo pořadí následující: 1 místo:
Pavel Bartoš - 213 bodů, 2. místo Miroslav Kotál - 165 bodů, 3. místo:
Jan Křesťan - 137 bodů. Ve střelbě z brokovnice 15+1 za pohybu na
popry: 1. místo Milan Jandek - 171 bodů, 2. místo Jan Sejbrt - 171,4
bodů a 3. místo Jiří Vysekal - 175,1 bodů.
Zůčastnilo se cca 20 střelců z Grešlova Mýta, Miroslavi, z Brna a
okolí. Ve volných chvílích se zvláště mládež věnovala střelbě z luku,
parku a vrhání nožů. Věcné ceny (broušené sklo) věnoval SSK Miroslav. Dále děkujeme za věcné ceny firmám: Víno Tichý Rybníky, Víno
Lechovice, Pivovar Starobrno, zemědělec Pilař - Loděnice, Elektro
Hanzel Miroslav. Všem děkujeme. Pavel Bartoš, ČSS SSK Miroslav

Záchranáři opět v akci

/Ivančice/ Téměř patnáct set lidí navštívilo krásné nedělní odpoledne
v Ivančicích ,,Záchranáře v akci“. Tuto přehlídku záchranných a bezpečnostních složek České republiky připravilo na Palackého náměstí
Středisko volného času Ivančice. Ukázky své činnosti zde předvedli
profesionální hasiči z Brna a Ivančic, dobrovolní hasiči z Neslovic
a Střelic, Zdravotnická záchranná služba JM kraje, Pohotovostní motorizovaná jednotka, Záchranná brigáda kynologů JM kraje a Policie
ČR. „Návštěvníci zhlédli makety hasičských aut při akci, historickou
scénku hašení z doby před sto lety i hašení moderní technikou, záchranu zraněného - slaňování z věže kostela, ukázky zadržení pachatele,
vniknutí do vozu, zásah na demonstraci a ukázky výcviku služebních
psů, kteří zasahují při vyhledávání osob,“ uvedla garantka akce Dagmar Šacherová. Návštěvníci také získali řadu informací o první pomoci, bezpečnosti silničního provozu, prevenci kriminality, daktyloskopii
a o jiných zajímavých technikách. „Děti dostaly po správném vyplnění
testu řidičský průkaz pro cyklisty a mohly se zúčastnit výtvarné soutěže, kde měly za úkol nakreslit záchranáře v akci. Pět vylosovaných bylo
odměněno drobnými dárky. Zájemci si vyzkoušeli paintball, simulátor
nárazu, a zajezdili si na elektrokárách,“ dodala Dagmar Šacherová. /jak/

Neslovický motokros

V pořadí druhý ročník Zavírání šoupátek uspořádal na motokrosové
trati v Neslovických kasárnách tamní Schneider motosport team. Hlavní
náplní krásné podzimní soboty byly závody ve všech vypsaných kubaturách. Mezi jednotlivými jízdami pořadatelé připravili bohatý doprovodný program pro nejmenší i dospělé.
Ve třídě 50 ccm si nejlépe vedl Dominik Suchánek před Ondřejem
Pokorným a Matesem Zelenkou. Pětašedesátky ovládl Vojtěch Křiva,
druhý skončil Václav Chvojka před domácím Dominikem Schneiderem. Kubaturu do 85 ccm pro sebe ukořistil Jan Srnec, za jehož zády
dojel Petr Mikulášek a Martin Šikula. V nejsilnější třídě nad 125 ccm
si nejlépe vedl David Kosmák, stříbrnou pozici vybojoval Martin
Hubáček a bronz si odvezl Aleš Chradim. Závodní den byl zakončen
nádherným ohňostrojem, který byl odměněn velkým aplausem všech
přítomných diváků. Nezbývá nám, než se těšit na další závody v tomto
areálu v příštím roce.
/Ctibor ADAM/

Omluva redakce

Omlouváme se panu Jiřímu Kratochvilovi a všem čtenářům za to, že
jsme v minulých novinách (Zrcadlo 19/06) v rubrice „Zeptali jsme se“
uvedli jeho jméno chybně.
Redakce čtrnáctideníku Zrcadlo

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 4.11. ve 14.00 hod. - turnaj Magic the gathering, SVČ, Tesařovo nám.7,
(stará hasička), startovné 50 Kč, ceny max: 1⁄2 boosteru na hráče.
• 9.11. v 16.00 hod. - Hlínování, poznejte netradiční materiál - keramickou hlínu, SVČ, Komenského nám. 7, popl.: dítě 40 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 9.11.v 19.30 hod. - Dámský večer - módní přehlídka: společenské šaty, sportovní móda, podzimní a zimní móda. Studená kuchyně, zdravá výživa. Hostem
večera je Lukáš Vaculík. Ivančice, Besední dům, poplatek sál: 290 Kč, galerie 130
Kč. Předprodej vstupenek na tel.: 546 451 292 nebo SVČ, Komenského nám.12.
• 10.11. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté, aneb hudební večer sestavený
na vaše přání, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek: 20
Kč; členové klubu 10 Kč.
• 14.11. od 17.00 hod. - Pleteme z pedigu, košíky, podnosy, SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 15.11. v 17.00 hod. - Základní kurz účetnictví - informativní schůzka. SVČ
Komenského nám.12. Náplň kurzu: základní daňové účetnictví, základy podvojného účetnictví, charakteristika a použití postupů účtování, základy daňové evidence pro přiznání daní z příjmu fyzických a právnických osob, cena 1.000 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 6. až 10.11. - Přehlídka dětských filmů, v kině Oslavany, začátky v
17.00 hod. Vstupenky jsou slosovatelné, výherci obdrží malou pozornost.
• 8.11. v 18.00 hod. - Taneční prodloužená. Společenský taneční večer pro
studenty, v sále Dělnického domu Oslavany. Pořádá DDM Oslavany.
• 11.11. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou STÍNY, v sále Dělnického domu. Pořádá p. Aldorf J. Oslavany.
• 19.11. - My fair lady ze Zelňáku - muzikál. Zájezd na divadelní představení do
Městského divadla Brno. Doprava 100 Kč, vstupenka 320 Kč, studenti a důchodci 50% sleva vstupného. Odjezd ve 13.00 hod. z AN. Pořádá KIS Oslavany.
• Připravujeme: • 9.12. - Vánoční jarmark s kulturním programem. Nádvoří
zámku Oslavany. Zveme prodejce s českými výrobky a zbožím. Kontakt na tel.:
604 108 641 do 20. listopadu.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 15.11. od 15.00 do 17.00 hod. - Čarujeme s kamínky, malování, polepování,
poplatek 20 Kč.
• 8.11. v 18.00 hod. - Taneční prodloužená. Společenský taneční večer pro
studenty, v sále Dělnického domu Oslavany.
• Připravujeme: • Zimní tábor pro děti - ozdravný pobyt v Jeseníkách 3.2.2007 - 9.2.2007, Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky, v místě
tři vleky. Turistická ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje. Cena: 2000 Kč.
V ceně je zahrnuto: stravování, doprava, ubytování, pedagogický dozor.
• Ozdravný pobyt v Jeseníkách pro rodiny s dětmi - 10.2.2007 -17.2.2007,
Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky, v místě tři vleky, Turistická
ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje. Cena: 2200 Kč. V ceně je zahrnuto:
stravování, ubytování, pedagogický dozor. Doprava vlastní.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 6. a 7. 11. v dopoledních hodinách - Den bez úrazů pro ZŠ, pro žáky 4. - 6.
tříd ZŠ z Moravského Krumlova a okolí.
• 11.11. v 9.00 hod. - Party aerobic - nesoutěžní přehlídka pódiových skladeb
ve sportovní hale SOŠ Moravský Krumlov, vstupné pro diváky 10 Kč.
• Připravujeme: • 22.11. v 17.00 hod. - Pochod broučků - lampionový průvod
od DDM, čekají na vás hrátky s lampionky a ohňostroj.

