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Nový vodovod pro Padochov

/Padochov/ V Padochově, místní části Oslavan, je v současné době
připravován velmi významný projekt, který se týká zkapacitnění
a dostavby kanalizačního řadu v Padochově. Žádost o dotaci podalo
město již loni na Ministerstvo zemědělství. S největší pravděpodobností by se v průběhu tohoto roku měly práce na tomto projektu rozběhnout. V Padochově se ovšem řeší další problematická situace, která
souvisí s vodovodem. Padochovský vodovod byl vybudován koncem
50 let a v současné době je v havarijním stavu. Litinové potrubí je více
než z 80 procent zanesené vodním kamenem a v mnoha místech je nefunkční. Navíc jsou tu špatné tlakové poměry - malý tlak vody. „Mnoho domácností si stěžuje na to, že jejich voda je velmi znečištěna oxidy
železa a to do té míry, že při praní místo bílého prádla vytáhnou prádlo
rezavé. Město Oslavany proto oslovilo Svazek vodovodů a kanalizací
s žádostí, zda by nebylo možno tento stav řešit ve shodě s akcí zkapacitnění kanalizačního řadu,“ vysvětlil starosta Oslavan Vít Aldorf.
V současné době vyšel svazek žádosti vstříc, byl zpracován projekt na
stejný dotační titul na již zmiňované ministerstvo. Pokud vše dopadne
dobře, tak by se současně s rekonstrukcí kanalizace provedly také práce na havarijním vodovodním řadu.
/jak/

Regiontour bez podstatných změn
/Brno/ I letos se v druhém
lednovém týdnu v Brně konal
veletrh cestovního ruchu Regiontour a GO 2007. Přehlídka regionů a turistických oblastí České
republiky i zahraničních regionů,
cestovních kanceláří a agentur
a zahraničních turistických centrál přilákala tisíce návštěvníků.
Stoupající prestiž veletrhu
umocňuje kvalitní doprovodný
program, přednášky, workshopy,
semináře a tiskové konference.
Mnozí vystavovatelé věnovali
své prezentaci velkou pozornost.
„Město Miroslav tradičně
nabízí prezentaci svých kulturně
společenských akcí, které máme

na letáčcích zpracované v barvě.
Velký zájem jako loni je o meruňkobraní, gulášovku, svěcení
vín a festival dechových hudeb
„Miroslavský klíč“. Sběratelé se
zajímají o kalendáříky a na dračku jdou pohlednice s adventním
věncem, které jsou vlastně už
historií, protože s novým náměstím budou zhotoveny nové. Jinak
zde na stánku máme vyčleněny
dva dny, čtvrtek a sobotu, společně s obcí Dobšice, takže se
zastupujeme. Jen doufám, že se
nebude opakovat loňský rok, kdy
slavnostní zahájení bylo narušeno
anonymním telefonátem a celý
den byl tímto incidentem narušen.

vozovku. Podle dostupných informací nebyl v kraji v souvislosti s vichřicí nikdo zraněn a nebyly
zaznamenány mimořádné škody,“
informoval Jaroslav Haid, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje.
V Dolních Kounicích byla
stržena nová střecha kulturního
domu. „Kulturní dům byl dosta-

ven před 20 lety, kdy fungoval sál,
restaurace, hotel a diskotéka. Byl
ale nekvalitně postaven, proto
prošel celkovou rekonstrukcí.
Opravila se střecha, izolace, dlažba. Z hotelu byly udělány byty,
z restaurace pošta. Sál se používá
dál. Vítr sfoukl hliníkovou střechu a dřevo nad bytem správce.
Ta spadla na níže položenou střechu nad byty a způsobila následnou škodu. Zarazila komín z plynového turbokotle, ten se utrhl
a voda z něj vytopila poštu. K úniku plynu naštěstí nedošlo. Škoda
na střeše bude asi 150 tisíc korun,
následné škody ještě nejsou vyčísleny,“ sdělil místostarosta Dolních
Kounic Martin Frei.
V Olbramovicích uletěla střecha ze skladu potravin a dopadla
na vedlejší zahradu. „Vítr nám
vzal plechovou střechu i s latěmi
a poškodil vedlejší budovu. Naštěstí se nic horšího nestalo. Škoda jde
do statisíců a to i s poškozeným
zbožím,“ sdělil k případu poničené pobočky firmy Erpeko a.s. její
vedoucí Jan Rozmahel.
/mask/

Vichřice ničila všechno, co jí stálo v cestě
/Znojemsko, Brno - venkov/
Vichřice o rychlosti více jak 110
km/h se přehnala nad Jihomoravským krajem ze čtvrtka 18. 1.
na pátek 19.1. Poškodila vzrostlé
stromy lesních porostů. V této
souvislosti se zvažuje vyhlášení
krizového stavu na likvidaci polomů. Hasiči vyjížděli k nejrůznějším případům, kterých bylo
více jak dvě stě. Vítr vyvracel
stromy a strhával střechy domů.
„Hasiči odstraňovali spadlé
stromy a zajišťovali utržené střechy. V okrese Brno-venkov se
vyjíždělo ke 46 událostí, stejný
počet výjezdů měli hasiči na Znojemsku. Spadlé stromy v kraji poškodily zaparkovaná auta a elektrické vedení, vítr ničil střechy,
billboardy a sloupy telefonního
a elektrického vedení. Poškozeny byly i domy. V Pohořelicích
hasiči s pomocí vysokozdvižné
plošiny odstraňovali vzrostlý akát
zřícený na elektrické vedení. K
zásahu povolali montéry rozvodných závodů. Ve Cvrčovicích
velká větev spadla na dráty el.

vedení. Hasičům se podařilo
větev odstranit bez poškození el.
zařízení. Na Znojemsku vyjížděli
k odstranění utrženého plechu ze
střechy místní sokolovny v Trstěnicích, který přerazil sloup elektrického vedení. V Načeraticích
u Znojma zase odstraňovali
zbytky střechy, které vítr utrhl
z rodinného domu a zatarasily

foto: mask

foto: mask

Doufám, že všechno dopadne
dobře. Že bychom měli na stánku
něco revolučního oproti loňsku,
tak to ne. My sázíme na inovaci
zaběhnutých akcí, protože nemá
smysl kalendář akcí rozšiřovat,
protože je nadmíru bohatý a
hodláme se zaměřit na to, aby se
program spíše zkvalitňoval a byl
pro turisty více zajímavý. Poskytujeme informace o ubytování,
stravování a turistických možnostech v okolí. Myslím si, že těch
revolučních změn příliš nebude,“
sdělil k prezentaci města Miroslavi místostarosta Roman Volf.
„Já jsem tu hned v několika
osobách a to jednak jako zástupce
města Oslavany, ale také za mikroregion Ivančicko. Právě stojím na stánku Jihomoravského
kraje u prezentace cykloturistiky
jako jeden z autorů cyklostezek
jihozápadního Brněnska. Takže
tu máme dobrou možnost prezentovat Brněnsko a cykloturistiku
na něm. Je tu také možnost navázat nové kontakty s lidmi, kteří
mají zájem o cykloturistiku nejen
u nás, ale také v součinnosti
s jinými oblastmi. Každého potencionálního turistu, který chce

přijet do Oslavan, bych upozornil
na zámek a čtyři tématické cyklostezky, které začínají a končí
právě na zámku. Jde o Hornickou, Energetickou, Pivovarnickou a Templářskou trasu. Délka
těchto cyklostezek je od 39 do
64 kilometrů a jsou vhodné pro
horská kola, protože cyklostezky
vedou každá zhruba z poloviny
terénem. Jde o nejkrásnější místa
v okolí města, především údolím
řeky Oslavy, kdy na sever vedou
až k Bílému potoku,“ informoval
o stánku místostarosta Miloš
Musil z Oslavan.
„Náš stánek se jmenuje Znojemsko - Redcenland, kde se
prezentuje Znojemsko se sousedním rakouským krajem. Je
tu zastoupeno více než 100 obcí
z okresu Znojmo a Moravskokrumlovska a i zastoupení pro
mikroregiony tu je. Samozřejmě
se tu objevuje i podnikatelská
sféra, která je zastoupena dvěma
subjekty. Jinak náš stánek má 80
m² s 11 pulty. Mnoho změn není.
Samozřejmě nabízíme vinařskou
turistiku, pamětihodnosti se sakrálními památkami, vodní plochy.
/pokračování na str. 2/
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Jak to vidí „na kraji“... Protipovodňová opatření v Oslavanech

Tentokrát jsme se zeptali čelních představitelů Jihomoravského krajského úřadu na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2007 na již léta
bez podstatných změn vyhlížející stánek, který prezentuje kraj.
Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
Rozumím tomu, že nastavujete zrcadlo, ale každý ten stánek je jiný
a nejde o ten hlavní zastřešující stan. Na jednotlivých pultech, které
prezentují samostatné oblasti kraje, tam musím mluvit o tvořivosti jednotlivých oblastí. Ty přispívají k tomu, že jednotlivé prezentace kraje
mají zajímavější tvář. Je na zváženou, do jaké míry je důležitý ten
hlavní stan, možná že budeme muset najít nové poutadlo, ale to je jen
technická záležitost, která se bude muset vylepšit. Já za podstatné považuji jednotlivá místa a turistické regiony. Tam je přínos letošního roku.
Igor Poledňák, náměstek hejtmana
Já nemohu posoudit kreativitu, protože nemám ten správný vkus,
takže nebudu asi ten kompetentní, kdo by dokázal toto posoudit. Pokud
se někdo najde a rozumí designu, tak mu rozhodně nebude bráněno.
O penězích to rozhodně není, protože kraj to považuje za nejvýznamnější akci, co se týká zviditelnění v turistice a navázání partnerství
jednotlivých regionů a sousedních krajů, to rozhodně nepodceňujeme.
Možná se něco zanedbalo, zamyslíme se nad tím.
/mask/
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 telefonické dohodě
na služebně MěP. V případě nutnosti mohou využít i ostatní telefonní čísla.

Regiontour beze změn ...

/pokračování ze str. 1/ Co se týká návštěvnosti, je vidět větší zájem
než loni, takže jsem spokojen,“ vysvětlil Samir Maloula ze Znojemského regionálního rozvoje o.p.s.
„Zatím se jen orientuji, je tu výstavní plocha uspořádána trochu jinak, než loni. Jinak Ivančice i mikroregion Ivančicko přivezly spoustu
nových nebo inovovaných propagačních materiálů, kterými chceme
zaujmout potencionální návštěvníky. Klademe velký důraz na rozvoj
turistického ruchu v naší oblasti. Právě intenzivně domlouváme, že pro
příští Regiontour bychom chtěli samostatnou výstavní plochu mikroregionu Ivančicko, abychom nebyli jen součást expozice Jihomoravského kraje, podobně jak to má například mikroregion Hustopečsko,
Žídlochovicko a podobně. Uděláme všechno proto, abychom měli
plochu pro mikroregion samostatně,“ vypočítával plány do budoucna
starosta Ivančic Vojtěch Adam.
„Jako tradičně upozorňujeme na památky, kulturu, historii a samozřejmě na vinařství. Expozici měníme každým rokem, aby nebyla stále
stejná a aby se návštěvníci měli na co dívat,“ obeznámil se samostatnou
expozicí místostarosta Dolních Kounic Martin Frei.
„Tradičně tu nabízíme Slovanskou epopej, pohledy města, krumlovkorokytenské slepence, což je nová národní přírodní rezervace. Vydali
jsme letáček o památkách a to je tak všechno, co nabízíme,“ uvedla
u stánku Ludmila Přikrylová, vedoucí MěKS v Moravském Krumlově.
„Co se týká samotné expozice JM kraje tak musím říci, že ho neorganizujeme a máme tu pouze malou část expozice na jednom společném
pultu pro Ivančice, Rosice a Jihozápadní Brněnsko. Pokud se někomu
stánek Jihomoravského kraje zdá stále stejný, tak se musí zeptat na kraji, který ho organizuje. Jinak stánek celkově je taková funkcionalistická
stavba v rámci výstavní plochy, ale je fakt, že za poslední léta Regiontour se zásadně nezměnil a možná by skutečně stálo za to, zapojit do
toho i designéry a lidi, kteří jsou schopní vymyslet nějakou inovaci.
Vzhledem k tomu, že stánek JM kraje určitým způsobem stagnuje zejména visuelně, tak je to pro nás motiv, abychom udělali vše pro to, aby
v rámci příštího Regiontour jsme měli samostatný stánek s prezentací
„Genia loci“ (dobrá atmosféra místa) právě kraje, ze kterého pocházíme, to znamená z Ivančicka,“ doplnil Vojtěch Adam.
Z průzkumu veletrhu vyplývá, že nejvíce návštěvníků se zajímalo
právě o turistické regiony ČR a to 65,5 % a nabídky cestovních kanceláří
60,7 %. Vysoký byl také zájem o možnosti aktivního trávení volného
času s 58,3 %, a lázeňské a wellness pobyty 38,9 %.
/mask/

M SPORT

/Oslavany/ V současné době
se zpracovává studie protipovodňových opatření v rámci kraje,
speciálně také pro Brno-venkov.
Tato studie opatření se týká i
města Oslavany. Studie popisuje
stávající stav v Oslavanech a navrhuje protipovodňová opatření.
Ty se týkají především toku řeky
Oslavy, kde je jedno velmi konfliktní místo, které se týká jezu
u městského úřadu. Jde o pevný
jez, který neumožňuje bezproblémový odtok usazenin z řeky
a na základě studie se jeví jako
jednoznačně určený k rekonstrukci. Pevný jez lze nahradit
pohyblivým, aby se s ním dalo
manipulovat a aby nedocházelo
k zanášení nadjezí v lokalitě Na

Ostrůvkách, kde především při
ledových jevech vznikají velmi
složité povodňové stavy.
Další problematické místo je
v okolí válcového jezu v lokalitě
U Válu. Tento jez je v majetku
soukromé firmy a vzhledem
k tomu, že i v této lokalitě dochází k problematickým ledovým
jevům, proto je tu doporučeno vybudování ohranných hrází po obou
stranách řeky Oslavy v nadjezí.
„Bohužel, tato studie nezachycuje dva zásadní toky, které mohou mít vliv na záplavy a povodně
v Oslavanech. Jedná se o potoky
Ketkovský a Balinku. Tyto oboustranné přítoky řeky Oslavy
v minulosti způsobily nemálo
problémů. Poslední byly v roce

