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Slavíme páté narozeniny !

Ano je to tak. Regionální čtrnáctideník Zrcadlo nacházíte ve
svých schránkách a v obchodech již pět let. Od šestistránkové
dvoubarevné verze tištěné na nepříliš novinově vypadající papír
doputovalo Zrcadlo až do dnešní podoby dvanáctistránkového
periodika s třetinovým plněbarevným tiskem.
Nechci ale hodnotit uplynulé ročníky, či se nostalgicky a sebechvalně vracet do historie. Jasná filozofie nastartovala existenci,
troufám si napsat, pro čtenáře zajímavých a pro inzerenty prospěšných novin, které několikrát smetly konkurenční pokusy
o likvidaci. Zrcadlo si bezesporu získalo zájem čtenářů a respekt především komunálních politiků.
A jaké bude Zrcadlo v roce 2007? Trochu jiné než doposud.
Máme připraveno několik významných novinek pro čtenáře i
inzerenty. Přes změnu a rozšíření stálých rubrik, důraz na komunální politiku a regionální události, bezplatný informační
servis až po vlastní nakladatelskou činnost, mediální sponzoring
neziskových organizací a webové stránky. I nadále se budeme
věnovat podnětům čtenářů, které doposud byly významným
zdrojem pro naše autorské články i jejich příspěvkům, které
byly v rámci možností uveřejňovány.
Dovolte mi, abych poděkoval za dosavadní přízeň čtenářům,
za spolupráci a důvěru inzerentům a za dobrou práci kolegům
a popřál všem spoustu dobrých zpráv v roce 2007. Marek Pečer

Odmítli složit slib zastupitele
/Znojemsko/ Situace po volbách je již na mnoha místech stabilizována. Pouze v obci Těšetice je ustaven správce obce jmenovaný Ministerstvem vnitra ČR. V této obci se budou konat takzvané dodatečné
volby, které vyhlásil ministr vnitra na den 17. 2. 2007. Volby se tu nekonaly, protože se nepodařilo sestavit kandidátku a počet kandidátů byl
menší než 5. Zajímavá situace nastala v obci Suchohrdly u Miroslavi.
„Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil bývalý starosta s tím,
že se nejdříve přistoupilo ke slibu zastupitelů. Překvapení ale nastalo,
když Jan Pelc a Josef Žák odmítli složit slib zastupitele. Tím pádem se
nenávratně vzdali svého mandátu. Zastupitelstvo zůstalo sedmičlenné,
ale usnášeníschopné. Poté již schůze probíhala dle platných regulí. Na
dvě chybějící místa ze zákona nastupují náhradníci, to znamená lidé,
kteří byli na téže kandidátce jako tito dva nominovaní. Takže byli osloveni všichni další kandidáti, ale z těch šesti lidí byla ochotna pracovat
v zastupitelstvu jen jedna náhradnice, takže zastupitelstvo je osmičlenné. Vzhledem k tomu, že se daly problémy očekávat, a i kdyby odstoupili všichni tři možní zastupitelé, bylo by zastupitelstvo usnášeníschopné
a počet zastupitelů by neklesl pod pět. To, že nás zůstalo osm, je trochu
nešťastné z důvodu hlasování, ale vzhledem k tomu, že jsme schopni
se dohodnout, nám to problémy zatím nedělá. Myslím si ale, že ti
lidé, kteří se mandátů vzdali, se nezachovali korektně, protože občané
jim dali důvěru. Je to takové zklamání pro lidi, protože šlo o druhou
nejsilnější stranu,“ uvedla starostka Barbora Arndt.
/mask/

Pokořena meta čtrnácti miliard
/Dukovany/ V Elektrárně
Dukovany létaly špunty! Velký
důvod k oslavě měla poslední den
v roce 2006 Jaderná elektrárna
Dukovany. Důvodem oslavy bylo
vyrobené rekordní množství elektrické energie v roce 2006. Na
Silvestra přesně v 5.30 ráno byla
pokořena meta 14 miliard kWh
roční výroby. Svůj velký úspěch
oslavili zaměstnanci, jak jinak,
než šampaňským. Na konci směny na ně na vrátnici čekalo překvapení. Sám ředitel elektrárny
jim totiž přišel osobně k úspěchu
pogratulovat. Po slavnostním přestřižení pásky s rekordním číslem
14 miliard už vzduchem létaly
špunty od šampaňského.
„Chtěl bych popřát elektrárně,
aby přesně takhle jela dál minimálně ještě dalších třicet let.
Naše výroba bude určitě růst,
neboť elektrárnu neustále modernizujeme a postupně zvyšujeme
výkon bloků. Dá se tedy očekávat, že se v budoucnu dočkáme
vyšší výroby než těch 14 miliard
kW/h. Příští rok to ale nebude.
V plánu máme totiž trochu delší
odstávky,“ prozradil ředitel EDU
Zdeněk Linhart.
„V neděli ráno v 5:30 Elektrárna Dukovany poprvé překonala
metu roční výroby 14 miliard kilowatthodin. Je to rekord ve dvaadvacetileté historii provozu, takže
jsme tento úspěch oslavili otevřením čtrnácti šampaňských, tedy
za každou jednu miliardu jedna
láhev. Slavnostně jsme si připili
se směnou, která jako poslední
přebrala štafetový kolík a protrhla pomyslnou cílovou pásku.
Tento rekordní výsledek byl totiž
dosažen vynikající prací všech
zaměstnanců na všech směnách,
i v přípravě a podpoře provozu,“
uvedl k dosaženému rekordu tiskový mluvčí EDU Petr Spilka.

foto: mask

Do silvestrovské půlnoci Jaderná elektrárna Dukovany vyrobila
celkem 14 miliard 25 milionů a
421 tisíc kilowatthodin. Původně
440 megawattové výrobní bloky
v současnosti dodávají výkon
450 MW - 1 blok, 447 MW - 2
blok a modernizovaný třetí blok
dokonce 469 MW. Čtvrtý blok je
v plánované odstávce, kde odborníci mění elektroniku a části turbín. Díky tomu by se měl zvýšit
výkon bloku. Téměř dvouměsíční
odstávka skončí v polovině ledna.
V dalších letech se modernizace
dočkají ještě bloky číslo 1 a 2.
Jaderná elektrárna Dukovany tak

svou výrobou umí uspokojit roční
spotřebu všech domácností ČR,
nebo roční spotřebu třech česko-moravských krajů: Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Až do poslední minuty záleželo i na posledních článcích celého
řetězce, a sice na vysokonapěťové
přenosové soustavě i samotných
spotřebitelích elektřiny. Vzpomeňme na loňské léto, kdy dvakrát
vypadlo přenosové vedení a JE
Dukovany musela na několik
hodin zregulovat výkon na 1⁄4 své
kapacity, protože elektřinu nebylo najednou kam dodávat.
„Cílový stav je takový, že

bychom měli mít stejný výkon
jako Temelín. Výkon jednoho
bloku zvýšíme na 500 megawatt
a vyrovnáme se tak mladší jaderné elektrárně, Temelínu. Modernizaci bychom měli dokončit
v roce 2012. Jaderné elektrárně
Dukovany se podařilo v roce
2006 překonat ještě jeden rekord.
Během 365 dnů totiž nikdo ze
zaměstnanců neutrpěl žádný pracovní úraz,“ doplnil Petr Spilka.
Právě Dukovany patří v současné
době mezi nejproduktivnější
elektrárny v republice. Do roku
2007 jí přejeme stejně úspěšný
rok jako ten 2006.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Provoz
Lékařské služby první pomoci
bude stejný jako v minulém roce.
Prostředky, které město má k dispozici, stačí na rozsah služby tak,
jak byl navržen v roce minulém
v souladu se smlouvou o poskytnutí dotací krajského úřadu.
„Co se týká zabezpečení Lékařské služby první pomoci, tak
pro rok 2007 nechystáme žádné
podstatné změny. Máme i několik
námětů a nabídek na provozování
LSPP, ty se ale nevyplatí. Například by tyto služby klidně mohla
zajistit nemocnice Ivančice, která
by ráda přijala krajské zdroje, ale

také případně nemocnice Znojmo. Je pravda, že to město stojí
skoro 900 tisíc a k tomu příspěvek
z kraje. Máme ověřeno z Apexu,
který tuto službu poskytuje, že
ve všední den využívají služby
zhruba dva pacienti, o víkendu
přichází průměrně kolem deseti
osob. Celkový počet nemocných
za celý rok 2006 byl asi 1300.
Když se na to podíváme ekonomicky, tak jeden pacient stojí více
než 1000 korun,“ uvedl starosta
města Jaroslav Mokrý.
V rozpočtu není zahrnuta služba ohledání mrtvých, která se platí zvlášť. V roce 2006 však tato

služba využita nebyla.
„Jako město počítáme s tím, že
ne všichni mají možnost vlastním
autem dojet do ivančické nebo
znojemské nemocnice, ať je den
nebo noc, pátek nebo svátek. Část
našich občanů je odkázána na tuto
Lékařskou službu první pomoci.
Nehodláme ji pro rok 2007 rušit
ani omezovat a to ne z toho důvodu, že by to bylo politicky neprůchodné, ale nechceme zklamat
občany. Financování bude zajištěno jako v minulých letech, část
příspěvku z kraje i města zhruba ve stejném rozsahu,“ doplnil
Jaroslav Mokrý.
/mask/

Lékařská služba první pomoci beze změn
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Jak to vidí „na kraji“... Kanalizace v Krumlově se budovat nezačala
V samém závěru odcházejícího roku 2006 jsme oslovili vrcholné představitele Jihomoravského kraje se dvěma otázkami: 1) Co Vám udělalo
největší radost v roce 2006? 2) Co očekáváte od roku 2007?
Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
1) Z pohledu kraje to byla rozhodně výstavba nového odbavovacího terminálu brněnského letiště, zahájení dostavby nemocnice ve Znojmě a zvýšení
počtu zahraničních turistů přijíždějících k nám na jižní Moravu. Jsem také
hrdý na všechny, kteří se podíleli na boji s povodněmi jak na přelomu března
a dubna, tak na začátku prázdnin. Chci jim všem touto cestou ještě jednou
poděkovat. Největší dík ale patří mé rodině, která je pro mne trvalou oporou
a zázemím. S radostí sleduji své tři syny a jejich cestu k dospělosti.
2) Jsem přesvědčen, že se nám podaří pokračovat v zahájených investičních akcích. Rok 2007 je zároveň prvním rokem nového plánovacího období
Evropské unie, takže se budeme ještě více snažit o „přitáhnutí“ evropských
finančních prostředků do našeho kraje. Věřím, že se nám díky nově založené a.s. v Pasohlávkách podaří zahájit budování lázeňského komplexu,
že pozvedneme úroveň našich nemocnic – zejména nemocnic ve Znojmě
a v Břeclavi. Výrazně také přispějeme k projektu Čistá Svratka, aby se Brněnská přehrada v budoucnu opět stala vhodným místem ke koupání a rekreaci.
Milan Venclík 1., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
1) Po patnácti letech intenzivní práce, kterou jsem věnoval politice
a podnikání, jsem si letos uvědomil, že nejdůležitější v životě je zdraví
a rodina. Největší radost mám z toho, že těžká operace, kterou jsem musel
v letošním roce podstoupit, dopadla velmi dobře. A když se tak ohlédnu
již za uplynulými vánočními svátky, doufám, že „pod stromečkem“ našli
všichni lidé to, co si skutečně zasloužili.
2) Moc bych si přál, aby se v nastávajícím roce lidé dokázali k sobě chovat s respektem a úctou. Já osobně chci v tomto roce také více odpočívat
a plánuji věnovat se i svému zdraví a své rodině. Všem lidem přeji v novém
roce jen to nejlepší.
Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
1) Mám radost z úspěšného startu projektu Rodinné pasy. Kolem nás
bohužel chybí konkrétní aktivity, které by finančně i jinou formou ulehčily
život rodinám s dětmi. Je dobře, že právě od nás z Jihomoravského kraje
tak vylétla první vlaštovka pomoci v podobě tohoto projektu.
2) Očekávání máme všichni rozdílná a přece podobná. Mým přáním je,
aby rok 2007 byl klidnější a pro nás všechny přinesl jen to dobré.
Igor Poledňák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
1) Největší veřejno-správní a politickou radost mi bezesporu udělala
všechna volební vítězství ODS a to zejména v Kuřimi, v líbezné mé rodné
vísce. Tam máme po opozičních létech zase svého starostu, místní sdružení
ODS je v dobré kondici a já jsem znovu dostal chuť do práce na obecním
poli. Víte, dostal jsem v Kuřimi - a s náskokem - největší počet hlasů, to zavazuje, ale zejména potěší. Totiž jiným způsobem se v té politice vděku
nedočkáte... Pochopitelně, protože spokojený člověk svou radost úřadům
nesděluje. Co se týče radosti osobní, tak asi nejvíce mi jí přinesla jedna
malá rybka, že ten svůj život konečně vzala za rozumný konec.
2) Od roku 2007 očekávám zejména reformu veřejných financí - rovnou
daň. Jak je možné, že na Slovensku to funguje a u nás mají mudrlanti neustálé
pochybnosti? Dále očekávám, že přijetí každého nového zákona bude kompenzováno zrušením dvou zákonů nadbytečných. A očekávám, že se Mirek
Topolánek stane premiérem s důvěrou, protože si ji zaslouží. V osobních
záležitostech neočekávám nic, než to, co si sám nadrobím.
Jiří Crha, ředitel krajského úřadu Jihomoravského kraje
1) Těší mě, že krajský úřad je stabilizovanou institucí, která profesionálně zvládá své úkoly. To ostatně konstatovaly i letos uskutečněné kontroly
z jednotlivých ministerstev. Jako místopředsedovi představenstva mi svými výsledky udělali radost fotbalisté 1. FC Brno, kteří „přezimují“ na šesté
příčce nejvyšší fotbalové soutěže. Nejvíce mne ale potěšily mé dvě dcery,
které úspěšně studují na vysoké škole.
2) Velký nápor na úřad očekávám hned od začátku roku – vstupují totiž
v platnost zcela nové zásadní právní normy: stavební zákon, zákoník práce,
zákony v sociální oblasti. Jejich aplikace bude náročná pro občany i úředníky, ale jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Protože žijeme nejen prací,
věřím i v další sportovní úspěchy.
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padě se úvěru už asi nevyhneme.
V rozpočtu těchto investičních
akcí není započítáno financování
oprav komunikací, které město
už dávno potřebuje a práce na kanalizaci a vodovodu k nim dávají
jedinečnou příležitost. Nejsou
zpracovány ani příslušné projekty, pouze studie. Oprava průtahu
městem přijde na cca 47 milionů.
Investorem by měla být Správa
a údržba silnic Jihomoravského
kraje, ale letos nedostala žádné
prostředky. Město přispěje 6 miliony. Na to naváže oprava obecních komunikací s odhadovanou
cenou 24 milionů a na tuto akci
budeme muset najít zdroje sami.
Vybudování kanalizace v Polánce
a Rokytné je plánováno na léta
2008-2010, a to jako přidružená
součást projektu Dyje II. I proto
se navrhuje oprava čističky odpadních vod tak, aby se navýšila
kapacita pro tyto obce,“ vysvětlil
místostarosta Tomáš Třetina.
Nové vedení radnice v Moravském Krumlově nemělo žádné
informace o skutečném stavu
celé věci – minulé zastupitelstvo
nebylo pravdivě informováno – a
muselo nejprve zjistit skutečnou
situaci. „Poté, co jsme se dopídili
základních poznatků, to pro nás
bylo celkem překvapivé. Z projektu vyplývaly pro město dosti