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
• 5.11. - „Za krásami podzimu” - odpolední vycházka do okolí Ivančic. Sraz
zájemců ve 14.00 hod. u mostu pod Rénou. Vede pan J. Flíček.
• 8.11. - „Zachráněné poklady” - exkurze v Umělecko-průmyslovém muzeu
v Brně, Husova 14. Sraz zájemců v 15.00 hod. před muzeem, odborný komentář
zajištěn, vede paní Saňková.
• 11.11. - „Podzimním Horáckem”. Autobusem z Ivančic v 6.22 hod. od Besedního domu do Tetčic, odtud vlakem v 7.02 hod. do Třebíče. Trasa 13 km
nebo 26 km - dle domluvy. Vede paní H. Pokorná.
• 18.11.- přeložená akce z 28.10. - vycházka kolem čtyř mlýnů podél říčky
Bobravy. Odjezd vlakem z Ivančic v 10.11 hod. do Radostic, návrat do Ivančic
v 16.39 hod. Vede pan J. Flíček.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• stř 8.11. v 18.00

• so 11.11. ve 20.00
• ne 12.11. v 18.00
• stř 15.11. v 18.00
• so 18.11. ve 20.00
• ne 19,11, v 18.00

KOUZELNÁ CHŮVA
NANNY McPHEE
Rodinná komedie USA, VB a Fr.
DŮM U JEZERA
Drama USA.
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film USA
MIAMI VICE
Akční thriller USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 5.11. v 17.00

• stř 8.11. ve 20.00
• ne 12.11. ve 20.00
• stř 15.11. v 17.00
ve 20.00
• pá 17.11. ve 20.00
• ne 19.11. ve 20.00

BAMBI 2
Animovaná pohádka USA
NABÍT A ZABÍT
Film USA
STRÁŽCE
Thriller USA
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Drama ČR
PIRÁTI Z KARIBIKU
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Dobrodružný film USA
HADÍ TEROR
Horor USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• ne 5.11. v 18.00

• so 11.11. v 18.00
• ne 12.11. v 18.00
• so 18.11. v 18.00
• ne 19.11. v 18.00

PROPOSITION
Western Austrálie a V.B.
MIAMI VICE
Akční thriller USA
STRÁŽCE
Film USA
HAVANA BLUES
Film Španělska, Kuby a Fr.
ALBÍN JMÉNEM NÓI
Film Islandu, SRN a V.B

PŘEHLÍDKA FILMŮ PRO NEJMENŠÍ:
• po 6.11. v 16.30
O ZLATÉ RYBCE
• út 7.11. v 16.30
BROUČCI: A BYLA ZIMA
• út 7.11. v 18.00
GARFIELD 2
• stř 8.11. v 16.30
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
• čt 9.11. v 16.30
KAMARÁD KRTEČEK
• pá 10.11. v 16.30
KRTEK A HODINY
Změna programů vyhrazena.

Atletický klub Moravský Krumlov zve všechny příznivce
na ZÁVODY V PŘESPOLNÍM BĚHU

KRUMLOVSKÝ KROS

v sobotu 4. listopadu - start v 9.30 v areálu Střelnice.
Určeno pro kategorie od nejmladšího žactva po juniory.
Hlavní sponzoři:
Českomoravské štěrkovny a pískovny, a.s., pivovar Hostan
Město Moravský Krumlov.
Mediální partner čtrnáctideník Zrcadlo.
Mikroregion Moravskokrumlovsko zve zájemce na

SETKÁNÍ VÝROBCŮ
MÍSTNÍCH PRODUKTŮ

ve středu 8. listopadu v 16 hodin v kanceláři Mikroregionu
Moravskokrumlovsko (Palackého 57).

IV.ROČNÍK PAŘBA FESTU

Green Day revival, SPS, Darken,
Relax, Fousatej hat, Stejšn, J.A.M.P.
Babice u Rosic 16. prosince 2006.
Vstupné: 17.30 - 18.00 - 100 Kč, 18.00 - 18.30 - 120 Kč,
18.30 - 02.30 - 150 Kč. Z tech. důvodů se Oslavanský Pařba Fest
přesouvá do Babic u Rosic. Info: www.darkenrock.unas.cz
Peklo Rouchovany pořádá

KŘEST ALBA KAPELY CAYMAN

Kmotrem bude motormetalová smečka Ocelot, speciálním hostem
bude The Ja Jsem Poznal (alt.Brno). Akce se koná 17. listopadu
od 20 hodin, 100 piv zdarma, každý 10 návštěvník CD zdarma!
Držitelé průkazu ZTP vstup zdarma.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Vás srdečně zve na komedie N. Simona

VSTUPTE!

Můžete ji shlédnout 20. listopadu v 19.00 hodin v kinosále
v Moravském Krumlově. Účinkují: Ladislav Mrkvička, Petr Nárožný,
Jan Čenský a Libuše Švormová.Vstupné: 230 Kč, předprodej
vstupenek v informačním centru, tel.: 515 321 064

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
dne 24. listopadu od 18.00 hodin folkrockový i lyrický večer

MRAZÍČEK

vystoupí skupiny „Krahoš“ a „Cat & Dogs‘ band“,
sál MěKS, Břízová ul., Mor. Krumlov, vstupné: 40/80 Kč.
Město Pohořelice pořádá 24.listopadu od 19.30 hodin

KONCERT IVO JAHELKY

Vstupné 70 Kč, sál Radnice, předprodej vstupenek od 6.11.06 v kanceláři kulturního střediska, Brněnská 2, tel.: 602 284 324, 519 424 268.

DDM Moravský Krumlov, nám. TGM 35, M. Krumlov pořádá

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ NA DOMEČKU
MIX AEROBIC – pondělí od 17.30 - 19.00 a středa 19.00 - 20.30
TAE BO – úterý od 17.30 - 18.30 a čtvrtek 17.00 - 18.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – každé úterý 18.30 - 20.30
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – každý čtvrtek 18.00 - 19.00
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

150 let Uhelné dráhy Brno - Zastávka
Koncem padesátých let 19.
století se v brněnské oblasti projevily zájmy dvou podnikatelských
skupin. Na jedné straně byly plány
majitelů Rosicko-oslavanských
dolů rozšiřovat těžbu uhlí a jeho
prodej, na druhé straně stály zájmy brněnských podnikatelů zajistit dostatek uhlí, protože topení
dřevem již nebylo možné.
Připomeňme si, že dne 15.
května 1813 nařizuje brněnské
místodržitelství používat v okolí
Brna k pálení cihel uhlí a zakazuje
používat k tomuto účelu dřevo.
První parní stroj byl instalován
v Brně v roce 1818 a každoročně
jich přibývalo. Doprava uhlí do
Brna byla zajišťována po silnici

tak i povozníků byly málo platné.
K podstatným ústupkům nebo ke
změně trasy proto nedošlo, jen
k příslibům dobrého odškodného
a dalšího výdělku. A to zpravidla
uspokojilo nespokojené jednotlivce tak, že vůbec nedošlo k průtahům v přípravném jednání.
Privilegium (koncesní listinu)
podepsal císař František Josef 15.
ledna 1854.
My František Josef první ….
„Když majitelé uhelných dolů
Arnošt Jan rytíř Herring, Jan
Müller a Antonín Rahn požádali
v roce 1852 o povolení postavit
spojení s několika brněnskými
průmyslníky železnici z Brna
k uhelným dolům v Rosicích, Zbý-