Ruší chov dojnic

/Rakšice/ Chov dojnic definitivně končí v Agrodružstvě Rakšice.
Krávy pošlou na jatka. K tomuto kroku je přinutila nízká výkupní cena
mléka a s tím spojené ztráty v hospodaření. Mléko se v současnosti
vykupuje za zhruba 7,40 Kč. Za tuto cenu se chov nevyplácí. Někteří
shledávají vinu v mlékárnách a ty zase v obchodních řetězcích. „Chov
jsme museli zlikvidovat, protože rentabilita je hodně špatná. Za loňský
rok máme ztrátu téměř 1,5 milionu korun. Navíc deset lidí přijde o práci,“ informoval o důvodech a dopadech tohoto kroku předseda družstva
Jaroslav Ševčík. Podle jeho slov v Rakšicích chovali v minulosti 2400
krav, s dnešním stavem 100 kusů je tento počet nesrovnatelný oproti
minulosti. Podobná situace je ale ve více zemědělských podnicích
na Znojemském okrese. Prvovýrobci se společně shodují v tom, že jsou
špatně nastavené státní dotace a nevýhodnou strukturu vyplácených
peněz. Někteří svou situaci řeší tak, že vyprodukované mléko prodávají do Rakouska, ale to není systematické a dlouhodobé řešení. Proto
se zanedlouho u mléka můžeme dočkat podobné situace jako s cukrem.
V jeho výrobě jsme byli soběstační, zavřely se cukrovary a skončilo
pěstování cukrové třtiny a nyní cukr dovážíme.
/mask/

foto: mask

Brzy se budou stěhovat

/Oslavany/ V současné době se finišuje na dostavbě dvou bytových
domů v Oslavanech na ulici Starohorské. V tomto týdnu proběhne kolaudace těchto domů a od této doby budou byty předávány budoucím
vlastníkům, kteří si tyto byty koupili. V současnosti se upravuje také
terén před domy, vybudována jsou parkoviště i chodníky. „Město
se připravuje k tomu, aby požádalo o finance na infrastrukturu, aby
v rámci případného dotačního titulu opravilo také příjezdovou komunikaci z ulice Letkovské, která je pouze betonová a vykazuje poměrně
velké nedostatky. Chybí tam odvodnění a tato příjezdová komunikace
k novým bytovým domům i k již stávajícím bytovým domům musí být
opravena,“ informoval starosta města Vít Aldorf. Zájem o byty v bytových domech je především z řad přespolních, takže Oslavany získají
nové občany. Jedná se především o mladé rodiny, takže i oslavanská
škola a školka budou mít své nově příchozí občánky.
/jak/

foto: jak

1985, kdy došlo k tak výraznému
rozvodnění Ketkovského potoka,
že byla zaplavena celá horní část
Oslavan především v oblasti ulice Široké. Město Oslavany proto
tuto studii připomínkuje s tím, že
na krajský úřad - odbor životního
prostředí, jenž je nositelem tohoto
materiálu, zasílá připomínky s žádostí o zapracování těchto dvou
lokalit. To znamená Balinku a
Ketkovský potok do studie protipovodňových opatření. Takto firma, která zpracovává tuto studii

Židovský hřbitov
v Moravském Krumlově
V uplynulém roce pokračovaly práce na dalších drobných úpravách
židovského hřbitova. Pan Václav Procházka se finančně i osobním
dohledem zasloužil o opravu druhé vstupní části do hřbitova směrem
od benzinové pumpy. Tato oprava bude dokončena na jaře klempířskými pracemi a barevnou omítkou. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Střední odborná škola v Moravském Krumlově zrenovovaly bez
nároků na finanční odměnu vstupní bránu druhého vstupu. Byla provedena druhá etapa odstranění náletů, převážně pak akátů z prostoru hřbitova. Kromě již uvedených sponzorů se finančně připojily k opravám
i Pekárna Ivanka, s.r.o., firma Tepelná čerpadla Mach s.r.o. a OSP, s.r.o.
Jejich příspěvky byly použity částečně na krytí chemického ošetření pařezů a vysekání keřů, zbylá částka bude letos na jaře použita na
drobné opravy ohradní zdi v majetku Federace židovských obcí v ČR,
opět na další chemické ošetření dorůstajících akátů a odborné vztyčení
pomníků kamenickou firmou. Ty byly zřejmě již v dávné minulosti
vandalsky poraženy. Vzhledem k množství takto poškozených náhrobků bude jejich oprava hotova nejdříve v horizontu dvou let. Následně
budou práce pokračovat zpevněním hmoty narušených pískovcových
pomníků, v první řadě krásného velkého barokního náhrobku z roku
1692 na kopečku vlevo od hlavní cesty.
V současné době je jedním z problémů i ohradní zeď mezi židovským hřbitovem a zámeckým parkem, která je ve vlastnictví města. Na
několika místech došlo k destrukci v délce několika metrů. Otázkou je,
jestli město nalezne ve svém rozpočtu tolik napnutém díky připravované akci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v letošním roce částku
alespoň několika desítek tisíc korun na její částečnou opravu. Bohužel
s narůstajícím časem mizí i původní materiál rozpadaných zdí a zub
času dále nahlodává tato oslabená místa.
Letos pak proběhne třetí a poslední etapa odstranění náletů v rohu
hřbitova v sousedství se školou na Ivančické. Od roku 2005 se tak daří
každoročně provést drobné úpravy, které zase o něco zlepší vzhled areálu
židovského hřbitova v Moravském
Krumlově. A to
spol. s r.o.
po letech, kdy vývoj směřoval spíše
opačným směrem
nejlepší výkupní ceny mědi na trhu
a kdy každý rok
platby v hotovosti
přibývala nová pošbonus karty pro stálé zákazníky
kození, nás může MĚĎ drát nový 120 Kč/kg • drát starý, zelený 105 Kč/kg
naplnit optimis- • kusová, plech nový 105 Kč/kg • drát opalovaný 100 Kč •
mem. Za to patří kusová, plech starý 100 Kč/kg • MOSAZ kohoutková 65 Kč/kg
poděkování zej- Areál Knížecí les, ev. č. 01
el./fax: 546 413 335
bývalá kasárna Neslovice
mobil: 731 111 497
ména sponzorům.

B &T METAL
KOVOŠROT

Ing.arch. D. Kudrová

již od 1.290,- Kč

LANGE
SALOMON
ROSSIGNOL

NORDICA EM6 3.990,- 2.290,DALBELLO NX70 5.990,- 3.590,-

ALPINA, SALOMON
již od 1.190,- Kč

- 40 až 60%

LYŽE ZA SKVĚLÉ CENY

e-mail: info@btmetal.cz

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

ZIMNÍ BUNDY MNÍ
ZI
- 30 až 60%

LOAP, NORD BLANC
ALPINE PRO
HANNAH

Ivančice

OSLAVANY

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

J
E
D
O
R
P LYŽÁKY
Ý
V
BĚŽKAŘSKÁ OBUV

zaujala k oběma těmto přítokům
protipovodňové opatření. Oba
přítoky jsou ve správě Lesů ČR
oblastní zprávy toků, takže bude
do budoucna na správci tohoto
toku, jak se k případným návrhům postaví. Je dobře, že se tato
studie dělá, protože zájmem města v této oblasti je prevence před
povodněmi. Oslavany jsou povodněmi bezprostředně ohroženy
a je třeba se této problematice
důsledně věnovat,“ sdělil starosta
Oslavan Vít Aldorf.
/jak/

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

•
•
•
•
•
•

Nástrojáře
Obráběče kovů
Provozního zámečníka
Provozního elektrikáře
Technologa obrábění
Provozního technologa

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace na adrese:
Padochovská 1, 664 12 Oslavany
tel.: 546 418 107,
e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz
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Bydlení pro seniory v penzionu podražilo
/Ivančice/ Vzhledem k zásadním změnám legislativy, které se
týkají poskytování sociálních služeb a zajištění péče pro zdravotně
postižené spoluobčany, přistupuje
i město Ivančice k některým změnám v činnosti penzionu, jako
příspěvkové organizace města.
„Především jde o to, zajistit
do budoucna veškerou potřebnou sociální péči pro ty naše
spoluobčany, kteří ji skutečně
potřebují a hlavně budou potře-

bovat. Veškerá opatření směřují
k zajištění určitých jistot jednak
pro stávající obyvatele penzionu,
ale především do dalšího období
pro ty, kteří se vzhledem ke svým
nemocem o sebe nebudou moci
postarat a nebudou využívat
adresné dávky na domácí péči,“
uvedl starosta Vojtěch Adam.
„Město Ivančice je vlastníkem
nemovitosti, které provozuje příspěvková organizace města Penzion pro důchodce Ivančice jako

Bude zákon proti
politickým přeběhlíkům?
Minulá sobota byla pro Znojmo ve znamení konání krajské konference ČSSD. Sjezd mimo jiné volil členy do předsednictva strany za
kraj. Krajskou konferenci osobně navštívit i předseda strany Jiří Paroubek. Ve svém vystoupení shrnul vystoupení posledních dnů, včetně
hlasování v Parlamentu, kde získala důvěru vláda Mirka Topolánka.
Stalo se tak díky toleranci dvou poslanců ČSSD Pohanky a Melčáka.
Paroubek to označil před delegáty za zradu na voličích, která je spojena
s politickou korupcí. Předseda ČSSD Jiří Paroubek se již nechal slyšet,
že plánuje zákon „proti politickému přeběhlictví“.
Jako příklad z praxe uvedl situaci z předválečného Československa,
kdy soud směl přezkoumat, zda politik přestoupil do jiné strany z čestných úmyslů. Pokud tomu tak nebylo, mohl mu zrušit mandát. Zákon
proti politickému přeběhlictví ČSSD chce Paroubek v příštích měsících probrat se svými legislativními odborníky a nevyloučil, že sociální
demokraté pak návrh zákona předloží sněmovně. Podle některých se
konání Pohanky a Melčáka dostává do rozporu se základními principy,
na kterých je založen ústavní pořádek. Lidé volí poslance na kandidátce stran a předpokládají, že se budou chovat jako zástupci strany a programu. Proti politickému přeběhlictví ale žádný stoprocentně účinný
mechanismus neexistuje. V mezních situacích budou rizika vždycky.
Představitelé sociální demokracie mají asi krátkou paměť, když se ještě
před nedávnem samy chtěli opřít o „přeběhlíky“ v Parlamentu.
Nemusíme ale chodit až do Parlamentu. Politická korupce kvete
i na komunální úrovni, ve vedení měst a obcí i v našem regionu. Jak
pak Jiří Paroubek bude trestat přeběhlíky a politickou korupci, která
je v prospěch jeho strany, třeba i na komunální úrovni? Na to zatím
neodpověděl. To mu najednou zrada na voličích nevadí? Hodlá se snad
opírat o bezpáteřní přeběhlíky i v komunální politice, kteří se prodávají za posty? Jména není nutno uvádět, většinou jsou veřejnosti dobře
známa. Nechť si tedy odpoví občan – volič sám.
/mask/

zařízení sociálních služeb. Tato
situace trvala do konce minulého
roku, kde uvedený způsob činnosti byl ukončen, a to novelou
zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Aplikace zákona
a s tím související transformace
s sebou přinášela mnohé otázky,
na které nebyly a doposud nejsou
známy odpovědi.
Proto, po celkové analýze provozu penzionu, jsme se rozhodli
jít úplně jinou cestou, než v obdobných zařízeních podobného
typu, Pro město byla bráno za
základní kriterium zachování
stávajících služeb, které jsou
v současné době v rámci penzionu nabízeny a kriterium ekonomické. Město totiž provoz penzionu dlouhodobě dotovalo formou
příspěvku, který v návrhu na rok
2007 činil více než dva miliony
korun za rok. Rozhodli jsme se
ke kroku vedoucímu ke zkorigování životních nákladů obyvatel
penzionu na srovnatelnou úroveň
nákladů ostatních obyvatel města
stejné věkové kategorie.
Dále byl změněn systém výběru a umísťování občanů do tohoto
zařízení. V minulosti o umístění
rozhodovala Rada města na návrh
odboru sociálních věcí. Přijímání
byli lidé tzv. schopní a soběstační s tím, že v případě zhoršení
jejich zdravotního stavu budou
přesunuti do zařízení jiného typu
jako např. Domov důchodců a
podobně. Dle názoru města zde
obyvatelům vznikala velká právní nejistota v otázce jejich možného dožití v uvedeném zařízení.
Tuto skutečnost si ovšem žádný
z obyvatel pravděpodobně nikdy
nepřipouštěl.
Další kroky směřují k definitivní jistotě dalšího setrvávání všech

Oznamuje změnu sídla jednatelství ČP
v Miroslavi, nyní na adrese:
Agentura Znojmo

Janíčková Ludmila
Miroslav, Brněnská 27
(areál bývalých skláren)
tel.: 515 221 539

Pracovní doba: po, st 8.00 - 17.00 hod. • út, čt, pá 8.00 - 16.00 hod.
Polední přestávka 12.00 - 13.00 hod.

Jednatelství nabízí:

životní a úrazové pojištění • pojištění pro děti „SLUNÍČKO“
pojištění staveb a domácností • pojištění odpovědnosti
pojištění léčebných výloh • povinné ručení a havarijní pojištění
penzijní připojištění • kompletní servis všech typů pojištění
hlášení pojistných události • hotovostní platby pojištění bez poplatku

MIMOŘÁDNÁ AKCE ČP a.s. v době od 5.2.2007 do 15.4.2007
Při uzavření životního pojištění DYNAMIK+ obdrží každý klient
poukázku na odběr pohonných hmot v hodnotě 500,- Kč.

obyvatel penzionu. Se stávajícími
ubytovanými uzavřeme nájemní
smlouvu v první fázi na dobu
určitou do 31.12.2007. Po tomto
termínu bude s občany uzavřena
nájemní smlouva na dobu neurčitou. Nám se toto jeví jako
nejvhodnější řešení i pro bydlící,
protože za léta provozu se jich
více dotýká možné stěhování do
jiného zařízení. Stručně řečeno,
v novém modelu budou moci
v penzionu dožít, což je ošetřeno
nájemní smlouvou a z obyvatel se
stanou uživatelé obecního bytu.
K otázce: Proč nájemní smlouva
jen na rok? odpovídám, že v případě, že zákon dozná změn pro
město akceptovatelných, budeme
samozřejmě uvažovat o jeho aplikaci na penzion. Vše závisí na vyjasnění např. dotační politiky státu.
Nyní konkrétní dopad pro ubytované bude ten, že se v rámci
nájemních smluv zvedá obecné
nájemné za m2 na 35 Kč. Pro srovnání uvádím, že Radou města
byla schválena obecná cena za m2
obecního bytu u nově uzavíraných
nájemních smluv cca na 50 Kč/m².
Závěrem chci říct, že novou situaci vnímáme tak, že se uzavřela
jedna etapa fungování penzionu
a začíná druhá, kde bychom našim kvalifikovaným personálem
chtěli nabídnout služby právě
a především sociálně potřebným.
Další žádosti proto budou od nového roku soustřeďovány na Penzion a budou daleko přísněji než
doposud hodnoceny. Prioritu pro
umisťování budou mít opravdu
občané sociálně potřební, ale na
druhé straně budou také ochotni
akceptovat výše uvedené nové
podmínky fungování penzionu,“
upřesnil podstatu změn místostarosta Pavel Dočkal.
/jak/
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Ohlédnutí za Regiontour 07

