Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z
RCA
DLO
Z RCA DLO
Ročník VI. • Číslo 4

23. února 2007

VÝKUP

BOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ
ŽELEZA • PAPÍRU • KŮŽÍ
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
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PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)
Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

FINANČNÍ PŮJČKY
-

i pro živnostníky a důchodce
do 150 tis. Kč
splatnost do 72 měsíců
vyřízení zdarma, bez poplatků!

Mobil: 724 781 310

Kamerami proti neřádům

/Miroslav/ Na nepravosti v ulicích a poškozování veřejného majetku by si mělo posvítit šest bezpečnostních kamer. Ty by měly doplnit
aktivní službu dvou nových městkých strážníků, kteří se již více jak
dva měsíce starají o pořádek ve městě. „Instalace kamerového systému
je schválenou součástí zajištění bezpečnosti ve městě. Je zpracována
projektová dokumentace a požádáno o dotaci. V současné době se
připravuje výběrové řízení na dodavatele. Předpoklad realizace akce je
v průběhu letošního roku,“ sdělil místostarosta Roman Volf.
Potřebné peníze poskytne krajský úřad. V plánu není centrální pult,
ale nahrané záznamy se budou pravidelně sledovat. „Ve městě jsou
vytipována nejrizikovější místa, která budou kamerami sledována
v první fázi. Celý systém je koncipován jako otevřený, aby mohl
být postupně rozšiřován. Vyhodnocování budou provádět strážníci
Městské policie,“ doplnil Roman Volf.
/mask/

Dětští lékaři stávkovali

/Region/ Na minulou středu byla vyhlášena stávka dětských lékařů.
Řada ordinací praktických a dětských lékařů tak měla být zavřena
na protest proti neuspokojivému stavu ve zdravotnictví.
Region ale stávka přiliž nepoznamenala. Například v Miroslavi v době
jarních prázdnin byla jedna z ordinací uzavřena z důvodu čerpání dovolené. V druhé ordinaci se ordinovalo, aby byla zajištěna nutná zdravotnická péče. Na stávku pouze upozorňoval letáček vyvěšený na nástěnce:

U věží atomky postaví větrníky
/Znojemsko/ Mezi starosty obcí
v okruhu JE Dukovany a představiteli ČEZ proběhlo minulé úterý
jednání o záměru společnosti ČEZ
Obnovitelné zdroje s.r.o. vystavět
v okolí Dukovan 39 větrných elektráren, každou o výkonu 2 MW.
Šlo by o dosud největší větrný park
elektráren v ČR za 2,5 miliardy.
„Celý záměr je rozdělen do tří
samostatných etap. Dukovany I. oblast u rozvodny VVN Slavětice
(5 strojů), Dukovany II. - oblast
podél silnice Rouchovany-Slavětice (14 strojů) a Dukovany III.
- oblast v prostoru mezi Jadernou
elektrárnou a obcí Dukovany
(20 strojů). Projektové práce
a územní řízení jsou plánovány
na období 2007 až 2008. Výstavba na období 2009 až 2011.
Celkový počet elektráren bude
výsledkem vzájemného jednání
mezi naší společností, dotčenými
obcemi a majiteli pozemků,“ sdělil Josef Sedlák, generální ředitel
ČEZ Obnovitelné zdroje.
Společnost pro obyvatele
okolních obcí připravila exkurze
na větrný park Pavlov u Jihlavy,
kde stojí větrné elektrárny o stejném výkonu a se srovnatelnými
parametry. Obyvatelé obcí zde
mají možnost posoudit hlučnost
„větrné farmy“ a přesvědčit se,
zda z výstavby „větrníků“ nehrozí žádná rizika. Pro obce, na

jejichž katastru budou postaveny
větrné elektrárny, se počítá s příspěvkem do obecního rozpočtu
ve výši 100 tisíc korun ročně za
jednu větrnou elektrárnu nebo ve
výši 80 tisíc korun plus 0,01 Kč
za vyrobenou kWh.
„Je vidět, že výstavba větrného
parku 39 elektráren je pro skupinu ČEZ nesmírně ekonomická,
protože bude v těsném sousedství

/Miroslav/ V lokalitě bývalého
zahradnictví vyroste až dvanáct
rodinných domků.
Z důvodu teplejšího průběhu
letošní zimy se přípravné stavební práce již mohly rozeběhnout.
Nevyužívaný pozemek s malým
rybníčkem uprostřed kousek od
středu města zásadně změní svůj
vzhled a stane se budoucím domovem pro nové rodiny.
„Na jednáních zastupitelstva
v minulém funkčním období
byla schválena přeměna lokality
bývalého zahradnictví na plochu
určenou k bytové výstavbě. Tento
záměr byl uveden do návrhu konceptu územního plánu. Prostor je
rozčleněn na jednotlivé parcely,
které jsou nabízeny zájemcům,
kteří jsou evidováni na městském

úřadě,“ uvedl k záměru místostarosta Roman Volf.
V současné době je prováděna
demontáž skleníků a i přilehlých
budov, které sloužily jako technické zázemí pro zahradnictví.
Potom bude následovat úprava terénu a vybudování inženýrských
sítí k jednotlivým parcelám.
„V lokalitě je počítáno s individuální bytovou výstavbou,
směrem k ulici Příkopy a také
s řadovou zástavbou nebo bytovým domem sociálního charakteru. Plánujeme také zachování
vodní plochy, jako prvku zlepšujícího životní prostředí a estetiky
území. Termín zahájení výstavby
je podmíněn včasným schválením
územního plánu města,“ dodal
Roman Volf.
/mask/

foto: mask

Parcely pro nové rodinné
domky se už připravují

Důvodem stávky praktických dětských lékařů z krajů Vysočina.
Jihomoravského, Zlínského kraje a okresu Prostějov bylo neřešení
systémových problémů v péči o děti a dorost ze strany státu. Lékaři
projevili svůj nesouhlas s požadavkem zdravotních pojišťoven na vrácení financí za preventivní prohlídky a očkování řádně provedené
v roce 2006 v souladu se zákonem. Nesouhlasí s nabízeným cenovým
dodatkem VZP na rok 2007. Odmítají omezovat poskytování zdravotní
péče a léků, což jim ukládá úhradová vyhláška pro rok 2007. Obávají
se zániku dosud fungujícího systému zdravotní péče o děti a dorost.
Na poliklinice v Moravském Krumlově se na dětském oddělení
také ordinovalo. Ve Znojmě z 21 praktických lékařů stávkovali jen tři.
Lékaři se ke stávce připojili především formálně například právě vyvěšením informačního letáku ve svých ordinacích.
/mask/

rozvodny, kam je možno se napojit. Kdyby šli do jiných lokalit,
museli by i několik kilometrů tahat kabely. Takže zájem je jasný,
bude to v stávající lokalitě. Ano,
mnozí občané obce jsou pro nový
typ ekologické energie, ale nesmí
to ovlivnit důležitý faktor a to je
kvalita života. Pro mě bude vždy
kvalita života a životní prostředí
občanů na prvním místě a až po

ekonomice a profitu.
Je ale třeba upozornit na to, že
obce Dukovany a Rouchovany
nedávno dostaly od ČEZu jako
kompenzaci 5 milionů. Obce
v JM kraji jako Rešice a Horní
Dubňany jen 500 tisíc. Není
to závist! Ale žijeme ve stejné
vzdálenosti, tvrdím, že vzdušnou
čarou to jsou asi tři kilometry.
/dokončení na straně 2/

foto: mask
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Jak to vidí „na kraji“... Budou měnit razítka
Jak vnímáte snahy sdružení obcí Energoregion 2020 získat prostřednictvím novelizace „Atomového“ zákona příspěvky do obecních
pokladen ve dvaceti kilometrovém pásmu okolo EDU? Jak by podle
Vás mohl kraj Energoregionu pomoci?
Václav Horák, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj se sdružením obcí i obcím samotným snaží pomáhat v rámci nejrůznějších programů - například v rámci Programu
rozvoje venkova, na který má kraj v letošním rozpočtu vyčleněno
65 milionů korun. Obce ovšem mohou „dosáhnout“ na krajské peníze
i v rámci Fondu rozvoje JMK, Fondu životního prostředí a nejrůznějších dotačních programů. V této snaze ovšem Jihomoravský kraj bude
vždy limitován možnostmi svého rozpočtu.
Co říkáte stávce dětských lékařů, která proběhla v minulém týdnu?
Dotýká se nějakým způsobem stávka také kraje?
MUDr. František Adamec, člen Rady JMK
Je to věc dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty poskytovatelů zdravotní péče. Kraje se tento problém nedotýká.