Jedna z prvních lokomotiv uhelné dráhy

formanskými vozy. Jak dokazuje
stížnost majitelů dolů z roku
1843 na podvody při prodeji uhlí,
kterých se dopouštěli vozkové, ne
vždy se dostalo uhlí na určenou
adresu. Pomalost přepravy i její
nákladovost nemohla v budoucnu
uspokojit ani těžaře, ani jejich
velkodběratele v Brně.
V roce 1851 byl dokončen
projekt železniční dráhy z Brna
do blízkosti zájezdního hostince
Segen Gottes za Rosicemi. Projekt
uvažoval o propojení železnice
až k dolu u Nové Vsi. V říjnu 1851
ujednaly Správy dolů rosických,
zbýšovských a oslavanských, že
celé množství vytěženého uhlí,
které bude zasíláno ve směru
projektované dráhy, budou zasílat
výhradně drahou, a že nepoužijí
k přepravě jiného přepravního
prostředku. Tím byla zjištěna prosperita nového podniku, neboť
v roce 1851 bylo z celého revíru
dováženo do Brna 336 000 tun
a do Vídně se přepravovalo Severní drahou 112 000 tun. Dne 27. 11.
1851 byla ustavena pro vybudování železniční dráhy akciová společnost. Oficiální souhlas ke
zřízení společnosti pod názvem
„Brünn-Rossitzer-Eisenbahnunternehmung“ (Brněnsko-rosické
dráhy - BRD) obdržela 22. 4. 1853.
Politické pochůzky na místě
stavby a jiné porady se sousedy
vznikajícího dopravního podniku
byly konány od 5. června 1853.
Projekt nebyl v kraji přijímán
právě příznivě. Dráha měla sloužit
téměř výhradně jen dolům jako
jejich společná vlečka k hlavnímu
odbytišti uhlí. Sousední selské
obce si od ní neslibovaly mnoho
prospěchu, spíše očekávaly, že jim
způsobí různé újmy, neboť navrhovaná trasa vedla přes jejich nejúrodnější pole v úvalu mezi kopci,
přes nejužívanější cesty do polí a
pastvin a dokonce i středem osad.
Současně se nemohlo počítat,
že dráha usnadní odbyt místních
hospodářských produktů, protože
Brno bylo nedaleko. Na druhé
straně měli odůvodněné obavy
před drážní konkurencí povozníci
a formani, neboť jim hrozila ztráta
vydatného zdroje příjmů z převážení uhlí po silnici. Všechny
námitky jak postižených rolníků,

šově, Oslavanech a Nové Vsi, a
My již naším nejvyšším rozhodnutím příprav, uznali jsme za vhodné
vzhledem k všeobecné užitečnosti
tohoto počinu a na základě návrhu
našeho ministra obchodu, akciové
společnosti, která byla založena
uvedenými uchazeči o koncesi
a Naším nejvyšším rozhodnutím
ze dne 22. dubna tohoto roku
schválena, udělit požadovanou
výsadu“….
Společnost tedy obdržela privilegium k postavení a provozování trati spojující s Brnem a
pobočných tratí spojující doly ve
Zbýšově, Oslavanech a Nové Vsi.
Koncesně se brněnsko-rosická dobovému normálu příliš nevymykala, především byla koncipována
částečně pro lokomotivní, částečně pro koňský provoz (hlavní trať
měla mít parní pohon, přípojky
k dolům pak koňské dráhy). Nákladní doprava, těžiště činnosti
firmy, byla nepokrytě upřednostňována před dopravou osob.
Stavba byla ihned zahájena. Terénní podmínky byly vcelku příznivé a trasa, kterou stavitelé zvolili zcela vyhovovala původním
záměrům. Vycházela z brněnského
předměstí Trnitá a vedla Komárovem a Horními Heršpicemi, kde
křižovala v úrovni s tratí Severní
dráhy císaře Ferdinanda (Brno-Břeclav). Pokračovala směrem
ke Střelicím, přes Tetčice, Rosice
k uvedené zájezdní hospodě, kde
byly v blízkosti doly.
Železnice byla vybudována a
zařízena výhradně výrobky závodů Rakouska-Uherska. Z ciziny se
nic nepřivezlo. Stroje dodala lokomotivka Společnosti státní dráhy
ve Vídni, kolejnice dodaly sobotínské železárny, dubové pražce
rosické a náměšťské lesy.
Na budování tratě se podíleli
především naši dělníci, ale také
dělníci z Itálie. Byli to zejména
minéři a střelmistři. Z nich několik zůstalo v místě konečné stanice
a v původních funkcích pracovali
v dolech. Odtud tedy jména del
Favero, del Lago, di Picolo, Raveana atd. Dodnes se s některými
setkáváme.
Kolik pracovalo na stavbě tratě
dělníků se už asi nepodaří zjistit.
Většinou to byli kočovní dělníci,

kteří pracovali na stavbách tratí
a pro které se vžil název „trhani“.
Je třeba si uvědomit, že tehdy byly
stavby velmi nákladné, mechanizace skoro žádná, a proto bylo třeba naverbovat velké množství lidí.
Na takových stavbách pracovaly
tisíce dělníků a stovky koní. Tak
obrovská koncentrace lidí byla
pro kraj v blízkosti stavby pohromou. Hygiena byla na velice nízké
úrovni, mezi „trhany“ se šířily
různé nemoci, které postihovaly
i místní obyvatelstvo.
Podobná situace byla také při
stavbě brněnsko-rosické dráhy.
Dělníci bydleli v nouzových
barácích pod hrází rybníka u
Božího Požehnání. Prostředí bez
hygienických podmínek umožnilo
výskyt cholery, která řádila mezi
dělnictvem a která se přenesla i na
místní obyvatelstvo. Některý den
zemřelo až 40 osob. Jsou pochovány na starém hřbitově v Rosicích.
Celkem zemřelo asi 300 lidí včetně domácích i s vrchnostenským
lékařem dr. Janem Juříčkem.
Dnes, v době bagrů, buldozérů
a jiné zemní techniky si nedovedeme představit obrovské množství zeminy a skal přemístěné jen
pomocí lopat, krumpáčů, vozíků
a rumpálů. Práce pokračovaly
zdárně, a tak po předchozích pochůzkách se 27. prosince 1855 konala úřední zkušební jízda v úseku
Brno-Boží Požehnání (dnes Zastávka u Brna) v délce 23,092 km,
které se zúčastnili šéfové všech
úřadů, které měly vliv na stavbu
této železnice.
V časopise „Die österreichische
Zeitchrift für Berg- und Hüttenwesen“ z roku 1856 byl uveden popis
zkušební jízdy:
„Přibližně v 9,15 hodin odjel
z brněnského nádraží vlak sestávající z 5 vozů tažených lokomotivou, na jejímž předku zářilo
v obrovských písmenech hornické
„Zdař Bůh“. Po 11. hodině dorazil slavnostní vlak do konečné
stanice Rosice.
Během jízdy zastavoval u důležitých stavebních objektů, tak
v lískoveckovém traťovém zářezu,
na ostopovických násypech, mostech, na střelickém mostě a na přemostění tzv. propasti ve střelickém
lese. Byla provedena prohlídka a
zhodnocení těchto nejdůležitějších
objektů na celé dráze. Po třetí hodině byla nastoupena jízda domů a
bylo v ní pokračováno bez zastavení až do brněnského nádraží, kam
vlak dojel po čtvrté hodině. Tímto
vlakem bylo dovezeno černé uhlí,
to první, jež tímto způsobem bylo
přepraveno po této malé trati“
Provoz byl zahájen dne 2. ledna 1856 na úseku Brno - Rosice
pouze přepravou rosického uhlí,
protože trať v celém plánovaném
rozsahu nebyla ještě dostatečně
vybavena. Přivedení dopravy do