Ve dnech 11.-14. ledna tohoto roku se uskutečnila v pavilonu „V“
brněnského výstaviště celostátní výstava či prezentace REGIONTOUR
2007, které se v rámci JM kraje zúčastnil i region Znojmo a s ním město Moravský Krumlov. Garantem znojemské účast byl Ing. Mamoula,
pověřený pracovník Regionálního rozvoje Znojmo. Expozice Jihomoravského kraje jako celek nenadchla o nic více, než expozice jiných
krajů a příliš se nelišila od minulých let. Jihomoravský kraj má však
to štěstí, že oplývá „mlékem a strdím“ v podobě vína a kulinářských
produktů více než jiné kraje republiky. Když k tomu přidá přehršel
památek a špetku folklóru, je o náplň postaráno. Znojemský region
měl stánek v podstatě stejný jako v minulosti. Ono to při nájmu stejné
plochy, konstrukce a prakticky konstantních nákladech, stále obtížněji
získatelných, ani jinak nejde. A tak účast mnohých jednotlivých vystavovatelů ze Znojemska, Moravskokrumlovska, Miroslavska, včetně
příhraničních částí a přeshraniční spolupráce spíš vypadá jako splněná
povinnost, než nabídka nově představovaných destinací a čehokoliv
neobvyklého a neotřelého, co věrní „staří“ návštěvníci ještě neznají.
Přesto se některé obce představily novými materiály ve formě překvapivě působivých účelových publikací o vlastní historii, novými
prospekty, letáky, poutači a deklarovanými aktivitami.
Moravskokrumlovský region byl středem pozornosti návštěvníků při
své prezentaci, které se zúčastnili i starosta města Ing. Jaroslav Mokrý
a místostarosta Mgr. Tomáš Třetina, hned v prvním dni od 15.30 hodin. Jednotlivé obce regionu se snažily alespoň v písemné a fotografické formě představit to nejlepší, co mohou ukázat, a některým se to
skutečně dařilo. Účast našeho města zajišťovalo jako obvykle Městské
kulturní středisko jednak propagačními materiály, jednak trvalou službou svých pracovníků. Jejich snaha zaslouží uznání. Nelze se však
ubránit dojmu, že naše město, představující svou neměnnou ošumělou
podobu již několik desetiletí, nemá, kromě „vypůjčené“ Slovanské
epopeje návštěvníky z domova i ze zahraničí čím přitáhnout ani čím
okouzlit. První vlaštovka v podobě národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ ještě nepronikla do povědomí lidí. Chybí
také knižní zpracování historie Moravského Krumlova, respektive jeho
„moderní“ část, navazující na téměř dokonalé dílo pana Utitze, které
končí XIX. stoletím. Právě tak chybějí nové propagační materiály, publikované soubory fotografií a moderně připravované internetové stránky města, zaměřené na zvýšení návštěvnosti. V nejbližší budoucnosti
se proto musíme zaměřit mimo jiné na problémy i na podstatné zlepšení prezentace našeho města, nechceme-li dopustit, aby se propadlo
do zapomnění.
Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova
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Všem členům pěveckého
sboru Karla Němečka
V poslední době často z různých stran slyším názory, že kvůli mně
má sbor Karla Němečka problémy se zkouškami zpěvu, které až do
konce roku probíhaly v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravském Krumlově. Toto bych chtěla uvést na pravou míru.
Dnem 1.1.2005 nabyla účinnosti směrnice města, určená k zabezpečení budovy MěÚ v Moravském Krumlově, který tuto směrnici účelově vydal. Podepsali ji tehdejší starosta pan Pitlach a místostarostka
paní Valachová. Směrnice mimo jiné obsahuje podmínky vstupu osob
do budovy v tak zvané „mimopřístupové“ době, která je ve všední den
před 6.00 hod. ráno a po 18.00 hod. večer, v mimopracovní dny celodenně. Osoba, která žádá v této době o vstup do budovy, se musí prokázat dokladem podepsaným tajemníkem úřadu. Jelikož jsem jednou
z pověřených osob, odpovědných za dodržení podmínek stanovených
touto směrnicí, musím podle ní jednat. Nedodržení směrnice z mé
strany by totiž bylo řešeno jako porušení pracovní kázně dle zákoníku
práce. V listopadu 2006 však vznikl problém. Pan Pitlach, který dříve
s celým pěveckým sborem chodil na svou výjimku v mimopřístupové
době zkoušet do zasedací místnosti MěÚ, přestal být v polovině měsíce
starostou. Měl se tedy prokazovat dokladem pro vstup, jako každý jiný
občan. Nebyla jsem si jista, zda bez tohoto dokladu může již zmiňovaný sbor vstoupit do budovy a zkoušet tam. Po telefonické domluvě
s novým starostou města Ing. Mokrým a poté s tajemníkem MěÚ Ing.
Vavřinou byl problém do konce roku vyřešen. Od ledna 2007 sbor
zkouší v Městském kulturním středisku na Břízové, které je jeho zřizovatelem. Věřím, že po tomto vysvětlení nebudu již v této souvislosti
zmiňována.
Stanislava Veselá

Dodatek starosty města
Ve velké zasedací místnosti MěÚ byla značným nákladem renovována parketová podlaha a byl objednán nový nábytek, který bude co
nevidět dodán. Pěvecký sbor při zkouškách vždy nábytek, sestavený
pro jednání zastupitelstva města a další shromáždění do tvaru U sestěhoval na stranu, aby vznikl větší prostor. Tím trpěly obnovené parkety
nehledě na to, že přesouvání nábytku nesvědčí ani stolům. Rada města
proto na své schůzi dne 13.12.2006 rozhodla, že zasedací místnost
MěÚ nebude od 1.1.2007 využívána v mimopřístupové době pro jiné
než úřední účely. V přístupové době je pak případný pronájem (např.
Klubu důchodců) i nadále možný za předpokladu, že nábytek bez výjimky zůstane na místě.
Ing. Jaroslav Mokrý, starosta města

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

Krumlovští bikeři jsou bez atrakcí
/Moravský Krumlov/ Fakt, že
bikeři v Moravském Krumlově
nemají odpovídající plochy a
atrakce pro provozování svého sportu, je donutil obrátit se
na vedení radnice a požádali
o vysvětlení situace.
„Hodně jsme si slibovali od
výstavby sportovního areálu na
krumlovském sídlišti. V minulém
roce jsme se v tisku dočetli o
jednotlivých zařízeních, včetně
překážkové dráhy pro kola, tzv.
skatepark. Osobně nám to potvrdil i bývalý starosta. Uplynul půl
rok a sliby zůstaly na papíře. Na
veřejných komunikacích jezdit
nesmíme, lidé nás odhánějí. V
současné době je nás ve městě
více než třicet. To je jednou tolik,
než bikerů v Ivančicích. Ti už
se více než rok radují a sportují
v skateparku s U-rampou. Nechceme postávat s rukama v kapsách, kopat do plechovek a jen
tak se poflakovat, ale raději chceme sportovat a dělat tak něco pro
svoje zdraví,“ informovali o své
situaci za bikery v Moravském
Krumlově Petr Bartoš a Milan
Prustoměrský.
„Tato myšlenka se původně
zrodila jako součást akce - Kamerový systém města a sportoviště,
kterou chtělo dotovat Ministerstvo vnitra. Kamerový systém
města měl monitorovat významná místa v Moravském Krumlově
ve dne v noci, aby je ochránil
před případnou závadovou činností jako krádeže, rvačky, rušení
veřejného pořádku a nočního klidu apod. Tento systém vyžaduje
nepřetržitou službu u monitorů
a samozřejmě i venku operující
hlídky. To se psal rok 2004.
V polovině roku však zastupitelé
města, zvolení občany, snížili po-

foto: mask

čet členů městské policie na polovinu a tím znemožnili zřízení kamerového systému - bez trvalých
služeb u monitoru je tento systém
k ničemu. Co je platné, že si ráno
služba může prohlédnout záznam
toho, co se dělo v noci! Pachatelé
jsou už dávno pryč! Sportoviště
mělo mít lezeckou stěnu, U-rampu a další atrakce. Avšak peníze
na sportoviště byly jako prémie
k těm kamerám! Proto ze záměru
sešlo. Druhý pokus se odehrál
loni na jaře, kdy se objevila
dotace Ministerstva pro místní
rozvoj. Tehdy se akci udělala
velká reklama, starosta Pitlach
nasliboval i „modré z nebe“
včetně SKATEPARKU a prošlo
to i novinami. Město chtělo stavět
podle projektu z roku 2004, ale
se zlou se potázalo,“ vysvětluje
Jaroslav Mokrý, starosta města
Moravský Krumlov.
Podle jeho slov z dotace Ministerstva pro místní rozvoj bylo
zakázáno stavět tyto atrakce
a bylo tím ohroženo i celé hřiště,
které tam dnes je vybudováno nestavělo by se nic! Proto se musel celý projekt přepracovat a na

místě SKATEPARKU mohla být
vyprojektována pouze tak zvaná
víceúčelová rekreační plocha s asfaltobetonovým povrchem.
„Město nemohlo doplatit potřebné peníze v řádu několika set
tisíc korun, protože nemá dostatek financí. To je celý důvod, proč
SKATEPARK nemáme,“ doplnil
Jaroslav Mokrý.
„Měli jsme zpracovanou dokumentaci na regeneraci panelového sídliště – obnova zeleně.
V dokumentaci byla zpracována
obnova zeleně, parkovací místa
a vybudování dětského hřiště.
Hledali jsme způsob financování
a v loňském roce se našla možnost čerpat peníze z dotačního
programu s názvem Regenerace
panelových sídlišť, z Ministerstva pro místní rozvoj. Podali
jsme žádost a zpracovali projektovou dokumentaci. Její součástí
bylo jednak hřiště pro nejmenší,
které už stojí, volejbalové hřiště
s šotolinovým povrchem a plocha
s lezeckou plochou. Toto jsme
poslali na ministerstvo s žádostí
o dotaci. Dotace se ale řídí určitými vládními nařízeními, a v těch-

to je uvedené, že dotaci lze použít
na úpravu veřejných prostranství
včetně sanace veřejné zeleně spojené s výstavbou vzrostlých stromů a zatravnění ploch, což splňujeme,“ sdělil Zdeněk Kabelka,
ředitel Správy majetku města
Moravský Krumlov.
V podmínkách ministerstva je
stanoveno použít prostředky na
sanaci stávajících a nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými
plochami s lavičkami a úpravy
a vybudování veřejných rekreačních ploch s tím související. „Zde
jsme narazili. To znamená, dětské
pískoviště tady bylo, ale už byl
rozpor v tom, že ostatní plochy
nejsou pískoviště. Takže jsme museli projekt upravit tak, že dvě
sportovní plochy jsme řešili jako
veřejnou rekreační plochu s šotolinovým povrchem, o které následně zastupitelé rozhodli, že bude s
umělým povrchem, což se ukázalo
jako dobré řešení, protože se dnes
hřiště využívá dětmi často,“ pokračoval Zdeněk Kabelka.
„Je to tu moc dobré, hrajeme
fotbal a na stěnu umíme lézt
i z boku,“ sdělovali překotně
chlapci hrající si na hřišti. Bikeři
si ale ještě musejí počkat. „Takže
je již hotova veřejná rekreační
plocha s umělým povrchem, kde
jsou umístěny koše na košíkovou
a druhé hřiště na florbal. Zde jen
zbývá dodat branky, které jsou již
zakoupeny, jen do nich nemáme
sítě. Překážky pro bikery jako
například U rampa, tam nemohly
být dodány. Měly být v ceně zhruba 300 tisíc. Když je tu tato plocha vyčleněna, není problém, aby
se tam tyto atrakce dodatečně nainstalovaly,“ dodal ředitel SMM
Zdeněk Kabelka.
/mask/
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Alfa Romeo 156 1,9 JTD
r.v. 1999, cena 139.000 Kč
tach.: 141 tis. km, aut. klima

Audi A4 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
tach.: 213 tis. km, aut. klima

Audi A6 2,5 TDI 180 PS
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
tach.: 163 tis. km, aut. klima

Audi A6 3,2 FSI
r.v. 2004, cena 699.000 Kč
tach.: 69 tis. km, aut. klima

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 349.000 Kč
tach.: 96 tis. km, aut. klima

Audi A6 Avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 229.000 Kč
tach.: 166 tis. km, aut. klima

BMW 525 2,5 i
r.v. 1990, cena 44.000 Kč
tach.: 164 tis. km

Citroen Berlingo 1,8 i, LPG
r.v. 1999, cena 135.000 Kč
tach.: 143 tis. km, klima

Citroen Saxo 1,1 i
r.v. 2000, cena 95.000 Kč
tach.: 70 tis. km

Citroen Saxo 1,1 i
r.v. 1999, cena 87.000 Kč
tach.: 60 tis. km

Daewoo Matiz
r.v. 1998, cena 79.000 Kč
tach.: 65 tis. km

Fiat Bravo 1,4 12V
r.v. 1997, cena 66.000 Kč
tach.: 90 tis. km

Fiat Palio 1,3 kombi
r.v. 1998, cena 88.000 Kč
tach.: 115 tis. km, klima

Fiat Punto 1,1 i
r.v. 1997, cena 49.000 Kč
tach.: 95 tis. km

Honda Prelude 2,0 i 16V
r.v. 1997, cena 149.000 Kč
tach.: 121 tis. km

Jaguar XJ6 3,2 i
r.v. 1995, cena 329.000 Kč
tach.: 98 tis. km, max. výbava

Mercedes-Benz 190E 2,0 i
r.v. 1987, cena 29.000 Kč
tach.: 270 tis. km

Mercedes-Benz C30 CDI
r.v. 2003, cena 599.000 Kč
tach.: 135 tis. km, aut. klima

Opel Astra 1,6 i
r.v. 1995, cena 69.000 Kč
tach.: 165 tis. km

Opel Astra 1,7 TD
r.v. 2000, cena 149.000 Kč
tach.: 179 tis. km, klima

Opel Astra kombi 1,7 TD
r.v. 1994, cena 39.000 Kč
motor po GO

Renault Mégane Scénic 2,0
r.v. 1997, cena 115.000 Kč
tach.: 128 tis. km

Seat Alhambra 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
tach.: 180 tis. km, klima

Seat Leon Cupra 4x4 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 295.000 Kč
tach.: 172 tis. km, aut. klima

Škoda Fabia 1,4 MPI
r.v. 2001, cena 139.000 Kč
tach.: 165 tis. km

Škoda Felicia 1,3 GLXi
r.v. 1997, cena 63.000 Kč
tach.: 75 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXi
r.v. 2001, cena 94.000 Kč
tach.: 118 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXi LPG
r.v. 1999, cena 88.000 Kč
STK 1/2008

Škoda Felicia 1,6 LPG
r.v. 1996, cena 39.000 Kč
STK 4/2007

Škoda Felicia 1,6 LX
r.v. 1999, cena 79.000 Kč
tach.: 162 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LX
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach.: 93 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXi
r.v. 1995, cena 27.000 Kč
tach.: 240 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXi
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 123 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXi LPG
r.v. 2000, cena 82.000 Kč
tach.: 84 tis. km

Škoda Felicia 1,6 LX combi
r.v. 1999, cena 89.000 Kč
tach.: 115 tis. km

Škoda Octavia 1,6 i
r.v. 1999, cena 145.000 Kč
tach.: 84 tis. km

Škoda Octavia 2,0 i SLX
r.v. 1999, cena 139.000 Kč
tach.: 178 tis. km, klima

Š Octavia kombi 1,6 i SLX
r.v. 2000, cena 179.000 Kč
tach.: 142 tis. km, klima

Š Octavia kombi 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 230.000 Kč
tach.: 119 tis. km

Š Roomster 1,2 HTP
r.v. 2006, cena 350.000 Kč
tach.: 27 tis. km, klima

VW Golg 1,6 i
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
tach.: 105 tis. km, klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 215.000 Kč
tach.: 105 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 249.000 Kč
tach.: 151 tis. km, aut. klima

VW Passat 2,0 TDI
r.v. 2006, cena 659.000 Kč
tach.: 5 tis. km, aut. klima

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
tach.: 167 tis. km, klima

VW Sharan VR6
r.v. 1996, cena 109.000 Kč
tach.: 290 tis. km, klima

Nissan Terrano 3,0 i LPG
r.v. 1990, cena 69.000 Kč
tach.: 236 tis. km

Fiat Ducato 2,5 TDI
r.v. 1995, cena 80.000 Kč
tach.: 186 tis. km

Ford Transit 100 2,5 TD
r.v. 1998, cena 119.000 Kč
tach.: 150 tis. km

VW LT 46 2,8 TDI
r.v. 2001, cena 275.000 Kč
tach.: 298 tis. km

VW Transporter 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 235.000 Kč
tach.: 156 tis. km