Havárie vodovodního řadu na ul. Zámecká

/Moravský Krumlov/ V říjnu
loňského roku byl slavnostně
odhalen základní kámen nového
kanalizačního a vodovodního
systému v Moravském Krumlově
s tím, že se fakticky začne s pracemi do čtrnácti dnů. Nestalo se.
Celá akce je rozdělena do čtyř
etap a tou první je oprava kanalizace a vodovodů ve vnitřním
městě. „Nezačalo se, protože
nebyly podepsány smlouvy mezi
jednotlivými subjekty. To byl
hlavní důvod. Začít se může až

po podpisu těchto smluv. Nejdříve se však musí celá záležitost
projednat v zastupitelstvu města,
protože Moravský Krumlov do
oprav kanalizace vnitřního města
má vložit 36 milionů. Abychom
nemuseli brát úvěr od banky,
vypomůže nám investor, kterému
budeme splácet podle splátkového kalendáře několik let. Zvýšení
kapacity a revitalizace čističky
odpadních vod podle norem EU,
což je druhá etapa oprav, bude
město stát 8 milionů. V tomto pří-

Obce se odtrhly od Znojemska
/Znojemsko/ Od počátku roku 2007 obce
Loděnice, Branišovice, Troskotovice a Šumice spadají pod okres Brno - venkov. K okresu
Brno - venkov se také přidalo město Pohořelice s obcemi pod jeho správou rozšířené působnosti původně patřící pod okres Břeclav.
„Při přípravě transformace veřejné správy v roce 2000 nikde nebylo ani zmínky
o změnách hranic okresu. Zvolení zařazení
k pověřenému úřadu se zastupitelstvo obce
opřelo o názor občanů, kteří téměř sedmdesáti procenty rozhodli pro Pohořelice.
Ty jsou pro naši obec mnohem dostupnější
než M. Krumlov, ale jsou v okrese Břeclav.
Z počátku jsme měli velké problémy, neboť
jsme museli na úřady na pět míst. Občané
byli dezorientováni a vznášeli ostré námitky.
Víme, že jsme nebyli jediní. Pro většinu obcí
Pohořelicka bylo nemyslitelné, aby na úřady
jezdili do Břeclavi. Ve správním území Pohořelic jsou obce ze tří okresů. Museli jsme
se sjednotit a okres Brno-venkov je nejlepší
řešení. Z Loděnic je Brno daleko dostupnější
a o 15 km blíže než Znojmo a v budoucnu
bude většina úřadů převedena do Brna,“ sdělila Jindřiška Vedralová, starostka Loděnic.
„Změna okresu pro naší obec vznikla již
tím, že jsme se rozhodli vstoupit do správního obvodu Pohořelice. Město Pohořelice
patřilo pod okres Břeclav a v rámci reformy
státní správy bychom i my v budoucnu museli správně patřit pod okres Břeclav. Město
Břeclav, jako okres, je z hlediska dopravy
a vzdálenosti obtížně dostupné pro většinu
obcí z obvodu Pohořelice. Tento okres a
jeho instituce jsou pro občany Branišovic
snáze dostupné. Od roku 2004 se postupně

přesunuly agendy úřadů pro naší obec do
Brna a Pohořelic, je to finanční úřad, katastrální úřad, úřad práce, OSSZ. Do Pohořelic
matrika, stavební úřad, živnostenský úřad,
úřad práce, odbor sociální a zdravotní a další
pobočky úřadů, které jsou pro naše občany
dostupnější, než tomu bylo v minulosti.
Samozřejmě, že než se vše přestěhovalo
a odstranily se nedostatky, vznikaly pochybnosti, zda naše volba byla správná. Dalším
nepříjemným aktem pro všechny občany je
výměna občanských průkazů u všech našich
obyvatel. Pokud máme hodnotit průběh
a výsledek reformy z pohledu zastupitelstva
obce a našich občanů, je vše zdlouhavé, ale
výsledek můžeme hodnotit kladně. Vazby se
Znojemskem samozřejmě trvají na úrovních
institucí, pod které Branišovice dále patří.
Jsou to Vodovody a kanalizace Znojemsko,
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Pozemkový
fond, Pozemkový úřad, Úřad pro zastupování
státu, Okresní knihovna, Okresní sdružení
hasičů, Okresní archív Znojmo,“ objasnil
Michal Zima, starosta obce Branišovice.
„Staří lidé mají zafixovány města a úřady a neradi mění. Některé úřady už máme
převedeny do Brna - katastrální a finanční
- a po počátečních obtížích máme dobré
zkušenosti. Jsem přesvědčena, že se lidé
dobře zorientují i při vyřizování svých
záležitostí na dalších úřadech. Pro mladou
generaci by to již neměl být problém. Loděnice jsou obcí na rozhraní tří okresů. Do
okresního města jsme to měli paradoxně
nejdál. Samozřejmě přátelské vazby nezpřetrhají ani změny hranic, natož okresu,“
dodala Jindřiška Vedralová.
/mask/

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Vladimír Věžník
Dobelice 3
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 606 544 124

zakázková výroba ze dřeva
opravy a restaurování nábytku
truhlářské práce

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

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

kvalitně

-

levně

-

rychle

KREJČOVSTVÍ MM
V uličce 2, Ivančice (naproti Sika)

oprava oděvů do 7 dnů • zakázka do 14 dnů

SLEVA 10%
NA VŠECHNY SLUŽBY
DO KONCE ÚNORA

Otevřeno:
PO, ÚT, ČT, PÁ 9.00-17.00 • ST 14.00-17.00
Telefon: 731 179 959

nevýhodné podmínky – dotace
od státu na úrovni pouhých 49 %,
když obvykle různé fondy přispívají až do 80% nákladů!
Smlouvy na zajištění financování
existovaly pouze v předběžných
návrzích! Když jsme spolu se starostou Jaroslavem Mokrým odhalili skutečný stav věcí, museli
jsme požádat vysoutěženého dodavatele o změnu harmonogramu
prací – nezačalo se v říjnu, reálný
termín zahájení stavby je únor
– březen letošního roku. Nikdo se
přece nepustí do takovéto akce,
když nemá podepsané základní
dokumenty. Nám se nakonec podařilo vyjednat podmínky, které
nebudou tak bolestivé a doufáme,
že tuto akci dotáhneme do roku
2010 do konce, a to kompletně.
To znamená nejen opravu vodovodů a kanalizací, ale i vozovek
a náměstí TGM. Budeme muset
také hodně šetřit. Věříme, že občané pochopí nutnost této investice, jejíž realizace značně zkomplikuje běžný život celého města.
Samozřejmě budeme vysvětlovat,
seznamovat občany, sdělovat, jak
celá akce bude probíhat, kdy, kde
a co se bude opravovat. Nově
opravené a čisté město ve finále
všechny jistě uspokojí.“ uvedl
na závěr místostarosta Moravského
Krumlova Tomáš Třetina. /mask/

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

• Nástrojáře
• Seřizovače lisů
• Obsluhu lisů
• Obráběče kovů
• Provozního elektrikáře
• Provozního zámečníka
• Konstruktéra
• Technologa obrábění
• Provozního technologa
• Inženýra kvality
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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444
Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
(třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
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Občané mají připomínky k novému mostu

foto: jak

/Oslavany/ Koncem loňského
roku proběhlo předání nového
mostu v Oslavanech do předběžného provozu. S užíváním mostu
se projevily drobné nedostatky
a město Oslavany na ně na základě připomínek občanů rychle
reagovalo. To zejména proto, aby
se odstranily do doby kolaudace
stavby. Ta by měla proběhnout do
prvního pololetí tohoto roku.
Námitky od veřejnosti byly

různé. Například komunikace na
objízdné trase vedoucí po místní
komunikaci přes Oslavany a Havírnu je po zrušení objížďky ve
špatném stavu. Od těžkých automobilů jsou ulámány především
kraje vozovky a na některých
místech došlo k výtlukům, které
mohou v zimním období ohrozit
projíždějící vozidla. Proto v jarních měsících dojde k opravě
této komunikace. I přesto je však

požadováno, aby ta nejhorší místa byla opravena co nejdříve, než
přijde mráz a sníh.
Dále vyšlo najevo, že na novém
mostě je zvolen špatný typ zábradlí. Při odbočování z mostu směrem na Padochov tvoří zábradlí
z určitého úhlu celistvou plochu
a není přes něj vůbec vidět. Tato
situace již vedla k řadě problematických dopravních situací. Ke
snížení rizika dopravních nehod
by pomohla například zrcadla.
Špatné je provedení napojení
nové silnice a stávající dlážděné silnice před autobusovým
nádražím u zpomalovacího ostrůvku. Je zde schod, kterému se
řidiči vyhýbají a najíždějí až do
ostrůvku. Řidiči autobusů mají
problém při vjíždění do křižovatky, kde jim brání ostrůvek ve
vytáčení a najíždějí do ostrůvku.
Na ulici Hlavní zhruba 50 metrů
od mostu po levé straně směrem
od Ivančic je sjezd mezi bytové
domy, obyvatelé těchto bytových
domů požadují, aby na konci
vjezdu byla vpusť, která odvede
dešťovou vodu. Při posledních
deštích došlo k masivnímu zaté-

kání vody tímto sjezdem směrem
k bytovým domům. Na mostě se
objevila směrová tabule Ivančice
8 km, přitom skutečná vzdálenost
činí cca 4 km.
Správa a údržba silnic se k těmto problémům postavila pozitivně
a na 8. ledna iniciovala jednání,
kde byly veškeré záležitosti řešeny. Jak město, tak investor věří,
že se vše rychle dořeší.
Z trošku jiného soudku měl
připomínky Vlastivědný spolek
Rosicka-oslavanska. Upozorňuje
na historickou hodnotu desky
osazené na pilíři starého mostu.
Zároveň žádá, zda by po sejmutí
nemohla být tato deska umístěna
v prostorách zámeckého muzea
v Oslavanech. Stejně tak upozornili na zábradlí. I zde by bylo
vhodné, aby nezmizelo v propadlišti dějin a minimálně několik
sloupků zůstalo v Oslavanech zachováno, jako památka na bývalý
most, spolu s několika kamennými kvádry z tohoto mostu. Demolice starého mostu již započala
a to právě demontáží zmíněného
zábradlí. Jeho část je již v depozitáři muzea.
/jak/

Městská policie Moravský Krumlov, ul. Palackého 112

TELEFONNÍ ČÍSLA MĚSTSKÉ POLICIE

Hlídka 1 MěP: 724 282 835 - číslo pro vyřizování záležitostí hlídkou
Hlídka 2 MěP: 602 631 560
- číslo pro přijímání oznámení od osob do služebního vozidla
MěP pevná linka: 515 322 634
- číslo pro přijímání oznámení od osob na služebnu MěP
MěP tísňová linka: 156 - bezplatné číslo pro přijímání oznámení
od osob na služebnu pouze z pevné linky
Velitel MěP: 724 282 837
- pro vyřizování stížností a ohlašovací povinnosti, krizový telefon.
Městská policie doporučuje, aby se občané obraceli na MěP
prostřednictvím uvedených telefonních čísel tučně vyznačených
nebo po tel. dohodě na služebně MěP. V případě nutnosti mohou
využít i ostatní telefonní čísla.

Město získává novou tvář
/Oslavany/ Díky příznivému počasí pro stavební činnosti v letošní
zimě probíhají bez přestávky práce na novém náměstí v Oslavanech.
Jedná se o výstavbu nového polyfunkčního domu v budoucí části náměstí. V současné době je hotové kompletní přízemí, ve kterém bude
provozován supermarket s potravinami. Postavena je i hrubá stavba
druhého podlaží, kde budou bytové jednotky. Současně s touto akcí
se také pokládají sítě vodovodů a kanalizací pod budoucím náměstím.
Na rozdíl od polyfunkčního domu, tato akce není financována ze soukromých prostředků, ale z prostředků města.

Tři králové z Krumlováčku obdarovali děti na onkologii

foto: mask

/Moravský Krumlov, Brno/ Již
pět let jezdí děti ze souboru Krumlováček z Moravského Krumlova potěšit děti z onkologického
oddělení nemocnice v Brně - Černých Polích. Nejen s dárky, ale i
vystoupením, které děti nacvičily,
přijely i tentokrát.
„Na onkologii jsme měli jet
už na konci loňského roku, ale
i přes to, že akce byla dopředu
domluvená, bylo vše odřeknuto,
protože oddělení bylo ze zdravotních důvodů zavřeno. Proto
jsme přijeli na Tři krále. Návštěvu jsme trochu předělali na
tento způsob, takže po skončení
vystoupení rozdávali dárečky Tři
králové. Na brněnskou onkologii
jezdíme dvakrát do roka už pět
let a i protentokrát jsme připravili
bohatý program, který byl tvořen

především vystoupením Krumlováčku, ale i dalších scének, tanečních vystoupení nebo moderních
mažoretek. Toto vystoupení bylo
ukončeno společným zazpíváním
písničky My tři králové jdeme
k vám,“ uvedla umělecká vedoucí
souboru Milada Pelajová.
„Přijeli jsme dnes s pásmem
tanců a scének, abychom potěšili nemocné děti. Já sám jsem
tančil národopisné tance a podle
potlesku si myslím, že jsme se
líbili a obecenstvo zaujali. Určitě
to všem zvedlo náladu,“ sdělil po
vystoupení Matěj Horáček, jeden
z členů souboru Krumlováček
a žák 8.C krumlovské základní
školy na Klášterním náměstí.
Spolupráci se souborem si
pochvaluje i nadační fond Krtek,
pod jehož záštitou akce probíhají.