Brna bylo důležité nejen z hlediska zásobování Brna uhlím, ale
i pro možnost využití železnic
Státní dráhy směrem k Praze a
využitím Severní dráhy císaře Ferdinanda přes Břeclav do Vídně.
Zahájení osobní dopravy na
nové trati z Brna do Rosic se
uskutečnilo 30. června 1856 ve
2. hodiny odpoledne. První vlak
se slavnostně vyzdobenou lokomotivou „Rossitz“ (Rosice) se
dal ve 2. hodiny do pohybu za
zvuků veselých melodií, které
vyhrávala kapela c.k. regimentu
kyrysníků ze Slavkova, usazená
v zvláštním voze. Za hodinu přijel vlak do „Segen Gottes“, kde
hornická kapela vesele zdravila
hosty a početné salvy z hmoždířů
slavily událost dne. Za 10 minut
po příjezdu prvního vlaku přijela
lokomotiva „Zbeschau“ (Zbýšov)
s druhým vlakem a byla též slavnostně pozdravena.
Pan Karel Dvořák v knize „Ze
staré Třebíče“ líčil tehdejší cestování takto:
„Dopravu obstarávaly vlaky
uhelné, ke kterým byl připojen
jediný osobní vůz, svého druhu
určitě jedinečný. Byl poschoďový,
jeho dolejší část se nijak nelišila
od tehdejších osobních vozů
s oddíly a postraními dveřmi.
V dolejší části byla čtyři kupé,
po jednom pro cestující I. a II.
třídy a dvě III. třídy, jež však byla
vyhrazena ženám. Pasažéři mužského pohlaví museli po příkrých
schůdcích vystoupit do vyššího
patra, tvořícího společnou prostoru nad celým vagónem. Vzhled
vagónu byl ještě nápadnější tím,

Lokomotiva lidově zvaná „Všudybylka“ na nádraží v Zastávce

a nakláněl pod prudkými nárazy
větru, tak že jsme každou chvíli
očekávali nějakou katastrofu. Ale
i když byla hlášena stanice Brno,
nebyl cestující ještě u cíle. Vlak
jej vyklopil daleko od vnitřního
města, až za starým Brnem, kde
je dnes stanice Horní Heršpice
na trati Brno-Břeclav. Kdo chtěl
pokračovat do Brna, případně měl
zavazadla mohl použít „konfortáblu“, kočárku taženého jedním
koníkem, který pohodlných klusem
potřeboval skoro půl hodiny, než
dospěl k hlavnímu brněnskému
nádraží“. Pro informaci čtenářů
uvádíme, že vagónu se říkalo „Imperiál“ (nevíme proč) nebo podle
zabarvení „Papoušek“.
Také technicky byl povoz
zatížen různými nedostatky. Nebyla spolehlivá informace mezi
strážníky na trati o pohybu vlaku
na trati. Proto byly strážní domky
stavěny tak, aby bylo od jednoho
k druhému dohlédnout. U každého strážního domu byl vztyčen
stožár, na kterém byly vytaženy
dva proutěné koše v průměru
asi 60 cm. Jakmile se vlak hnul
ze stanice, podle směru pohybu
zvedly se buď jeden nebo oba
koše, a tato optická znamení byla
postupně opakována od domku

Vagón pro přepravu osob „Imperiál“, zvaný „Papoušek“

že se jednotlivé oddíly podle třídy odlišovaly barevným nátěrem
vnějších stěn: I. třída kanárkovou
žlutí, II. třída světlou zelení a III.
třída rudohnědou. Rozdělování
podle pohlaví bylo dodržováno
velmi přísně. Když jsem jednou
jel jako devítiletý hoch s matkou,
musil jsem do poschodí, kdežto
má matka proti tomu protestující
zůstala v „přízemí“. A vystál
jsem tehdy plno strachu. Cestou
nás překvapila bouře. Liják s rachotem bubnoval na jednoduchou
plechovou střechu, vůz se chvěl

Stanice v Zastávce u Brna v 80. letech 19. stol.
kopie pohlednice z Archivu Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska

k domku až ke stanici příští. V noci byly signály dávány lucernami.
Při omezeném rozhledu, za mlhy,
sněhu nebo deště se stávalo celé
zařízení neúčinným a vstupovaly
v platnost komplikované předpisy
o „jízdě bez návěští“.
Mnohem déle se udrželo zvonění na stanicích před odjezdem
vlaku. Na staniční budově byl
umístěn na pevné konzole zvon
asi 50 cm v průměru a stejně vysoký, jehož srdce bylo uváděno
v pohyb řemenem. Po několika
úderech jdoucích rychle za sebou,
ozval se zřetelně ještě jeden úhoz
nebo dva nebo tři: první druhé a
třetí zvonění. Prvé upozorňovalo,
že se vlak blíží, druhé vyzývalo
po zastavení vlaku k nasednutí a
tři rázy znamenaly, že vlak bude
ihned uveden do provozu. Odtud
vzniklo rčení „třetí zvonění“,
přeloženo do obecné mluvy to
znamenalo „nejvyšší čas“.
V roce 1858 vlastnila akciová
společnost Brněnské – rosické
dráhy 4 lokomotivy s tendrem, 90
vozů na uhlí, 2 otevřené nákladní
vozy, 2 poštovní vozy, 2 osobní
vozy 1. a 2. třídy, 4 osobní vozy 3.
třídy a jeden pluh na sníh. Protože
počet vozů nestačil, vypomáhaly
výpůjčkami dalších vozů Státní

dráhy (StEG).
Provoz Brněnsko-rosické dráhy byl z počátku vyhrazen pro
dopravu uhlí, kterého bylo hned
v prvním roce převezeno víc jak
840 000 tun. Dále bylo odvezeno asi 37 300 tun jiných nákladů
a 32 305 osob. V dalším roce se objem přepravy nákladů a osob zvýšil
o cca 20 %. Vykazovaný zisk v roce 1858 činil 127 576 zlatých.
Současně se stavbou hlavní tratě
byly vlečkou připojeny doly Ferdinand v Babicích a Herring v Božím Požehnání, obě k 1. červenci
1856. Stavba vlečky do Zbýšova
trvala mnohem déle než-li stavba
hlavní trati. V roce 1861 požádali
ředitelé společnosti, aby také
odbočky k dolům mohly být upraveny na parní trakci, a když bylo
jejich žádosti vyhověno výnosem
z 20. září 1861, hned příští rok
- 10. srpna 1862 otevřeli odbočku
do Zbýšova (4,897 km) k dolu
Simson, koksovně a chemickému
závodu. Další prodloužení nastalo
až 5. ledna 1873, kdy byl otevřen
úsek ze Zbýšova k dolu Anna.
K dolu Julius byla dána vlečka
do provozu v roce 1877 a byla
dlouhá 0,630 km. Vlečku realizovala Rosická Báňská společnost.
Do Oslavan a do Nové Vsi vlečky
nebyly dotaženy, v té době pro to
nebyly důvody.
Druhá, důležitější okolnost, bylo
převzetí Uhelné dráhy Společností
státní dráhy (StEG) v souvislosti
se stavbou tratě Vídeň (Stadlau) Střelice - Brno. Od 1. června 1870
přechází provoz na celé trati Brno
- Boží Požehnání do rukou této
společnosti. Po převzetí provozu
byla urychleně vybudována druhá
kolej z Brna do Střelic a vrchní
stavba v úseku ze Střelic do Božího Požehnání byla zesílena. Význam dráhy stále vzrůstal, zvláště
když byla prodloužena k Severozápadní dráze (Znojmo - Jihlava)
do Okříšek v roce 1886.
Mimořádný význam nabyla
dráha v roce 1938 po Mnichovské
smlouvě, kdy po záboru pohraničí
zůstala jedinou nedotčenou hlavní
dráhou mezi Prahou a Brnem.
Ještě jednou se zvýšila důležitost
úseku Zastávka u Brna - Střelice.
Po dobudování dolu Jindřich II.
(s roční kapacitou 440 000 tun
uhlí) v roce 1969 se uhlí začalo
vozit nákladními auty i železniční
vlečkou ze Zbýšova do Zastávky
a odtud železnicí přes Střelice
do elektrárny v Oslavanech. Až
v roce 1975 byla dána do provozu lanová dráha dlouhá téměř
5 km z dolu Jindřich na elektrárnu,
která byla jediným odběratelem
vytěženého uhlí.
Ve dnech 16. a 17. září proběhly oslavy 150 let Uhelné dráhy.
Spousta zájemců i zvědavců si
mohla prohlédnout parní lokomotivy, projet se vlakem do Brna
a zpět do Zastávky. Další zájemce
bylo možné vidět po celé trase.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Kolektiv autorů: 150 let železnice
z Brna do Zastávky - KIC Rosice
2006
Kotrman J.: 150 let železnice na
jižní Moravě – ŽS Brno 1989
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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.

telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Čištění osobních a nákladních
vozidel, koberců a čalouněného nábytku. Autolux, Krumlovská 30,
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• Š Favorit s novou STK, nabídněte.
Tel.: 723 724 760.
•• Š 100, 120, v dobrém stavu, za přijatelnou cenu. Tel.: 606 575 283
prodám
•• Opel Vectra B 1,7TD, el. okna,
centrál na DO, servo, tažné, spotřeba
5 l, po STK, 82.000 Kč, dohoda. Tel.:
774 142 453.
•• Opel Vectra 1,8, 16V, r.v. 98, stř.
metal., 4x airbag, klimatronic, alukola, závěs, mlhová světla, dobrý stav,
128.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Š Octavia 1,9 TDI, r.v. 03, naj. 90
tis. km, v plné výbavě, velmi zachovalá, nepoškozený lak, garážovaná,
perfektní stav, zakoupeno v ČR, 260
tisíc Kč. Tel.: 732 314 755.
•• Š Felicia, rok výroby 1995, barva
zelená, alu. kola, tažné zařízení, cena
58.000 Kč. Tel: 739 982 650, nebo
515 334 745.
•• Š Felicia kombi, červené barvy,
GLX 1,6, naj. 145 tis. km, závěs,
70.000 Kč. Tel.: 607 614 524.
•• Š Favorit GLXI, r.v. 94, černý interiér,
otáčkoměr, mlhovky, taž. zař., elektrony,
serviska, bez koroze, 100% stav, 27.500
Kč, dohoda. Tel.:777 142 451.
•• Š 120L, dohoda. Tel.: 603 268 142.
•• na Moskvič 412 motor. převod.,
zadní nápravu i s difer. a kardanem i
jednotlivě, vh. i na malotraktor, dohoda. Tel.: 776 300 578.
•• 5+2 ks originálních plastových
poklic kol na Š Felicii, cena 500 Kč.
Tel.: 607 747 541.
•• zimní pneu 195/65/15 s plech. disky 4-100, dohoda. Tel.: 604 796 467.
•• elektronová kola 16, rozteč 108 i
s plášti, 5.000 Kč. Tel.: 603 892 473.
•• zimní kola na Š 165/80 R13, jeté
3 měs., velmi dobrý stav, 2x Matador,
2x Kormorán, nejsou protektory, 700
Kč nebo dohoda. Tel.: 603 337 850.
•• plechové disky na mazdu 626, 5-ti
dírové 14“ + originál poklice Mazda,
2.000 Kč. Tel.: 724 024 640.
•• 2 ks kol 6,50/16 na diskách, 80%
vzorek, 1.000 Kč. Tel.: 721 243 913.
•• 4 ks zimních pneu i s ráfky 155/70
R13 zn. Barum, mírně jeté, k Fiatu Punto r.v. 97, 3.000 Kč. Tel.: 603 243 497.
•• sada 4 ks zimních pneu na discích
Ford Escort, rozměr 175/65 R 14, dobrý stav, 4.000 Kč. Tel.: 608 707 847.
•• autorádio zn. Kenwood KRC-178R,
plně digitální, s kazetovým mechanismem, odnímatelným panelem, RDS,
4x40W, s vstupem pro CD měnič, jako
nové, 1.000 Kč. Tel.: 608 071 142.
•• autorádio s CD přehrávačem,
barevný displej. Cena 500 Kč. Tel.:
607 747 541.
•• zimní pneu 175/70 R13, vzorek
3-3,5 mm, 4 ks, cena 200 Kč/ks. Tel.:
777 209 235
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70
R14, vzorek 3-4 mm.400 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodovka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor
4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl.
5.000 Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč,
alternátor 1,500 Kč, startér 2.000
Kč, kompl. kabina 5.000 Kč, chladič
1.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• komplet letní kola na Ford, 80%,
175/70R13, levně. Tel.: 732 828 855.
•• disky na Mitsubishi Colt Lancer
5Jx13,4, ks/1.500 Kč. Tel.: 608 916
468 po 19 hod.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt 2+1 v OV v Ivančicích nebo Rosicích, nabídněte. Tel.: 775 371 999.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK či Miroslavi,
nabídněte. Tel.: 723 019 369.
prodám
•• dům v Božicích 4+1 po celk. rekonstr., se zahrádkou, možno i jako chalupa, 950 tis. Kč. Tel.: 602 439 920.

•• RD 3+1 v Dobřínsku s velkým dvorem a zahradou, hosp. budovy, stodola,
2x vjezd do objektu, oplocené, studená
voda, elektřina, topení na TP, část.
podsklepen, možnost přípojky plynu.
Rekonstr. nutná, špatný tech. stav,
300.000 Kč. (vh. i jako 2 stav. místa).
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD 3,5+1 v Kadově, WC a koupelna funkční k dokončení, 2 plastová
okna, teplá voda, plyn, elektřina,
plynová + krbová kamna, velký dvůr
a zahrada, celková plocha 1900 m2,
průjezd s možností garáže, menší
opravy nutné, volný od srpna 2007.
Cena 480 tis. Kč. Tel.: 728 262 697.
•• stav. pozemek v MK, Křepelčí vrch,
239 m2, cena doh. Tel.: 605 988 377.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
•• RK Axida nabízí: RD 2+1 v Ivančicích, s dvorkem a možností přístavby 2 pokojů v podkroví. Cena
990.000 Kč. Volejte: 777 791 609.
hledám pronájem
•• Pronájem nebytových prostor v Moravském Krumlově, 43 m2, v blízkosti
náměstí, vhodné k podnikání. Bližší
informace na tel.: 602 782 504.
•• nekuřák 35 let, pracující v Oslavanech hledá krátkodobý podnájem.
Tel.: 602 612 183.
•• v okolí Mor. Bránic nebo Ivančicích
1+1, 2+1 za rozumnou cenu, možno i
zařízený. Tel.: 602 242 344.
•• v Ivančicích a okolí 2+1, 3+1 za rozumnou cenu! Tel.: 736 615 608 i SMS.
pronajmu
•• luxusní byt 5+1 v centru Miroslavi,
7.000 Kč + inkaso/měs. Tel.: 777
582 899.
•• byt 1+1 na Sídlišti v MK, částečně
zařízený. Tel.:731 222 369.

výtlak 1.500 l/min. Tel.: 721 243 913.

Vybavení domácnosti

koupím
•• starší zachovalá kamna na tuhá
paliva, nejlépe Petry, vh. na chatu,
nabídněte. Tel.: 774 949 550.
prodám
•• plynový sporák. Tel.: 728 276 783.
•• roh. sedačku 3+2+taburet, imitace
kůže, 4.000 Kč. Tel.: 777 110 111.
•• starší rohovou lavici, barva bílá +
červená koženka, 800 Kč; ruční plečku, 500; starší ob. stěnu Stodform,
2.000 Kč; el. sporák Mora, 1.000 Kč.
Tel.: 724 690 907.

•• stěnu do chodby, světlá, š. 120 cm,
v. 2000 cm. Ve spodní části botník
po celé šířce..Zasunovací dveře se
zrcadlem. Cena: 300 Kč.