VW Transporter 2,4 D
r.v. 1998, cena 189.000 Kč
tach.: 139 tis. km

VW Transporter 2,4 D
r.v. 1995, cena 139.000 Kč
tach.: 269 tis. km

VW Transporter 2,5 TDI
r.v. 2003, cena 499.000 Kč
tach.: 91 tis. km, klima
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TÉMA Zrcadla: Oživí kulturu v Krumlově?
Zeptali jsme se předsedkyně
Společnosti pro obnovu tradic
v Moravském Krumlově paní
Marty Procházkové.
Co vás přimělo k založení Společnosti pro obnovu tradic? Společnost vznikla v listopadu 2005
a založily jsme ji z důvodu oživení kultury a tradic. Čtyři zakládající členky: Kamila Poláchová,
Marta Procházková, Pavla Mokrá
a Marie Novotná se rozhodly, že
by mohly udělat něco pro kulturu,
protože většina občanů nebyla
s kulturou spokojena. Když jsem
si dělala takový malý průzkum,
co by občané chtěli, tak jsem
zjistila, že je už neúnosné chodit
jen na výstavy a koncerty vážné
hudby, které jsou pro opravdu
velmi úzký okruh lidí.
Jaké akce jste do dneška udělaly? První akce, kterou jsme zorganizovaly, byla Paměť národa,
o kterou se hodně zasadila Kamila
Poláchová s nynějším starostou
města Jaroslavem Mokrým. Po
archivech, ale i od soukromých
osob se sháněly dobové materiály.
Tématicky byla výstava o vězních totalitního režimu za komunismu, kteří byli perzekuovaní.
Tato výstava se stala putovní,
byla v Brně, Znojmě, bude v Třebíči, Hodoníně, Veselí na Moravě
a Vsetíně. Další akce, kterou
jsme připravily, byla v prosinci.
Jednalo se o Pohádkové Vánoce.
Tuto akci jsme zorganizovaly ve
spolupráci s DDM. Tam jsme se
věnovaly režii a samotnému průběhu akce, zajistily jsme hudební
produkce, Mikuláš rozdával dětem zdarma hračky. Na to následovala akce z 13. prosince, kde
jsme byli na klinice Zdeňka Doležela, profesora dětského lékařství

a přednosty druhé dětské kliniky
fakultní nemocnice Brno a tam
jsme rozdávali nemocným dětem
hračky. Tato akce byla velmi zdařilá. Lékaři, sestřičky, ale hlavně
děti byli nadšeni. Zatím poslední
akcí bylo Vánoční zpívání, kdy
sbor Lukáše Havla zazpíval koledy. Na tuto akci se dostavila
více jak stovka krumlováků. Šlo
o takové pohodové předvánoční
rozjímání, ve kterém bychom
chtěly pokračovat.
Co plánujete do budoucna,
jaké máte vize? Naše sdružení
Společnost pro obnovu tradic
samozřejmě chystá další akce, ale
musím podotknout, že tuto práci
děláme ve svém volném čase. Ta
práce je velmi náročná a člověk
tak vlastně okrádá vlastní rodinu
o chvíle strávené s ní. V každém
případě máme nachystanou Floriánskou pouť, kterou bychom
chtěly vylepšit. V pátek by se postavila mája, v sobotu před Floriánkem bude živá hudba, večer
v hotelu plánujeme pouťovou
zábavu. Hodláme zajistit cimbálovku a takové překvapení je
vystoupení Orlů, kteří zatančí
Českou besedu v krojích. Samozřejmě počítáme s klasickým zaváděním. Počítáme i s možností,
že zajistíme moderní skupinu, ale
to je v jednání. Co se týká dalších
akcí, určitě hodláme pokračovat
v Pohádkových vánocích a Vánočním zpívání. To jsou prozatím
naše vize, které bychom v tomto
roce stačily udělat, protože jak
jsem již uvedla, času je málo, ale
snaha je. Je třeba si uvědomit, že
nemůžeme zastupovat kulturu
širších rozměrů, to musí zařídit
kompetentnější. Hodláme také
rozšířit naše řady ve spolku,

máme dvě konkrétní nabídky.
V čem by vám občané a veřejnost mohli pomoci? Pomoc
bychom velmi rády přivítaly.
Než jsme založily spolek, tak
jsem oslovila pár lidí s otázkou,
co jim v Moravském Krumlově
v kultuře chybí. Samozřejmě
budeme vděční, když nám na níže
uvedené kontakty lidé sdělí, co
by si představovali, co v kulturním dění postrádají a podobně,
abychom to mohly vzít na zřetel.
Tyto náměty jsou pro nás cenné
i s možnou organizační pomocí.
Je to ale i o penězích. Protože
jsme nezisková organizace, tak
finančních prostředků se nám
nedostává. Žádáme o dotace na
kraji nebo městském úřadě. Hodně věcí ale musíme zajišťovat
sponzoringem. Proto bych touto
cestou chtěla poprosit firmy nebo
podnikatele, zda by v případě
potřeby mohly být vstřícní. Nám
se jedná o kulturu v Moravském
Krumlově a rády bychom to tu

oživily, aby se krumlováci stmelili.
Kontaktní email:
martaprochazkova@proimpex.cz
nebo na tel. 724 321 199.
Spolupracujete i s jinými
organizacemi podobného zaměření? Samozřejmě. Já sama jsem
rodačka ze Vsetína, kde mám
mnoho kontaktů a nové jsem navázala. Spolupracuji i s tamějším
městským úřadem. Jejich kulturní kalendář mě velmi inspiroval
v tom, co by se dalo udělat u nás
v Moravském Krumlově. Spolupracujeme i se Spolkem pro zachování valašských tradic. Hodláme si navzájem vyměňovat
zkušenosti. Například konkrétně
bychom rády domluvily kontakty
mezi ochotnickými divadelními
soubory s možnými výměnnými
vystoupeními. Nezapomínáme ani
na folklór a rády bychom místní
soubor Krumlováček nakontaktovaly do Vsetína na možnou
spolupráci jako u ochotníků.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Pravda versus lež...

Je dávno po Vánocích a možná už si málokdo vzpomene na můj článek Strom nepřítel člověka? Ani já bych se k tomu už nevracela, nebýt
toho, co odpověděl pan starosta tisku. Myslím, že jsem člověk, co nemá
rád lež a tak musím uvést vše na pravou míru. Pana starostu chápu, že
nic špatného nechce nechat na sobě, je přece tak jednoduché říci i to, co
není pravda. Nebo to řekl z pouhé neznalosti? Těžko říct. Abyste tomu
rozuměli, mé „mrtvé stromky“ vůbec nemohly zasahovat do el. vedení,
jelikož je svedeno na druhou stranu ulice, tudíž nevím, co by firma E-on
tady dělala. Jestli jde o tu trochu dřeva, co jsem dostala, nejsem na tom
ještě tak špatně, abych musela čekat, až mi někdo podřízne stromky!
Kdyby pan starosta znal alespoň trochu svoji vesnici, nemohl by, aniž
by se před tím přesvědčil, nic takového říct. Ale od člověka, který řídí
vesnici z města 150 km vzdáleného, to není nic divného... Nebráním se
kritice pokud je oprávněná a nechci nikoho zbytečně kritizovat, ale chci,
aby lidé věděli pravdu a to za každou cenu. Stromky už nevrátím, ale
nedá mi to se neozvat a nechci strkat hlavu do písku jako pštros nebo
na všechno kývat jako nemocný osel.
Vróbelová Koterbová Marie

Deset otázek
k desátému výročí
Obyvatelé miroslavského Domu s pečovatelskou službou slavili 10.
výročí. V lednu 1997 se do DPS nastěhovali první nájemníci, a to do
všech 38 bytů. Průměrný věk se stále pohybuje kolem 77 let a celkem
se zde vyměnilo 40 nájemníků. Na některé další informace jsme se
zeptali vedoucího DPS pana Oty Schlesingera.
• Jaké je hlavní poslání DPS?
Je to poskytnout klientům důstojné prožití seniorského věku s ohledem na respektování soukromí, a to s co největší mírou soběstačnosti
a samostatnosti.
• Kdo financuje provoz DPS?
Dům s pečovatelskou službou je příspěvkovou organizací města, které
hradí většinu provozních nákladů. Většina dotace, kterou město poskytuje, je hrazena z nájemného.
• Jaké hlavní služby poskytujete?
Jsou to služby související s bydlením, což je zajišťování oprav, úklidů,
údržby, topení a dále služby související s pečovatelskými úkony, jako je
donáška obědů, nákupy, úklidy, pomoc s osobní hygienou, praní a žehlení, dohled, nutné pochůzky, poradenský a informační servis atd.
• Kdo všechno využívá budovu DPS?
Především to jsou všichni nájemníci, dále pacienti rehabilitačního
oddělení, které zde zajišťuje znojemská nemocnice, dále zde funguje
vývařovna a jídelna základní školy. V budově DPS mají své zázemí
i některá zájmová sdružení a občasná služba pedikúry.
• Pro koho jsou byty v DPS určeny?
Především pro osaměle žijící seniory nebo i páry, které potřebují
a požadují některou z uvedených služeb.
• Jak se mohu o byt v DPS ucházet?
Je nutné vyplnit žádost, a tu podat na městský úřad.
• Kdo a jak byty v DPS schvaluje?
Je to bytová komise, která na základě schválených kritérii bodově vyhodnotí konkrétní žádosti.
• Můžete říci některá důležitá kritéria?
Nejvíce bodů se přiděluje za stáří žadatelů, dále za požadované pečovatelské úkony, za občanství, zdravotní důvody apod.
• Co vám dělá starosti?
Je to např. technický stav některých částí budovy a zařízení např. izolace balkonů a stav kotelny, které vypadá, že je mnohem starší než je
skutečnost, nebo nájemníci. Druhý problém je častější potřeba zajišťování nadstandartních služeb. Věřím a vím, že první problém bude za
podpory města brzy řešen a snad i nový zákon o sociálních službách
nám pomůže při řešení toho druhého.
• V čem se vám daří?
Myslím, že se nám celkem daří plnit hlavní cíl i poslání našeho zařízení
a že máme bohatou kulturně společenskou činnost a vyžití. Myslím, že
máme pěkné vzájemné osobní vztahy a většina obyvatel je i aktivně
zapojena do sdružení seniorů, kde se zúčastňuje řady kulturně společenských akcí.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

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

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
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GYMNÁZIUM MORAVSKÝ KRUMLOV,
ul. SMETANOVA 168, 672 01
škola s dlouholetou tradicí (otevřena 1. září 1949)
tel./fax: 515 322 234, e-mail: gmk@mboxzn.cz
Gymnázium: nejvýhodnější příprava pro vysokoškolské studium. GMK vykazuje v minulých letech 100% úspěšnost při uplatňování svých absolventů (Úřady práce neevidují
žádného absolventa Gymnázia Moravský Krumlov).
studijní obory:
• osmiletý (pro absolventy 5 tříd ZŠ)
• čtyřletý (pro absolventy povinné
školní docházky)
přijímací zkouška:
• český jazyk a matematika
• ohodnocení prospěchu v pololetí
5. eventuálně 9. třídy
• výstupní hodnocení ze ZŠ
• u čtyřletého studia možnost přijetí
bez přijímací zkoušky
počet žáků ve šk. roce 2006/07:
12 tříd, 349 žáků ze 46 obcí regionu
pedagogický sbor: 26 učitelů, 11 mužů
výuka 5 cizích jazyků: Aj, Nj, Rj, Fj, L
přijímací zkoušky pro školní rok 2007/08:
pondělí 23. dubna 2007
Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat
ředitelství základní školy do konce února.
intenzívní výuka programování ve dvou odborných učebnách a jiných předmětů v učebnách
multimediálních • možnost individuální přípravy zájemců pro složení státní jazykové
zkoušky • organizace jazykových kurzů v Anglii, Rakousku • organizace výměnných
studijních pobytů (Nizozemsko), poznávacích zájezdů (Rakousko, Německo, Francie aj.)
• organizace kurzů lyžařských, sportovně-turistických, tanečních, protidrogových (Chorvatsko), zájezdů lyžařských (Rakousko, Itálie) • podpora talentovaných žáků, účast v soutěžích odborných (olympiády), kulturních, literárních, výtvarných, sportovních aj. • možnost
volby ze široké škály nepovinných předmětů • nabízíme zájmovou činnost ve: školním
sportovním klubu, školním pěveckém sboru, klubu ekologie, klubu chemiků

další informace na: http://sis.znojmo.cz/gmk

DOKONALÉ
KUCHYNĚ
S MODERNÍM
VZHLEDEM

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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... beton
ještě dnes
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výrobce transportního betonu

www.stappa.cz
tel.: 543 217 372
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Revitalizace
výškového domu

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

OBLAST INVESTOVÁNÍ

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

OBLAST STAVEBNICTVÍ

Bazén
v Hrušovanech
nad Jevišovkou

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

OBLAST OBCHODU A SLUŽEB
provozování sportovních zařízení

Kabátníkova 2
66110 BRNO
tel./fax: 548 210 376
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V rámci edice Automatické kreslení nejsou žádné čáry
Krumlov/ Ano, i domů do svých rodin a mezi mých problémech, například jak lováním. Už když jsme jako tříPŘIPRAVUJEME je /Moravský
to tak. Metoda automatického příbuzné a ti to přijali vskutku se chovám k okolí. Zjistila jsem, da kreslili poprvé, tak v ten den
O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti i 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 ze Základní umělecké školy v Moravském Krumlově.
Knížka bude vytištěna v rámci naší vydavatelské Edice Zrcadla. Dnes
vám na tomto místě přinášíme ukázku z právě připravované knížky,
kterou sesbíral a upravil Martin Sklenář.

JAK MORAŠIČTÍ
S PRAJZI ZHŘEŠILI
POVĚST Z

MORAŠIC

I stalo se to tenkrát za té války prusko-rakouské roku 1866, která
se vedla pro to, kdo bude sjednotitelem Německa. Po vítězné bitvě
u Hradce Králové zaplavili Prusové značnou část Čech a Moravy. Přesto, že tu a tam docházelo ke krádežím a různým výtržnostem, chovali
se vcelku slušně. Jenom žraví prý byli jako kobylky! Snědli všecko, na
co přišli. Hlavně vajíčka a sádlo. Celé hrnky spořádali na posezení jako
polívku. Však to také někteří nepřežili.
No, rádi si dali do nosu. Z radosti, že tu vojnu vyhráli, i jen tak, že
měli chuť. Byli zvyklí na pivo, ale na jihu přišli na chuť i vínu. A tak
když při návratu zabloudil jeden menší oddíl do Morašic, ptali se vojáci
po zlatavém nebo rubínovém moku. Jenže nepřišli ve vhodnou dobu.
V září bylo staré víno vypito a nové teprve kvasilo. A tak Prajzové
posmutněli, mračili se a někteří koukali dočista zle. Na Morašické padl
strach, protože věděli, co takový voják dokáže, když nedostane, co
chce. Dali tedy hlavy dohromady, aby se poradili, co počít.
Dlouho to k ničemu nevedlo, až jeden, takovej kamarád z mokrý
čtvrti to byl, vyslovil, co si tajně mysleli skoro všichni: „Ve farním
sklepě je vína dost a farář vzal roha.“ Na to kdosi:„A klíče máš?“ „Na
co klíče?“ opáčil ten ochmelka a popadl sekeru. „Tak s tém já nechcu
mět nic společnýho,“ řekl starosta a zvedl se. A s ním většina. Strach
a víra byly silnější, než chuť na farní víno. „Ať si dó,“ řekl jeden z těch,
co zůstali, „me zachráníme vobec před zkázó.“
A tak se stalo, že se domorodci a Prušáci společně vlámali do farního
sklepa. Ze začátku jen tak decentně koštovali, po jazyku a po ponebí
váleli, pomlaskávali, nosy do sklenek strkali, ale dlouho jim to nevydrželo - začali chlastat. Za hodinu, nebejt uniforem, by už nikdo nepoznal, kdo je náš a kdo jejich. Ani podle řeči ne. Ti i oni už mluvili jen
„grónsky“, jak říká paní Růženka ze Znojma. A furt samý smích a řehot
a řev. Teda jako zpěv. A když pruskej oficír z bujnosti prostřelil ten
největší sud, mohli se všichni uválet smíchy. Ale neuváleli, protože
ve sklepě bylo najednou po kotníky vína. Pak po kolena. To už všichni
plnili kýble a čutory, i menší soudky vykutáleli, a že si to vypijou pod
košatým stromem. Bylo sice už září, ale noce byly ještě teplé. Jak se
motali, vylili většinu vína na cestu, ale co jim zbylo, je stačilo dorazit.
Zpěv pozvolna slábl, až nastalo úplné ticho …
Za svítání jede v čele vojska kolem Morašic pruskej generál. Před
tím košatým stromem vám najednou vyvalil oči jako vejr a zařval:
„Halt! Tady se stalo něco hrozného, a to já nikomu nedaruju. Tady to
bude lítat!!!“ A hned dal obklíčit celou ves. Pod stromem totiž leželo
vojáků až modro. Jeden důstojník se šel na ten masakr podívat zblízka:
„Poslušně hlásím, že nejsou mrtví, ale vožralí.“ Tak to obkličování
hned zarazili. Stačilo několik putýnek ledový vody ze studny, a než se
Morašice probudily, byli Prajzové za horama. A tak se to svedlo na ně,
i když kromě pana faráře věděli všichni, jak to tenkrát bylo.