„Prací našeho nadačního fondu je
návrat nemocných dětí do života,
takzvaná resocializace. Spolupráci s Krumlováčkem máme velice
dobrou, zvláště v období kolem
Vánoc, když děti musejí zůstat
v nemocnici. Přijíždí každoročně
a mají vždy připraveno pásmo
tanečků a písniček. Hezké je, že
i děti samy vyrobí dárečky, které
rozdávají dětem na oddělení, jenž
nemohou přijít na vystoupení,“
uvedla výkonná ředitelka nadačního fondu dětské onkologie
Krtek Monika Chasáková.
„Protože jsme tentokrát přijeli
dopoledne, tak představení shlédlo nejen více dětí, ale i personálu
a rodičů. Z toho vzešla příjemná
beseda, při které jsme zjistili,
že mnozí z přítomných neviděli
Muchovu Slovanskou epopej,
která je vystavena u nás v Moravském Krumlově. Na základě toho
jsme se dohodli, že by bylo dobré,
aby přijely děti z onkologického
oddělení k nám na návštěvu do
Moravského Krumlova. Poté
jsme rozdali dárky, které jsme
měli od Městského kulturního
střediska. Šlo o propagační materiály města a Slovanské epopeje.
Také jsme získali sponzorský dar
od města, za který jsme nakoupili
hračky. Tentokrát těch dárečků
bylo tolik, že jsme je nechali v nemocnici, aby je sestřičky rozdaly
i na jiná oddělení. Přitom rodiče
nosili hračky až do poslední chvíle, než odjel autobus, takže jsem
ráda, že nejen děti, ale i rodiče to

berou velmi vážně a zodpovědně,
mám z toho radost,“ informovala
o průběhu akce Milada Pelajová.
Autobus byl hrazen z prostředků Sdružení rodičů při základní
škole Klášterní náměstí a Autodoprava Vyžrálek odvezla děti
jen za provozní náklady bez nároku na výdělek. „Tentokrát jsme
dostali dárek i my, za to, že sem
tak dlouho jezdíme. Byl to obraz,
který nakreslily děti z oddělení.
Na zadní straně bylo věnování
od nadačního fondu Krtek,“ usmívala se Milada Pelajová. /mask/

foto: jak

Pomyslný dárek pod stromeček také dostali občané některých ulic
ve městě. Před vánočními svátky byla totiž dokončena pokládka kabelů firmy E-ON v ulicích Na Vyhlídce, Čučické a V Oslavě. Jednalo
se o rozvod podzemního vedení elektrické energie s tím, že město v té
době souběžně ukončilo také pokládku rozvodů veřejného osvětlení
a městského rozhlasu. Všechny tyto ulice jsou tak osvětleny novými
svítidly. Radnice je nyní připravena rekonstruovat komunikace v těchto
místních částech.
/jak/

SLEVA NA DOPRODEJ
ZIMNÍCH PNEU

Pokud Vás naše nabídka zaujala, TĚŠÍ SE NA VÁS AUTOPROFITEAM ČERNÝ
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Jihomoravský kraj schválil Hrozí starému mostu v Němčicích zřícení?
/Ivančice/ Špatná statika mos- ravský kraj jako majitel a správce musí se opravit most v Letkovi- v souvislosti s překonáváním
rozpočet na rok 2007
tu díky nadměrnému provozu této komunikace o této situaci ví cích, který má únosnost vozidel vodních překážek dostatečně za/Brno, Ivančice/ Krajští zastupitelé odhlasovali na svém posledním
zasedání rozpočet na tento rok. Jihomoravský kraj tak bude hospodařit
s 5,25 miliardami korun. Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy činí 4,68 miliard korun, avšak na příjmové straně figurují ještě půjčky ve výši 563
milionů korun. Navíc se plánuje utratit asi o 600 milionů korun více
než v loňském roce, a to jen díky půjčce z Evropské investiční banky.
Tyto prostředky by měly směřovat do investic.
„Velká diskuze se odvíjela zejména ohledně rozpočtu Správy a údržby silnic, dotace pořádání leteckého dne CIAF a dotace na pořádání
Velké ceny Brna - pořádání mistrovství světa silničních motocyklů.
Přitom řádově šlo o jeden až dva miliony a o podstatných věcech se na
jednání zastupitelstva nehovořilo. Šlo o přesun nepodstatných částek
z dotace na letecký den do rozpočtu SUS, ale tento návrh většinou
zastupitelů neprošel, protože nepředstavuje žádné systémové řešení,
protože jeden milion pro SUS v žádném případě nic neřeší. Já osobně
jsem rozpočet kraje nepodpořil, protože zásadně nesouhlasím s tím,
aby na jihomoravské silnice bylo vyčleněno jen 530 milionů korun.
To podle důvodové zprávy nestačí ani na základní údržbu těchto komunikací, natož na kvalitní opravy, které jsou potřeba na území celého
Jihomoravského kraje. Je to částka, která umožní jen přežití silniční
dopravy v našem kraji. Jak jsem již řekl, tato částka neumožňuje investice v relativně deficitním rozpočtu Jihomoravského kraje spoléhající
se na půjčku z evropské investiční banky. Původní záměr byl ten, že
podstatná část peněz půjde právě na silnice v kraji a zatím se tak nestalo. Takže musíme věřit, že nějaké peníze z Evropské investiční banky
přijdou, aby se daly provádět investiční akce v rámci Jihomoravského
kraje, což je naprosto nezbytné,“ okomentoval krajský rozpočet Vojtěch Adam, starosta Ivančic a krajský zastupitel.
Pořadatelé letecké přehlídky CIAF, na níž mělo podle původního návrhu rozpočtu jít pět milionů korun, se nakonec budou muset spokojit
s třemi miliony. Podle hejtmana je největším rizikem rozpočtu zákon
o sociálních službách, který začal platit právě od letošního roku. Peníze
na sociální péči už nebudou dostávat ústavy, domovy a podobná zařízení, ale přímo sami potřební. Kraj se obává, že ústavy se mohou ocitnout
ve finanční krizi, proto na ustálení systému jejich financování schválil
použití 140 milionů korun. Tato suma ovšem netvoří v rozpočtu žádnou
položku, zastupitelé pouze schválili možnost použít ji. Pro náš region
je důležité, že kraj bude investovat hlavně do opravy nemocnice ve
Znojmě, pro kterou je vyčleněno 328 milionů. „K rozpočtu jako celku
výhrady nemám, ten rozpočet je sestavený tak, jako obvykle bývá. Ale
tak, jak bylo slibováno vedením Jihomoravského kraje, nedošlo k posílení na správu a údržbu silnic kraje, to byla alfa a omega tohoto rozpočtu. Všichni víme, jak komunikace v kraji vypadají a jaké investice
do silnic je potřeba vyčlenit,“ dodal Vojtěch Adam.
/jak/

spolu s jeho stářím a malá šířka
pro dnešní nároky na provoz.
To jsou důvody, díky kterým
vedení Ivančické radnice přistoupilo k radikálnějšímu řešení
problematiky tamního mostu
v části Němčice, přes který vede
důležitá a frekventovaná silniční
trasa. Most není majetkem města,
ale SUS JMK. Přitom v rozpočtu
kraje chybí peníze na investice do
komunikací a to se ivančických
bezprostředně týká.
„Jedná se o rekonstrukci mostu
přes řeku Jihlavu v Ivančicích
- Němčicích. Tento leží na silnici č.152 a jde o evakuační trasu
z Jaderné Elektrárny Dukovany
směrem na Brno. Podle našeho
názoru, v případě jakéhokoliv
krizového provozu nebo havárie
by jistě provoz přes něj nevyhovoval. Most je staticky špatný,
a to už delší dobu. O tomto problému se stále hovoří. Jihomo-

a již několik let se chystá investiční peníze na rekonstrukci tohoto
mostu. Zatím ale do rozpočtu kraje zařazeny nebyly. Most během
této doby dál chátral. Intenzivně
se o stav mostu zajímala i média
rozsáhlými reportážemi. Ovšem
ani přes tento zájem k nápravě ze
strany kraje zatím nedošlo. Proto
jsem si dovolil na jednání zastupitelstva kraje ostře kritizovat
sestavení části rozpočtu v oblasti
investic do silnic,“ sdělil k situaci
Vojtěch Adam, starosta Ivančic
a krajský zastupitel.
V komentáři hejtmana bylo jednoznačně slíbeno, že se bude celé
záležitosti věnovat pozornost a peníze, pokud přijdou z Evropské
investiční banky, budou na rekonstrukci mostu uvolněny v potřebné
výši, což by mělo být přibližně
35 milionů korun. „Je nutno si
ovšem uvědomit, že ještě než se
začne se samotnou rekonstrukcí,

Oslavany v roce 2006
Přelom roku je obdobím času
naděje a víry v budoucnost. Proto
mi dovolte, abych krátce zhodnotil rok 2006 a zároveň nastínil
směřování našeho města v budoucnu. Uplynulý rok byl bezesporu pro Oslavany rokem velmi
významným. Ve městě se podařilo dokončit několik důležitých investičních akcí a další se podařilo
rozběhnout.
Z těch nejzásadnějších investic
lze jmenovat otevření nového
mostu u bývalé elektrárny, výstavbu dvou nových bytových
domů, do nichž se již v brzké
době budou stěhovat noví oslavanští občané, výstavbu dalších
parkovacích ploch ve městě,
realizaci sportovního atletického
areálu ZŠ a dokončení nejmo-

dernějšího školního dopravního
hřiště v Jihomoravském kraji. Za
velmi důležitou záležitost považujeme také probíhající investiční
akci v lokalitě na Vyhlídce, v jejímž rámci došlo ke kompletní
rekonstrukci místní komunikace
na ulici Čučické, dále k výstavbě
nové trafostanice a nahrazení
nadzemního elektrického vedení podzemní kabeláží v ulicích
na Vyhlídce, Čučické, Hybešově
a V Oslavě. Součástí této akce
jsou také nové zemní rozvody
městského rozhlasu a výstavba
nového veřejného osvětlení.
Zásadním krokem je zahájení
výstavby nového oslavanského
náměstí, kde již intenzivně probíhá výstavba polyfunkčního domu
se supermarketem a veškerých

do 3,5 tuny a je naprosto nevyhovující pro objízdnou trasu. Proto
musí být zpevněn tak, aby přes
něj mohla jezdit těžká doprava
směrem na Oslavany. Jiná cesta
není. Most musí snést nápor
nákladních vozidel. Když by
byly zrekonstruovány oba mosty,
v Ivančicích by v návaznosti na
most v Oslavanech byla komunikační dostupnost celé této oblasti

jištěna,“ doplnil Vojtěch Adam.
Podle starosty Adama je nutné
tuto věc takto prezentovat, aby
si vedení kraje včetně hejtmana
uvědomilo vážnost situace. Stačí
se podívat, jaký panuje na mostě
provoz a pouhým okem i laik zjistí, že most je nevyhovující. Také
vzhledem k chybějícím chodníkům nejen pro motoristy, ale
i pro pěší a cyklisty.
/jak/

foto: jak
inženýrských sítí pod plochou budoucího náměstí. Nezapomínalo
se samozřejmě ani na městskou
část Padochov, kde probíhala
výstavba kabelové televize a intenzivně se připravoval projekt na
rozběh Rekonstrukce a dostavby
kanalizačních řadů. Proběhlo samozřejmě i mnoho dalších menších akcí, ale určitě je nemá smysl
zde dále vyjmenovávat.
Jsou však i záležitosti, které se
nepodařily. Bohužel se zatím nepodařilo získat dotaci na výstavbu dalšího objektu na náměstí a
to Domu chráněného bydlení pro
seniory. Pro rok 2007 před námi
stojí úkol dosáhnout pokračování
realizace Průtahu městem, získání dotace na zahájení výstavby
Domu chráněného bydlení, po-

čítáme s pokračováním budování
kabelové televize v Padochově
a s rekonstrukcí elektrické sítě
ve spodní části Oslavan. Budeme směřovat také k další úpravě
budovy II. stupně ZŠ ve smyslu
rekonstrukce jejího nevyhovujícího zastřešení. Učiníme vše pro
získání dotace k rozběhu prací na
kanalizaci v Padochově a samozřejmě se soustředíme na další
výstavbu na náměstí.
Na závěr toho malého souhrnu nám dovolte také poděkovat
za Vaši důvěru v komunálních
volbách, díky které zůstáváme
ve vedení města a Vaši podporu
se budeme snažit zúročit v práci pro rozvoj Oslavan a Padochova. Vít Aldorf – starosta města
Oslavany

TMK TRAVEL - CESTOVNÍ AGENTURA
• pobytové zájezdy v tuzemsku i zahraničí • poznávací zájezdy
• exotické pobyty • cykloturistické a vodácké zájezdy • léčebné
a lázeňské pobyty • chaty a chalupy • autobusové jízdenky
Student Agency • LAST MINUTE - denně aktualizováno
• rezervace zájezdů on-line
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Doprava klimatiz
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

Pro všechny
jednotlivce, rodiny, kolektivy
© TMK travel 2007 - sezónní nabídka

Zima na horách
Francie - Praloup
Itálie - Bardonecchia
Itálie - Val di Sole
Bulharsko - Bansko
Rakousko - Bad Gastein

do všech schránek
v našem regionu

1 1 1 1 1
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TÉMA Zrcadla: Skauting v Ivančicích žije!

foto: archiv skauti

V posledních letech je kladen
stále větší důraz na volnočasové
aktivity mládeže, na dostatek
sportovního, uměleckého i jiného
vyžití jako jeden z hlavních předpokladů správného vývoje a výchovy mladých lidí. V různých
oblastech proto působí domy dětí
a mládeže, budují se skateparky
a dětská hřiště. Další možností
může být pro rodiče a především
jejich děti skauting. Stejně jako
v mnoha jiných městech našeho
regionu působí skauti i v Ivančicích. Jejich středisko právě
oslavilo 85 let svého fungování
a proto jsme položili pár otázek
Ondřeji Pálešovi, tiskovému
mluvčímu ivančických skautů.
Co nabízí skaut pro děti?
Především smysluplné využití
volného času v přátelském prostředí, příležitost získat užitečné
dovednosti, naučit se jednat a komunikovat s lidmi. Vedeme je

k morálním hodnotám, vyváženému vztahu k přírodě i civilizaci a přitom jim umožňujeme
rozvíjet se v tom, čemu se sami
chtějí věnovat. Skauti jsou parta
kamarádů, kteří se spolu baví,
podnikají dobrodružné výpravy,
překonávají překážky, poznávají
svět a učí se v něm žít.
Kdo se dětem věnuje?
Na činnost oddílů dohlíží
kvalifikovaní vedoucí, kteří se
pravidelně účastní zdravotnických kurzů a vzdělávacích akcí
zaměřených na bezpečnost, metodiku výchovy a psychologii.
Často také spolupracují s rodiči
při řešení problémů jejich dětí.
Na co konkrétního se skauti
mohou těšit?
Pro své členy připravují ivančičtí vedoucí akce plné her, nejrůznějších outdoorových aktivit
a jiné zajímavé činnosti. Starší
skauti se například ve spolupráci