Městské lesy v Krumlově
mají nového jednatele

/Moravský Krumlov/ Dosavadního šéfa městských lesů Ing. Dušana
Utinka, Ph.D., který skončil 15. prosince 2006, nahradil Jiří Rozmahel.
Předmětem podnikání společnosti, kterou založilo město Moravský
Krumlov, je hospodaření v městských lesích, vlastní pěstování dubových
sazenic, režijně provozovaná myslivost i prodej vánočních stromků.
„Hlavním úkolem firmy MLMK je péče o lesy ve vlastnictví města
Moravský Krumlov, dále poskytujeme služby v oblasti lesnictví.
V těchto ohledech se tedy nic nemění,“ uvedl Jiří Rozmahel, nový
jednatel společnosti.
A dále uvedl: „Na jaře se bude sázet asi 20 tisíc sazenic, především
dubů a borovic. Kromě umělé výsadby se snažíme využívat tzv. přirozenou obnovu lesa, tj. přirozený růst stromků přímo z vypadlých
semen. Městské lesy také prodávají palivové dříví, lze je zakoupit
buď v podobě polínek v délce 25,33 a 50 cm nebo jako rovnané metry.
Další možností získání palivového dříví je úklid potěžebních zbytků,
takzvaná samovýroba. A co se týká národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence, ty jsou v působnosti Správy CHKO
Pálava. Firma Městské lesy Moravský Krumlov pro ni vykonává v rezervaci práce jako jsou výseky nepůvodních dřevin, sečení luk apod.
Rozvoji turistických stezek se samozřejmě nebráníme, podrobnější
informace lze ale získat na městském úřadě.“
U Moravského Krumlova se také nachází významné lesní hospodářství, kterým je obora. Obora Moravský Krumlov je majetkem Lesů
České republiky a hospodaří v ní Lesní závod Židlochovice. „V dnešní podobě je přibližně od roku 1993, kdy se od ní oddělily Městské
lesy M. Krumlov. Jinak řečeno, lesy ve vlastnictví města se v oboře
dnes již nenachází,“ dodal Jiří Rozmahel.
/mask/

MSPORT

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

VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ KOPAČEK
NIKE • LOTTO
A OBUVI
ADIDAS • PUMA

NEW BALANCE
DIADORA • ASICS
LOAP • POWER, ...

690,-

již od

Kč

/Znojemsko/ Ve čtvrtek 22.
února dostala obec Višňové zpět
statut městyse a obec Jevišovice
se stala opět městem.
Představitelé obcí si pro jmenovací dekret zajeli do Prahy.
„Zažádali jsme již před čtyřmi
lety. Byla to iniciativa starostů
těch obcí, kteří chtěli získat titul
město nebo městys. Po interpelacích byl schválen zákon o tom, že
obcím, které do roku 1945 tento
titul měly, může být navrácen.
Když tu byla tato možnost, tak
jsme ji využili. Protože nám bylo
vyhověno, tak dnes jedeme do
Prahy převzít tento titul. Konkrétní dopad to ale samozřejmě nemá,
je to jen pocitová záležitost. Polovina lidí vám řekne, že je to zbytečné a druhá polovina z toho má
upřímnou radost. Budeme muset
vyměnit razítka a hlavičky na
obálkách a nahradit název obec

U věží atomky postaví...
Je to snad daleko od elektrárny? Trpíme pohledem stejně tak
jako občané těchto obcí. Je to zásah do krajiny a ovlivňuje úžasný
kolorit jihomoravských vesniček
a jejich klid. Ano, nebyla by sice
nová silnice nebo čistička, ale i
jiné obce tak žijí a nemají zásah
do krajiny.
Atomová elektrárna je velká
změna rázu krajiny a to, že lidé
jsou už k tomu letargičtí, je druhá
věc. Máme právo na kompenzaci.
Mají přijít větrné elektrárny a tvrdím, že to postihne v nejbližším
okolí asi kolem 7 až 10 tisíc lidí.
Musí se to vysvětlit a také kompenzovat. Všichni víme, co se za
léta naslibovalo. Levná elektřina
s přímotopy, ale stále platíme
stejnou elektriku jako ostatní,
kteří elektrárnu nevidí. Trvám na
tom, že jsem pro moderní energii
a věřím, že většina lidí také, ale
lidé musí mít pocit, že se také stará někdo o ně. Měli bychom mít
na katastru dvě elektrárny. Záleží
na občanech, jak se rozhodnou.
V záležitosti větrných elektráren nás již oslovila i jedna
zahraniční firma s podobnými
podmínkami. Ale komu chcete
dnes věřit,“ prohlásil Jiří Stanislav, starosta Horních Dubňan.
Objevily se i názory, že je re-

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

pojišťovna, a.s.

Zvýhodněné
povinné ručení pro:
lékaře, držitele ZTP
a občany od 55 let

I nadále si naše pojišťovna zachovává
nízké ceny povinného ručení, a to díky
segmentaci obyvatel a věku pojistníka.
Nová pracovní doba:
PO a ST 9.00-16.30 • ÚT a ČT 9.00-16.00
Náměstí TGM 40, Knížecí dům - 1. patro
Moravský Krumlov, tel.: 515 220 972

Jevišovice za město Jevišovice,“
informoval starosta města Jevišovice Oldřich Kukla.
V historii statut města či městečka býval prestižní záležitostí.
Obyvatelům i vlastníkům zajišťoval vyšší společenské postavení
i hospodářskou prosperitu. Povýšení na město či městys bylo významnou událostí. Udílení vyššího statutu obcím bývalo výsadou
králů. Královská kancelář také
obvykle vydala listinu o získaných právech města či městečka.
Doba se ale změnila a povýšení
na městečko již není spojeno se
středověkými výsadami jako trestání na hrdle nebo pořádání trhů.
„Je to pro nás především čest
a řada občanů pamětníků si na titul městys pamatuje. Tento je pro
nás již historický. Proto, aby nám
byl tento titul navrácen, jsme museli do parlamentu dodat spoustu

OSLAVANY

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

Nástrojáře - obsluhu CNC
Obráběče kovů
Technologa obrábění
Provozního technologa
Metalografického laboranta
Kalkulanta
Skladníka
(SOU, zákl. PC, VZV,
praxe výhodou, odpovědnost)

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší profil prac. míst naleznete na:
www.job.cz nebo www.uradprace.cz
Informace podáváme na adrese:
Padochovská 1, 664 12 Oslavany, tel.: 546 418 107,
e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz

gion tak zatížen, že už tu chybí
jen raketová základna, věznice,
a sklad chemicky nebezpečných
látek. Přitom podle zástupců
ČEZ má tato lokalita průmyslový
charakter. Nelze ale zpochybnit,
že pohyb vrtulí bude vidět ještě
dál než věže EDU, protože když
budou v horní úvrati, tak budou
ještě o 20 metrů nad věžemi.
„Podporujeme tento region a to
se týká i za dvacetikilometrovým
pásmem od EDU a to tak, aby lidé
měli určitý prospěch z provozu
elektrárny,“ oponoval ředitel jaderné elektrárny Zdeněk Linhart.
„Co se týká prvotní informace
o výstavbě větrných elektráren na
katastru naší obce, tak tuto jsme
prodiskutovali na prosincovém
zastupitelstvu. Zastupitelé se
shodli na tom, že vyčkáme a využijeme návštěvy větrného parku,
kterou organizuje investor a na
kterou mají možnost jet všichni
občané. V plánu je další kolo
této exkurze a až po této budeme
situaci formou veřejného projednání nebo spíše diskuze řešit se
všemi občany. Takže se chceme
nejdříve podívat a „ošahat“ si větrné elektrárny. Větrné elektrárny
v počtu pěti kusů bychom měli
mít na hranici katastru a vidíme
v tom především finanční přínos