•• starší koženou sedačku s jedním
křeslem, 1.000 Kč. Tel.: 604 168 989.
•• gauč se sklápěním opěrné části
na dvojlůžko, červený potah, velmi
dobrý stav, 300 Kč; křišťálový lustr
dvojramenný, zlacený, jako nový,
600 Kč. Tel.: 546 452 684.
•• sedací soupravu, gauč a 2 křesla, hnědá barva, dobrý stav; obýv. stěnu tmavší
barva i jednotlivě. Tel.:739 020 215.
•• kamna Petry, nutno vyspravit šamot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• porcelán. umyvadlo, bledě modré.
Cena 150 Kč. Tel.: 607 747 541.

Elektro a elektronika

koupím
•• zánovní mrazák se 3-4 šuplíky,
nabídněte. Tel.: 774 949 551.
prodám
•• BTV Elektron, úhlopř. 50 cm,
funkční, 200 Kč; čb TV Tesla Merkur,
úhlopř. 30 cm, funkční, 150 Kč; BTV
Lenso, úhlopř. 26 cm, nefunkční (asi
pojistka), napájení síť/aku, 400 Kč;

nejmenší s bezpeč. pásem a vodící tyčí
v dobrém stavu. Tel.: 776 167 613.
prodám
•• kočár 3-komb. Copart, šedý, 2.500
Kč. Tel.: 739 101 077.
•• el. chůvičky Philips, 500 Kč. Tel.:
546 425 487, 607 649 018.
•• dva kusy starších dětský otočných
židlí Cena: 100 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• kojenecké oblečení do vel. 86, zavinovačky, peřinky do kočárku, pěkné,
levně; kočárky pro panenky 1x červený
sportovní, druhý Nenuco se 2 panenkami + přísluš. Tel.: 774 031 569.
•• zimní oblečení na děvčátko, vel.:
80-90. Tel.: 724 825 887.
•• autosedačku Chicco 0-13 kg, 800
Kč, výborný stav. Tel.: 515 224 801,
605 951 459.
•• dětská hliníková koloběžka,
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.

Zvířata

prodám
•• loňský samec páva modrého, 1.200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• štěňata - fenky labradorského
retrívra, očkovaná, odčervená. Barva
krémově bílá, odběr ihned. Cena:
2.500 Kč. Tel.: 739 089 596, nebo
607 682 868.
•• štěňata drsnosrst. foxteriéra trikolor, cena dohodou. Tel.: 720 449 783.
•• čínský chocholatý pes, štěňata bez
PP, nahatý pejsek 6.000 Kč, osrstěné
fenky 3.000 Kč, oba rodiče k vidění,
odběr na vánoce, Lubnice okr. Zn.
Tel.: 774 874 038.
•• jorkšírský teriér, štěňata bez PP, odběr
vánoce, pejsek, 6.000 Kč, fenka 7.000
Kč, Lubnice okr. Zn. Tel.: 774 874 038.
•• hřebečka s PP, 7 měs., v dospělosti 130 cm. Tel.: 724 757 999,
723 543 647.

•• Úvěry 10 - 40 tis. Kč bez ručitele a
poplatků předem, úvěry na nemovitosti a vyplacení exekucí bez poplatků předem. Tel.: 739 205 815.
•• Vodoinstalatérské a topenářské
práce, dále strojní čištění kanalizace až do průměru 300 mm. Tel.:
608 622 664.
••Jste zadluženi? Potřebujete peníze? Volejte 605 720 362.
•• Finanční půjčky, i pro důchodce
do 75 let, vyřízení zdarma. Mobil:
724 781 310.
•• Půjčíme a bez poplatku předem.
Úvěry a hypotéky pro každého. Nevíte si rady? Volejte: 721 164 790.
•• Nové úvěry na trhu se splátkami
již od 900 Kč/měsíčně. Pro každého,
kdo má příjem. Nenahlížíme do registru. Tel.: 776 731 831.

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoročně nabízíme výběrové včelí medy:
akátový, lipový, lesní, slunečnicový,
řepkový, pohankový a jiné. Rodinné včelařství Bronislav a Eva
Grunovi, Petrovice 46, tel.: 515 320
787, mobil: 721 169 343, e-mail:
b.gruna@seznam.cz.
prodám
•• el. drtič na ovoce nerezový (vh.
na jádroviny), dvoják s 6 příčkami
(nový), dětské kolo na 6-12 let, březová košťata. Tel.: 515 336 601.
•• akordeon pro začátečníka, barva
perleť,32 basů. Cena 1.500 Kč. Tel.:
607 747 541.
•• eliptický trenažér Orion, v záruce,
návod k použití, nevh. dar, mohu dovézt, 5.500 Kč. Tel.: 720 248 608.
•• brokovou kozlici IZ 16, hlavně
tvrdochrom + kulové náboje 8x57 J a

s námi vypadá zima skvěle ...

TMK travel • Růžová 39, Moravský Krumlov • tel.: 515 321 044
•• hledám spolubydlící/ho/ do bytu
v Brně. Nájem 1.500 vč. inkasa. Tel.:
602 439 920.

Stavba - zahrada

koupím
•• ocelové lano nebo silnější řetěz,
nabídněte. Tel.: 515 322 293 (po-pá
6-16,30 hod.)
•• bílé plastové okno 60x60, nabídněte. Tel.: 732 777 155.
•• sazenice statice tatariky trvalky. MK
a okolí. Nabídněte. Tel.: 776 213 975.
prodám
•• atypické okno hvězdicového tvaru
190x150 dřevěné, tmavý rám; klasické
okno 80x120 v dřevěném rámu, obě zasklená, cena dohodou. Tel.:724 755 848.
•• secí stroj. Tel.: 724 757 999,
723 543 675.
•• svářecí usměrňovač 140A/380V,
bazické elektrody, přenosný, cena
dohodou. Tel.: 732 255 276.
•• stavební míchačku tov. výroby, obsah 200 l, zachovalá, 9.000 Kč. Tel.:
721 243 913.
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 h.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru otevřeného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18 h.
•• stropní versalitové desky, imitace
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. 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.
•• balkónové dveře se zárubní
80x220, 3 r. použité, dveře vnitřní bílé
plné 80, 300 Kč. Tel.: 604 710 758.
•• kalové čerpadlo 6,5 kW, motor

kazetový radiomagnetofon Toschiba
stereo, funkční, oprava posunu kazety,
100 Kč; kotouč. magnetofon Tesla transistor B42 funkční, 200 Kč; první československý magnetofon Tesla, kotouč.,
funkční, 250 Kč. Tel.: 546 452 684.
•• orig. hry na PS2 Terminátor dawn
of fate (akční střílečka), Ultimate mindgames (15 logických a karetních her),
Vietcong (akční střílečka), Top Gun
(letecký simulátor), Call of duty (2. sv.
válka), 300 Kč/ks. Tel.:608 409 694.
•• baterii z Nokie 3200, vh. i na jiné
typy tel. (7210), dovezená z Itálie, půl r.
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a display; funkční fotoaparát (integrovaný),
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombinovaná, horkovzdušná, zn. Siemens,
s digitálem, 57x38x46, dovoz Německo, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• Jednota, SD Moravský Krumlov
nabízí k odprodeji větší množství
funkčních pokladen UNITRON 200 T.
Bližší informace na tel.: 515 300 319
nebo 602 520 471.
•• 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.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10
m3), vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18 hod.