s ivančickými speleology na konci října vydali na průzkum jeskyní Moravského krasu. Ti mladší si
zase při nedávné příležitosti mohli vyzkoušet horolezeckou stěnu
v Oslavanech. V programu je
místo také pro skautské tradice.
Jednou z nich je svátek sv. Jiří –
patrona skautů. Ten si připomínáme u slavnostního ohně na konci
dubna. Vyvrcholením celého roku
je pak desetidenní letní stanový
tábor, který je zdrojem mnoha
zážitků a nových zkušeností.
Z veřejných akcí ivančických
skautů je asi nejvíce známá skautská drakiáda, která se už stala
podzimní tradicí pro mnoho rodin
s dětmi. O Vánocích pak rozdáváme zájemcům Betlémské světlo
přivezené z Vídně a pravidelně se
účastníme také Květinového dne,
každoročně pořádaného Ligou
proti rakovině.
Co chystáte na letošní tábor?
Na to je ještě příliš brzy. Před
Vánoci jsme teprve stanovili
předběžný termín tábora, aby si
rodiče už mohli plánovat prázdniny. Máme sice spoustu nápadů
na program, ale co se doopravdy
bude dít, je překvapení a děti se to
jako každý rok dozví až na místě.
Zklamané však určitě nebudou.
Jaké je členění vašeho střediska a od kolika let se mohou děti
přihlásit ke skautům?
Ivančické středisko, které má
65 členů, se dále dělí na tři oddíly: chlapecký, dívčí a zvláštní
oddíl starších skautů - tzv. kmen
roverů a rangers. Chlapecký a
dívčí oddíl se dále dělí na družiny
- menší skupinky, které mívají
pravidelné schůzky jednou týdně. Program každého oddílu i
družiny se přizpůsobuje pohlaví

a věku jejich členů. Přihlásit se
k nám mohou děti od šesti let.
Jaké je vaše zázemí?
Ke své činnosti používáme
klubovnu na Malovansku, kde
probíhají pravidelné schůzky družin, a loděnici v Zolcarech u řeky
Jihlavy. Tam se zpravidla konají
víkendové akce nebo slavnostní
ohně. Loděnici mohou po dohodě využívat také skauti z jiných
měst, případně jiné organizace
pracující s mládeží.
Co nám řeknete o skautingu?
Skauti, kteří působí ve 214 zemích celého světa, slaví tento rok
sto let své existence. Od svého
vzniku prošel skauting mnoha
změnami a stále se přizpůsobuje dnešní společnosti a jejím
potřebám. Přitom ale zachovává
tradice a původní pilíře, na kterých stojí.
Je něco, v čem by vám při vaší
činnosti mohla veřejnost nebo
státní správa pomoci?
Několikrát nás finančně podpořilo město Ivančice, ale zabýváme se spíše opačnou otázkou.
Tedy jak můžeme svojí činností
prospět my veřejnosti.
Kde se mohou zájemci dozvědět více o vaší činnosti?
Při příležitosti 85 let fungování
našeho střediska bude od 10. do
28. ledna v sklepních prostorách
Památníku A. Muchy probíhat výstava o historii skautingu v Ivančicích, na kterou všechny srdečně
zveme. Navíc na internetové adrese www.junak.ivancice.cz byla
před několika dny zprovozněna
nová webová prezentace ivančických skautů, na které můžete
nalézt fotografie z akcí a aktuální
informace.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Olbramovice mají bunkry

/Olbramovice/ Obec Olbramovice bezúplatně získala do svého
majetku tři objekty pevnostního systému z třicátých let. „Naše obec
už před šesti lety požadovala převod nefunkčních vojenských bunkrů
– řapíků z armády, protože se nacházejí na našem katastru. Vyskytuje
se jich tu 10 a tato původní neúspěšná žádost byla na dva bunkry. Loni
jsme opět žádali, tentokrát o tři bunkry, které hodláme pronajmout
sdružení Minimuzeum československého opevnění. Tato žádost byla
podána v lednu 2006,“ sdělil starosta obce Lubomír Čech.
„Minimuzeum československého opevnění 1935 – 1938 provozuje
tři bunkry díky vstřícnému přístupu obce Olbramovice, která je vlastníkem pozemku a nyní i samotných objektů. Pomáhá nám i odbor
školství a kultury města Moravský Krumlov, jehož dotace nám umožňují rekonstrukce bývalých vojenských objektů,“ uvedl člen sdružení
Minimuzeum Svatoslav Buršík. „Tři předmětné bunkry má zatím Minimuzeum pronajaty od armády s tím, že aktivisté prováděli opravy.
Teď bunkry bude muzeu pronajímat obec za symbolickou cenu. My
jsme rádi, že se o ně někdo stará a dostane to smysl, protože se dá říci,
že jinak překáží. Podporuje to ale cykloturistiku, kdy turisté nezajdou
jen do sklípku nebo na koupaliště, ale také například do tohoto muzea
pod širým nebem,“ informoval Lubomír Čech.

foto: mask

Do budoucna se plánuje vybudovat i naučná stezka po těchto objektech lehkého opevnění. „Naše muzeum se zabývá rekonstrukcí části
pevnostního systému Československa, které bylo vybudováno ve 30.
létech dvacátého století na obranu republiky proti hitlerovské agresi
na úseku 16 – Moravský Krumlov v roce 1938. V letošní sezóně bude
naše sdružení provozovat tři objekty lehkého opevnění. Nejspodnější
objekt vzor 37 typ A – 140 zesílený poslouží jako poutač a bude volně
přístupný veřejnosti. Další dva objekty stávajícího muzea zůstávají zatím v nezměněném stavu. Venkovní expozice se rozšíří o fotografickou
výstavku „Moravský Krumlov a okolí v letech 1938 – 1945“, která
seznámí veřejnost a především školní mládež s významnou vojenskou
a technickou památkou,“ upřesnil Svatoslav Buršík.
/mask/

KUCHYŇSKÉ
LINKY
kde nás najdete ?
Moravský Krumlov
směr Znojmo

směr
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

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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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA
NOVÁ VÝSTAVBA

NOVÁ VÝSTAVBA

Prodej nových bytů v Ivančicích
o velikostech 1-3 + kk s terasou,
balkonem, možnost garáže nebo
garáž. stání, sklep.
Cena od 954.590 Kč vč. DPH a prov.
splátka od 2.968 Kč/měs.

Celoročně obyv. zděná chata 3+1
Ivančice - Střibský mlýn, poz. 550 m2
koupelna a WC nutno dobudovat
- není funkční, IS: voda z vl. studny
v chatě, elektřina, septik
Cena: 830 tis. Kč

splátka od 2.512 Kč/měs.

Pronájem kom. prostor Ivančice
o celk. ploše 750 m2, 2 NP,
vytápěné, parkování, IS: voda, el.
220/380V. V oploc. areálu s vrátnicí, možnost vjezdu kamionu. Vh.
na sklad. výrob. i kancel. prostory.
Cena: 30.000 Kč/měs.

Stav. pozemek na RD na pěkném místě v klidné části obce
Kratochvilka, cca 23 km od Brna,
v řad. zástavbě, o výměře 576 m2,
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS.
Cena: 315 tis. Kč

splátka od 974 Kč/měs.

Pěkná chata 3+kk + veranda ve výborném tech. stavu v krásném
prostředí Vysočiny, v obci Heřmanov,
sam. st., 2 NP, část. podskl., IS: el.,
voda, odpad-septik, vytápění na TP.
Cena k jedn.: 520 tis. Kč

splátka od 1.617 Kč/měs.

Pozemek na výstavbu chaty
v Ivančicích o výměře 968 m2,
š. 9,5 m. Na pozemku jsou vybudovány 2 sklepy a horní základ.
deska o ZP 16 m2, IS: el. na pozemku, voda - možnost studny.
Cena: 295 tis. Kč

Prodej RD 5+1 Neslovice, PO
REKONSTRUKCI, 2 NP, celková
plocha 110 m2, zastavěná plocha
60 m2, část. podsklepen, vlastní
studna, dvůr, veškeré IS.
Cena: 1,95 mil. Kč

splátka od 5.920 Kč/měs.

Oploc. stav. pozemek na jeden
i více RD o výměře 2.200 m2
v obci Zbýšov, část. v mírném
svahu i na rovině, příjezd. cesta,
IS: kanalizace, ostatní IS do 20 m.
Cena: 550 tis. Kč

splátka od 1.705 Kč/měs.

Řadová garáž Ivančice-Lekovice,
zast. plocha cca 29 m2, s montážní jámou, pracovním ponkem
a zavedenou elektřinou. Garáž
je prázdná.
Cena: 90 tis. Kč

Prodej nových CIHLOVÝCH
BYTŮ o velikostech 2+kk a 3+kk
v Oslavanech.
Cena od 1.021.380 Kč + 5%DPH
splátka od 3.310 Kč/měs.

Pronájem
pěkných
zrekonstr.
prostor na frekv. ulici v Ivančicích
o celk. pl. 77 m2, prodejní a sklad.
plocha 55 m2, soc. zař., WC, sprch.
kout. Vhodné na služby: kadeřnictví,
kosmetiku, solárium, aj.
Cena: 15.000 Kč/měs.

Zděná garáž v řadové zástavbě
v obci Oslavany o celkové ploše
25 m2, není elektřina, dobrý
vjezd.
Cena: 65 tis. Kč

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:
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Petr Bende v Miroslavi „Nejstarší náčelnice světa“ Blažena Chramostová
Proč jste dnes přijel do Miroslavi? Máte k tomuto městu nějaký
zvláštní vztah? Dnes jsem přijel za svým kamarádem Petrem Juračkou.
Jde o firemní akci k příležitosti 10. výročí založení firmy AR Brno.
Občas do Miroslavi jezdívám, naposledy to bylo na ples fotbalistů,
kde jsme se dobře pobavili. Také jsem na poslední ročník Gulášovky
dodal svůj guláš.
Co Vás vedlo dovézt vlastní guláš? Mám rád takovéto akce, které
jsou jiné a zajímavé. Jak já říkám, toto „gulášobraní“ rozhodně takovou
akcí je. Proto jsem chtěl i já přispět a uvařil jsem guláš. Je to rodinný
recept. V guláši je maso vepřové i hovězí a přidávají se do něj slovenské halušky. Tento recept pochází od mého dědy, který byl maďarsko
– slovenského původu.
Čemu se v poslední době profesionálně věnujete? Jsem rád, že mohu
dělat jen jednu věc a tou je muzika, kterou mám rád. Jezdím po koncertech, natočil jsem druhou desku a to je v současnosti celý můj život.
Petře, jak se vyvíjela Vaše kariéra po Superstar, vracíváte se domů?
Po soutěži mi vyšla první deska, se kterou jsem koncertoval po České
republice. Letos v listopadu jsem pokřtil druhou desku. Věřte, je to
hodně práce, ale přesto se stále vracím domů ke své rodině, protože
jsem Moravák a Moravu miluji.

foto: mask

Jak trávíte volný čas, co Vaše záliby? Mám snad kromě hudby jen
jednoho koníčka, kterého se snažím každý rok dodržet. Je to poznávání
památek a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Naposledy jsem byl v Egyptě, který jsem po Nilu sjel celý a navštívil jsem snad všechny památky
na trase. Projel jsem Řecko i Itálii a chystám se do Irska, kde bych rád
navštívil tamní hrady a blíže poznal historii této země.
Vraťme se zpět do Miroslavi. Jak jste se vlastně seznámili s Petrem
Juračkou? S Petrem jsem se poprvé setkal před třemi roky na koncertě
skupiny Kamelot v Boby centru, kde Roman Horký slavil své narozeniny. Seznámil nás náš společný přítel a můj současný manažer Luboš
Denner. Jsme dobří kamarádi a já vím, že je to člověk, který podporuje
činnosti, které k něčemu spějí a mají význam.
Líbí se vám město Miroslav? Co by se tu dalo zlepšit? Vaše město
znám již více let. Do Miroslavi jsem jezdil jako obchodní zástupce.
Líbí se mi tady, je to tu super. Například náměstí se hodně změnilo od
té doby, co jsem se tu objevil poprvé. Je vidět, že prošlo velkou rekonstrukcí a město vzkvétá. Zámek by si zasloužil větší péči. Myslím si, že
všechny zámky a historické budovy, o které se nikdo nestará, chátrají
a to je velká škoda, protože tím ztrácíme svou historii. To snad žádná
země nedělá. Je to velká škoda, přitom by se tady daly dělat koncerty jak
komorní, tak třeba i bigbít, výstavy atd. Kulturní využití by rozhodně
mohlo být daleko širší a myslím, že by to miroslavské kultuře přispělo.
Co byste na závěr vzkázal miroslavským občanům? Snad jen to, ať
mají rádi místo, kde žijí, je to úžasný kout země. Těším se na nějakou
další akci, nebo můj koncert a určitě přijedu na Gulášovku. S pozdravem Petr Bende.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

Motto: Národ bez znalostí minulosti nemůže pochopit současnost ani směřovat do budoucnosti.
V roce 2006 se uskutečnil
v Praze XIV. Všesokolský slet.
Při této příležitosti vzpomínáme
na ty členy Sokola, kteří byli známi ve svém regionu a pro místní
Sokol a obec mnoho znamenali.
Tělocvičná jednota Sokol v Rouchovanech ze Župy plukovníka
Švece v kraji Vysočina si připomíná památku své členky, cvičitelky a náčelnice sestry Blaženy
Chramostové. Narodila se 21.
dubna 1892 ve Skryjích v rodině
řídícího učitele Karla Chramosty.
Ze čtyř jejich bratrů dva padli v 1.
světové válce. Byla tetou herečky
ND v Praze paní Vlasty Chramostové, kterou podporovala, když
po vpádu vojsk do naší země
21. srpna 1968 bylo paní Vlastě
v divadle na Vinohradech i ve
filmu zakázáno hrát.
Do Skryjí, zrušených při
výstavbě JE Dukovany, sahají
kořeny dětství sestry Bláži Chramostové. Lásku k rodnému kraji,
vlastenectví, sokolství, masarykovskou přísnost, odvahu, pravdomluvnost a obětavost si nesla
celým životem.
Mnoho let působila jako
ředitelka Národní školy v Rouchovanech, která nesla název
Masarykova. Žáci si ji pamatují
jako dobrou, přísnou, ale spravedlivou učitelku. Paní ředitelka
Bláža byla též knihovnicí a kronikářkou obce i Sokola. Starala se o

udržování lidových tradic - krojovaných Svatováclavských hodů,
které jsou pod záštitou TJ Sokol
stále udržovány. Sestra Bláža
byla režisérkou ochotnického
sokolského divadla a členkou
loutkové scény. Především však
s nadšením vedla cvičení žen
a z titulu náčelnice organizovala
veřejná tělocvičná vystoupení.
Byla u všech kulturních akcí
jednoty. Cvičila do svých 80 let.
Říkali jí nejstarší náčelnice světa.
Sestra Chramostová obdržela
mnoho diplomů a sokolských
vyznamenání. Od mládí se zúčastňovala všesokolských sletů.
Za účast na sletu v roce 1912 jí
tenkrát jako studentce, hrozilo
vyloučení ze školy. Rouchovanské sestry vedla při XI. Všesokolském sletu v roce 1948 v Praze.
I zde dala najevo svůj nesouhlas
s vývojem státu po únoru 1948.
V době, kdy se již slety nesměly konat, zvážila Bláža se
sestrami, že by byla škoda nechat
upadnout v zapomenutí nadšení
a radost sokolských hromadných
vystoupení. Rozhodly se, že v sokolském duchu budou nacvičovat
a účastnit se Spartakiád. Tehdejší
okresní funkcionáři si ji při výročních schůzích jednoty, která si
ponechala název Sokol, netroufli
oslovovat jinak než „sestro“. Po
celá léta, i v době komunistického režimu, udržovala sestra Chramostová odkaz T. G. Masaryka.
K jeho bustě na pomníku, který
sokolové s ostatními občany v r.