Jevišovice se staly opět městem
materiálů, které vypovídají o naší
historii. Lidé tento titul přijímají
otevřeně, protože nás určitě více
zviditelní, jsme přece jen větší sídelní obec, zasloužíme si označení
městys. Je to pro nás dobré, při-

foto: mask
nese to určitě prestiž, ale budeme
muset měnit razítka a označení,“
řekl starosta Višňového Jan Daniel.
Mezi obce, které povýšily, jsou
i Vémyslice. Ty získaly titul městys v loňském prosinci. /mask/

pro obec,“ informoval starosta
Rešic Bohuslav Šumpela.
„Společnost ČEZ Obnovitelné
zdroje má připravenou také nadstandardní nabídku. Každá obec,
v jejímž katastru bude stát 10 a
více větrných elektráren, získá
opční právo na odkup jednoho
stroje dle vlastního výběru. Toto
právo může obec uplatnit do 5 let
od zprovoznění elektráren,“ řekl
Josef Sedlák.
„To je obrovská částka, 80
milionů za jednu elektrárnu pro
tak malou obec. Nikdo nehovoří
o tom, co budeme muset platit
na údržbu nebo co bude, když
nebude foukat vítr. To je zátěž,
snad kdyby to dali zadarmo jako
bonus, tak snad. Možná se do

toho některé obce pustí, když
seženou peníze,“ zauvažoval Jiří
Stanislav.
„Je pro nás samozřejmě jednodušší, když je blízko připojení
a nevzrostou další náklady. My
doufáme, že se nám záměr v této
lokalitě podaří. Za ideálních podmínek vyroste první elektrárna
v lokalitě Dukovany I. za slavětickou rozvodnou a bude jich
tam pět v roce 2009, když nebude
příliš administrativních průtahů
a se souhlasem obcí. Pak bude
následovat lokalita Dukovany II.
Poslední fází budou Dukovany
III, protože to je zájmová oblast
čtyř obcí a ta bude zbudována
zhruba v roce 2011,“ dodal ředitel
Josef Sedlák.
/mask/

Miliony byly rozděleny

/Ivančice/ Mezi prvními schválilo svůj rozpočet na rok 2007 město
Ivančice. Stalo se tak 5. února na veřejném jednání zastupitelstva.
„Na straně příjmů i výdajů se jedná o částku 184 938 100 Kč, z nichž
podstatnou část tvoří takzvané mandatorní výdaje a jejich použití se
řídí předem přesně stanovenými pravidly jako jsou sociální dávky,
příspěvek státu na výkon státní správy a pečovatelskou službu atd. Pro
investiční akce je vyčleněna částka asi 30 milionů Kč, která zahrnuje
jednak dokončení záměrů, schválených v minulém roce a jednak celou
řadu dalších, nově navržených. Pozornost je věnována i přípravě projektů pro podání žádostí o dotace z tuzemských i evropských zdrojů.
V rozpočtu se nezapomnělo například i na místní části, kde se jedná
hlavně o opravy komunikací a v Řeznovicích i o práce na rekolaudaci
restaurace a projektovou dokumentaci pro vybudování víceúčelového
sálu v areálu sportovního hřiště,“ uvedl starosta Vojtěch Adam. /jak/
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Spor mezi nájemcem, policií a Finančním úřadem trvá REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Oslavany, Ivančice/ Demonstrací a symbolickou blokádou
vchodu do Finančního úřadu
v Ivančicích vyvrcholil vloni v červenci spor soukromé firmy, Policie ČR a Finančního úřadu.
Skupina šesti lidí s transparenty chtěla upozornit na zneužívání
postavení úředníků. Organizátor
celé akce Jiří Tomek, předseda představenstva firmy G&C
Pacific, přijel do Ivančic i se
svými zaměstnanci z nedalekých
Oslavan, kde má firma v místním
zámku sídlo.
Ani po půl roce není ve sporu
jasno. „V červnu loňského roku
jsme uplatnili nárok na náhradu
škody ve výši 200 milionů korun
u Ministestva spravedlnosti ČR
a to na základě nezákonného
postupu FÚ v Ivančicích a Po-

licie ČR. V zákonné lhůtě nám
ministerstvo odpovědělo, že náš
nárok neuznává, takže jsme jej
znovu uplatnili v prosinci u soudu
v Praze. V reakci na tuto žalobu
jsem byl hned 4. ledna 2007
Policí ČR obviněn ze spáchání
daňové trestné činnosti. Podotýkám, že daňová kontrola ve věci
doposud neskončila a naše společnost prokázala existenci veškerého zboží, které pan Vybíral
z FÚ v Ivančicích zpochybňoval.
Při zahájení trestního stíhání mi
pplk. Rotrekl z Policie ČR odmítl umožnit nahlédnout do spisu,
na což mám ze zákona právo,“
uvedl k vývoji Jiří Tomek.
Po stížnosti mu byl spis k nahlédnutí předložen. V této chvíli
se panu Tomkovi poprvé dostalo
do ruky trestní oznámení, které

Je lokalita Karlov opravdu
takovým problémem?

foto: archiv

/Těšetice/ Po zhruba čtyřech měsících mají v obci Těšetice nové
zastupitelstvo. Pro malý počet kandidujících zastupitelů se volby
v řádném podzimním termínu nekonaly a až do náhradního termínu
řídil chod věcí veřejných státní pověřenec. Do nových voleb se přihlásilo celkem 32 kandidátů. To je velký nárůst oproti říjnovým volbám,
do kterých se přihlásili jen tři komunističtí kandidáti. Nové sedmičlenné zastupitelstvo si tak nyní může ze svého středu zvolit starostu nebo
starostku. Sobotní volby ukázaly, že jako nejsilnější je v této obci Těšetické sdružení nezávislých kandidátů, které získalo celkem tři mandáty.
Nejvíce hlasů ale získal Karel Bobek, kterému dalo důvěru 121 voličů.
Karel Bobek také bude kandidovat na post starosty. Před novým zastupitelstvem je hodně práce, protože se tato obec potýká s problémy,
které jsou pro menší vesnice tak typické. Jedním takovým oříškem,
který je pro Těšetice specifický, je již léta chátrající budova vyhořelé
kinokavárny, jejíž torzo stojí na očích všem občanům.
/mask/

ho jako osobu obviňovalo ze
spáchání trestné činnosti. „Křivé
obvinění vyplývá zcela jasně
z trestního spisu. Požádal jsem
proto pplk. Rotrekla o okopírování listin, které tuto skutečnost
dokazují a to dne 25. ledna 2007.
Na to mám opět zákonný nárok.
Pplk. Rotrekl mi odmítl kopie vyhotovit a do dnešního dne jsem je
neobdržel, i když je moje obhájkyně JUDr. Tomková opakovaně
požadovala. Proto jsem ve věci
podal návrh na Nejvyšší státní
zastupitelství s tím, že se domnívám, že ve věci spolupracují
pracovníci policie a finančních
orgánů se skutečnými pachateli
daňové trestné činnosti. Bližší
podrobnosti případu nemohu pochopitelně bez souhlasu nejvyšší
státní zástupkyně uvádět. Uvádím

jen, že jsem ji v této souvislosti
požádal o ochranu mé osoby, neboť propojení zainteresovaných
osob na organizovaný zločin je
zcela zřejmé,“ vysvětluje dále
podnikatel Jiří Tomek.
Podle jeho slov proběhlo ve
věci za přítomnosti redaktora
MF Dnes jednání s ředitelem FÚ
Brno III ing. Kubou. Ten v rámci
korektního jednání přislíbil rychlé vyřešení záležitosti. Po zjištění
těchto závažných indicií však byl
Jiří Tomek nucen požádat FÚ
Brno III, který tento případ v současnosti šetří, o provedení dalších
úkonů v daňovém řízení.
„Výše nárokované škody se
k dnešnímu dni přibližuje 320
milionům a každým dnem se
zvyšuje o 60 tisíc korun,“ podotkl
na závěr Jiří Tomek.
/jak/

Stárnutí populace a přibývající počet důchodců na jedné
straně a na druhé stále se snižující počet ekonomicky aktivních
lidí. To jsou důvody zpožděné
reformy penzijního systému.
Přitom dnešní třicátníci si možná bez reformy v důchodu ani
nezatančí, což teprve takový
pobyt u moře.
Ve své stávající podobě, tedy
bez jakýchkoliv změn, je náš
penzijních systém neudržitelný
a dlouhodobě neufinancovatelný. Dříve nebo později by
vedl k obrovskému deficitu
a k zhroucení.
Otázkou ale je, co si pod pojmem penzijní reforma máme
představit? Spoléhat se na názor,
že se začne rodit více dětí a ty
nás uživí, je zřejmě mylný. Ty
přijdou na trh práce zhruba za
20 až 25 let. Co tedy mají dělat
silné ročníky z 70 let minulého
století? Připravit se snad na to, že
se jim posune hranice odchodu do
důchodu? A kde má tato hranice
své meze? Budou snad do práce
chodit sešlí stařečkové a to ještě
za předpokladu, že se toho možná
dožijí. Když se nemohu spoléhat
na další silnou generaci, ale při-