Vše pro děti

koupím
•• sport. kočár nebo golf. hole se
stříškou a poloh. zády, trojkolku pro

•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP,
trikolor, zvyklá venku, očkov., odčerv.; štěňata šeltije bez PP, trikolor
a zlatá (malá kolie), očkov., odčerv.,
vh. k dětem. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata kavalír king čarls španěl,
bez PP, blackhaim, očkov., odčerv.
Tel.: 732 765 649.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732
562 498.
•• my tři malí kocourci s delší srstí
hledáme nový domov u hodných lidí.
Jsme hraví a roztomilí, MK. Tel.: 515
321 177, 737 010 367.
•• kozu, připuštěnou, 500 Kč; kozla
stáří 2 roky. Tel.: 720 230 384.
•• štěně westíka za dobrou cenu. Tel.:
737 647 307.
•• dvě štěňátka (pejsky) bílého trpasličího pudla, bez PP, krásná po rodičích, cena příjemná, odběr po 10.12.,
možnost vánočního překvapení. Tel.:
602 886 958.
daruji
•• fenku německého křepeláka s PP +
podz. zkoušky i barvařské, poslušná,
stáří 9 let. Daruji ze zdravotních důvodů. Tel.: 724 265 501.

Služby

•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsně a dveří, sítě proti
hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel.: 568 865 321, 602 719 156.
•• Finanční půjčky. Máte dluhy, exekuce, scházejí Vám peníze? Najdeme
řešení! Půjčky dostupné pro všechny
klienty i s minimálním příjmem.
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

8x57 S, podmínka je zbrojní průkaz.
Tel.: 728 732 231.
•• nové montérky pro svářeče, nehořlavý
materiál, v. 180 cm. Tel.: 604 710 758.
•• pokojovou květinu monsteru,
vrostlá ke stropu; palmu Juku. Tel.:
604 710 758.
•• silniční kolo Sirer v. M, osazené sadou Campagnolo xenon, 9x2 Rytchey,
pláště Hutchinson atd., 13.900 Kč, najeto 2 tis. km. Tel.: 604 303 267.
•• 20 l meruňkovice za 230 Kč. Tel.:
723 147 615.
•• nový řepák, 1.000 Kč; nová dvoukolová vlečka za traktor, 7.000 Kč.
Tel.: 737 921 176.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a
200cm; Turbo 210 cm; 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.
•• dámské černé kožené sako, prodloužená délka, vel. L, 2.500 Kč;
dámskou koženou bundu „křivák“,
prodloužená délka, stříbrné cvoky,
na v. 170 cm, málo nošená, 2.000 Kč.
Tel.: 737 355 172.
•• loupaná ořechová jádra 80 Kč/kg.
Tel.: 606 811 647.
•• šrotovník pro malé chovatele,
3.000 Kč. Tel.: 723 302 161.
•• nový umělý vánoční stromeček,
v. 150, 350 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• polský pletací stroj jednořadý. Tel.:
606 550 021.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515

320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• dívčí horské kolo do 14 let, výbava
Shimano, fialová barva, zachovalé,
nutno vidět, 1.500 Kč, dohoda, spěchá. Tel.: 604 191 420.
•• starší zachovalý dvojmístný uzavřený kajak. Cena: 2.900 Kč. Tel.:
607 747 541.
•• starší kompaktní poloautomat FUJI
DL-8 s vestavěným bleskem, plně
funkční, velmi jednoduché ovládání.
Velmi vh. pro začínající fotoamatéry a
děti, jako dárek dodám kožené pouzdro a 3 ks kinofilmů AGFA ISO 200/24
- 36 snímků, 300 Kč. Mail: Rdoma@seznam.cz, tel.: 776 582 876.
•• časopisy Moravanka, Hvězda
10 ročníků 1928-38 (1 roč. cca 52
čísel), vh. pro modistky a švadleny,
50 Kč/ročník, vše za 400 Kč. Tel.:
546 452 684.

Zaměstnání

•• Zavedený velkoobchod - školní
a kancelářské potřeby, hračky hledá
obchodního zástupce pro region jižní
Moravy na HPP, možnost i na ŽL
pro zajištování zákaznického servisu
stávajících zákazníků a vyhledávání
nových. Požadujeme komunikační
schopnosti a řidičské oprávnění sk. B.
Nabízíme: Výhodné plat. podmínky,
časově flexibilní zaměstnání. Životopis zašlete na adresu: TIRO, Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko. Obálku
označte: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.
Nebo zašlete e-mailem na adresu:
kucerova@tiro.cz
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy po
zemích EU vozidlem Avie + vlek. Tel.:
546 434 591 (8-16 hod.), p. Kubálek.
•• IKVA výrobní družstvo Ivančice
příjme do pracovního poměru kvalifikovaného natěrače dle platné dohody.
Tel.: 608 500 656, Ing. Neužil.
•• Přijmu pracovníka do provozovny
kominictví k zaučení jako kominík
pro úsek Ivančice, D.Kounice, Oslavany, Mohelno a nejbližší okolí. Požaduji: trestní bezúhonost, ŘP sk. B,
samostatnost, schopnost komunikace
s občany. Přednost mají vyučení ve
stavebním oboru, dobrý zdravotní
stav pro práci ve výškách. Info na tel.:
603 499 126, 515 322 114, Kučera.
•• Chcete poskytovat úvěry? Spol.
Profireal hledá zprostředkovatele
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdarma. Tel.: 603 561 579.
•• Hledá někdo spolucestující z Oslavan
do Brna (směr Slatina)? Na ranní směny,
ozvěte se prosím. Tel.: 774 031 569.
•• Hledám práci od 7-11 hod. nebo
7-15 hod. Tel.: 724 528 484.
•• 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.
•• Student VŠ hledá brigádu v Ivančicích, nejlépe o víkendech. Tel.: 608
354 604.
•• Rocková skupina hledá kytaristy.
Tel.: 774 903 393.
•• Nabízím zajímavý přivýdělek
před vánocemi pro studenty, maminky na MD a všechny šikovné
lidi. Prodej kvalitních a levných
parfémů, okamžitá provize 100 Kč/
ks, bezplatná registrace. Podrobné
informace na tel.: 604 843 106.
•• Přijmeme asistentku, požadujeme
praxi, znalost práce na PC (Word, Excel, Internet), ŘP, vlastní automobil
výhodou, organizační schopnost, komunikativnost, práce 6 hodin denně.
Nástupní plat 7. 000 Kč čistého. Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
info@sbsservices.cz, popř. volejte
Po-Pá 8-16 hod. na tel.: 312 663 501,
777 820 147.
•• Hledám brigádu od 7.45 - 14.30
hod. v kuchyni, úklid, vyrovnávání
zboží apod. Tel.: 736 615 608 i SMS.
•• Jsme 2 ženy ze ZN okresu, ŘP sk.
B, hledáme jakoukoliv práci (ne na
ŽL), klidně i na diskotéce, auto Pick-Up, ozvěte se. Tel.: 604 170 249.
•• Přijmu ošetřovatele/ku popř.
jezdce/kyni koní. Krumlovsko. Tel.:
728 302 551.
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Golfisté v Těšeticích

/Těšetice/ Sobota 21. října patřila v Těšeticích mimořádné události.
Uskutečnil se tu totiž v Golfovém sportovním areálu Královská vinice
nultý ročník turnaje O pohár starosty města Znojma. Tento nově založený turnaj se těšil poměrně velkému zájmu jak soutěžících tak i
diváků, a to i vzhledem k malé průchodnosti hřiště. „Počet hráčů byl
omezen a to na 30 startujících, z nichž bylo 8 z Moravského Krumlova
- Dana a Michal Bystrianští, Martina a Standa Jandovi, Eva a Pavel
Smrčkovi, Martin Šafránek a Jan Židlík. Hrálo se dvoukolově po šesti
jamkách systémem na rány. Vítězem v kategorii mužů, absolutním
vítězem a držitelem poháru se stal Zdeněk Navrátil až po rozstřelu
s Michalem Bystrianským (oba 53 ran). Třetí až páté místo obsadili
Stanislav Janda, Ján Benca a Petr Šebela se shodným počtem 54 ran.
V kategorii žen si vedla nejlépe Jana Kaniová před Petrou Mikuličovou
a Jitkou Horkou. Nejmladší účastnicí dětských soutěží byla ještě ne
dvouletá Nikolka Bystrianská,“ oznámil po turnaji výsledky Stanislav
Jelínek, prezident Těšetického golfového klubu. Pro nejmenší závodníky to byl jistě zajímavý den, protože si všichni odnesli cenu. „Jsem
rád, že nám vyšlo počasí a přišlo poměrně hodně účastníků i přes omezené prostory. Do určité míry nás to organizačně zavazuje pro konání
dalších ročníků,“ doplnil Stanislav Jelínek.
/mask/

Fotbalisté FC Moravský Krumlov
protrhli smůlu na hřištích soupeřů
13. kolo KP: Sokol Dědice - FC Moravský Krumlov 1:0 (1:0)

Druhý celek tabulky dostali krumlovští fotbalisté v první půli pod
velký tlak, ale zahazovali jednu velkou šanci za druhou. Záviška
hned v 1. minutě dokonce trefil tyč. Dědice se ujaly vedení
z penalty po ojedinělém protiútoku. Po změně stran se hrálo
opět většinou na polovině domácích. Když se i Cahova dělovka
odrazila od břevna kousek před brankovou čáru, odjížděli hosté
přes velmi dobrý výkon bez bodu.