kreslení se velmi dobře osvědčila
pedagogům ze Základní školy
na Klášterním náměstí v Moravském Krumlově, když ji využili
ve výuce. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat.
„Jedná se o staronovou metodu, která byla oprášena. Objevila jsem knížku „Automatická
kresba“ od autorky Evy Suttnerové a tato metoda mě velmi
zaujala. Jde vlastně o to malovat
si a různě kombinovat barvy bez
toho, abychom kresbu rozumově
vytvářeli, ale spíše nechali pracovat naše vědomí a pocity. Pak
jsem společně s žáky tuto metodu
vyzkoušela, jak funguje a občas
jsem ji zařadila do výuky. Žáci
jsou v hodině uvolněnější, lépe
se soustředí na výuku i kázeňské
výstřelky jsou minimální. Podařilo se tuto metodu i aplikovat do
jiných předmětů a někteří kolegové kantoři si ji ve svých třídách
také pochvalují. Samozřejmě, že
některé děti toto kreslení přinesly

pozitivně. Mám odezvu od rodičů v tom směru, že se například
uvolnilo rodinné napětí a někteří
této metodě doslova propadli.
Podstata kresby je v tom, že
dítě, ale i dospělý ze sebe touto
formou uvolní napětí nebo to,
co ho tíží a co by jinak verbální
cestou svému okolí nesdělil. Automatická kresba je vlastně forma
určité terapie,“ sdělila učitelka
Eva Bartošová ze Základní školy
na Klášterním náměstí v Moravském Krumlově, která metodu
propaguje nejen ve škole.
„S automatickou kresbou
jsem se seznámila loni, kdy nás
oslovila paní učitelka Bartošová.
Vysvětlila nám, co to vlastně je
automatická kresba. Pak za námi
do školy přijela i propagátorka
a autorka knížky Automatická
kresba Eva Suttnerová a já jsem
si nakreslila svůj první obrázek.
Zprvu jsem z toho byla trochu
vyčerpaná a zmatená, ale hodně
jsem se nad sebou zamyslela i o

že mi to hodně pomáhá,“ pochvalovala si Jarmila Nováčková,
žačka 9C.
„Kdo má strach kreslit rovnou
na papír, tak pro ty existují předtištěné vzory na dotváření, nebo
takzvané mandaly. Je to něco na
způsob omalovánek a kdo chce,
vybere si tu, která ho nejvíc osloví a zalíbí se mu, třeba ani neví
proč, v tom je ta spontánnost. Pak
už stačí vybrat si tu svou barvu,

se nikdo nehonil po chodbě a
nikoho nenapadlo vyvádět. Byli
jsme jak vyměnění a přemýšliví,
byla to pro nás změna. O kreslení
jsme informovali i v školním časopise. Tato metoda se rozšířila
i do ostatních tříd a díky tomu
se mohla na chodbě školy udělat
výstavka automatických kreseb.
Obrázky i vymalované mandaly
malovali žáci, ale jsou vystaveny
i kresby od jedné z maminek.

♣ Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i vy 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.

Znojemská okurková omáčka
Tento recept na tradiční jihomoravské jídlo byl v písemné podobě
zaznamenán již v roce 1831, dřívější záznamy nám nejsou známy.
V drobných obměnách (název, ingredience, množstevní dávkování
pro větší počet strávníků apod.) se recept zachoval až do dnešních dnů.
Co budeme potřebovat: 600 g hovězího zadního, 2 větší cibule,
1 mrkev, 1 petržel, 1⁄4 celeru, 50 g tuku, 50 g hladké mouky, pepř,
nové koření, 3 okurky (podle velikosti, sterilované, kvašené, v létě i
čerstvé), citrónová šťáva nebo ocet, sůl, cukr, 2 dc kyselé smetany.
Postup: Hovězí maso spolu s jednou cibulí a kořenovou zeleninou
vložíme do hrnce a v osolené vodě vaříme doměka. Maso necháme
vychladnout a nakrájíme na plátky. Pokud chceme zkrátit dobu vaření,
maso nakrájíme předem.
Na tuku zpěníme očištěnou, jemně nakrájenou cibuli, přisypeme
mouku a připravíme zlatavou zásmažku. Zalijeme ji prochladlým
scezeným vývarem, přidáme drcené nové koření, pepř, na kostičky
nakrájené okurky, dobře rozmícháme, osolíme a dobře provaříme asi
30 minut. Omáčku před koncem varu můžeme zjemnit smetanou,
osladíme, podle chuti okyselíme. Do hotové omáčky vložíme nakrájené hovězí maso. Jako přílohu podáváme vařené brambory, rýži
nebo houskový knedlík.
Možné zlepšující úpravy: Pokud omáčku děláme z čerstvých
okurek, oloupeme je, rozčtvrtíme po délce, zbavíme jader a rozkrájíme na malé kousky. V tomto případě je nutné omáčku dochutit octem
nebo citronovou šťávou. Hovězí vývar můžeme nahradit masoxem
rozpuštěným v horké vodě. Pro lepší chuť můžeme do omáčky přidat
před koncem varu dvě nasekaná vařená vajíčka a na kostičky pokrájený klobás, případně lžičku plnotučné hořčice.
Recept dodala Romana Sklenářová

foto: mask

která se mi líbí a mohu ji různě
kombinovat s dalšími. Výsledkem
je to, že se během kreslení člověk
cítí uvolněný a mohou z něj odejít
různé problémy nebo napětí, které se v něm časem nakumulovaly.
U někoho to funguje dokonce i
tak, že vymalovaná mandala na
něj zpětně působí kladně a energeticky ho nabíjí. Jde hlavně o to,
aby lidé poznali, co tady děláme
a že i jim to může pomoci napravit případné neduhy,“ dodala Eva
Bartošová
„Mně pomohla automatická
kresba hlavně v kritických situacích, díky ní jsem se uvolnila a
opustilo mě napětí. Rozhodně to
kreslení na mě působí pozitivně.
Uvědomila jsem si spoustu věcí
a jsem vlídnější k lidem. Je to
pro mě taková samo-pomoc ma-

Když jsme byli v Brně na
onkologii, tak jsme tam dětem
přivezli také nakreslené automatické kresby. Opravdu to pomáhá
a doporučila bych to všem, není
se čeho bát, je to jen kreslení. Věřím, že kdyby měl někdo zájem,
může se do školy přijít podívat
na vystavené obrázky a dozvědět
se více o této metodě, nebo se
informovat na internetu, kde tyto
informace jsou,“ řekla vzápětí
Petra Bartůňková.
„Je pravda, že nám chybí
pracovní sešity Artrelax a nedostávají se na ně prostředky, ale
doufáme, že se to zlepší. Pro
případné zájemce z řad veřejnosti
ráda poskytnu více informací na
adrese evabart@seznam.cz nebo
v naší škole,“ dodala kantorka
Eva Bartošová.
/mask/

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
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Bulharsko - Bansko

Pro náročné lyžaře je zde možnost sjíždět terény v rámci programu
extrémního lyžování. Městečko Bansko se nachází 160 km jižně
od Sofie, které je i významným historickým a kulturním centrem.
Město bylo založeno v 17. století Bulhary, kteří odmítli přijmout
islám, jenž se Turci pokoušeli zavést během (1. díl tajenky).
Začaly se stavět výstavní kamenné domy, které plnily i obrannou
funkci před Turky. Historický střed Banska tak představuje i
ojedinělou architektonickou památku. Dnes se můžete v Bansku
setkat nejen s historií, ale i se současností. Nabídka všech
možných druhů zábavy, stylovými mechanami (tradiční restaurace s národní kuchyní) počínaje a kasinem konče, vás zcela
jistě upoutá. O to víc, že ceny jsou v Bulharsku pro nás stále
příjemným překvapením. Pobyt zde je ideální pro ty, kteří chtějí
spojit lyžování (2. díl tajenky) s veselým večerním životem.
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Bezplatný informační servis
zajišťuje Občanské sdružení ALMA

Světlo naděje

Ve čtvrtek 11. ledna uspořádal Spolek pro obnovu tradic, občanské
sdružení Moravský Krumlov, benefiční akci, jejíž případný výtěžek
byl předem určen pro Porodnicko-gynekologické oddělení Nemocnice
Ivančice, jehož primář MUDr. Aleš Soukal přijal pozvání organizačního výboru a akce se osobně zúčastnil. Dále toto, svým účelem v Moravském Krumlově zatím nevídané, setkání svou přítomností podpořil
senátor a starosta obce Dukovany pan Vítězslav Jonáš, který se zastavil
cestou ze zahajovacího dne tématické výstavy REGIONTOUR 2007
na brněnském výstavišti. Záštitu nad akcí převzal starosta města Ing.
Jaroslav Mokrý. Hlavním programem večera byla módní přehlídka
dámských společenských modelů, zpestřená vystoupeními žáků s doprovodem pedagogů Základní umělecké školy Moravský Krumlov pod
vedením ředitelky paní Mgr. Vladimíry Kočí. Na závěr akce překvapili pořadatelé více než sto hostů malým rautem, který na vysoké, až
profesionální úrovni připravili žáci Střední odborné školy obchodní
a Středního odborného učiliště řemesel v Moravském Krumlově podle
dohody s ředitelem školy Ing. Jiřím Psotou a pod dohledem zástupce
ředitele školy Ing. Jindřicha Pelaje. Organizačně benefici zajišťovaly
členky Spolku pro obnovu tradic, zejména paní Kamila Poláchová
a paní Pavla Mokrá, se svými partnery a přáteli. Na této dobročinné
akci bylo jako dobrovolné vstupné vybráno od účastníků 15.600 korun.
Celá částka byla formou symbolického šeku předána MUDr. Aleši
Soukalovi. Fyzický převod peněz pro příjemcem vybraný účel proběhne po vyřízení „papírových“ formalit. SPOT touto cestou děkuje všem
návštěvníkům za to, že pochopili smysl a význam této dobročinné
akce, což se projevilo ve výsledku, a věří, že jejich srdce i peněženky
zůstanou otevřené i při dalších podobných příležitostech na pomoc
potřebným. Dále děkuje personálu Galerie panu Jiřímu Šandovi a paní
Lence Votavové, kteří akci věnovali mnoho hodin svého mimopracovního času bez nároku na odměnu nebo náhradní volno, za vstřícný přístup, a všem modelkám, pořadatelům a pomocníkům, bez jejichž práce
by se akce nemohla podařit.
Ing. Jaroslav Mokrý

Pojedou do Schkeuditz

/Oslavany/ Oslavany mají od září 2006 uzavřenou partnerskou
smlouvu o spolupráci s městem Schkeuditz ze Spolkové republiky
Německo. V září minulého roku přijela do Oslavan šestnáctičlenná
delegace vedená starostou, v rámci které byla v Oslavanech podepsána
zmíněná smlouva o partnerství, která míří především do oblasti sportu,
tělovýchovy, mládeže a vzdělání. V letošním roce obdržely Oslavany
pozvání od německé strany na návštěvu města za účelem konkretizace
jednotlivých projektů. Oslavany pozvání přijaly s tím, že cesta se bude
konat od 11. do 13. května. Delegace bude osmičlenná a byla schválena
zastupitelstvem města s tím, že bude vedena starostou a bude se zabývat konkrétními projekty v oblasti školství a sportu.
/jak/

Úspěšný start do sezóny

Ve dnech 19. a 20. ledna 2007 startovali mladí jezdci AMK MOTOSPORT TEAMu Neslovice Erik a Dominik Schneiderové na sportovním podniku LR COSMETIC ADOS CUP MOTOXSHOW ve Vítkovické „ČEZ aréně“ v kubatuře PIT BIKES před hlavním programem
motoshow a z jedenadvaceti jezdců přihlášených do tohoto závodu po
oba dny zvítězil desetiletý Dominik Schneider a jeho bratr Erik v devíti
letech skončil v ohromné konkurenci jezdců zvučných jmen (Libor Podmol, Roman Michalík, Zdeněk Pučálka a další) na pěkném šestém místě.
Oba kluci jeli na motocyklech značky THUMPSTAR PRO 125 zapůjčených firmou MOTOROXON s.r.o. zastoupenou p. Jiřím Francem.
Tento propagační závod čtyřtaktních motocyklů o obsahu 125 ccm
na malých kolech ukazuje další možný trend našeho motoristického
sportu a to jak pro mládež, tak i pro dospělé jezdce.
Dalším dobrým počinem letošní sezóny byl i start Ondřeje Pokorného z Ivančic na stroji KTM 50 ccm, který patří do líhně talentovaných jezdců neslovského střediska mládeže v motoristickém sportu.
Ivančický Ondra ukázal, že bojovné srdce si zasloužilo odměnit za
páteční druhé místo a třetí místo v sobotu jen potvrdilo, že startovní
pole nejmladších motokrosařů musí počítat s další konkurencí v letošní
sportovní sezóně. Blahopřejeme všem třem jezdcům a jen tak dál.

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.

Kulturní programy

29. 1. - 11. 2. 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
• 26.1.-18.2. - Výstava Bohumil Zimmermann – Grafika. Galerie Památníku
Alfonse Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 1.2. v 18.00 hod. - Toulky Egyptem. Kino Réna Ivančice - malý sál. Přednáška
Mgr. Ludmily Klímové s promítáním diapozitivů. Vstupné: 30 Kč.
• 19.2. v 19.00 hod. - Natěrač. Úspěšná divadelní komedie. Kino Réna
Ivančice. Účinkují: Pavel Zedníček, Jana Paulová, Zuzana Mixová. Vstupné:
250 Kč. Předprodej od 8. ledna v KIC Ivančice.

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
• 2.2. Výlet do vodního ráje ve Vyškově. Pololetní prázdniny, 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, (pololetní prázdniny). Poplatek: 550 Kč (ubytování, doprava,
strava, pedagogický dozor). Přihlaste se v SVČ Ivančice nejpozději do 26.1.
• 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
• 27.1. v 16.00 hod. - Ochutnávka mladých vín z Miroslavska - 1. ročník,
v restauraci Slávie. Pořádají miroslavští vinaři a restaurace Slávie.
• 28.1. ve 13.30 hod. - Maškarní karneval pro děti (Princezna ze mlejna).
Pořádá DDM, MKIC a OPS Marek v kulturním domě v Miroslavi.
• 29. 1. Skřivánek – pěvecká soutěž pro 1.-3. třídy, pořádá DDM.
• 30.1. Skřivánek – pěvecká soutěž pro 4.-5. třídy, pořádá DDM.
• 3.2. ve 20.00 hod. - Rockový ples v kulturním domě. Hrají rockové skupiny
Kapuce, Pár teček, No Problem a Shark z DDM Miroslav.