my opravdu počítá, a motivovat
občany, aby začali brát spoření
na svoji penzi vážně.
Možností by například bylo
zvýšit maximální měsíční příspěvek občanům, kteří si dobrovolně
spoří na penzi. Možné navržení
zvýšení příspěvku ze současných
150 korun na minimálně dvojnásobek nebo ještě lépe na trojnásobek, tedy na 350 až 450 korun.
V současnosti totiž státní příspěvek nemotivuje lidi platit si
více. S takto pojatou reformou se
vlastně zkombinuje zavedení takzvaného povinného kapitálového
penzijního spoření, což se někdy
uvádí jako druhý pilíř reformy.
V každém případě to bude
znamenat podstatné zvýšení
příspěvku občanů do penzijního
systému. Proto každý, kdo si
bude chtít zajistit ve stáří vyšší
standart, bude si muset asi na
to šetřit nějakou formou, nebo
možná jinými investicemi. Od
hromadění šperků po smlouvy
se svými potomky, či jinými
blízkými, že se o něj postarají
třeba za odkázaný majetek.
Ale protože ne všichni máme
stejný výchozí bod a šanci na nahromadění si dostatečných zásob

na stáří, nebudeme mít důchody
nikdy všichni stejné, to není možné. Zdroje jsou omezené. Pokud
bude lidí přibývat, je nemožné pro
všechny udržet současnou kvalitu
života, ale především je nemožné,
aby si každý sám zajistil nadstandardní zajištění na stáří.
Penzijní reforma musí vniknout na základě širší politické
shody. Jít ale do některých nepopulárních kroků, které budou mít
přímý negativní dopad na občana,
se jen tak nějaké vládě nechce
a proto se reforma stále odkládá.
Možné by také bylo jít cestou
daňových úlev pro ty, co si spoří.
Kdo ovšem většinu projí dnes,
tomu zůstane málo na pozdější
dobu. Podle jednoho názoru,
a jistě ne špatného, jsou prostředkem k zajištění se na stáří také
dobře vychované děti, které se
o své staré rodiče budou chtít postarat. Člověk by se na stáří měl
začít připravovat mnohem dříve,
a než až ho začnou bolet kolena
a záda, nebo začne polehávat
po nemocnicích.
Určitě se ale s mnohými shodnu, že důležité je uchovat se
v dobrém zdravotním i duševním
stavu co nejdéle.
/mask/

Teprve nyní volili zastupitele

Bude důchod pro všechny, nebo systém zkolabuje?
tom si chci udržet svůj životní
standard i v důchodu, tak mi nezbývá, než si začít spořit již teď.
Jisté je, že v následujících
letech bude muset přijít vláda
s úpravou parametrů našeho
dosavadního státního důchodového pilíře. Chceme-li, aby naše
úroveň starobních důchodů byla
udržitelná a perspektivně se i dále
zvyšovala a přiblížila se úrovni
průměrné mzdy, je nezbytné, aby
se zvýšilo financování penzijního
systému, a tak se odstranil stávající deficit důchodového účtu
státního rozpočtu.
Budou se proto muset zvýšit
toky peněz, které do systému budou směřovat. Jistě, ale má to být
na dobrovolnosti nebo striktně
stanovená forma, a jak motivovat
lidi, aby si na důchod spořili?
Řešení je jednoduché. Stát by
měl zvýšit příspěvek k penzijnímu připojištění. Lidé si sice
spoří, ukládají si peníze, ale stále
velmi nízké částky. V průměru si
lidé spoří na důchod pouze 2 až
3 procenta příjmů, ale optimální
hladina by však měla být 7 - 8
procent svých příjmů. Stát by
měl dát lidem více najevo, že
s tímto pilířem důchodové refor-

IERACO - WECH s.r.o.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VÝROBA ZAHRADNÍCH PRVKŮ
SCHODY, KVĚTINÁČE, ZÁKRYTOVÉ DESKY
ODVODŇOVACÍ ŽLABY ATD.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
PRODEJ PÍSKU A PYTLOVANÉHO CEMENTU
VÝKUP PALET

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

Jistě si většina z vás ještě vzpomene na dobu před několika měsíci, kdy byl vyvolán velký rozruch kolem rekultivace a eventuálního
dalšího využití prostoru bývalé skládky na Karlově. Hnacím motorem
problematiky byl záměr firmy STAPO Morava zřídit na části rekultivovaného prostoru plochu pro umístění mezideponie inertní stavební suti
s její následnou recyklací mobilní drtičkou.
Od komunálních voleb už uplynulo čtvrt roku a je třeba podat
informaci o dalším vývoji. Tak tedy především jsou vypracovány
dva projekty pro rekultivaci. První projekt je uvažován jako klasická
rekultivace se zatěsněním tělesa skládky jílovou vrstvou s následným
překrytím ornicí a osázení keři a stromy po celé ploše bývalé skládky
o rozloze cca 5 hektarů. V druhém projektu je zamýšleno využití části
lokality - cca 15 % plochy jako místo pro mezideponii stavebních
sutí a jejich následnou recyklací pomocí mobilního drtícího zařízení.
Na lokalitu s vybudovanou zpevněnou plochou by byla navážena
suť a stavební odpad z prováděných stavebních prací v Ivančicích
a v nejbližším okolí. Drtící zařízení by bylo na lokalitu dovezeno
po efektivním naplnění mezideponie a následně by bylo v činnosti
dle schváleného Provozního řádu pro dané pracoviště.
Koncem minulého roku byla Mgr. Liborem Vodičkou podána žádost
na Českou inspekci životního prostředí o prošetření způsobu realizace
rekultivačních prací na bývalé černé skládce na Karlově. Dne 5. ledna
tohoto roku byla Českou inspekcí životního prostředí provedena fyzická
kontrola stavu lokality Karlov a následně kontrola dokumentace l
plánované rekultivace. Pro vaši informaci uvedu citace dokumentu ČIŽP,
adresované jednak Mgr. Vodičkovi, jednak Městu Ivančice. Současný
stav bývalé skládky na Karlově odpovídá zjištění stavu k 14.7.2003
a opatřením vydaným ČIŽP. Při kontrole dne 5.1.2007 nebyly zjištěny
nové návozy odpadů ani terénní úpravy dříve uložených materiálů.
V protokolu je konstatováno, že dle projektové dokumentace
se verze s využitím části lokality pro recyklaci stavební suti jeví
ekologičtější, než současný stav nakládání se stavebním odpadem,
tj. jeho odvoz a ukládání na skládku Žabčice resp. Bratčice.
V tomto kombinovaném projektu bude osázena či zalesněna
zbývající plocha bývalé skládky. Závěrem zpráva konstatuje, že
rekultivace bývalé skládky bude přínosem pro životní prostředí
a přispěje k začlenění skládky do okolní krajiny. Zamýšlené vybudování recyklačního střediska stavebních odpadů z ivančické aglomerace
v dané lokalitě má své odůvodnění - extravilán obce, přístupnost
z komunikace Ivančice - Moravský Krumlov, lokalita je oddělena
od obce lesem a přispěje k plnění plánu odpadového hospodářství
Ivančicka. Vlastní realizace je odložena do doby vyřešení majetkoprávních vztahů a vynětí pozemků ze ZPF a následné změny využití území.
Tolik z protokolu. Práce na řešení lokality Karlov tedy pokračují.
Jejich výsledkem bude optimální řešení v souladu se zájmy obyvatel
našeho města a nebližšího okolí i v souladu s koncepcí ochrany
životního prostředí JM kraje.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta

Oslavany utrpěly ztrátu
/Oslavany/ Ve čtvrtek 8. února náhle zemřel člen zastupitelstva
a součastně rady města Oslavany pan Jan Holý.
Jeho ztráta je velmi těžká a to nejen pro rodinu, městské zastupitelstvo, ale i město jako celek. Jan Holý vykonával funkci
radního a vedl také oslavanské kino. Všichni se musíme s touto
ztrátou vyrovnat, protože život běží dál. Proto 14. února proběhlo
mimořádné zastupitelstvo a rada města. Z těchto vyplynulo, že novým zastupitelem se stal Václav Vaněček za volební stranu KSČM
ze které vzešel i Jan Holý. Novému zastupiteli bylo předáno osvědčení a před zastupitelstvem složil slib. Na uvolněné místo radního
proběhla volba. Byl navržen stávající zastupitel Ladislav Horák,
který byl jednohlasně zvolen novým členem rady města Oslavan.
Protože Ladislav Horák je současně předsedou kontrolního výboru,
tak se této funkce vzdal a na jeho místo byla zvolena Jana Malá.
Závěrem bych touto cestou chtěl ještě jednou Janu Holému poděkovat za jeho přínosnou a dlouhodobou práci pro město a jménem
města Oslavany i jménem svým vyjádřit jeho rodině a pozůstalým
hlubokou soustrast.
Vít Aldorf, starosta města Oslavany
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SAVANAH – EKO s. r. o.
STAVEBNINY- VELKOOBCHOD IVANČICE
v areálu cihelny, Mřenkova ul. 106
Od 1. 3. 2007 bude zahájen provoz velkoobchodu s veškerým stavebním materiálem
pro velkoodběratele v areálu bývalé cihelny v Ivančicích.