/Suchohrdly u Miroslavi/ Za
velkého zájmu dětí i místních
občanů pracovníci Rybníkářství
Pohořelice minulý pátek vypouštěli obecní rybník v Suchohrdlech
u Miroslavi. Důvodem však nebyl
výlov chovných ryb.
„My dnes vypouštíme obecní
rybník, protože se v něm objevila
plevelná rybka, která dělá problémy rybářům z Pohořelic. Ryby
se vyloví a odvezou na rybník
Suchánek i s plevelnou rybou,
protože tento rybník nemá odtok
a dravci v něm rybku zlikvidují.
Rybka je původem z Číny a dostala se do rybníku pravděpodobně s násadou,“ uvedla starostka
Suchohrdel Barbora Arndt.
Velkým překvapením byl i fakt,
že v rybníce žije vzácná ryba piskoř pruhovaný a škeble rybniční.
Oba tyto druhy patří mezi chráně-

né živočichy a jsou zařazeny do
kategorie silně ohrožených. Nikdo ale neví, jak se do místního
rybníka dostali.
„Je to menší rybník, který
využívá obec ke sportovnímu
rybolovu. Protože na chovné soustavě máme problém s plevelnou
rybou střevličkou východní, tak
vypouštíme dnes tento rybník.
Máme podezření, že hlavní zdroj
střevličky pochází právě z tohoto
rybníčka v obci. Po domluvě
se starostkou a místními rybáři
jsme se rozhodli, že tento rybník slovíme a vyprázdníme, pak
bude vydezinfikován. Ryba bude
odvezena do jiného rybníka tak,
aby možný zdroj nákazy celého
povodí byl zlikvidován. Protože
se rybník nedá vypustit z důvodu
zanesené výpusti, tak musíme
vodu odčerpat. Poté vylovíme

Sestra Bláža Chramostová stojí první zleva

1946 postavili, svolávala každoročně 7. března, 14. záři a 28.
října vzpomínková setkání. Když
v obci záměrně v tu dobu vypnuli proud, svítila si na svůj
proslov baterkou. K pomníku
kladla věnec a svíčky a s několika statečnými udržovala jeho
okolí. Věnec však přes noc vždy
zmizel. Přesto, že svým postojem
přinejmenším riskovala ztrátu
zaměstnání, své masarykovské a
sokolské přesvědčení nikdy nezradila. Obecní kroniku však již
psát nesměla, protože v ní v té době
pravdivě líčila současné dění.
Sestra Bláža Chramostová
zemřela 31. prosince 1981 - před
25 roky. Několik dní po jejím
pohřbu potkal osud záhadně odcizovaných věnců i bustu T. G.
Masaryka. Zmizela z podstavce
a dosud nebyla nalezena.

V roce 1989 Sokol, obec a občané ze širokého okolí uspořádali
sbírku na nový pomník TGM. Při
jeho znovuodhalení 10. března
1990 řekla herečka ND paní Vlasta Chramostová o své tetě: „Tato
stará žena svojí autoritou a statečností dokázala cennou památku na
prezidenta Masaryka ochránit.“
Sestra Bláža Chramostová odcházela z tohoto světa oblečena
do sokolského kroje. Vzdát jí
poslední poctu čestnou stráží se
sokolským praporem v obřadní
síni nám však dovoleno nebylo. Její odkaz trvale zůstává ve
vzpomínkách rouchovanských
sokolů, jejich bývalých žáků, kolegů učitelů i občanů. „Ni zisk, ni
slávu, je jen jedna čest: Pro život
příštích vlastní život nést ...“
Tělocvičná jednota
Sokol Rouchovany

Vetřelce z Číny spolehlivě zlikvidují dravé ryby

foto: mask

ryby,“ uvedl baštýř Milan Hrozek
z Rybnikářství Pohořelice.
„Výlov rybníka se mi líbí. Brá-

chovi se tady utopila holínka, tak
ji snad najdou,“ sdělil žák základní školy Tomáš Strečko. /mask/

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
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Švýcarsko – Grächen
(1. díl tajenky) patřící vůbec k nejkrásnějším v celém
Švýcarsku, situované ve výšce 1620 metrů nad mořem
v blízkosti vysněného (2. díl tajenky): Matterhornu.
Celé středisko je obklopeno zasněženými alpskými
velikány a tím se stalo ideálním východiskem pro výlety
i vysokohorské túry. K tomuto účelu lze využít lanovek
přímo ze střediska či z blízkého Zermattu použít zubačku,
která turisty vyveze do výše 3000 m.n.m. na vrchol
romantického Gornergrattu nebo lanovku až do výše 3820
metrů na Malý Matterhorn. Další variantou výletů může
být návštěva italské Cervinie a přilehlého údolí Aosty.

Výherkyní poukázu na zájezd k moři dle vlastního výběru za správné vyluštění minulé křížovky byla vylosována p. Sobotková z Dolních Dubňan. Gratulujeme • Tato křížovka není výherní, znění tajenky prosím neposílejte.
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Bezplatný informační servis
zajišťuje Občanské sdružení ALMA

A ještě jednou k Vánocům

V návaznosti na Moravskokrumlovské Vánoce konané 9. prosince loňského roku pořádala Společnost pro obnovu tradic Moravský
Krumlov Mikulášskou nadílku dne 13. prosince pro dialyzované
a transplantované děti - klinika dětské nemocnice BRNO vedená
p. profesorem MUDr. Doleželem. Já bych osobně chtěla poděkovat hlavnímu sponzorovi této akce, kterým byla firma IRISA, výrobní družstvo
Vsetín a poděkovat tak panu řediteli této firmy Ing. Robertu Smažilovi
za jeho nesmírnou ochotu a pochopení pro tuto akci. Dalšími sponzory
pro tuto akci byla firma pana P. Smrčka Moravský Krumlov a V.P.S.
p. Panáček Vedrovice. Spolek pro obnovu tradic ve spolupráci s městem
rovněž pořádal dne 23. 12. 2006 „Vánoční zpívání“ . Sbor L. Havlíka
zazpíval koledy, pan starosta zajistil teplý čaj, i rumíček se tady našel.
Atmosféra byla velmi hřejivá a sešlo se okolo sto krumlováků. V této
tradici chceme pokračovat! Všem spoluobčanům přeji za SPOT hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2007.
Marta Procházková

Advent v Olbramovicích

Dozvuky vánočních svátků jsou stále všude kolem nás – ať už jsou
to pravoslavné Vánoce, tříkrálová sbírka, či pozůstatky sváteční výzdoby v ulicích. Pojďme si tedy ještě chvíli připomenout vůni jehličí,
tóny koled, cinkání zvonečků… Aspoň prostřednictvím vzpomínek
na předvánoční akce.
ZŠ a MŠ Olbramovice se aktivně podílí na společenském životě
obce a nejinak tomu bylo i v adventním čase. Dne 13.12. 2006 proběhl tradiční vánoční koncert hudební školy Yamaha, která působí při
ZŚ již několik let. Netradiční bylo pouze místo konání, a to v hostinci
„U Matesa“, jehož sál nabízí lepší kvalitu zvuku. Posluchači měli možnost posoudit dovednosti zpěváků, hráčů na keyboard, klavír i flétny
při přednesu skladeb, většinou s vánoční tématikou. Další akce proběhla 20. prosince před budovou školy. Žáci zde za doprovodu pěveckého
sboru odehráli vánoční příběh a vytvořili živý betlém, kde nechyběli
Josef, Marie, Ježíšek, andělé, pastýři, králové a především živá zvířata. Představení shlédlo velké množství lidí, kteří účinkující odměnili
nadšeným potleskem. Poté se většina diváků odebrala na prodejní vánoční výstavu, kde si měli možnost nejen prohlédnout, ale i zakoupit
nejrůznější vánoční dekorace, drobné dárky a občerstvit se vánočním
cukrovím. Všechny výrobky zhotovili žáci s pomocí svých učitelů
a některé byly skutečně profesionální. Obrovský zájem o vystavené
věci byl tou nejlepší odměnou... A tak nezbývá, něž se těšit na příští rok
a společně si popřát klid a mír nejen v čase vánočním.

Mariášníci v Olbramovicích

Kulturní programy
15. - 28. 1. 2007

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 21.1. - „Docela obyčejné fotografie Ivančic a okolí“ - Vladimír Roháček,
výstava, galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• do 28.1. - 85 let skautingu v Ivančicích - výstava, sklepení Pam. A. Muchy.
• 14.1. v 16. hod. - O Palečkovi, divadelní pohádka pro děti a rodiče, kino Réna
Ivančice, Účinkuje divadlo Paravánek Brno, vstupné: 40 Kč.
• 26.1 - 18.2., Výstava Bohumil Zimmermann - Grafik, galerie Památníku
A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 13.1. v 15.00 hod. - Odpoledne s pohádkou, zábavné odpoledne s Mrazíkem,
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 25 Kč
• 19.1. 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
• 20.1. v 10.00 hod. - Turnaj v basketbalu, pro děti a mládež, tým tvoří 5 hráčů,
v Ivančicích, sokolovna na Rybářské ulici, poplatek: 30 Kč/osoba, s sebou:
sportovní obuv a oblečení, pití.
• 23.1. v 17.00 hod. - Jemné drátkování, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, popl.:
60 Kč, s sebou: láhve, oblázky, mušle – není podmínkou. Nutné se předem přihlásit.
• 26.1. v 18.00 hod. - Beat box párty, soutěžní klání pro nadšence Beat boxu,
v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), startovné: 20 Kč; členové 10 Kč.
Nutné se přihlásit do 19. ledna. (KM Medúza). Zváni jsou samozřejmě i diváci.
• 2.2. - Výlet do vodního ráje ve Vyškově, odjezd v 9:00 hod. z Ivančic
od Besedního domu, poplatek: dospělí 250 Kč, mládež 220 Kč, děti do 6 let
180 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 2.2. - 4.2. - Víkendový pobyt v Jihlavě, pro děti 6-15 let plný zážitků
a dobrodružství, poplatek: 550 Kč (ubytování, doprava, strava, pedagogický
dozor). Přihlaste se v SVČ Ivančice nejpozději do 26.1.2007
• Jeseníky - Malá Morávka pro děti, mládež, dospělé, rodiče s dětmi 28.1.
- 4.2.2007. Poplatek: děti do 3 let - 1250 Kč, do 6 let - 2600 Kč, děti I. st. ZŠ
- 2700 Kč, děti II. st. ZŠ - 3000 Kč, ostatní - 3400 Kč, poplatek zahrnuje: ubytování dopravu, plnou penzi, pedagogický dozor. Bližší info a přihlášky v SVČ.
• Jarní prázdniny ve Vysokých Tatrách - Tatranská Štrba 10.2. - 17.2.2007.
Poplatek: děti do 15 let - 3500 Kč, děti do 18 let - 3650 Kč, ostatní - 3900 Kč,
poplatek zahrnuje: ubytování dopravu, plnou penzi, pedagogický dozor. Bližší
informace a přihlášky v SVČ Ivančice.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 20.1. ve 20.00 hod. - Tradiční myslivecký ples – pořádá Myslivecké sdružení Hubertus
• 28.1. ve 14.00 hod. - Dětský maškarní karneval – pořádá DDM, OPS Marek

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
• 13.1.-14.1. - Veletrh turistiky „Regiontour” a „GO 2007” na brněnském
výstavišti. Účast samostatně.
• 21.1. ve 14. 00 - Zimní vycházka, sraz zájemců u Červené stodoly. Vede J.F.
• 29.1. v 17.00 hod. - Výroční členská schůze odboru. V restauraci Cha-Cha.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 15.-16.1. - Den bez úrazů pro MŠ. Pásmo soutěží a her pro děti z krumlovských a mimokrumlovských MŠ s tématikou prevence úrazu.
• Vyhlášení výtvarné soutěže pro krumlovské i okolní ZŠ a MŠ na téma
KRÁLOVSTVÍ HRAČEK - uzávěrka soutěže je 31. 1. 2007
• 1.2. v 18.30 hod. - Noc na Domečku tentokrát na téma PUTOVÁNÍ ČASEM.
S sebou pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. Poplatek: 50 Kč, v ceně je
večeře, snídaně a pitný režim. Je nutné se v kanceláři DDM nahlásit předem.
• 4.2 - 14.00 – 17.00 hodin - V království hraček. Dětský maškarní karneval
tentokrát v budově rybář. svazu na Vrabčím hájku. Tombola, soutěže a vystoupení
zájmových kroužků DDM. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 30 Kč, Hraje DJ TOMAS.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

foto: autor

/Olbramovice/ V sobotu 6. ledna se uskutečnil v hostinci Pod věží
v Olbramovicích již 3. ročník Turnaje v mariáši. Zúčastnilo se ho 24
hráčů z Olbramovic, Kubšic, Bohutic a Šumic. Turnaj se konal pod
záštitou starosty Olbramovic Lubomíra Čecha, který též věnoval jednu
z cen pro vítěze. Pro soutěž bylo všechno pečlivě připraveno pořadateli
a podmínky pro hráče byly tradičně na vysoké úrovni. Nechyběl oběd
ani pravidelný přísun tekutin pro hráče i přihlížející fanoušky. Celkovým vítězem soutěže se stal pan Buček z Olbramovic před panem
Vlkem ze Šumic. Třetí místo obsadil pan Žitný opět z Olbramovic.
Vítězi se podařilo z uplynulých turnajů vyhrát již podruhé a proto mu
srdečně gratulujeme. Letos získal jako trofej „Pohár hostince Pod věží“
a láhev domácí slivovice, druhé až šesté místo bylo odměněno dalšími
lahodnými moky našich sponzorů. Po ukončení soutěžení nastala volná
zábava a zhodnocení turnaje. Dle všech zúčastněných se turnaj vydařil
a všichni se již těší na další klání, které se bude konat opět za rok.
Děkujeme všem soutěžícím, sponzorům i fandům a přejeme všem
stejně úspěšný celý rok 2007.
Zdeněk Janíček

Vánoční koncert na Hlíně

V neděli 15. prosince 2006 byl v kostele sv. Kunhuty, z iniciativy
Obecního úřadu uspořádán po mnoha letech, a možná vůbec první,
vánoční koncert. Zazpívat přijel Dětský chrámový sbor z Oslavan pod
vedením paní J. Kovandové.V úvodním slovu zaujala přítomné poutavým a zajímavým pohledem na období vánočních svátků v minulosti
i v současnosti paní Mgr. K. Veselá z Obecního zastupitelstva. Poté
dostali slovo hosté. Nezvykle zaplněný kostel věřícími a občany po zásluze odměnil účinkující potleskem za pěkné, málo známé vánoční písně a koledy. Odpoledne na Štědrý večer se uskutečnilo před kostelem,
kde je po celou dobu adventní postaven ozdobený a osvícený vánoční
strom, již druhé zpívání Vánočních koled. Účastníků bylo o něco více
než při prvním zpívání. V obcí se tak rodí nová tradice. V podvečer
opět muzikanti hráli po vesnici koledy, aby navodili tu správnou vánoční pohodu., letos bez sněhu a mrazivého počasí.
Jaroslav Vašulín

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• po celý měsíc - výstava Maxileporelo „Dějiny udatného českého národa“,
galerie Knížecí dům, nám.TGM 40, M.Krumlov
• po celý měsíc - výstava moravskokrumlovských fotografů, vystavují členové fotografického kroužku pod vedením J.Kristiana, 1.patro, chodba MěÚ
M.Krumlov, Klášterní ul.125
• 15.-16.1. Den bez úrazů, dopolední program pro MŠ, nám.TGM 35,v DDM
• 19.1. v 8.00 a 10.15 hod. - Aladinova kouzelná lampa, školní pořad pro MŠ
a ZŠ, kinosál, účinkuje brněnské divadlo Polárka.
• 20.1. ve 20.00 hod. - III. ples Moravského Krumlova, hraje Eminent, předtančení, ukázky tanců, tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej v IC, tel.: 515 321 064.