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
• 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
• 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 od 14.00 do 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

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.
• 30.1. v 19.00 hod. - Koncert Kruhu přátel hudby, účinkují: Edita Randová
(zpěv) a Vladimír Strnad (klavír), galerie Knížecí dům. Vstupné: 50/80 Kč.
• 5.2. v 18.00 hod. - Přednáška „O historii obce Rokytné“. Přednáší Karel
Kraus ml., galerie Knížecí dům. Vstupné: 30 Kč.
• 6.2. v 18.00 hod. - Jak fotografovat. Přednáší Josef Kristián, sál MěKS, Moravský Krumlov, Břízová ul. 254.
• 8.2.-28.2. - Výstava „Kampak kráčíš panenko?“. Galerie Knížecí dům
Moravský Krumlov, ve spolupráci s organizací „Nesehnutí“ Brno. VERNISÁŽ
výstavy 7.2. zahájení: 18.00 hodin.
• 21.2. v 19.00 hod. - Lumpacivagabundus aneb Rozverný trojlístek. Zájezd
do Loutkového divadla Radost Brno. Vstupné: 110 Kč a 55 Kč. Závazné
přihlášky na MěKS do 2. února 2007.
• 28.4. Noc na Karlštejně – Hudební divadlo Karlín Praha, odjezd: 8.00 hod,
závazné přihlášky na MěKS do 30. ledna 2007, cena: 790 Kč.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 27.1. ve 20.00 hod. - Myslivecký ples
• 9.2. ve 20.00 hod. - Ples ZŠ Oslavany
Bližší informace na na informačních plakátech vylepovaných po městě.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• Dům dětí a mládeže Oslavany nabízí různé aktivity spontánní činnosti pod
názvem Herna. Můžete si zde zvolit a najít zábavu dle vlastní chuti a nálady:
stolní tenis, kulečník, elektrické šipky, stolní fotbal, deskové a karetní hry. Pozor
změna doby!!!!!! Herna v provozu každé úterý od 15:00 - 18:00 hod. zdarma,
pátek od 16:00 - 20:00 hod. zdarma.
• Zimní tábor pro děti - ozdravný pobyt v Jeseníkách
3.2.2007 – 9.2.2007 - Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky, lyžování:
v místě tři vleky. Ubytování: Turist. ubytovna Lesanka, 2-8 lůžk. pokoje. Cena:
2.000 Kč, V ceně je zahrnuto: stravování, doprava, ubytování, pedag. dozor.
• Ozdravný pobyt v Jeseníkách pro rodiny s dětmi
10.2.2007 – 17.2.2007 - Štědrákova Lhota, Jeseníky, lyžování: v místě tři vleky,
ubytování: Turist. ubytovna Lesanka, 2-8 lůžk. pokoje. Cena: 2.200 Kč. V ceně
je zahrnuto: stravování, ubytování, pedag. dozor. Doprava vlastní.
Sbor dobrovolných hasičů Dobřínsko pořádá v místním KD tradiční

OSTATKY

17. února 2007, začátek ve 20.00 hod.
Hraje skupina STONE.
Občerstvení zajištěno, masky vstup zdarma.
Nejlepší masky budou oceněny.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• so 27.1. ve 20 hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ
• ne 28.1.v 18 hod.
Anim. komedie Franc. a Dánska
• st 31.1. ve 20 hod. JAMES BOND
CASINO ROYALE
Akční thriller USA, VB, ČR.
• so 3.2. ve 20 hod. VOLVER
• ne 4.2. v 18 hod.
Španělské hořce komediální drama.
• st 7.2. v 18. hod.
DIVOČINA
Animovaná pohádka USA.
• so 10.2 ve 20. hod. GRANDHOTEL
• ne 11.2. v 18.hod. Česká komedie

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 28. 1. v 17. hod. HAPPY FEET
Animovaný film USA
• st 31.1. ve 20 hod. KUPEC BENÁTSKÝ
Historický film USA, Italie
• ne 4.2. v 17 hod.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
Animovaný, strašidelný příběh
• pá 9.2. v 17 hod.
SPLÁCHNUTEJ
Anim. komedie pro malé i velké
• ne 11.2. ve 20 hod. POTOMCI LIDÍ
Scifi film USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 27.1. v 19.hod.
• so 3.2. v 19.hod.
• ne 4.2. v 19.hod.
• so 10.2. v 19. hod.
• ne 11.2. v 19.hod.

TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
Horor USA
HADI V LETADLE
Film USA a SRN
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Film USA
SKRYTÁ IDENTITA
Krimi film USA, krimi
ŽENA VE VODĚ
Film USA

Změna programů vyhrazena.

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
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
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.

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice
uvádí italskou divadelní frašku o třech dějstvích

OBECNÍ HRDINA

Autor: Nikola Manzari, Překlad: Jan Makarius
Premiéra: 3. února 2007 - Repríza: 10. února 2007
V budově Sokolovny, začátek v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.
Zveme vás na Dětský maškarní karneval

V KRÁLOVSTVÍ HRAČEK

Neděle 4. února v budově Rybářského svazu na Vrabčím hájku,
od 14.00 do 17.00 hodin.Tombola, soutěže a vystoupení zájmových
kroužků DDM. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 30 Kč, Hraje DJ TOMAS.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů v Horních Kounicích Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES

pořádaný v sobotu 10. února 2007 v kulturním domě
začátek ve 20.00 hodin. Vstupné 50 Kč
K dobré náladě, tanci a poslechu hraje skupina STONE.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Zvou pořadatelé
MŠ a ZŠ Vedrovice pořádá v místním kulturním domě

ŠKOLNÍ PLES

23. února ve 20.00 hodin, hraje skupina Freeband.
Předtančení, bohatá tombola.
Vstupné s místenkou 90 Kč, bez místenky 60 Kč.
Základní škola Dolní Dubňany pořádá 8. 7. - 15. 7. 2007

TÁBOR PRO MAŽORETKY

Místo konání: autokemp Straško, Novalja, Chorvatsko.
Program: 2 x denně trénink pod vedením mistryně Evropy
Jany Nemravové, aerobic, aqua aerobic, koupání, hry, pěší výlety.
Tábor je vhodný pro všechny dívky se zájmem o tento druh
pohybu, protože účastnice budou při tréninku rozděleny do 2 skupin
(pokročilejší mažoretky, úplné začátečnice). Podrobné informace
jsou zveřejněny na www.zs-dolnidubnany.cz nebo Vám je rádi
sdělíme na tel. 534 001 921.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Papírna a založení textilky v Alexovicích
Koncem roku 1622 odešlo
z Alexovic do Sedmihradska 400
příslušníků habánské komunity.
Netroufáme si ani odhadnout, kolik lidí v Alexovicích zůstalo, ale
v literatuře se uvádí, že zůstal pustý habánský dvůr, i ostatní domy,
které habáni používali, včetně
mlýna. Je třeba připomenout, že
těsně předtím došlo ke změně majitelů krumlovského panství (kam
Alexovice patřily), ještě dalších 36
let zuřila třicetiletá válka. Města
– vesnice trpěla průchody a ubytováním vojska a před ukončením
války umírali lidé na mor.
Noví majitelé se snažili pozvednout zničené panství, obnovit dvory, vesnice. Jedna z možností byla
zřídit papírnu. Po vynálezu knihtisku kolem roku 1440 se knihtisk
rychle rozšířil a po padesáti letech
se používal již ve 12 evropských
zemích. Takový rozvoj „tiskařiny“
vyžadoval také zvýšení výroby
papíru.
Výroba byla jednoduchá. Surovinou byly hadry, které se ve vodě
rozdrtily na jemnou kaši, kterou
řemeslník nabíral na jemné síto.
Vzniklá vrstva se vyklopila na plst,
aby se zbavila vody. Po navršení
určitého množství vrstev papíru a
plstí se balík vložil do lisu a zbývající voda se odstranila. Po vysušení se papír ještě klížil, později se
povrch hladil. Dodnes je ve světě
sedm papírem vyrábějících papír
ručním způsobem. V naší republice je taková papírna ve Velkých
Losinách. Ročně vyrobí kolem 15
tun papíru. Jen pro zajímavost:
v loňském roce bylo v České republice vyrobeno něco málo přes
milion tun papíru a lepenky.
Tiskárna Jednoty bratrské v Ivančicích, kterou založil Jan Blahoslav v roce 1557, používala papír
z Jihlavy, Třebíče a Brna. Tiskárna
v Kralicích, kam byla ivančická
tiskárna v roce 1578 přestěhována,
nakupovala papír ve Velkých Losinách, ale nedávno začal převažovat názor, že nakupovala papír také
v Omicích. Dodnes se místu na říčce Bobravě říká „U papírny“.
Podmínky pro zřízení papírny
v Alexovicích byly. Byl zde dostatek vody a použitelná budova
bývalého mlýna. Proto zde moravskokrumlovská vrchnost v roce
1642 papírnu zřídila a pronajímala
ji zájemcům za pevně stanovený
poplatek.
Snad prvním nájemcem papírny
v Alexovicích se stal drobný šlechtic František Štaudt, spřízněný
s ivančickou rodinou Komínků
z Engelhausu. Mimo této drobné
informace se o papírně nic nedovídáme, až po cca 40 letech jsou další informace ve vztahu s papírnou
v Třebíči, která byla v provozu již
od roku 1599. Nájemci třebíčské
papírny bylo několik generací rodiny Wendenbaumů.
Prvním z této rodiny byl v Alexovicích Kristián Wendenbaum
narozený 10. května 1655 ve Žďáru. Jeho manželkou byla Kateřina,
dcera třebíčského rychtáře Ondřeje
Reisera. V letech 1683 a 1685 se
jim narodily v Alexovicích 2 děti
(další 4 dcery se narodily v Třebíči). Kdy si Kristián Wendenbaum
papírnu v Alexovicích papírnu
pronajal není známo.
Po několika letech došlo ke
změně nájemce. Jan III. Wendenbaum (starší bratr Kristiána)
narozený 22. 9. 1651 ve Žďáru
se oženil v září 1676 s Dorotou
Taubovou. Prvních 5 dětí se jim
narodilo v Třebíči, ale další dvě
se narodily v letech 1687 a 1689
v Alexovicích Zřejmě si bratři pro-

hodili nájem papíren. Kristiánova
dcera Justina, narozená 24. května
1685 v Alexovicích se 6. listopadu
1703 provdala za papírnického tovaryše Jana Jindřicha Feldu, syna
papírníka v Červené Řečici.
Další informace jsou ve spojitosti s papírnickou rodinou Ondřeje Fogta (jsou uváděna různě
psaná příjmení), který patřil do
známé papírnické rodiny. Jan Jindřich I. Fogt byl v r. 1684 mistrem
v Alexovicích, jeho syn Jindřich II.
Fogt je r. 1696 tovaryšem v Přibyslavicích a v Třebíči, roku 1704 se
žení v Ivančicích. V dalším roce

rodiny z r. 1765.
Holubovi bydleli Ve Sboru v bývalém domě kněžích a v sousední
modlitebně měli sklad papíru.
Roku 1757 vypukl poblíž oheň
a shořela celá ulice. Modlitebna
zůstala rozvalinou. Jan Jiří se r. 1777
vzdal vedení papírny a žil trvale
v Ivančicích, kde r. 1787 zemřel.
V papírně nastoupil syn Ignác
Antonín (nar. 1745). Jeho manželkou byla Kateřina Černovská
z Ivančic. Bohužel zemřel náhle
v r. 1790. Syn a budoucí nástupce
měl teprve 7 měsíců. Vdova se
znovu vdala v září 1791 za Anto-

Postup výroby ručního papíru
přebírá papírnu v Omicích, tam
má 5. listopadu 1710 syna Jana
Ondřeje. Jan Ondřej Fogt se žení
s Maxmiliánou Litomiskou, je
uveden při křtu svého třetího dítěte
v Ivančicích dne 26. února 1738
ještě jako třebíčský papírník. Jan
Ondřej Fogt zemřel v Třebíči 13.
července 1742.
V lednu 1718 zemřel v Alexovicích papírník zapsaný jen křestním
jménem Dominik. Brzy po jeho
smrti přichází nový nájemce z Přibyslavic - Jan Jakub Holub. Holubovi byli stará rozvětvená rodina,
zabývající se výrobou papíru, známá více pod německým příjmením
Tauber. Na Moravě vlastnili nebo
jako nájemci provozovali několik
papíren. V dubnu 1718 se Janu
Jakubovi narodil v Alexovicích
syn Jan Jiří. Roku 1744 koupil Jan
Jakub papírnu cisterciáckého kláštera na Starém Brně, rodina však
bydlí většinou dále v Ivančicích
(dnes Palackého nám č. 20). Jan
Jakub Holub zemřel r. 1750.
Nástupcem se stal Jan Jiří Holub – Tauber, který v roce 1758
koupil papírnu od vrchnosti v Mor.
Krumlově se čtyřmi stoupami,
dvěma zahradami a vším, co k ní
náleželo, včetně vnitřního zařízení a právy za 1 000 zlatých. Jan
Jiří se Ivančicích bohatě oženil.
Vzal si Annu Rosalii Jíchovskou,
majitelku dvora před Kounickou
branou („Bačkora“). Část polností
má dosud název Holub (nebo Pod
Holubem). Na mapě Stabilního
katastru z roku 1825 je označení
Holupp. Ještě jedna památka po
Janu Jiřím zůstala v ivančickém
kostele – krásný barokní oltář sv.

nína Reka, mistra v papírně, ale již
na Štědrý den 1791 zemřela.
Antonín Rek papírnu dlouho
nevedl, i když v ní nadále zůstával.
Nájemci se střídali: 1796 Jakub
Kovařík, 1799 Franz Coschina.
Roku 1802 umírá papírník František Janoušek a jeho vdovu si bere
Pavel Košina.
V letech 1805 – 1808 vedl
papírnu Antonín Štola, manžel
Josefy, dcery Ignáce Holuba. Konečně roku 1808 se ujímá papírny
osmnáctiletý Jiří Holub. Dvě velké
povodně v lednu a v únoru r. 1839
papírnu téměř zničily.
„14. ledna 1839 byla veliká
voda. Led byl natarasen od hráze
knížecího mlýna až po velký most
u Němčic. 10. února 1839 byla
ještě větší voda a (naplavený) led
sahal od Knížecího mlýna vzhůru
až po Řeznovice.
Takové rozlití řek ještě Ivančice
nezažily; Protože byla říční koryta
částečně naplavenou hlínou až po
úroveň (okolní) půdy, částečně i
ledy z hor, ucpána a zatarasena,
vyrazil vzteklý proud i s dalšími
ledovými krami mimo břehy.
Alexovická papírna byla nánosem ledu úplně ucpána, a při němčickém mlýně přes pole mlynáře na
stodolu vedl hlavní proud. Nejvýznamnější škody utrpěl alexovický
papírník pan Jiří Holub.“
Provoz papírny byl značně omezen. Konečný zánik papírny uspíšila konkurence tovární výroby
papíru. Podle oceňovacího operátu
v r. 1840 vyráběla papírna ročně 2
500 rysů papíru všeho druhu (před
zničením), k čemuž spotřebovala
800 liber hadrů, 50 liber klihu