NABÍDKA:
-

komplexní cihelný program firmy Heluz
zdící materiály, omítkové směsi, fasádní barvy
stavební železo, izolace
střešní krytiny
plastová okna
zámkové, plošné a vymývané dlažby
silniční a zahradní obrubníky, ztracené bednění
stavební prvky zahradní architektury,
včetně přístřešků, altánků apod.
- výroba garážových i jiných vrat (i zateplených)

Podrobně na našich webových stránkách www.savanah.cz
Přijímáme objednávky pro tento rok na komplexní dodávky stavebních prvků na Vaši stavbu.
Využijte našich služeb a zbavte se starostí se zajišťováním materiálu.
U nás nakoupíte levněji jak u předních výrobců. Dodávky zajišťujeme vlastní dopravou až na místo.

Pracovní doba: po - pá 8:00 - 15:00
mobil: 737 246 972 • tel./fax: 546 210 698 • web: www.savanah.cz
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

Letní dovolená
začíná u nás!

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

© TMK travel 2007 - sezónní nabídka
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Vyřízení příspěvku
od zaměstnavatele
Dárkové poukazy

Pro všechny
jednotlivce, rodiny, kolektivy
do všech schránek
v našem regionu

1 1 1 1 1
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Zeptali jsme se: Pavla Dočkala, místostarosty Ivančic

Jste nově zvoleným druhým místostarostou. Co je náplní Vaší práce?
Prioritně se zabývám oblastmi, které bezprostředně souvisí
s výkonem samosprávy města.
Konkrétně se jedná o dohled nad
správou majetku města, správou
a ochranou investic, dozorem nad
neškolskými příspěvkovými organizacemi města. Nesmím zapomenout ani na problematiku Svazku
vodovodu a kanalizací Ivančicko.
S jakými plány jste šel do tohoto nelehkého úřadu? Bude to mít
pro město přínos?
Mé plány dělím do několika
okruhů. Krátkodobé, z nichž naprosto zásadní plán bylo ihned po
mém příchodu na Městský úřad
se seznámit a to detailně s problematikou vlastního řízení města
a s celým komplexem činností,
které budu mít na starosti. Prvním
z konkrétních úkolů bylo řešit
transformaci Penzionu pro důchodce. Myslím, že tento problém
je již vyřešen a nyní se již zabývám
analýzou ostatních příspěvkových
organizací. Především kladu důraz
na ekonomiku těchto organizací
a hledáme v rámci vedení města
východiska pro další fungování
těchto organizací. Dalším z krátkodobých, byť koncepčních úkolů
je provést reorganizaci a zefektiv-

nění činnosti úřadu. Dlouhodobé
úkoly vyplývají určitě z volebního
programu hnutí Nezávislé Ivančice, za které jsem kandidoval do
zastupitelstva obce. Jsem přesvědčen, že právě důsledné plnění volebního programu bude přínosem
pro město.
Co je pro Vás z dlouhodobého
hlediska prioritou?
Pro mě osobně je prioritou vytvoření koncepce rozvoje města
a to nejen v krátkodobém horizontu
volebního období, ale spolupodílet
se, a záměrně říkám spolupodílet,
na tvorbě dlouhodobé koncepce
města. Tato dlouhodobá koncepce
by měla směrovat rozvoj města dle
mého názoru minimálně v rozsahu
10-20 let. Otázkou je, kdo by se
měl na vytváření koncepce podílet.
Můj názor je, že koncepce by měla
být výsledkem jednání minimálně
všech politických stran a uskupení,
které se v současné době na vedení
města podílí. Samozřejmě, že každé hnutí a strana měla a má svůj
volební program. Je zde ale možné
najít mnoho společných rysů. Tímto materiálem by se následně řídilo
nejen současné vedení města, ale
také další vedení, která vzejdou
z dalších voleb do obecních zastupitelstev.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce samosprávu a občany tíží?
Samosprávu, a tím myslím
vedení města, určitě tíží dluhová
služba, která se ovšem za minulého vedení obce výrazně snížila
a jistě i tato zkušenost je mementem do budoucna. Město má
vytvořeny projekty a dále připravuje mnoho projektů, na základě
kterých lze žádat o různé formy
dotací ať už na úrovni krajů, popřípadě příslušných ministerstev.
Město samozřejmě tíží problematika rekonstrukce kanalizační

sítě, na jejímž konci by měly být
upravené chodníky a silnice a to je
asi věc, která nejvíc tíží i občany.
Z dalších věcí, které město tíží,
je to určitě bezpečnostní situace
ve městě. Proto hodláme nejen
posilovat počty strážníků městské
policie, ale velkou pozornost věnujeme zřízení kamerového systému.
Dalším velkým problémem je
řešení dopravní situace ve městě.
Zde půjdeme cestou odklonu minimálně nákladní dopravy na tzv.
Jižní obchvat. Co se týče osobní
dopravy, a to ať v oblasti vlastního
průjezdu městem nebo parkování,
je několik variant řešení a s těmi
budeme Vaše čtenáře určitě seznamovat. Vidíte, že se snažíme
nejen problémy nacházet, ale také
je efektivně řešit.
Rozvíjí se Ivančice?
Ivančice se určitě rozvíjí a rozvíjet budou. Největší rozvoj určitě
zaznamenáte v okamžiku, kdy bude
město mít dlouhodobou koncepci
rozvoje, jak jsem již popsal před
chvílí, a budeme se podle něho
řídit. V rámci rozvoje si musíme
položit otázku, zda máme nejen
návštěvníkům města, ale i potenciálním novým obyvatelům,
co nabídnout. Návštěvníkům lze
nabídnout nejen velice pěkné
okolí města a památky známé, ale i
památky, kolem kterých chodíme,
bereme je jako součást obce, a
nic víc. To se týká třeba židovské
synagogy, která je i v širším měřítku velice významná. Je naprosto jedinečnou pozdně empírovou
stavbou, největší na Moravě. I
přes tuto okolnost se finance na
zrekonstruování této nemovitosti
získávají velice těžce. Už minulé
vedení Ivančic zadalo vypracování a nyní již má zpracovanou dle
mého názoru velice zdařilou studii
na využití synagogy a věřím, že se
nakonec podaří získat prostředky

na její rekonstrukci. Myslím, že
návštěvníci by si také zasloužili
mít možnost shlédnout náměstí
bez všudypřítomných vozidel, ale
to zase bezprostředně souvisí s řešením dopravní situace ve městě.
V co se synagoga promění?
Interiér by měl sloužit pro pořádání koncertů, popřípadě výstav.
Synagoga by se mohla stát tím
kulturním stánkem, který v současné době městu chybí. Nechci
tím samozřejmě snižovat význam
nádherného sálu v Hotelu Besední dům a nechci zapomínat ani
na ostatní památky a památkové
objekty. Všechny tyto památky
minulosti má město zahrnuto do
programu regenerace památkové
zóny, což je jistě velice dobrý základ, na kterém lze stavět. Město
má ale zájem o nové obyvatele,
a proto se nebrání činnostem
soukromých developerů, kteří
vytipovávají lokality a následně
zpracovávají studie na zástavbu
obytnými domy. Zde si určitě potenciální nový obyvatel může vybrat z možností a to ať už z nově postavených bytů na sídlišti, popřípadě
může volit jinou variantu. Například
v lokalitě na Brněnce investor počítal s výstavbou tzv. startovacích
domů, takže myslím, že i novým
obyvatelům je co nabídnout.
Obracejí se na Vás občané se
svými problémy nebo stížnostmi?
Ano. Obyvatelé však mnohdy
přicházejí se svými problémy,
které se týkají státní správy, ale
chápu, že normální občan nerozlišuje státní správu a samosprávu,
ale vidí jen jeden úřad. Určitě se
jim snažím se v mezích svých
možností pomoci.
Jaké jsou Vaše pocity po sto
dnech v úřadě?
Jedou větou se dá říct, že práce,
kterou nyní dělám, mě baví.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

AUTOBAZAR ROSICE

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Digitalizace TV a rozhlasového vysílání trochu jinak