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
• 20.1. ve 20.00 hod. - Sokolský ples - Sokolovna Padochov, hudební doprovod
bude upřesněn na informačních plakátech vylepovaných po městě.
27.1. ve 20.00 hod. - Myslivecký ples - Dělnický dům Oslavany, hudební doprovod bude upřesněn na informačních plakátech vylepovaných po městě.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 19. 1. ve 14.00 hod. - Sněhové hrátky. Sraz u DDM. Přijďte určitě: v případě
nedostatku sněhu - sněhové koule zajištěny !!
• 24. 1. v 15.00 hod. - Turnaj v herně. V HERNĚ v DDM Oslavany. Je
vyhlášen turnaj ve stolním tenise, stolním fotbale, šipkách a stolním hokeji
– kam se přihlásíte, je na vás. Pěkné ceny jsou zajištěny!

BEZPLATNÁ PORADNA
Dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon o sociálních službách,
který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana.
Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách nebo
pokud máte dotazy i z dalších oblastí života s postižením
(odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání...),
využijte bezplatnou telefonní linku poradny „Paragrafík“ - 800
100 250 nebo poradnu na internetové stránce www.ligavozic.cz
Projekt se realizuje díky podpoře z programu Transition Facility EU.
Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• so 13.1. ve 20.00
• ne. 14.1. v 18.00
• stř. 17.1. ve 20.00
• so. 20.1. ve 20.00
• ne. 21.1. v 18.00
• stř. 24.1. v 18.00
• so. 27.1. ve 20.00
• ne. 28.1. v 18.00

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Český film o sexu, penězích
TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
Horor USA
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Romantická komedie USA
HAPPY FEET
Animovaná rodinná komedie USA.
ASTERIX A IKINGOVÉ
Anim. rodin. komedie Fr. a Dánska.

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne. 14. 1. ve 20.00
• út. 16.1. v 17.00
ve 20.00
• stř.17.1. v 17.00
ve 20.00
• ne. 21. 1. ve 20.00
• stř. 24.1. v 17.00
ve 20.00
• ne. 28.1. v 17.00

PO HLAVĚ DO PR…
Film ČR
RO©K PODVRAŤÁKU
Film ČR, černá komedie
RO©K PODVRAŤÁKU
Film ČR, černá komedie
SAW 3
Film USA,
CASINO ROYALE
Film USA, dobrodružný
HAPPY FEET
Film USA, animovaný příběh

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so. 13.1. v 18:00
• so. 20.1. v 18.00
• so. 27.1 v 18.00

NÁHRADNÍ DÍLY
Film Slovinska
PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY
Film USA a SRN
TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
Horor USA

Změna programů vyhrazena.

Místní organizace KDU-ČSL v Moravském Krumlově pořádá
v sobotu dne 13. ledna v Orlovně v Rakšicích tradiční

LIDOVÝ PLES

Začátek v 19.30 hodin, k tanci a poslechu hraje FANTAZIE
a cimbálová muzika ŠMYTEC Brno. Připravena bohatá tombola.
Vstupné s místenkou 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek:
Papírnictví Jiří Jaša, nám.TGM 46, Moravský Krumlov
Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, 672 01
studium čtyřleté a osmileté
pořádá v úterý 16.1.2007 od 13.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

K prohlídce školy zveme zejména žáky 5. a 9. tříd základních škol
i jejich rodiče a učitele

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ANEB
„POJĎME SPOLU DO POHÁDKY“
Milí rodiče! Společný zápis dětí do 1.ročníku ZŠ Dolní Dubňany
pro školní rok 2007/2008 proběhne dne 17. ledna 2007
v 15.00 hodin. Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2007
dovrší 6 let. Těšíme se na Vás i Vaše děti.
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

POWERJÓGA – každý čtvrtek 19.00 – 20.00
Město a MěKS Moravský Krumlov pořádá

PLES MĚSTA
MORAVSKÉHO KRUMLOVA
v sobotu 20. ledna - začátek ve 20.00 hodin
ORLOVNA Moravský Krumlov - Rakšice
předtančení: Gymnázium M. Krumlov,
taneční škola „LA QUADRILLA“ z Brna
k tanci a poslechu hraje: skupina „EMINENT“ a cimbálová muzika
„ŠMYTEC“. Tombola, vstupné s místenkou: 100,- Kč
předprodej vstupenek od 8.1. v Informačním centru,
ul. Smetanova 167, tel.: 515 321 064
Dětský maškarní karneval
4. února 2007 v budově Rybářského svazu na Vrabčím hájku

V KRÁLOVSTVÍ HRAČEK

14.00 – 17.00 hodin.Tombola, soutěže a vystoupení zájmových
kroužků DDM. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 30 Kč, Hraje DJ TOMAS
Od měsíce ledna začíná nový kurz pro dospělé

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI S PC
Základy MS Word, MS Excel, Internet
Cena: 1 200 Kč/ 20 hodin
Informace v kanceláři DDM Moravský Krumlov

MěKS M. Krumlov pořádá zájezd v sobotu 28. 4. 2007
do Hudebního divadla Karlín Praha na muzikál

„NOC NA KARLŠTEJNĚ“

Cena včetně dopravy činí 790,- Kč, závazné přihlášky přijímá
MěKS do 26. ledna 2007, tel.: 515 322 225.
Hrají: R. Brzobohatý/P. Štěpánek, M. Absolonová/K. Brožová,
V. Vydra/L. Olšovský, B. Matuš/R. Vojtek a další
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Vémyslice opět povýšeny na městys

Znak Vémyslic

V minulých staletích bylo
běžné rozlišování sídel na města,
městečka a vesnice. Nešlo tu
pouze o velikost osady. Statut
města či městečka býval prestižní
záležitostí. Obyvatelům i vlastní-

veřejného života svěřil do kompetence místních či městských
národních výborů, jakožto orgánů
moci pracujícího lidu. Při obnovování místní samosprávy po
roce 1989 nebyl statut městečka
(městyse) obnoven. K nápravě
opomenutí došlo až v minulém
roce, od kdy mohou bývalá městečka požádat o znovuudělení
označení městys.
Připojujeme výčet historických
městeček v širším okolí Moravského Krumlova. V závorce je
rok povýšení na městečko, je-li
znám. Tyto vesnice dostaly možnost požádat o jeho obnovení:
Vémyslice (1556), Olbramovice
(1436), Miroslav (1533), Jiřice
u Mir., Hostěradice (před 1308),
Prosiměřice (1540), Višňové
(1529), Horní Kounice (1318).

Radnice. Důležitým atributem městečka byla radnice zvaná také rathaus. Objekt daroval městečku vémyslický soused Říha Joštů.

kům zajišťoval vyšší společenské
postavení i hospodářskou prosperitu.
Povýšení na město či městečko
(městys) bylo významnou událostí.
Udílení vyššího statutu obcím
bývalo výsadou králů. Královská
kancelář také obvykle vydala listinu o získaných právech města či
městečka. Můžeme předpokládat,
že takové události byly dobrou
příležitostí k obecní oslavě.
Nové společenské poměry po
roce 1948 zasáhly i do této oblasti. Zákon o národních výborech
v roce 1954 zrušil zažité formy
samosprávy a veškeré záležitosti

Vážení čtenáři, s úmyslem obohatit naše noviny jsme se rozhodli
založit novou rubriku s názvem „Z regionální kuchyně“. V této nové
kulinářské rubrice budeme zveřejňovat recepty tradičních pokrmů, ale
i recepty nezvyklé. Velmi cenné budou zajisté recepty pokrmů našich
předků s tím, jak se postupem času obměňovaly. Uvítáme vaše příspěvky
s především specifickými regionálními pokrmy a specialitami, ale třeba
i vámi dovezené a vyzkoušené recepty ze zahraničí. Jako příklad místního kulinářského umu vám představíme pokrmy z pohořelického kapra, z ivančického chřestu, pokrmy z charakteristických plodin regionu
jako hrozny, meruňky či okurky. Pokud se chcete podělit s vaším receptem, neváhejte a zašlete nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01
Moravský Krumlov, nebo e-mailem na: noviny.zrcadlo@seznam.cz.
Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo, dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.
/redakce/

Zapečený pohořelický kapr trochu jinak

Vémyslický kroj. Pradávná povinnost konání hlásky se promítla do dodnes dochovaného kroje. Vémysličtí chodili od pradávna strážit tišnovský klášter v modrých dlouhých kabátech, černých kalhotách a černých
širokých plstěných kloboucích. Do těchto historických stejnokrojů se
oblékají čtyři stárci při tradičních svatováclavských hodech. V minulosti
oblékali kroj členové obecního výboru také při jiných slavnostech.

objeveny doklady starší osady
- z období Velké Moravy, to však
ještě zřejmě nebyly Vémyslice.
Založení vsi v 11.-12. století podporuje i starobylá podoba jména
odvozená od zakladatele rodu
Vojemysla.
Roku 1234 ves daroval markrabě Přemysl nově založenému
tišnovskému klášteru, který založila Přemyslova matka královna
Konstancie. Odtud byla větší část
Vémyslic po staletí majetkem
ženského cisterciáckého kláštera
Porta Coeli.
Určitý díl Vémyslic byl ovšem
již ve 13. století majetkem světských feudálů. Sídlil zde místní
rod, z něhož se jmenuje k roku
1298 Václav, 1300 Brkoslav a
1350 Petr z Vémyslic. Vdova

dopuštění Božího“ zničena, proto
vydala toho roku abatyše Barbora Konická ze Švábenic listinu
novou.
Již od roku 1335 měli Vémyslice právo vařit a prodávat pivo.
V roce 1556 byly Vémyslice
zásluhou tišnovské abatyše Barbory Konické ze Švábenic povýšeny na městečko, čímž získaly
další výsady. Mohli se zde usazovat obchodníci a řemeslníci.
Městečku byly dány tři jarmarky
a týdenní trh. Vémyslice také
získali pečeť a znak. Ve znaku
štít modré barvy s jednou vzhůru stojící střelou červené barvy.
Znak byl zřejmě odvozen z erbu
abatyše Barbory Konické ze Švábenic, která užívala modrého štítu
a v něm čtyři zlaté střely směřují-

Jako první recept vám přinášíme kapra z Pohořelic. Je sice už po Vánocích, ale možná vám zbylo pár kousků kapříka v mrazáku. Můžeme
si ho připravit trochu netradičně.
Co budeme potřebovat: 4 nebo i více porcí kapra, sůl, kmín, citrónovou
šťávu, 1 velkou cibuli, sekanou petrželku, kopr a pažitku, 40g másla,
plátky slaniny (podle porcí kapra), tuk na vymazání.
Postup: Pokrájíme cibuli a smícháme s petrželkou, koprem a pažitkou.
Utřeme v misce s máslem. Porce kapra potřeme touto směsí, osolíme,
okmínujeme a pokapeme citrónovou šťávou. Připravíme odpovídající
čtverec alobalu, který předem vymažeme tukem a vložíme do něj porci
kapra. Přidáme plátek slaniny a zabalíme. Takto připravené balíčky vložíme na plech a zapékáme v předehřáté troubě asi 30 minut. Jako přílohu podáváme vařené brambory, nebo bramborový salát. Pokud chceme
použít jako rychlovku, postačí pečivo dle vlastní chuti. A k bílému masu
podáváme, jak jinak, než bílé víno.

V rámci edice
PŘIPRAVUJEME
O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti a vyprávění
z jihozápadní Moravy
Vážení čtenáři. V brzké době se na pultech knihkupců a prodejců
objeví knížka plná pověstí z našeho regionu, ke které obrázky nakreslily děti z Lidové školy umění v Moravském Krumlově. Knížka
bude vytištěna v rámci naší vydavatelské Edice Zrcadla, a věřte, že
vás překvapíme i dalšími plánovanými tituly. Dnes vám na tomto
místě přinášíme ukázku z právě připravované knížky, kterou sesbíral
a upravil Martin Sklenář.

O

I když se doba změnila a povýšení na městečko již není spojeno
se středověkými výsadami jako
trestání na hrdle nebo pořádání
trhů, požádala o změnu statutu
řada současných vesnic. Mezi
ně patří i Vémyslice, které znovu
získaly titul městys 1. 12. 2006.
Využíváme příležitosti k připomenutí historie tohoto svébytného městečka. Vémyslice jsou
poprvé zmíněny v listině z roku
1234. Osada je ale zřejmě starší,
i když nejstarší středověké archeologické nálezy z Vémyslic jsou
také ze 13. století. U koupaliště
západně od Vémyslic byly sice

POKLADU V RAKVI

POVĚST Z

Pískovcový „morový sloup“ s letopočtem 1627

Farní kostel. Má poměrně neobvyklé zasvěcení - Narození P. Marie.
Poprvé je zmiňován v roce 1259, v listině z roku 1270 se zde uvádí jako
farní. Současná stavba je z druhé pol. 15. století, přestavěná v roce 1845.