a k topení 30 sáhů palivového
dřeva. Zaměstnání zde našlo 15
dělníků a v provozu bylo 20 stoup
a dva válce (holendry na mletí
hader)). Ještě zbývá odhadnout,
kolik papírna vyráběla. Jeden rys
byl 500 archů neklíženého papíru,
nebo 480 archů papíru klíženého.
2 500 rysů tedy představuje cca
1,250 000 archů. Velikost archů se
ustálila na rozměrech 32 x 42 cm
u poštovního papíru nebo 48 x 60 cm
u tzv. regálového archu .
Po zániku papírny se Jiří Holub
s manželkou Veronikou odstěhoval
do Ivančic.
„Pan Jiří Holub, papírenský továrník v Alexovicích, a jeho manželka Veronika vztyčili na zdejším
druhém hřbitově k poctě Boží
kamenný, figurou Spasitele z litého
železa opatřený kříž, který byl na
svátek sv. Jiří, jakožto v den svátku
dobrodincově, roku 1842 slavnostně vysvěcen farářem a děkanem
Ignácem Hüpšem za asistence
obou kooperátorů PP Tomáše Procházky a Josefa Hanse“.
Alexovickou papírnu potkal
tedy stejný osud jako v roce 1774
papírnu v Třebíči, která byla také
zničena povodní a vrchnost již neměla zájem do zničené papírny investovat. V závěrečném protokolu
je mimo jiné uveden třebíčský Žid
Eibenschitzer (podle jména pocházející z Ivančic), jemuž třebíčská
vrchnost pronajala výhradní právo
na sběr hadrů a protože již papírnu
neuvedla do provozu, musela mu
zaplatit 25 zlatých.
Podobně jako vrchnost v Třebíči,
také v Alexovicích nechtěl Jiří Holub do papírny investovat.
Předkupní právo zaručené
smlouvou mělo na papírnu krumlovské panství. Dne 4. května 1840
oznámil Jiří Holub vrchnostenskému úřadu svůj úmysl papírnu
prodat a informoval také veřejnost
prostřednictvím novin Brünner Intelligenblätter. Zřejmě se nic nedělo
a proto opět J. Holub informoval
vrchnost 31. ledna 1844. Než
mohla vrchnost uplatnit své právo,
chtěla nejprve vědět, kdo bude
kupcem a za jakou cenu bude papírna prodána. Dne 13. února 1844
sděluje J. Holub, že papírnu chtějí
koupit výrobci sukna Kuhnové za
dohodnutou cenu 20 000 zlatých.
Z dohodnutého prodeje však
z neznámých důvodů nedošlo a
10. dubna 1845 oznámil J. Holub
vrchnosti, že papírnu v Alexovicích č. 1 prodá za 17 000 zlatých
Alfrédu Skenemu, c.k. nadporučíku dragounského pluku knížete
Windischgrätze a současně žádal
o vyjádření, zda vrchnost využije
předkupního práva. Bez souhlasu
vrchnosti s touto změnou by se
prodej nemohl uskutečnit.
Z 10. dubna stejného roku je
protokol sjednaný na vrchnostenském úřadě o dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, že papírna se
všemi k ní náležejícími pozemky,
právy a povinnostmi bude prodána
od 1. května 1845 novému majiteli, který ji přemění v soukenickou
továrnu. Kupující složil zálohu
3000 zl., 5000 zl. měl vyplatit ke
dni předání a 9000 zl. zůstalo na
čtvrtletní splátky. Smlouva o prodeji byla uzavřena 1. května 1845.
Vrchnost si vymínila dodržování všech práv a dalších povinností,
které byly uvedeny ve smlouvě
z roku 1758, jako placení roční
činže 300 zl. Protože vrchnost
dosud dostávala jako naturálie také
určité množství papíru pro svoji
potřebu a přestavbou papírny v továrnu byla této výhody zbavena,
měl se nový majitel zavázat, že jí

Alexovická náves, v pozadí vyhořelá továrna (1864)
nahradí toto množství penězi. Na- byla zásadní podmínka, jinak by
proti tomu se nový majitel nechtěl nebylo možné dopravovat stavební
vzdát svého práva požadovat po materiál ke stavbě továrny.
vrchnosti bezplatný dovoz dřeva.
Na provozu a použití vody dříNakonec bylo od náhrady upuš- vější papírny byl závislý i mlýn
těno. Povinností nového majitele v Němčicích. Dne 25. července
nebylo udržovat jez na řece, což 1845 začala přestavba a majitel
měla provádět vrchnost, ale měl němčického mlýna Josef Fiala byl
sledovat jeho stav a starat se o čis- informován o nutnosti odvedení
totu mlýnského náhonu. K tomu vody mimo náhon. Fiala požadoměla vrchnost poskytovat každý val, aby přestavba stavu a náhonu
týden po dva dny dva čtvrtláníky byla provedena v zákonné lhůtě
povinné pěší robotou.
14 dnů, jinak by musel pro svého
Kupní smlouva byla tedy reali- nájemce požadovat vyrovnání škozována a již 24. května 1845 před- dy. Stavba se však protáhla až na
ložil Alfred Skene stavební plány deset týdnů. Škoda, která vznikla
přestavby papírny v soukenickou majiteli němčického mlýna, kdy
továrnu. Papírna měla být zbourá- mlýn byl pro stavební úpravy stavu
na a na jejím místě nad mlýnským a náhonu bez vody, byla Alfrédem
náhonem postavena tovární dvou- Skenem uhrazena ve výši 350
patrová budova. V přízemí měl být zlatých v březnu 1846. Jednou
byt pro domovníka, valcha, skla- z příčin zdržení bylo vyjednávání
diště, pracovní sál, příruční sklad s alexovickými sedláky o nutné
a prostory pro postavení rámů s na- výměně pozemků.
pnutým suknem v zimě. V prvním
Dne 24. března 1846 se konaposchodí byt se šesti místnostmi, la úřední komise pro posouzení
kuchyně, místnost pro služebnic- nové vodní stavby a nové tovární
tvo, pracovní sál a účtárna. Ve budovy (měla rozměry cca 55 x
druhém poschodí velký pracovní 15,2 m). Několik drobných připosál a byt dílovedoucího. Zcela mínek bylo snadno splnitelných.
nově měla být upravena komora Výrobu v novém závodě zahájila
v přízemí sahající do suterénu, kde firma Skene a spol v roce 1846
se nacházelo vodní kolo.
a poprvé se zde v moravském vlPředložené plány byly pro- nařství uplatnily při výrobě sukna
hlédnuty a schváleny inženýrem ve větším rozsahu mechanické
krajského úřadu ve Znojmě dne stavy. Právě osvojení technických
15 června 1845. Stavební komise, novinek
umožnilo
rozvinout
která se sešla 1. července 1845 vlnařskou velkovýrobu, která se
v Alexovicích, neměla proti stavbě specializovala na dodávky vojennámitek. Složení komise je také ských suken.
zajímavé. Byli v ní zástupci moravK zajištění provozu bylo třeba
skokrumlovské vrchnosti, sousední i zapracovaných odborníků. Údaje
oslavanské vrchnosti, dále odborní- matrik ukazují, že do Alexovic

Zničený vodní pohon továrny
ci – mlynářští mistři z Němčic a Tulešic a zemský oprávněný mechanik
Petr Hugo Comoth z Brna.
Klíčovou otázkou pro stavbu továrny bylo zajištění pohonu. S parním strojem se ještě neuvažovalo,
neboť na předložených plánech
není zakreslena ani budova kotelny
ani strojovny pro umístění parního
stroje. Měla zde tedy zpočátku
stačit laciná vodní síla. Proto byla
rozšířena komora, kde bylo dříve
vodní kolo papírny o necelých šest
metrů. Zde byla postavena dvě
vodní kola, o průměru 4,75 m a
šířce 1,6 metrů od se oddělená stěnou. Úpravu vodního hospodářství
schválil již před konáním komise
zemský oprávněný mechanik P. H.
Comoth, původem z Nizozemska
a znalec v oboru vodních staveb.
Ještě předtím se 28. června obrátil Alfred Skene na moravskokrumlovskou vrchnost se žádostí
o provedení opravy poškozené hráze s komunikací do Němčic. To

se stěhovali textiláci z Náměště,
Třebíče, Jihlavy, Brna a z dalších
míst. Také pro ně musela firma
zajistit ubytování a další podmínky. Ve firmě působili bratři
Alfred a Karel. Po Karlově smrti
v roce 1859 vstoupil do firmy další
bratr August. Solidně zavedenou
továrnu zničil požár v roce 1864.
Odstranění následků požáru a
přestavba továrny je už další část
historie. Rok předtím, v r. 1863,
zemřel Jiří Holub.
Alfréd Skene se narodil v r.
1815, v roce 1831 vstoupil jako
kadet do 4. pluku lehlé jízdy
rakouské armády a dále sloužil
u Windischgrätzových dragounů.
Aktivní vojenskou službu ukončil
r. 1846 jako nadporučík, aby se
mohl věnovat podnikání ve vlnařském průmyslu.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Sborník Jižní Morava, 2002
Farní kronika Ivančice
Hospodářské noviny 2. 1. 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@seznam.cz

Auto - moto

koupím
•• na vozy Š s motorem vzadu dílenskou
příručku, literaturu zaměř. na opravy,
seřízení, ale i historii a různou tech.
dokumentaci. Tel.: 721 567 296.
•• ND na Š 100/120, nabídněte. Tel.:
728 100 570.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. nekomplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• MZ 150, nejlépe po GO,
v bezvadném a orig. stavu, cenu
respektuji. Tel.: 602 612 183.
prodám
•• Citroen Xara combi, 1,9 TD, r.v.
98, zelená metal., klima, airbag,
centrál na DO, el. okna, TZ, nehavarovaný, super stav, 113.000 Kč. Tel.:
608 347 742.
•• Fiat Slillo 1,9 JTD, r.v. 10/02,
5 dveří, černý, 8x airbag, palubní PC,
klima, ABS, EDB, ESP, ASR, servis,
TZ, najeto 75 tkm, cena 179.000 Kč.
Tel.: 608 347 742.
•• Fiat Punto 1,7D, 55F, r.v. 96, modrý,
najeto 160 tkm, výborný stav, spotřeba
5 l, STK 08. Tel.: 607 241 321.
•• Opel Vectra 1,6, 16V, r.v. 97, šedá
metal, klima, př. el. okna, ABS, airbag
2x, mlhovky, GO brzd, nová STK,
spojka, rozvod, dobrý stav, cena 95
tis. Kč. Tel.: 603 178 645.
•• Š Fabia 1,9 TDi předělaná na RS,
r.v. 03, najeto 60 tkm, garážovaná, plná
výbava, velmi pěkný vzhled, černá
perleť, cena 240 tis. Kč, rychlé jednání
výrazná sleva. Tel.: 608 509 176.
•• Opel Astra G 2,0 DTL, 16V, model
2000, zelenomodrá metal, 2x airbag,
klima, el. okna a šíbr, mt volant, el.
výbava, atd, super stav, cena 165.000
Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Š 105S, r.v. 79, STK 07, nové pneu,
prahy, výfuk, spojka, zachovalá, bez koroze, cena 6.000 Kč. Tel.: 724 950 726.
•• Š 105L , STK 7/08, cena dohodou.
Tel.: 731 202 333 po 16. hod.
•• Ford Escord, r.v. 85, dobrý stav,
nová kola, cena 12.000 Kč. Tel.:
731 241 774.
•• Š 120L, r.v. 86, STK 1/08, TZ,
centrál. zamykání, v dobrém stavu,
po opravě motoru, cena 7.000 Kč.
Tel.: 732 949 430.
•• originální nepoužívaný přívěsný
vozík za os. automobil, r.v. 2000.
Cena dohodou. Tel.: 515 333 423.
•• 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.
•• pneu s diskem ze Š 1203, vzorek
90%, cena 250 Kč, 20 l, plech. kanystry
za 50 Kč/ks. Tel.: 721 412 848.
•• přetlakové ventily na Hondu
Accord, r.v. 95, cena 700 Kč. Tel.:
775 120 782.
•• motor s převodovkou VW, obsah
1800, benzín, cena dohodou. Tel.:
723 832 878
•• litá kola, velikost 15,4 šrouby
+ pneu 195/65/15 vzorek 20% +
bezpečnostní šrouby. Kola téměř
nová, nutno vidět, cena 8.000 Kč.
Tel.: 775 120 782.
•• 4 ks letních pneu na Š100 i s disky
v dobrém stavu, cena za vše 400 Kč.
Tel.: 724 150 811.
•• 4ks letních pneu na Lada Žiguli
za 400 Kč. Tel.: 724 150 811.

Byty - nemovitosti

koupím
•• kdo prodá RD v MK, Ivančicích
a blízkém okolí? Tel.: 774 949 550.
•• RD v MK 3+1, 4+1 se zahradou.
Tel.: 604 795 874.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v MK nebo
MIroslavi, nabídněte. Tel.: 723 019 369.
•• větší byt 1+1 v Mor. Krumlově.
Tel.: 515 224 350, 774 575 555.
•• byt 2+1 v Mor. Krumlově.
Nabídněte. Tel.: 775 022 721.
•• byt 1+1 popř. 1+kk v osobním
vlastnictví v Ivančicích. Cena do 600
tisíc Kč. Tel.: 737 571 172.
•• byt 1+1 Oslavany, Ivančice. Tel.:
728 154 593.

•• garáž v Oslavanech na Havířské.
Tel.: 728 264 272.
•• vyměním byt 1+1 s lodžií
v Ivančicích za větší, doplatím. Tel.:
737 981 363.
•• vyměním 1+1 s lodžií a výtahem
v Ivančicích za větší, doplatím. Tel.:
739 042 856.
prodám
•• byt 3+1 se čtvercovou chodbou
v Mor. Krumlově. Tel.: 515 224 350,
774 575 555.
•• stavební pozemek v Moravském
Krumlově - Křepelčí vrch, 239 m2,
cena dohodou. Tel.: 605 988 377.
•• RK PROLUX nabízí RD 3+1
Oslavany, dvorek, zahrádka, k rekonstrukci. St. pozemek Ivančice
- Alexovice, 1700 m2, sítě v dosahu.
Vila Ivančice - 3 samostatné bytové
jednotky, prostory k podnikání.
Tel.: 608 654 680.
pronajmu
•• polní mlat (železobetonová hala),
vepřín (zděná budova) nově vybudovaný hnojník podle norem EU. Nutno
vidět. Tel.: 723 694 602 po 18.hod.
hledám pronájem
•• bytu 1+1, 2+1 v Ivančicích, Oslavanech. Tel.: 605 854 203.
•• mladý muž hledá pronájem.
Moravský Krumlov, Miroslav a okolí,
spěchá. Tel.: 737 918 667.
•• hledáme v Ivančicích, Letkovicích,
Alexovicích podnájem v RD 2+1
do 6.000 Kč vč. inkasa. Spěchá,
nabídněte. Tel.: 608 908 675.

Stavba - zahrada

koupím
•• cihly keratherm, superthetm a
ostatní značky 44p+d, 30p+d a menší,
dále hurdy, cement atd. na stavbu.
Tel.: 608 509 176.
•• svářečku Triodinu. Nabídněte.
Tel.: 608 626 289.
•• protahovačku 380V. Tel.: 776
593 725.
prodám
•• krakorcovou desku ke komínu
Schiedel. Průměr kouřovodu 200 mm.
PC 1.350 Kč, nyní 1.000 Kč. Sms na
tel.: 608 252 541
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• vnitřní prosklené dveře v bezvadném
stavu 60P, 1 ks za 350 Kč. Tel.: 608
626 289.
•• dvoukřídlá garážová vrata dřevěná
bez zárubní, rozměr 2320x2100, cena
2.500 Kč. Tel.: 608 266 705.
•• zachovalý kovářský svěrák, cena 300
Kč. Tel.: 608 266 705.
•• starší vnitřní dveře plné 3x L 80, 1x L
70, 1x L 60, 1x P 60, prosklené 1x L 80,
kus za 300 Kč. MK. Tel.: 515 322 562.
•• kotel Brutar, pěkný, cena 2.500 Kč,
dohoda možná. Tel.: 724 690 907.
•• 6 pytlů flexibilního lepidla na
obklad nebo lepení polystyrénu, á 150
Kč. Tel.: 721 550 559.
•• stropní versalitové desky, imitace
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• betonové obrubníky za 25 Kč/ks.
Tel.: 606 392 215.
•• bílá garážová vrata, dvoukřídlá, 3x2
m, provedení kov rám a plast. lamely,
cena 1.000 Kč. Tel.: 602 501 114.
•• dveře vnitřní plné, pravé 80,
krátce použité. Tel.: 604 710 758.
•• kusy sololitu, větší, vh. do válend a
zad skříní. Tel.: 731 069 270.