Digitalizace, digitalizae a ještě jednou digitalizace. Konfrontaci s tímto pojmem se v poslední době neubrání snad
nikdo z nás a jde o klíčové slovo, které již delší dobu zaznívá
v souvislosti s mnoha různými oblastmi médií. Digitalizace
televizního vysílání nepochybně představuje v historii vysílání
podobný posun, jakým byl nástup barevného obrazu. Přináší
kvalitnější obraz i zvuk, naprosté většině diváků zlepšuje
příjem signálu a umožňuje přenos většího počtu televizních,
ale také rozhlasových kanálů. A protože je řešena všude, nevyhýbá se ani Ivančicím a okolí.
Nezmíním se vůbec o technických záležitostech problému,
které jistě nejsou jednoduché, ale jenom o některých aspektech, které prvotní informace vlastníka kabelových rozvodů
vyvolala ve vztahu k městu Ivančice. Město Ivančice není
vlastníkem a provozovatelem ani jednoho metru kabelových rozvodů na území města, a to přesto, že se na jejich
vybudování v první polovině devadesátých let významně
podílelo. Vztah města a provozovatele je stanoven Smlouvou o spolupráci pro rozvod TKR. Městu je podle smlouvy
zdarma přidělen infokanál, na kterém vysílá TIV. Město
tedy nemá možnost bezprostředně ovlivňovat cenové nebo
programové nabídky, ani rozsah dalších služeb místního
provozovatele. Možností šíření a příjmu TV signálu je více
a záleží na každém spotřebiteli, kterou z možností pro sebe
zvolí. Ať už státem garantované s omezenou nabídkou nebo
komerční. Na výběr je zejména příjem již zmiňovaného kabelového signálu (DVB-C), satelitního (DVB-S), pozemního
(DVB-T), případně dalších forem šíření digitálního signálu.
Záleží na každém, co si z nabídky vybere a co mu bude vyhovovat, jak po stránce programové, tak cenové nabídky. A
některé tyto alternativy se týkají i telefonování a internetu.
Jedno je však jisté: analogové vysílání se již brzy stane historií
a dřív nebo později (v horizontu max. 1-2 let) každý z nás bude
stát před rozhodnutím, kterých služeb využít. Město nebude
a ani nemůže nikomu určovat, jakou formu příjmu a nabídky
pro sebe zvolit a zároveň nebude v žádném případě nikomu
ze soukromých provozovatelů bránit ve vlastní prezentaci.
Po důkladném prostudování všech možností a zvážení svých
potřeb každý z nás jistě učiní optimální volbu, která mu bude
nejlépe vyhovovat.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072 e-mail: info@avautobazar.cz
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292 www.avautobazar.cz

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING • ÚVĚR

Brněnská 1343 (naproti STK), 665 01 ROSICE

Audi A6 3,2 FSI
r.v. 2004, cena 699.000 Kč
tach.: 70 tis. km, klima

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

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

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

Citroën Xantia 1,8 i 16V
r.v. 1996, cena 75.000 Kč
tach.: 82 tis. km

Fiat Bravo 1,4 12V
r.v. 1997, cena 55.000 Kč
tach.: 90 tis. km

Ford Fiesta 1,3
r.v. 1998, cena 60.000 Kč
tach.: 89 tis. km

Ford Escort 1,8 TD 66 kW
r.v. 1997, cena 69.000 Kč
tach.: 134 tis. km

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

Fiat Punto 1,1i
r.v. 1997, cena 45.000 Kč
tach.: 95 tis. km

Honda Civic 1,4i
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach.: 75 tis. km

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

Mazda 626 2.0 DITD combi
r.v. 1999, cena 154.000 Kč
tach.: 125 tis. km, klima

Mazda 626 2,0 GLX
r.v. 1988, cena 18.000 Kč
tach.: 211 tis. km

Mercedes Benz SL 320
r.v. 1996, cena 369.000 Kč
tach.: 207 tis. km, aut. klima

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

Mitsubishi Galant 1,8i
r.v. 1993, cena 49.000 Kč
tach.: 265 tis. km

Nissan X-Trail
r.v. 2002, cena 335.000 Kč
tach.: 47 tis. km, aut. klima

Nissan Primera 2,0 TD
r.v. 2000, cena 155.000 Kč
tach.: 154 tis. km, klima

Opel Astra 1,7 TD
r.v. 2000, cena 139.000 Kč
tach.: 179 tis. km, klima

Opel Vectra 1,8 16V
r.v. 1997, cena 68.000 Kč
tach.: 208 tis. km

Peugeot 406 2,0 HDI
r.v. 2000, cena 165.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

Peugeot 106 1,2i
r.v. 2002, cena 109.000 Kč
tach.: 32 tis. km

Renault R19 1,8 GTS
r.v. 1991, cena 29.000 Kč
tach.: 175 tis. km

Renault Clio 1,2
r.v. 1996, cena 52.000 Kč
tach.: 186 tis. km

Renaul Mégane Scenic 2,0
r.v. 1997, cena 108.000 Kč
tach.: 128 tis. km

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

Škoda Fabia 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 230.000 Kč
tach.: 21 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,6 combi
r.v. 1999, cena 169.000 Kč
tach.: 105 tis. km, klima

Škoda Favorit 136 L
r.v. 1989, cena 18.000 Kč
tach.: 45 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 155.000 Kč
tach.: 178 tis. km, klima

Toyota Avensis 2,0 D
r.v. 2004, cena dohodou
tach.: 65 tis. km, klima

Toyota Avensis 2,0 TD
r.v. 1999, cena 149.000 Kč
tach.: 178 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
tach.: 180 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,8 T
r.v. 2001, cena 229.000 Kč
tach.: 261 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,8 T
r.v. 1997, cena 159.000 Kč
tach.: 191 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI combi
r.v. 2003, cena 295.000 Kč
tach.: 145 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,9 TDI combi
r.v. 2003, cena 249.000 Kč
tach.: 148 tis. km, klima

VW Golf 1,8i
r.v. 1996, cena 85.000 Kč
tach.: 116 tis. km

VW Passat variant 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 255.000 Kč
tach.: 166 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 combi
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 208 tis. km, aut. klima

Volvo 440 1,8i LPG
r.v. 1993, cena 25.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Fiat Ducato 10 1,9D
r.v. 1998, cena 130.900 Kč
tach.: 165 tis. km

Fiat Ducato 10 1,9D
r.v. 1998, cena 142.800 Kč
tach.: 122 tis. km

VW LT 46 2,8 TDI
r.v. 2001, cena 327.250 Kč
tach.: 298 tis. km

VW Transporter 2,4 D
r.v. 1998, cena 199.000 Kč
tach.: 139 tis. km

VW Transporter 1,9 TD
r.v. 2001, cena 269.000 Kč
tach.: 127 tis. km

NOVĚ OTEVŘENO
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SUPER CENY
ZEMĚDĚLSKÝCH PNEU
ND na zemědělské stroje • akumulátory • oleje a maziva • STK
výměna a prodej autoskel • prodej a montáž tažných zařízení

Pneuservis: Brněnská 1241 • Miroslav • tel./fax: 515 335 086
Sklad ND agro: Česká 665/13 • Miroslav • tel./fax: 515 333 086

www.nejedly.cz
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Díky nám si to
opravdu užijete

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
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informace z komunální politiky a regionu
články z kultury a sportu v regionu
kulturně-společenský infoservis
reakce - názory - polemiky
kompletní archiv Zrcadla
archiv Expedice Speculum
tituly Edice Zrcadlo
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prezentace neziskovek
rozhovory, komentáře
ankety, soutěže
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REDAKCE
čtrnáctideníku
ZRCADLO a serveru
www.zrcadlo.info

Růžová 39, Knížecí dům
672 01 Moravský Krumlov
telefon a fax: 515 321 099
e-mail: noviny@ zrcadlo.info

Zástupce vydavatele a šéfredaktor,
komerční inzerce

w
for
.

ná
ln
í

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lo.
in

na webových stránkách naleznete:

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Marek Pečer, mobil: 608 252 541
telefon a fax: 515 321 099
e-mail: noviny@ zrcadlo.info

Redaktor

Martin Sklenář, mobil: 777 769 807
e-mail: redaktor@ zrcadlo.info

Soukromá řádková inzerce

telefon a fax: 515 321 099
mobil pro sms: 777 769 814
e-mail: inzerce@ zrcadlo.info