14. kolo KP: Sokol Hlohovec - FC Moravský Krumlov 1:2 (1:0)
Branky MK: Vybíral, Zelníček

Získat zpět ztracené body z Dědic přijeli fotbalisté Krumlova
k sousedovi ze středu tabulky. Svůj cíl začali plnit až v druhé
půli. Po té první prohrávali opět brankou z pokutového kopu,
když hra byla vcelku vyrovnaná. Od 50. minuty si však vynutili
výrazný tlak a na rozdíl od minulých zápasů na hřištích soupeřů
dokázali dvě ze svých příležitostí využít.
V tabulce nejvyšší krajské soutěže si fotbalisté FC Moravský
Krumlov drží 6. místo se ziskem 21 bodů a čtyřbodovou ztrátou
na třetí Kyjov. V dalším zápase hostí ambiciózní Spartu Brno
a o týden později přivítají ve velkém šlágru vedoucí Apos
Blansko. Diváci se tedy mají opravdu na co těšit.

15. kolo KP: neděle 5. listopadu ve 13.00 hod. - stadion
Na střelnici : FC Moravský Krumlov – FC Sparta Brno
16. kolo KP: neděle 12. listopadu ve 13.30 hod. - stadion
Na střelnici : FC Moravský Krumlov – FC Apos Blansko
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Kristýna Pálešová v těžké konkurenci nezklamala

Mezinárodní závod Olympijské hry nadějí států Visegrad je
pořádán pravidelně od roku 1995.
Původní myšlenka vznikla na základě dohody států Visegrad, kdy
na vládní úrovni byla uzavřena
mezinárodní dohoda čtyř evropských států (Polska, Maďarska,
Slovenska a České republiky).
V průběhu uplynulých 10 let se
závod rozšířil daleko za hranice
států Visegrad a pravidelně se ho
účastní mladí závodníci z řady
států Evropy i mimo ni.
Pořadatelství letošního ročníku
byl pověřen oddíl Gymnastika
Liberec a záštitu nad celou akcí
převzal předseda Senátu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka spolu
s primátorem města Liberec ing.
Jiřím Kittnerem.
Letošní ročník byl již 11. ročníkem v pořadí. V 9. ročníku, který
se konal v roce 2004 v Ústí nad
Labem, poprvé mohla závodit i
ivančická rodačka, velký talent
a odborníky z oblastí sportovní
gymnastiky ne nadarmo přirovnávaná k Věře Čáslavské, Kristýna Pálešová. Výsledek: 1. místo
ve čtyřboji a 1. místo v závodě
družstev.
Desátý ročník pořádala Ostrava
- Poruba v říjnu 2005. Tady Kristýna Pálešová obhajovala titul ve
čtyřboji. Povedlo se a skvělým
výkonem ukázala všem záda a
zvítězila. V závodě družstev dovedla největším podílem družstvo
ČR k vítězství.
Letošní 11. ročník se konal 7.
října v liberecké Tip sport Aréně.
Vlastní soutěž byla organizována jako závod družstev juniorů
a juniorek s možnou účastí i
jednotlivců. Belgie, Finsko,
Maďarsko, Slovensko, Polsko,
Rakousko, Turecko, Ukrajina a
Jižní Afrika a samozřejmě také

družstva České republiky se
utkaly ve třech sledech. V závodě
družstev juniorů nakonec vyhrálo
družstvo Ukrajiny, před druhým
družstvem z Polska a třetím družstvem z Maďarska. Naší junioři
ve složení Jindřich Pánský, Jakub
Suchánek, Jiří Bomer, Richard
Bráblík, Jakub Pavlík a Tomáš
Pešek skončili na 6. místě. V závodě jednotlivců nejlepší z naších
byli shodně na 15. místě Jindřich
Pánský a Jakub Suchánek.
V závodě juniorek Českou
republiku reprezentovaly Anna
Čadková, Simona Térová, Denisa Netolická, Vendula Ivičičová,
Eva Verbová a především Kristýna Pálešová, dvojnásobná vítězka tohoto závodu z předešlých

dvou let. Naše družstvo juniorek
nastoupilo až ve druhém sledu
se silným družstvem Ukrajinek,
které do boje vedla dvojnásobná
finalistka ME 2006 Valentýna
Holenkova. Eva Verbová bohužel pro zranění stehenního svalu
nemohla závodit celý čtyřboj.
Předvedla se jenom svým nejlepším dosavadním výkonem
na bradlech známkou 14,350
bodů. Závod družstev byl tedy
kořistí Ukrajinek, které vyrovnaným výkonem a konečnou
známkou 220,550 bodů zdolaly
domácí družstvo České republiky
(217,100 bodů) a třetí družstvo
Maďarska (199,950 bodů).
V závodě jednotlivkyň zvítězila ve svém osobním rekordu, ale

i rekordu českých gymnastek žen
ve čtyřboji, Kristýna Pálešová.
Dosáhla u nás nevídanou celkovou známku 59,000 bodů. Ve
srovnání se ženami, gymnastkami Číny a USA, které závodí na
známku někde kolem 61 bodů je
to neuvěřitelný výkon, Kristýna
při svém výkonu při tom spadla
z kladiny, což je srážka přes jeden bod. Kristýna Pálešová, tak
nechala za sebou o 3,400 bodů
Ukrajinku Valentýnu Holenkovou
a na třetím místě reprezentační
kolegyni Annu Čadkovou o 5,850
bodů. Kristýna známkami na bradlech 15, 400 bodů, na přeskoku
14,600 bodů, na kladině 14,500
bodů a na prostných 14,500 bodů,
byla suveréním vítězem i na jednotlivých nářadích.
Nelze, než poděkovat za vzornou reprezentaci a popřát družstvu
ČR, jako i Kristýně Pálešové,
mnoho dalších úspěchů. Letos je
to již 10 let od doby, kdy začala
Kristýna Pálešová se sportovní
gymnastikou pod vedením paní
učitelky Marie Videmanové
v Ivančicích a následně pod vedením Petry Krejčí a Jana Drtílka
v oddíle sportovní gymnastiky
v Sokole Moravský Krumlov.
Po pěti zlatých medailích,
které Kristýna získala na MČR
juniorek v Brně 23. a 24. 9. 2006
a dvou zlatých medailích ze
závodu DOUDOU GYM CUP
v belgickém Monsu 30. 9. 2006
je to další z úspěchů před branami
OH PEKING 2008. Chybí už jen
necelé dva roky a my si přejeme
shodně hlavně zdraví a potom trochu více štěstí v získání prostředků na další přípravu. Nezbývá, než
poděkovat všem, kdo nás budou
chtít sponzorovat a spojit své obchodní jméno s úspěchy Kristýny
Pálešové.
mk – čgf a skm
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