♣ Z regionální kuchyně

po Petrovi Eliška se provdala
za Ludvíka, který se po Vémyslicích také psal. Ludvík prodal
roku 1356 svůj majetek Čeňkovi
z Lipé, pánovi na Krumlově.
Páni z Lipé tento díl propůjčovali
v léno na nich závislé nižší šlechtě. Světský díl Vémyslic náležel
k panství dědičných maršálků až
do roku 1557, kdy byl záměnou
za jiné statky postoupen klášteru
a Vémyslice se po staletích spojily v jeden celek.
Od nepaměti měli vémysličtí
poddaní výsadní postavení mezi
okolními vesnicemi i v rámci
samotného tišnovského panství.
Především byli od pradávna
osvobozeni od roboty, za což byli
povinni konat hlásku, tedy strážit
tišnovský klášter. Od své vrchnosti obdrželi také právo odúmrti,
které umožňovalo libovolně odkázat majetek komukoliv v případě úmrtí bez přímého dědice.
Listina s tímto privilegiem
byla krátce před rokem 1547 „z

cí ze středu ke krajům.
Důležitou výsadou bylo i hrdelní právo, které sice není doloženo listinou, spolehlivě je však
dokládá jméno kopce Šibeník
jihozápadně od Vémyslic.
Za třicetileté války zůstávalo
městečko dlouho ušetřeno nejhorších útrap. Na samém konci války
však bylo vypáleno Švédy. Zřejmě na událost související s třicetiletou válkou upomíná „morový
sloup“, stojí na vyvýšeném místě
naproti kostelu. Pískovcový sloup
s vytesaným Kristem na kříži je
datován rokem 1627. Památka
tohoto typu je také v Krumlově
(1637) a v Dobřínsku (bez data).
Městečko Vémyslice patřilo
tišnovskému klášteru až do roku
1750, kdy bylo prodáno knížeti
Emanuelu z Lichtenštejna. Od té
doby až do zrušení poddanství
náleželo k panství moravskokrumlovskému.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

HORNÍCH DUNAJOVIC

Lid poddaný na tvrzi dunajovické, který se živil zemědělstvím a chovem dobytka, žil spokojeně a klidně za přízně své vrchnosti. Nebylo
však tak dobře po všechny časy. Je tomu dávno, více jak 600 let, kolem
roku 1406, kdy se odehrál následující příběh. V této pohnuté době nastaly pro obyvatele zlé časy. Horní Dunajovice získal rakouský šlechtic
Niklas z Florstedtu, jemuž se pro jeho jednání a lotroviny, které činil,
říkalo Hunt. Nelítostný a bohatý šlechtic byl člověk dobrodružný, povahy nestálé, mravů bezuzdných, odbojný a zpupný.
I stávalo se, že byl často u Zemského soudu v Brně. Tu ho žalovala
brněnská měštka, kvůli dluhu dvou kop grošů za pivo, maso a jiné potřeby, které od ní odebral, ale nezaplatil. Jindy při svých výjezdech pobral sousedním šlechticům víno a jablka a dlužil peníze, jež nevracel.
Silnou mocí vpadal do obcí chudých, páchal škody veliké a své poddané trápil. Trvá všeho do času! A stalo se, že bohatý Niklas jednoho dne
těžce onemocněl a za několik dnů zemřel. Jeho mrtvola byla vložena do
zlaté rakve a tato dána do rakve stříbrné. Dvanáct dvořanů pochovalo
svého pána u Domčic, v místech pod cihelnou, kudy teče potok Rosavka. Když svého vládce uložili do země, vrátili se do zámku a byli sťati,
aby se nikdo nedověděl, kde byl šlechtic pohřben. Od té doby v těch
místech straší jeho duch, jenž ani po smrti nenašel klidu a hlídá poklad.
V rakvi je prý mnoho peněz, zlatých předmětů a šperků. Na rakvi je
nápis „To vše daruji tomu, kdo mne vysvobodí ze zlaté rakve.“ Nikdo
se ale o vykopání rakve dosud nepokusil.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem
regionálním neziskovým a příspěvkovým
organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních
akcí, kontaktujte naši redakci e-mailem
na adrese: noviny.zrcadlo@seznam.cz,
nebo telefonicky na čísle: 515 321 099.
Vyžádejte si redakční kalendář
čtrnáctideníku ZRCADLO na rok 2007.
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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 a fax: 515 321 099, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• zkrácený diferenciál, prag V35
zadní části včetně dvou kol, tel.: 728
653 577.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. nekomplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• hledám díly na Simsona. Tel.:720
444 245.
prodám
•• VW golf II, 1,3 benzin, r.v.85, červený, centrál DO, alarm, najeto 170
tkm, STK 03/08, pojízdný za 10.000
Kč. Tel.: 605 986 364, 723 680 636.
•• Opel astra G 2,0 dtl, 16V, model
2000, zelenomodrá metal., 2x airbag,
klima, el.okna, šíbr, mt.volant, el.výbava. Super stav, cena 165 tis.Kč.
Tel.: 603 581 155.
•• Vaz 2107, r.v. 90, STK 5/08, dohoda. Tel.: 608 184 057.
•• Š Felicia combi, r.v. 96, 2. majitel,
cena 50.000 Kč. Tel.: 606 387 479.
•• Audi 100, „doutník“ – nabízím tyto
náhradní díly: části palubní desky,
interiérové vypínače, oba přední
blikače. Cena za vše 400 Kč. Tel.:
776 582 876.
•• Renault Clio 1,2 r.v. 95, barva
NAVY, airbag řidiče, rádio kazetové
BLAUPUNKT, STK do 7/07. Najeto
75 tkm, v dobrém tech. stavu. Cena
31.000 Kč, rychlé jednání sleva. Foto
zašlu e-mailem .Tel.: 776 633 933.
•• Š.105L, motor 120,r.v.86, STK
10/07, taž.zař., zahrádka, rádio, nové
př. tlumiče, barva světle zelená, cena
4.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 731
483 333.
•• Mitshubischi colt 1,3Gl, r.v. 89,
sedan, 3 déřový, zelená barva, nové
gumy, pojízdný, na ND, dohoda. Tel.:
604 427 942.
•• traktor dom. výroby - uzávěrka,
hydraulika + nářadí a ND. Tel.: 774
334 700.
•• pneu 2 ks Barum radial, nové 175/
70 za 500 Kč/ks, 2 ks brzdové bubny
na Ladu 2005, nové za 100 Kč/ks.
Tel.: 732 542 760, 546 451 305.
•• letní pneu 195/60 R15, nové
Goodyer, kvalitní vzorek, dohoda.
Tel.: 608 164 551.
•• zimní pneu Matador 195/65/16C,
4 ks 75% vzorek, dohoda. Tel.: 608
164 551.
•• nepoužitý nový alternátor na Š 105,
120 za 1.500 Kč. Tel.: 737 306 857.
•• čtyřkolovou frézu dom.výroby +
2 vozíky (malý a velký), motor 1203
a zadek s uzávěrkou. Tel.: 723 530
812 od 16-20 hod.
•• komplet. motor s převodovkou
zn.VW, obsah 1800, dobrý stav. Tel.:
721 667 361.
•• čerpadlo vs. na Zetor, kolo na
Zetku, rotavátor na malotraktor tk
14, na pazota 405 zadní levou lampu.
Tel.: 720 444 245.
•• plechové disky na Mazdu 626, 5ti
děrové, 14“ + orig. poklice Mazda,
cena 1.800 Kč. Tel.: 724 024 640.
•• Avia 21.1, komplet. kabina (oprava
podběhu nutná), 5.000 Kč; 5-ti rychl.
převodovka, 4.000 Kč; startér, 2.500
Kč; vstřikovací čerpadlo, 2.200 Kč;
chladič, 2.000 Kč; na Š Favorit hlava
válců, 1.000 Kč, dohoda možná. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• čtyřramenný volant na Š.Felicii.
Tel.: 776 727 858.
•• ND na Žiguli Lada 1500, dohoda.
Tel.: 739 151 977 kolem 19 hod.
•• pneu 165/13 2x zimní na ráfkách
a 2x letní, vše za 2.500 Kč. Tel.: 606
328 036 po 15 hod.

Byty - nemovitosti

koupím
•• zahrádku jen v M.Krumlově. Tel.:
737 327 835.
•• dům v MK od 1,5 -1,8 mil.Kč, jen
k nastěhování, menší úpravy možné.
Tel.: 737 836 005.
•• garáž v Oslavanech na Havířské.
Tel.: 728 264 272.
•• byt 2+1 v Mor. Krumlově, tel.:
775 022 721.
•• větší byt 1+1 v Mor. Krumlově.
Tel.: 515 224 350, 774 575 555.

•• byt 1+1, 2+1 v MK nebo Miroslavi,
nabídněte. Tel.: 723 019 369.
•• byt 1+1, 2+1 v Ivančicích. Tel.: 605
986 364, 723 680 636.
•• RD nebo byt min.2+1 v MK a nejbližším okolí. Tel.: 732 843 003.
prodám
•• zahradu v Jevíčku u Mor.Třebové
u přehrady, 926 m2. e-mail:hjv@centrum.cz
•• zahradu s chatkou v MK, rozloha
4 ary, chatka s terasou u Slatinského
rybníka. Tel.: 736 624 588.
••větší zahradu se zděnou chatkou
v MK, ovocné stromy, elektřina. Tel.:
739 179 728.
•• RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od
MK), velký dvůr, hospodářské
budovy, rozsáhlá zahrada, stodola, 2x
vjezd do oploceného dvora, studená
voda, elektřina, topení TP, částečně
podsklepen,
možnost
přípojky
plynu. Špatný technický stav, nutná
rekonstrukce. Cena 350.000 Kč,
rychlé jednání sleva.(vhodné pro 2
stavební místa) Tel.: 515 322 101,
602 755 265.
•• novostavbu RD ve fázi hr. stavby
v Ivančicích, ul.Hlinky, dohoda. Tel.:
607 731 858, 721 233 211.
•• byt 3+1 se čtvercovou chodbou
v M.K.Tel.: 515 224 350, 774 575 555.
•• DB 3+1 v MK-sídlišti. Tel: 515 322
945 mezi 18-20.hod.
•• garáž v Miroslavi se sklepem,
napětí 220/380V, na ul.Rybniční, na
vlastním pozemku. Tel.: 602 341 250.
pronajmu
•• hospodářskou budovu (halu),
vhodné k podnikání. Tel.: 723 694
602.
•• vyměním byt 2+1 v OV v Otrokovicích za 1+1 v Ivančicích. Nová
okna, rozvody, velké prac.píležitosti,
poliklinika, úřady, škola, MHD, Delvita. Tel.: 732 473 178.
•• místnost 72 m2, samost. vchod, wc,
elektrika. Vhodné i na zkoušení kapel.
Te.: 732 723 047 do 19.00 hod.
hledám pronájem
•• mladý pár hledá pronájem. Ivančice a okolí, spěchá. Tel.:731 208 192.

Stavba - zahrada

koupím
•• cihly heluz supertherm 44P+D
a další stavební materiál. Tel.: 608
509 176.
•• pěkné prosklené vchodové dveře
80x197 L, bez zárubní, nabídněte.
Tel.: 546 451 305, 732 542 768.
•• svářečku Triodinu. Tel.: 608 626
289.nabídněte.
prodám
•• parapety broušené teraco, různé
délky, 2x dveře plné 80L, 1x zárubně
P. Tel.: 515 322 624.
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18 hod.
•• řezačku na jetel, kopřivy, středně
velká. Tel.: 774 334 700.
•• vnitřní prosklené dveře v bezvadném stavu 1x 80L,1x P, 1x 80P plné,
2x 60P prosklené, cena 350 Kč/ks.
Tel.: 608 626 289.
•• štípač na dřevo, délka polena 50
cm. Tel.: 728 921 466.
•• garážová bílá vrata, plastová, výklopná 2,5x2,0 m, cena dohodou. Tel.:
725 111 141.
•• svářečku dom.výroby trafo, štípač
na cirkulárku (štíp.šroub), kompresor
pro chladící jednotku, postřikovač za
malotraktor dom.výroby, cena dohodou. Tel.: 739 151 977 kolem 19 hod.
•• stropní versalitové desky, imitace
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• 4 ks pískovcových schodů, hodně
staré, asi 1m dlažby sv.béžové, gumovou hadici na septik, vnitřkem asi 60
mm, litinové radiátory, varná kolena,
fitinky. Tel.: 720 444 245.
•• krakorcovou desku ke komínu
Schiedel. Průměr kouřovodu 200 mm.
PC 1.350 Kč, nyní 1.000 Kč. Info jen
sms na tel.: 608 252 541.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Vybavení domácnosti

prodám
•• el. sporák, psací stroj s něm. klávesnicí. Tel.: 721 111 758.
•• stůl rozkládací + 4 židle, cena dohodou. Tel.: 515 322 624.
•• zabalené orig.nerez nádobí, 21
dílů, ocel 18/10 z dovozu, levně dohoda. Tel.: 546 452 466.
•• nerez dřez s odkl. plochou, 100x50
cm, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• polstrovanou lavici oranžovohnědé barvy se sklopným opěradlem 190
x 70 cm ( 190 x 85 cm - rozložená)
tel.: 608 109 672.
•• sedací soupravu 3+2+1, konstrukce masivní dřevo-tmavé, super
stav. Potah na křesle 1 v super stavu
nepoužívané, na 3 a 2 potah na některých místech už sešitý, možnost vidět.
Cena 3.000 Kč. Mohu poslat i foto
na email. Tel.: 732 785 559.
•• stolek na PC sestavu rohový,
starý 3 roky, bez známek používání,
bezvadný stav, cena 800 Kč. V rámci
Ivančic mohu dovézt, po dohodě
i mimo. Foto mohu zaslat mailem.
Tel.: 606 268 287.
•• rohová litinová kamna Lord, výhřevnost 120m3, stará 3 měs., cena
13.000 Kč. Tel.: 603 352 518, 737
183 829.
•• sed. soupravu 3+2+1, masivní dřevo, tkaný potah do hněda, cena 3.000
Kč. Tel.: 732 785 559.
•• plyn. sporák. Tel.: 737 500 478.
koupím
•• starší kuch. linku max.do 2.000 Kč
Tel.:774 911 869 nabídněte.
•• kuchyňský velký robot (vh.pro
řezníka), vojenskou vzduchovku na
kulaté broky, nabídněte. Tel.: 724
817 419.
•• dvě kolečkové otočné kancelářské
židle, ocelová konstrukce, snímatelný
potah, nastavitelná výška, stáří
asi 8 let cena 400 Kč za obě. Tel.:
776 582 876.