Vybavení domácnosti

prodám
•• starší rozkládací sedačku + 2 křesla, levně. Tel.: 515 336 357.
•• lednici s mrazáčkem stř. velká
Calex, pračku s vrchním plněním,
za symbol. cenu, dohoda. Stěhování.
Tel.: 723 832 878.
•• válendu s úložným prostorem, cena
400 Kč. Tel.: 605 412 234, Oslavany.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• akumul. kamna 5kW, rok v provozu. Cena 1.500 Kč. Tel.: 736 150 718.

•• malý psací stolek se 4 zásuvkami,
robustní a pevné konstrukce i se sklem
jako pracovní deskou + bonus otočná
kolečková židle starší, ale bezchybně
funkční + nepoškozená stolní lampička.
Cena 900 Kč. Tel.: 606 268 287.
•• rohový PC stolek s podstavcem na
monitor spodní odkládací přihrádkou.
3 r. starý. Cena 600 Kč. Rozměry
90x90x79cm. Tel.: 606 268 287.
•• levně nábytek z děts. pokoje, 2x skříň,
peřináč, police, kancel. stůl a židle, 2x
válenda s ÚP. Tel.: 606 392 215.
•• rohovou sedačku Pauli, cena
dohodou. Tel.: 606 392 215.
•• starou kuch. linku bílou, 400 Kč;
el. sporák, 500 Kč. Tel.: 723 583 024.
•• 2 válendy s ÚP, stejná barva, možno
spojit + čelo. Tel.: 721 196 114.
•• stolek pod TV, dxšxv/120x50x62,
na kolečkách, prostřední díl má otevírací dvířka - kouřové sklo + skleněná
polička. Tel.: 732 777 155.
•• moderní obývací stěnu mahagon 3,60x2,10, stáří 6 let, možnost
variab. sestavit, skládá se ze 4 samostat. dílů, 1 velká skříň, 1 prosklená
stěna. Tel.: 732 777 155.
•• sekretář, gauč + 2 křesla, chromov.
postel. Tel.: 515 338 473.
•• dvouválendu s čelem a ÚP, zachov.
cena 500 Kč. Tel.: 723 444 261.
•• 2 pružinové matrace zánovní 90x200,
ks/250 Kč, novou pěnovou matraci
160x200, 900 Kč. Tel.: 608 523 632.
•• koberec mramorový vzor, rok použitý, pěkný, rozměr 320x350, dále
hnědý mramor. koberec 230x200,
300 Kč. Tel.: 731 069 270.
•• kuch. rohovou lavici s ÚP,
červeně čalouněná, nepoškozená.
Pokoj. květinu monsteru, vzrostlou
ke stropu, pevná, objemné listy, Tel.:
604 710 758.
koupím
•• kamna do zabíjačkové místnosti,
př. nabídněte nádobí, nástroje potřebné k zabíjačce. Tel.: 776 788 417.

Elektro a elektronika

prodám
•• k odkoupení hifi sestavu starší výroby, ale funkční, (tuner s rádiem, gramofon, dva velké reproduktory) , celková
cena 3.000 Kč. Tel.: 602 886 958.
•• malý mrazáček za 500 Kč. Tel.:
737 800 602.
•• bask. kombo Warvick Swet 15
orig., 150W, jako nová, cena 10.000
Kč, spěchá. Tel.: 608 568 111.
•• elektromotor 5,5 kW, 950 ot/min.,
cena 1.800 Kč. Tel.: 602 786 378.

Vše pro děti

prodám
•• hluboký kočár přenosný jako taška, modrý, levně, kočár Quatro, modrovínový, nafuk. kola, autosedačku
kolíbka 0-13, pratelný potah, kolotoč
nad postýlku. Tel.: 739 076 499.
•• kočár Tako, trojkombinace,
zelenooranžová barva, v záruce, taška
na mimi, nánožník, taška, pláštěnka +
plast. na sporťák zdarma, 4.500 Kč.
Tel.: 777 167 619.
•• 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.
•• chlapecké kopačky Umbro, červenostříbrná barva, vel. 34, perfektní stav,
cena 600 Kč. Tel.: 774 575 555.
•• starší typ kočárku trojkombinace,
zachovalý, modrobílý za 400 Kč,
novější typ kočárku čtyřkombinace,
přeh. rukojeť, fusak, taška, nafuk.
kola za 1.000 Kč, 2 odsavačky mat.
mléka za 300 Kč/ks, ohřívačku
lahví za 150 Kč, klokanka za 150 Kč.
Tel.: 737 800 602.
•• kočárek čtyřkombinace Concord
XXL, koupený v Růž. panteru, modrobarevný, nafuk. kola, přehaz. rukojeť,
prostorný, ještě v záruce, nevyužitý,
3.500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• 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.

•• v dubnu kočár, šedá drobná kostka,
čtyřkomb., zn. Růžový panter, 2.000 Kč.
Tel.: 777 209 174, Ivančice.
•• 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.
•• oblečení po 1 dítěti od vel. 122
ve velmi dobrém stavu, trička,
mikiny, svetry aj. Cena 10-50 Kč/ks.
Tel.: 728 801 709.
•• trojkolka na 3-4 r., chybí šlapátko, 250 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• dětská šlapací motokára na 4-5 let,
chybí řídící tyč a volant, 400 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• botičky do vody (možno i jako sandálky) na 1 rok, dovoz Ang. 200 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
koupím
•• sportovní kočár se stříškou a polohovacími zády; oblečení na holčičku od vel. 90, jen pěkné. Tel.:
777 167 619.

Zvířata

prodám
•• prase 120-130 kg, 32 Kč/kg živé váhy
nebo 1/2, 42 Kč/kg čisté váhy. Sádlo
20 l, 30 Kč/l. Tel.: 732 124 232.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732
562 498.
•• štěňata labradorů bez PP, smetanová
barva, zvyklá venku, stáří 3,5 měs., očkovaná, 2x odčervená, cena dohodou.
Tel.: 724 033 609.
•• prase 230 kg, cena dohodou. Tel.:
728 651 876.
•• fenku rotvajlera, štěně; párek zlatých
kokrů. Tel.: 737 166 451.
•• prase 130 kg, odběr únor/březen.
Tel.: 515 320 688.
•• vykrmené prase 130-150 kg, cena
4.500 Kč. Tel.: 607 663 056.
•• holandskou klusačku s kvalit. PP, 11
let, tm. hnědka, 165 kvh, 100% zdravá,
hodná, na rekreaci, do tahu, očkovaná,
odčervená, cena 25.000 Kč, možná sleva.
Tel.: 777 877 631.
•• 4 měs. samečka lamy krotké, sv. hnědý
s bílou hvězdou, zvířátko na vypásání
a ochočení, odběr konec února, cena
10.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• agapornis růžohrdlý 0,1 lutino,
1,0 straka, 1,0 přírodní, stepitelný,
kroužkování 06. Tel.: 604 303 267.
•• štěňata foxteriéra hladkosrst. s PP,
psi pro všechno, odběr ihned. Tel.: 731
731 105.
•• samičku fretky. Tel.: 728 841 298.
•• štěňata šarpej, stáří 10 týdnů,
odčervená, očkovaná, fenky. Tel.:777
071 352.
•• pejska čivavy, bílorezavého, bez
PP, odběr po 24.1. Tel.: 723 048 329.
•• prase 120-160kg, 30 Kč/kg živá
váha. Tel.: 515 336 988.
•• prase 120-130 kg, 30 Kč/kg živé
váhy nebo 1/2 za 42 Kč/kg čisté váhy.
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• králíky samce ze spec. chovu
Český albín, Havana, křížence, vše
očkované. Tel.: 546 423 061.
koupím
•• srnku, nejlépe mládě k ochočení
nebo i starší ochočenou. Tel.: 515
336 988.
daruji
•• vodní želvu. Tel.: 736 772 683.
•• velké bílé kotě, 5 měs., s rezavým ocáskem, kocourek; 7 měs.
trojbarev. kočku. Tel.: 608 523 632.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsně a dveří, sítě proti
hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře
a laminát. podlahy, garážová vrata.
Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156.
•• 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.

•• Finanční povodeň! Topíte se v dluzích a ke dnu vás stahuje exekutor? Jak to chcete řešit? Skokem
z Nuselského mostu nebo si rychle
vydělat? Jestli vydělat, volejte tel.:
739 205 815.
•• Finanční půjčky dostupné pro
všechny klienty - nově i pro ženy
na mateřské dovolené. Rychle a bez
poplatku. Tel.: 777 044 033.
•• Peníze od 5.000 - 50.000 Kč
na ruku až do domu, bez poplatku
(měsíční splátky). Informace na tel.:
605 720 362.

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
•• vojenskou vzuchovku na kulaté broky. Tel.: 608 626 289.
•• kdo prodá nebo půjčí do 05/08
elektr. psací stroj Utax AX 150 nebo
podobný typ. Tel.: 732 225 507.
•• kdo poskytne americkou hypotéku
na přefinancování úvěru v celkové
výši 400.000 Kč? Volejte prosím tel.:
724 717 542 i SMS, spěchá.
•• knihu Údržba a opravy vozu
Trabant, vydání od roku 84-12 volt.
Tel.: 721 412 848.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10
m3), vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18 hod.
•• kotel na tuhá paliva, výkon min. 35
kW. Tel.: 603 892 473.
prodám
•• skládací kolo malé od 6-14 let, 3 m
kovový vál, 4 brány na úpravu pole,
štafle 6 příček 2m vysoké, březová košťata. Vše levně. Tel.: 515 336 601.
•• dámskou koženou bundu na zip,
zimní odepínací vložka, cena 500 Kč.
Tel.: 737 800 602.
•• časopis Vlasta, loňský ročník, 1 ks/5
Kč. Tel.: 732 382 019.
•• jízdní kolo s přídavným motorkem,
cena dohodou. Tel.: 515 322 347, 608
154 144.
•• obal na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nová, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905 po 18. hod.
•• domácí vodárnu DARLING 35-3.
Motor 380V, zásobník vody 35 l.
Cena dohodou. Tel.: 732 657 083.
•• všestranný cvičební stroj TOTAL
GYM 1000. Málo používaný. Cena
1.000 Kč. Tel.: 724 933 168.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 400 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• 200 l a 50 l plechové sudy
a hoboky od oleje a vazeliny,
150 a 50 Kč. Tel.: 728 352 260,
bigglebowsky@seznam.cz
•• kniha Jak na to - Peugeot 205
od H. R. Etzolda - údržba a opravy
automobilu Peugeot 205. V bezvadném a nepoškozeném stavu - pěkná.
Cena 400 Kč. Tel.: 606 268 287.
•• kvalitní odzrňovač kukuřice
a zavírač dveří Brano 120. Tel.:
546 451 553, 737 317 251.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• literaturu 1 a 3 V. Martínková, ČJ
Tejnor, Hlavsa po 50 Kč, Eurolingua
1 a 2 + slovník po 200 Kč, Herbář
za 500 Kč, angl. pro jaz. školy, Peprnik
a kol. za 50 Kč, literatura a čítanka 3
Soukal a kol., Čeština na dlani Bauer,
Matika 4 č. Petránek, Sbírka úloh 2
č. naklad. Prometheus, Strojírenská
technologie 1 o Materiálech po 50
Kč. Tel.: 724 511 329.
•• kniha Veterinární chirurgie od
Monczkové a Šimera za 100 Kč. Tel.:
724 511 329.
•• rotoped, málo používaný, typ
„Omega-E“, možnost nastav. zátěže,
měří tep, čas, metry, PC 3.700, nyní
2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.

•• starší zachovalý dvojmístný
uzavřený kajak, barva červenožlutá;
2.900 Kč, akordeon pro začátečníka,
barva perleť černo-šedá, 32 basů,
1.500 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• monterky pro svářeče nové,
dvoudílné, nehořlavé, postava 180
cm, silnější, mohu zaslat. Tel.: 604
710 758.
•• daruji za odvoz odřezky z polystyren. desek, síla 10 cm. Zbytky
po zateplení, využitelné např. pro
modeláře. Jen sms na tel.: 608 252 541.
•• porcelánové umyvadlo, bledě
modré, cena 150 Kč. Tel.: 607
747 541.
•• schůdky k poschoďové posteli,
3 stupně, 1,1m, 400 Kč; zábrana na
schody, š. 90, v. 70 cm, 600 Kč; souprava židle + stolek, 400 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• Galanterie - doprodej zipy,
knoflíky, gumy, nitě, vlny aj. Jednorázový odprodej se slevou 60%.
K tomu pokladna a pojízdný stojan
na zipy zdarma. Tel.: 603 795 192,
603 796 664.

Seznámení

•• žena 60/175 hledá kamaráda
do sucha i nepohody. Samota je zlá.
Tel.: 607 791 894.
•• žena středních let hledá touto
cestou muže vášnivého, fin. zajištěného, který umí milovat, užívat si
života, s autem k cestování. Ozveš
se? Tel.: 607 231 282.
•• 33letý nekuřák 170/60 s vlastním
domem, by se rád seznámil s dívkou,
pro kterou láska a přátelství není jen
prázdné slovo, dítě není překážkou.
Tel.: 720 628 597.
•• žena 23/162/59 svobodná, hledá
muže nekuřáka do 35 let, pro kterého
by nebyla překážkou moje 1⁄2 roční
dcerka. Tel.: 737 981 363.
•• pohledný a nezkušený hledá
mladinkou dívku pro něžné dotyky,
možná i polibky. Postava a krása
nerozhoduje, ale chuť poznání. Tel.:
731 005 567 jen SMS.

Zaměstnání

•• nabízím brigádu u koní. Někoho,
kdo má s koňmi zkušenosti, jedná se o
dopolední výpomoc. Tel.: 777 877 631
•• do lékárny v Ivančicích hledáme
magistry farmacie na plný nebo
částečný úvazek. Ing. P. Pokorný.
Tel.: 602 744 598.
•• hledám řidiče na rozvoz tisku,
nutný ŘP sk. B. Tel.: 775 977 798.
•• hledám práci na doma, kompletace
výrobků, žádné vstup. poplatky ani
dealerství. Tel.: 732 648 944.
•• 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.
•• 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. Kontakt 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

•• Pro paní Evu z Moravského
Krumlova, která psala vánoční
přání paní Libuši Bakalové z Brna.
Ozvěte se prosím na tel. čísle: 549
241 352, nebo písemně: Bayerova 2,
602 00 Brno, máme pro Vás důležitou informaci.
•• dne 10.1. se našla u bistra Kolis
černá kočička ve stáří asi 8 měsíců.
Tel.: 724 321 199.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo
poštou. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost
a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 3/07 vyjde 9. února 2007, uzávěrka 6. února 2007.
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ŘEV MOTORŮ SE ZRCADLEM

Během uplynulé motoristické sezóny Zrcadlo navštívilo několik motoristických akcí v našem
regionu. Na následujících snímcích Květoslava Adama Vám přinášíme ty nejprestižnější.

Ý Jarek Janiš jako první Čech v historii zvítězil v závodě vozů GT.

Ý Octavie mají za sebou již desátý ročník prestižního seriálu
Česká Pojišťovna – Škoda Octavia cup.

Ý Po dvou sezónách ve třídě 125 ccm pojede brněnský mladík
Karel Abrahám Mistrovství světa ve dvěstěpadesátkách.

Ý Modřický Jan Vonka byl jediným domácím zástupcem
v Mistrovství světa cestovních vozů na brněnském okruhu.

Ý Poprvé se jel v České republice závod seriálu A1 Grand Prix.
Tomáš Enge získal na brněnské trati druhé místo.

Ý Lukáš Pešek dokázal po mnoha letech vybojovat stupně

Ý Po 5 letech kralování ve třídě MotoGP opustil trůn Valentino Rossi.

Ý Vůz Saleen Jarka Janiše před závodem v Brně.

Ý Australan Troy Bayliss se stal mistrem světa ve třídě superbike.

Ý Nejsou to jen auta a motorky, jenž na závodech vypadají
velice zajímavě. Tým Suzuki rozhodně má co předvést.

vítězů v seriálu MS silničních motocyklů pro české barvy.