Edice ZRCADLO
e-mail: edice@ zrcadlo.info

Expedice SPECULUM

e-mail: speculum@ zrcadlo.info
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Masopust v Oleksovicích Miroslavská zastavení

foto: mask

/Miroslav/ Páteční podvečer
byl v restauraci Slávie v Miroslavi ve znamení zahájení výstavy
fotografií Lii Ryšavé s názvem
Miroslavská zastavení. Na 25
hostů si přišlo prohlédnout sérii
35 fotografií zachycujících město
Miroslav a jeho okolí.
„Podnětem fotografovat je pro
mě skutečnost, že jsem chtěla
ukázat jiné pohledy na město Miroslav. Podle mně je Miroslav turisticky nezajímavá a spousta lidí
zde špatně nachází krásy města.
Proto tyto fotografie by měly
ukázat krásy přírody,“ uvedla
autorka Lia Ryšavá.
Podle slov autorky ji oslovil
pan Jan Schlesinger s nápadem
uspořádat výstavu. Začala tedy

fotografovat přírodu po celý rok.
Přesto nejvíce obrázků je zimních. „Zima tu je nevýrazná, ale
protože ta loňská byla krásná, tak
právě tyto obrázky mě uchvátily.
Mám ale ráda i podzim, proto druhou dominantou jsou podzimní
snímky. Do budoucna mě zajímají
další dvě témata a těmi jsou cesty
a stromy,“ doplnila Lia Ryšavá.
Příjemná nálada vévodila
tomuto podvečernímu setkání
s prohlídkou fotografií. „Viděl
jsem už jednu výstavu fotografií
Lii na zdravotním středisku. Je
vidět, že její fotografie nejsou
povrchní a oslovují každého
návštěvníka,“ vyslovil se jeden
z návštěvníků Miroslav Válka.
„Měl jsem možnost vidět již

předchozí fotografické práce
paní Ryšavé, má cit pro okamžik
a prostor, proto jsem ji oslovil,
zda by tu nevystavila své dílo.

/Oslavany, Ivančice/ Zlepšení
bezpečnosti pro cyklisty ale i
chodce, to je důvod pro vybudování nové spojovací cyklostezky
mezi Ivančicemi a Oslavanami.
„Velká hustota pohybu cyklistů po hlavní silnici Oslavany
- Ivančice vyžadovala, aby se tato
situace řešila, protože komunikace je úzká a neodpovídá zdaleka
provozu, který na silnici je. Při
letmém šetření jsme napočítali
během sobotního odpoledne,
kdy je doprava poměrně malá,
v rozmezí jedné hodiny 147
automobilů. Při monitoringu
ve všední den jsou čísla daleko
vyšší, ale také pohyb chodců
a cyklistů. Nová cyklostezka

povede mimo stávající komunikace,“ uvedl místostarosta Oslavan Miloš Musil.
První cesta povede od oslavanského zámku k nádraží ČSD
v Ivančicích a druhá větev kolem
nemocnice na ivančické náměstí.
„Tato stezka bude mít necelých pět kilometrů a odhadované
náklady na její výstavbu se pohybují v řádu 5 milionů korun. Bude
se jednat o cyklostezku, která je
určena jen pro cyklisty popřípadě
on-line bruslaře s asfaltovým povrchem a bude záležet především
na tonáži zatížení povrchu. O
peníze na projektovou dokumentaci požádáme krajský úřad. Další
peníze nám poskytne ČEZ v rám-

ci svých aktivit jako generální
partner budování cyklostezek
na jihozápadním brněnsku. Do
tohoto projektu dává 600 tisíc korun, které by měly sloužit jako
spoluúčast na získání peněz
z Evropských fondů. V současné
době se zpracovává žádost do Evropských fondů, peníze z ČEZu
už v podstatě máme na základě
smlouvy závazně přislíbené,“
doplnil Miloš Musil.
Současně se připravuje žádost
o dotaci na projekt. Předpoklad
je, že do měsíce května by mohla
být celá záležitost pro stavební
povolení vyřízená.
„Co se týká samotné realizace,
tak pokud by evropské peníze ne-

zájem zatím není velký, ale to je
možná také z toho důvodu, že občané o nové službě zatím v širším
měřítku nevědí, přitom služba je
bezplatná,“ informovala knihovnice Ludmila Voborná.
Zájemci zaplatí pouze padesátikorunový roční registrační poplatek za knihovnu. „Pro některé je
složitější spoléhat se na rodinné
příslušníky, zda je do knihovny
dovezou. To byl také jeden z důvodu zavedení služby. Máme ale
další vylepšení poskytovaných
služeb. Knihovna má své vlastní
stránky a s kolegyní zavádíme
elektronický katalog. Tento byl
již zprovozněn, ale je zatím zdigitalizována jen část knih. Jde
asi o polovinu knižního fondu.
Každý si může zde v knihovně
u počítače nebo doma přes internet knížky vybírat, je o nich i

V jejím podání tu objevujeme
krásná zákoutí přírody,“ uvedl
na vernisáži spoluorganizátor Jan
Schlesinger.
/mask/

Nová cyklostezka Oslavany - Ivančice na podzim

S knihami přijedou až k Vám domů
/Ivančice/ Po přestěhování
do nových a modernějších prostor přichází Městská knihovna
v Ivančicích s dalšími dvěma
novými službami pro čtenáře.
„Starším čtenářům a těm co
jsou méně pohybliví, jsme zavedli novou službu s názvem „Knihy
pro všechny“. Principem je těmto
nepohyblivým lidem dovážet knihy až do domu. Tuto službu organizujeme ve spolupráci se staršími
děvčaty z místního Skautského
oddílu. Funguje tak, že zájemce
zatelefonuje do knihovny, sdělí
nám, kde bydlí, domluvíme s ním
schůzku. Na první schůzce dostane čtenář stručný dotazník o jaké
služby bude mít zájem, jaký druh
literatury ho zajímá a my se podle
tohoto zařídíme. Děvčata by chodila zhruba jednou za měsíc nebo
podle zájmu čtenářů. Prozatímní

foto: mask

dorazily včas, tak by se celá trasa
zhutnila tak, aby byla sjízdná pro
cyklisty. Provedeme označení
„Oranžová cyklostezka“, udělaly
by se dvě odpočívadla a až pět
informačních cedulí, které by popisovaly celý systém cyklostezek
jihozápadním brněnskem a samozřejmě něco o Oslavanech a Ivančicích,“ uvedl Miloš Musil.
Slavnostní otevření nové cyklostezky spojující Oslavany a Ivančice by podle předpokladu mělo
být v září letošního roku.
„Bude tu bezpečná cesta. Ubude
cyklistů i chodců na hlavní silnici
a auta nebudou mezi lidmi muset
kličkovat.“ dodal místostarosta
Miloš Musil. /jak/

Partnerem projektu „STÍNY SVĚTA“ je Občanské sdružení Alma Dobelice

/Oleksovice/ Průvod masek doprovázený koňským povozem s muzikanty v maskách, bujaré veselí a zvaní na večerní zábavu s prodáváním vstupenek. To byl obrázek sobotního dne v Oleksovicích.
„Již tradičně pořádáme masopustní maškarní průvod s večerní taneční
zábavou. Tuto akci pořádají dobrovolní hasiči ve spolupráci s obecním
úřadem. Masek je letos přes dvacet, tradičně se scházíme před hasičkou
zbrojnicí a přijít může opravdu každý. To, co se vybere po domech,
se večer použije na tombolu. První cenou je vykrmené prase. Letošní
masopust nás těší dvojnásob, protože máme nově opravenou hasičskou
zbrojnici. Nová klubovna, technické zázemí i nová fasáda dávají budově důstojný vzhled. Opravy stály 400 tisíc, máme i zánovní hasičské
auto,“ řekl starosta hasičů a organizátor Vlastimil Klouda.
Zapřažená kobylka Vendy byla středem zájmu především dětí. Z klidu
ji nevyvedli muzikanti, které vozila po obci, ani bujarý výskot masek.
„Jednak jsem hasič a také chci, aby se tady tato tradice udržela, po
hodech je to nejzdařilejší akce,“ sdělil jeden z účastníků akce v masce
mimina. „Počasí nám přeje, sešlo se nás dnes hodně, takže se dá tušit,
že se nám to dnes vydaří. Některé masky byly zakoupeny, ostatní každý
posháněl, jak to šlo. Já jsem jeden ze známé dvojice Pat, Mat se někde
zatoulal, tak jsem tu jen já, snad budu šikovnější než televizní představitel,“ sděloval další z účastníků.
/mask/

základní informace a charakteristika, aby čtenář věděl, o čem je.
Nové knížky za posledních 10 let
jsou tam všechny a na zbytku se
intenzivně pracuje. Máme zájem,
aby se knížky více půjčovaly a dostávaly mezi lidi,“ uvedla vedoucí
knihovny Jarmila Hanáková.
Jak dále dodala: „Snažíme se
i starším čtenářům přiblížit práci
s počítačem. Posadíme je k němu
a ukážeme základní manipulaci.
Je to jednoduché a lidé si už
hledají knížky sami. Vyhledávání
může být podle autora, názvu, ale
i například tématu. Je na lidech,
aby si podle zájmu v katalogu listovali sami. Starší se tomu brání,
ale vysvětlujeme jim, aby se tomu
nebránili, rádi jim i pomůžeme
a vše vysvětlíme. U malých dětí
s tímto nemáme problém, ty jsou
s počítači sžité.“
/