Elektro a elektronika

koupím
•• digitální satelit. Tel.: 605 064 740.
prodám
•• varhany Casio (4 oktavy) za 1.000
Kč. Tel.:776 646 907.
••mobilní
telefon
Samsung
SGH-X100. Plně funkční, bez
nabíječky. Cena 500 Kč. Tel.: 776
582 876.
•• Siemens A57-kompletní sada i
s baterií a nabíječkou. Bez závad,
plně funkční, užívaný asi 2 roky, cena
900 Kč. Po domluvě objednám i SIM
kartu. Tel.: 776 582 876.
•• dva starší mobilní telefony Alcatel
303 - kompletní sada s jednou
nabíječkou. Telefony po dětech,
funkční, zcela odpovídající stáří,
užívané asi 6 let, cena celkem 300 Kč.
Po domluvě objednám i SIM karty.
Tel.: 776 582 876.
•• MT Nokia 6020 i s ochranným
pouzdrem za 2.500 Kč, nevhodný dar.
Tel.: 604 303 267.
•• BTV Thomson s TXT, cena dohodou, Miroslav. Tel.:776 013 501.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h

Vše pro děti

prodám
•• dětské kolo 16“ Crazy Fox v dobrém stavu, vh.pro děti do 6 let, cena
900 Kč. Tel.: 602 179 408.
•• sport. kočárek skládací, 3 nafuk.
kola, brzda, zvonek, polohov. stříška,
potah šedo-fialový, jako nový, 2.000
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• oblečení na chlapce vel.74-92,
boty zimní č.22 za 200 Kč, č.24 za
100 Kč, knížka Alergie u dětí. Tel.:
608 842 730.
•• autosedačku Chico 0-18 kg, potah
modrá kostka za 700 Kč. Tel.: 724
932 828.
•• dětská šlapací motokára na 4-5 let,
chybí řídící tyč a volant, 400 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• oblečení na děvče 0-3 roky,

zachovalé, 70 ks za 500 Kč + boty
a 2 panenky zdarma, možno i dobírka.
Tel.: 724 709 650 dopoledne.
•• teplé oblečení na chlapce vel:80,
dětské zimní vyšší boty č.24 za 100
Kč, zimní bundu na 12-18 měs.za
100 Kč, značkové oblečení vel:74-98.
Tel.: 777 209 174.
•• starší typ kočárku trojkombinace
zachovalý, modrobílý za 400 Kč, novější typ kočárku 4 kombinace, přehazovací tukojeť, fusak, taška, nafuk.kola za
1.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• odsavačku mat.mléka za 300 Kč a
ohřívačku lahví za 150 Kč, klokánka
za 150 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• trojkolka na 3-4 r., chybí šlapátko, 250 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• flaušový fusak, modrobéžový
po 1.dítěti pěkný za 300 Kč, děts. postýlku, ÚP a matrace za 500 Kč. Tel.:
721 946 521.
•• autosedačka do 20 kg, 5-ti bodová, 600 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod..
•• dřevěná vysoká stolička rozkládací
na židličku a stolek, 400 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Zvířata

prodám
•• chov agapornisů růžohrdlých lutino, straky, modří, 4 páry, klecové
skříně, budky, 50 kg krmení, vše
za 5.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• selata za 45 Kč/kg. Tel.: 603 892
473.
•• prase 120-130 kg za 35 Kč/kg živé
váhy nebo půlky za 45 Kč/kg čisté
váhy. Tel.: 515 336 058, 737 778 268
•• prasata, živá váha 110-150 kg,
cena 33 Kč/kg, možno i půlky za 49
Kč/kg. Tel.: 603 863 470.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• štěňata labradorů bez PP, smetanová barva, očkovaná, odčervená,
štěňata srnčího trpasličího pudla bez
PP, barva světlá, očkovaná, odčervená. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata foxteriéra hladkosrstého
s PP, očkovaná, odčervená, psi pro
všechno. Tel.: 731 731 105
•• štěňata Westík, očkovaná,
vymazlená. Tel.: 602 770 376.
•• štěňata zlatého retrivra, fenky,
matka s PP, cena 3.500 Kč, tel.: 777
276 888.
•• čínský chocholatý pes, štěňata
bez PP, osrstěné fenky 3.000 Kč, oba
rodiče k vidění, odběr ihned, Lubnice
okr.ZN. Tel.: 774 874 038.
•• agapornis růžohrdlý přírodní,
lutino straky vše kroužkované, r. 06.
Tel.: 604 303 267.
•• štěňata něm.boxerů, odběr ihned,
dohoda. Tel.: 606 961 126.
•• štěňata erdelteriéra, rodiče s PP,
super povaha. Tel.: 603 578 021.
•• prase 150 kg, 33 Kč/kg, býka
na zabití 460 kg, 38 Kč/kg. Tel.:
737 117 666.
•• kakařík cC žluté, Tel.:732 718 688.

Služby
•• Finanční půjčky dostupné pro
všechny klienty - nově i pro ženy
na mateřské dovolené. Rychle a bez
poplatku. Tel.: 777 044 033.
•• Půjčíme a bez poplatku předem.
Úvěry a hypotéky pro každého, také
pro důchodce, invalidní důchodce a
maminky na mat.dovolené. Nevíte
si rady? Volejte tel.: 721 164 790.
•• 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./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Úvěry 10-40 tisíc Kč bez ručitele a poplatků předem, úvěry
na nemovitosti a vyplacení exekucí
bez poplatků předem. Volejte tel.:
739 205 815.

•• Nebankovní úvěry - nenahlížíme
do registru, úvěry na směnky, vyplacení exekucí. 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.
koupím
•• kdo daruje nebo prodá chemlon?
Tel.: 724 825 887.
•• 3 fázový elektromotor 5,5 kW,
2.800 otáček, kladívkový šroťák s motorem. Tel.: 546 413 194.
•• zeleninové přepravky 15kg, tel.:
728 653 577.
•• starší ale funkční fotoaparát
na kinofilm. Tel.: 515 334 039.
•• časopisy Čtyřlístek. Tel.:723 424 844.
prodám
•• tříčtvrteční zcela nový kabát
tzv.montgomerák, vel.56 za 100 Kč.
Tel.:546 451 656.
•• rotoped, málo používaný, typ
„Omega-E“, možnost nastavení
zátěže, měří tep, čas, metry, cena
2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• orig. hry na PS2, Vietcong-akční
střílečka, Top-Gun-letecký simulátor,
Call of Duty - 2.svět.válka, Terminátor dawn of fate-střílečka, Ultimate
mintg.-log.hry, cena 300 Kč/ks. Tel.:
608 409 694.
•• dívčí horské kolo do 14 let, výbava
Shimano, fialová barva, velice pěkné
a zachovalé, cena 1.500 Kč nebo dohoda, spěchá. Tel.: 604 191 420.
•• stolní rádio a radiomagnetofon,
vysavač Eta, pračku Romo, klec na
ptáka, velkou i malou, oválná, levně
Tel.:603 900 890.
•• obaly na tenisovou raketu zn.
Fischer, Wilson, úplně nové, 300 Kč/
ks. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• magnetický pákový rotoped Elliptical Olpran, rok záruka, skoro
nepoužívaný, cena 2.500 Kč. Tel.:
604 303 267.
•• 3 ks nákupních vozíků Wanzl, obsah 50 l. za 500 Kč/ks, dám zdarma
kávomlýnky do obchodu. Tel.: 737
728 299.
•• kožich z králíka, paletko šedé, pěkný za 300 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• technologie mrazírny (cca 8 – 10
m3), vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18 hod.
•• odzrňovač kukuřice a šroťák obilí,
dom.výroba. Tel.: 728 921 466.
•• pracovní obuv č.9 za 300 Kč pár,
jsou nepoužité. Tel.:728 319 263.
•• dlouhé šaty vel.38 a druhé vel.42.
Tel.: 724 812 567.
•• kalvados, cena 240 Kč/l. Tel.: 724
932 828.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí, 600
Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské,
250 Kč; přezkové lyžáky vel. 7, 8 ,
300-500 Kč; dětské vel. 30, 31, 34,
36, 37, 200 Kč; brusle dívčí č. 36,
350 Kč; chlapec. č. 3, 200 Kč; páns.
č. 42, 450 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• krmné brambory. Tel.: 737 117 666.
•• březová košťata, drtič na ovoce
(jádroviny), žebřík dvoják. Tel.: 515
336 601.
•• středotlaké stříkací zařízení
zn.Kremlin. Tel.: 724 022 162.
•• elektromotor 5,5 kW, 950 ot/min,
cena 1.800 Kč. Tel.: 602 786 378.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 400 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Seznámení

•• muž 38 let, rozvedený, štíhlé postavy, hledá maminku s 1-2 dětmi,
nekuřačku, přiměřeného věku, zaměřenou spíše duchovně než materiálně.
Vzájemná láska a úcta, důvěra. Tel.:
607 546 772.

•• žena 60 let stále aktivní, hledá
vhodný protějšek. Nikdy není pozdě
začít znovu. Tel.: 731 187 100.
•• 33/170/70 by se rád z nedostaku
příležitosti touto cestou seznámil
s dívkou, pro kterou není láska jen
soubor písmen, dítě není překážkou.
Tel.: 720 628 597.
•• žena středních let hledá muže
vášnivého, fin.zajištěného, který umí
milovat, s autem, ráda jezdím poznávat svět. V novém roce ve dvou, ozveš
se? Tel.: 721 536 456.
•• hledám přítelkyni kolem 45 roků,
nekuřačku s odrostlými dětmi, vdovu,
rozvedenou. Já jsem 49/182 rozvedený, nezadaný nekuřák, všestranných
zájmů s vlastním bydlením. Snad
najdu. Tel.: 720 444 245.
•• muž 33/180/80 svobodný, pohledný, romantik, domácí kutil, by rád
našel hodnou romantickou mamču,
slečnu od 25-35 let, jen okr.Brno-venkov. Tel.: 604 331 772.

Zaměstnání

•• mám zájem o brigádu na 3 dny v
týdnu, nabídněte. Tel.:776 696 269.
•• kdo doučí dceru fyziku? Nepravidelně (1roč. gymnázia), ozvěte se
prosím, dohoda. Oslavany. Tel.:606
190 443.
•• firma Vetko s.r.o., distributor veterin.a chovatelských pomůcek, příjme
obchodního asistenta/ku pro pobočku
v MK. Požadujeme SŠ vzdělání (v
oboru výhodou), znalost PC, AJ, ŘP
sk.B, komunikativnost, flexibilita.
Životopisy zasílejte na e-mail: vetko@vetko.cz nebo tel.: 515 321 109.
•• hledám svářeče na CO2, lakýrníky,
pomocné síly na zámečnické práce.
Dobré platové podmínky. ŽL podmínkou. Tel.: 728 155 211.
•• hledám doučování z fyziky na
VUT. Tel.: 604 182 233, 732 987 976
•• Do lékárny v Ivančicích hledáme
magistry farmacie na plný nebo
částečný úvazek. Ing. P. Pokorný, tel.:
602 744 598.
•• rodilá mluvčí naučí nebo doučí RJ,
UJ. Tel.: 515 333 787, 737 134 638
KUBEŠOVÁ, levně.
•• přijmu řidiče mez.dopravy po
zemích EU vozidlem Avia + vlek.
Volat p.Kubálek, tel.: 546 434 591
(8-16 hod.)
•• fotograf hledá dívky a ženy k fotografování v ateliéru, finančně vypomohu, vhodné pro studentky. Tel.:
732 180 721.
•• 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.
•• koupelnové studio Axis M.Krumlov přijme vyučeného zedníka
- obkladače. Podmínka: kvalitní
práce, spolehlivost, slušné chování,
čistý trestní rejstřík. Informace na tel.:
515 324 609.
•• Staňte se i Vy Avon Lady a získáte slevu na výrobky až 30%. Žádný
vstupní poplatek, katalog zdarma,
možnost vyzkoušení výrobků, splatnost faktur 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: Avon.kontakt@seznam.cz
•• Občanské sdružení ALMA Dobelice hledá externí účetní. Podmínkou je zkušenost s podvojným
účetnictvím nestátních neziskových
organizací a znalost legislativy související s NNO. Bližší informace na
tel.: 515 321 099, nebo e-mailem:
sdruzenialma@seznam.cz
•• Chcete poskytovat úvěry? Spol.
Profireal hledá zprostředkovatele
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdarma. Tel.: 603 561 579.

Výzvy

•• Ztratila se fena ovčáka, krátkosrstá,
světle hnědá s černou maskou, a to
24.12.v okolí Rokytné, slyší na jméno
RONA Prosíme o jakékoli informace
na tel.:608 955 258, 774 955 258 nebo
515 221 831.
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Titul ze Slovenska je v Neslovicích

Foto: Květoslav ADAM

Erik v akci na svojí KTM

Loňská motoristická sezóna
skončila a tak si můžeme připomenout výsledky AMK Moto
Sport Teamu Neslovice. Za tento
tým na začátku sezóny nastoupili
bratři Dominik a Erik Schneiderovi ve třídě do 65 ccm a Tomáš
Hrabal o kategorii výše.
V plánu byly starty v závodech MM České republiky, MM
Slovenské republiky, MX Vysočina Cup, Hanáckém poháru
a Mistrovství Evropy. Nejlépe
dopadla účast ve Slovenském
mistrovství, kde v celém seriálu
startovali nejen čeští a slovenští
jezdci, ale také Maďaři, Poláci
a další. Dominik zde vybojoval
titul i přesto, že v jednom závodě
ze zdravotních důvodů nestartoval. Erik získal bronzovou medaili, což je pro něho mimořádný
úspěch. Musíme vzít na vědomí,
že v této třídě startoval letos
premiérově. V mistrovství České
republiky skončil Dominik na 7.

místě a Erik byl celkově klasifikován jako třináctý. Team ovšem
z důvodu termínových kolizí
nestartoval ve všech závodech.
V mistrovství Evropy oba bratři
startovali jen v jednom závodě,
kde Dominik dojel 18. a Erik 20.
Další starty v tomto seriálu nebylo možné absolvovat z důvodu
velkého finančního zatížení. Pokud postrádáte výsledky Tomáše
Hrabala, tak zde je vysvětlení
šéfa teamu Martina Schneidera:
„Tento jezdec v průběhu sezóny
ukončil aktivní činnost v motokrosu. Svým přístupem nesplnil
to, co se očekává od mladých
jezdců ve fyzické přípravě i
postoji k celému teamu a proto
s ním bylo ukončeno angažmá.“
MX Vysočina Cup skončil lépe
pro Dominika, který vybojoval
celkově druhé místo, Erik skončil
čtvrtý. V Hanáckém poháru si zajistil Dominik bronzový stupínek
a Erik zopakoval čtvrtou pozici

z Vysočiny. V obou těchto seriálech ovšem jezdci nestartovali
ve všech závodech, protože v průběhu sezóny dostalo přednost
Slovenské mistrovství z důvodu
reálných nadějí na titul a kvalitního jezdeckého obsazení.
„V mistrovství Rakouska jsme
jeli pouze dva závody, ale kvalita
a úroveň byla výrazně nižší než
v seriálech, kde jsme startovali.
Proto jsme se dál těchto závodů neúčastnili“ dodává Martin
Schneider.
Oba jezdci i celý team děkuje
Všem sponzorům a partnerům,
kterými v loňské sezóně byly
firmy: Kozák, ARTTEC, Nobody,
MKZ Brno, Poštovní spořitelna, Schneider Motosport, obec
Neslovice, COBRA, P.F. České
pojišťovny, Čermák, Ryorex.
Hobiti a Maranta. Mediálními
partnery jsou noviny ZRCADLO
a brněnská televize TVB 1.
Ctibor ADAM

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