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
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Liptovské kotliny. Středisko má k dispozici několik vleků s délkou sjezdových tratí od 200 m do 800 m s nižší
a střední náročností s možností večerního lyžování při
umělém osvětlení. Dobré podmínky pro běžecké lyžování,
lyžařskou turistiku, sáňkování, skialpinismus, snowboarding, jízdu na saních se zápřahem. Snadná dostupnost
náročnějších lyžařských terénů v okolí Nízkých i Vysokých Tater. Návštivit můžete krytý bazén, saunu, (1. díl
tajenky), masáže, diskotéku, nebo poseďte ve stylové
vinárně. Celoročně otevřené venkovní (2. díl tajenky)
v Bešeňové jsou vítaným zpestřením pobytu.
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Kulturní programy

Bezplatný informační servis
zajišťuje Občanské sdružení ALMA

26. 2. - 11. 3. 2007

Klub českých turistů Ivančice

Kulturní a informační centrum Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 25.2. ve 14.00 hod. - Zimní vycházka v povodí Rokytné. Sraz na Malovansku
u mostu přes Jihlavu. Vede p. Flíček.
• 1.3. v 17.00 hod. - Třetí beseda k 80. výročí turistiky v Ivančicích.
Téma: „Svět objevuje Čínu, Čína zaplavuje svět” a „Globální oteplování”.
Besedu vede Prof. Dr. Marian Kazda, vedoucí katedry Systematické botaniky
a ekologie univerzity v německém Ulmu. Organizátor: Ing. Moravec. Beseda
se koná v malém sále kina Réna. Vstupné 20 Kč.
• 7.3. v 15.00 hod. - Exkurze do Moravské galerie Brno, sraz na Husově ul.
před Galerií v Brně.
• 10.3. - Nedvědice - Borač (16 km), odj. vlakem z Ivančic v 7.06 hod., vede J. Flíček.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 10.3. v 9.00 hod. - Junior aerobic, X.ročník soutěže v rekreačním aerobiku
pro děti a mládež, ve sportovní hale SOŠ, ve věkových kategoriích: 6 - 8 let,
9 - 11 let, 12 - 14 let a 15 - 17 let. Vstupné diváci 10 Kč.
• Každý den od 12.00 do 15.00 hodin je otevřen klub Poškolák

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• únor - Fotografie A. Gigimovové - „Černá vůně Afriky“, Městský úřad
Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, chodba v 1. patře.
• do 28.2. Výstava „Kampak kráčíš panenko?“, galerie Knížecí dům
M. Krumlov ve spolupráci s org. „Nesehnutí“ Brno.
• 26.2. v 17.00 hod. - Žákovský koncert žáků ZUŠ, taneční sál ZUŠ Mor. Krumlov.
• 27.2. v 19.00 hod. - Koncert KPH, vystoupí „Puella trio“, MěKS, galerie
Knížecí dům, vstupné 50 a 80 Kč.
• 28.2. v 8.30 hod. - O Bajajovi, školní pořad v německém jazyce; v 10.30 hod.
- Sindibád, školní pořad v anglickém jazyce, kinosál MK, vstupné 30 Kč.
• 2.3. v 9.30 hod. - Povídání o sluníčku, školní pořad pro MŠ, kinosál
Moravský Krumlov, vstupné 30 Kč.
• 2.3. v 19.00 hod. - Dovolená s rizikem aneb Postel plná cizinců, komedie, DS
Bezgest, kinosál MK, předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, vstupné 50 Kč.
• 5.3. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - o životě a díle M. Tyrše seznámí
Eva Kopčilová, městská knihovna, vstupné 30 Kč.
• 6.3. v 18.00 hod. - „Jak fotografovat“ - přednáší Josef Kristián, sál MěKS,
Moravský Krumlov, Břízová ul. 254.
• 8. - 28.3. - Výstava - Keramika, galerie Knížecí dům M. Krumlov, Vernisáž
se koná 7. března 2007 v 18.00 hod.
• 8.3. - Kamélie a čaj - květinová výstava na zámku Rájec nad Svitavou.
• Připravujeme: • 16.4. v 19.00 hod. - Koncert Anna K & Band, kinosál MK,
vstupné 220 Kč, předprodej v Info centru, tel.: 515 321 064, místa k stání i sezení.
• 28.4. - odjezd v 8.00 hod. - Noc na Karlštejně, Hudební divadlo Karlín
Praha, cena 790 Kč. • 9.6. - odjezd v 8.00 hod. - Sluha dvou pánů, otáčivé
hlediště Český Krumlov.

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
• 24.2. ve 20.00 hod. - II. Sokolský ples v Padochově, hraje Melody Music
v sále Sokolovny Padochov. Bohatá tombola. Srdečně zve Sokol Padochov.
• 2.3. ve 20.00 hod. - II. Rockový ples. Hrají skupiny Relax a Revolt,
v Děl. domě Oslavany. Hlavní výhra v tombole: sud piva. Pořádá KIS Oslavany.
• od 2. března - Výstava Bohumil Zimmermann, v Měst. knihovně Oslavany .
• 6.3. v 18.00 hod. - Čarodějky z Eastwicku, muzikál, zájezd do Městského
divadla Brno - odjezd autobusu v 17.00 hod. z AN. Pořádá KIS Oslavany.
• 10.3. ve 14.00 hod. - Oslava MDŽ. Tradiční společenské setkání s kulturním
programem v Dělnickém domě Oslavany. Pořádá KSČM Oslavany.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 28. 2. ve 14.30 hod. - Pochovávání basy. Masky z domu dětí a mateřských škol
v Oslavanech u MěÚ Oslavany, kde proběhne tradiční „pochovávání basy“.
• 7. 3. ve 13.30 hod. - Vítání jara. U domu dětí můžete společně s družinou
zahodit „Babici zimici“ a přivítat jaro.
• 10. 3. v 9.00 hod. - Turnaj ve florbale. Pro přihlášená družstva, do 16.00 hod.
Pomozte oslavanským družstvům k dobrému umístění svým povzbuzováním.

Poděkování

Orel Jednota Rakšice děkuje všem sponzorům,
kteří přispěli na Dětský maškarní karneval,
který se konal dne 18. února 2007 v Orlovně v Rakšicích.
Starosta města Ing. J. Mokrý, JE Dukovany, OSP M. Krumlov, Oční
optika Š. Kocandová, J. Břinek, Uzeniny Hadač - Zapletal Rosice, Orient
V. Hyvnarová, Vejce drůbež S. Vítová, Tabák D. Hlaváčová, Zelenina
Pijanovi, Cykloservis Novotný, Papírnictví Jaša, Asia shop obchodní
dům, Fotoateliér A. Šedrlová, K. Poláchová, Panther H. Švarcová,
Jednota SD M. Krumlov, Květinka Jelínková - Hladká, Gatex J. Košíček,
Pohřební služba J. Mikeš, E. Smrčková, Anna a Antonín Procházkovi,
Pohostinství sport L. Havel, Městská policie M. Krumlov, Proimpex
V. Procházka, Potraviny P. Procházka, Cukrárna Blahetek a všem, kdo
se podílel na zdárném průběhu karnevalu.
Výbor Orla Rakšice

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.

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• únor - 18.3. - Hynek Raimann - Obrazy, Galerie Památníku A. Muchy,
výstava olejomaleb a kreseb malíře z Ivančic, vstupné 10 Kč.
• 24.2. odjezd v 9.30 hod. od Bes. domu - muzikál Golem, Praha - divadlo
Hybernia, muzikál K. Svobody. Cena 1.070 a 870 Kč (vstupenka a doprava).
• 1.3. - v 8.30 a 10.30 hod. - Jackie and the Horrible family, anglické představení
pro 4.-5. roč. ZŠ, účinkuje divadlo Medvěd, kino Réna, vstupné 40 Kč.
• 2.3. - odjezd v 18.15 hod. od Bes. domu - Dovolená s rizikem aneb Postel
plná cizinců, divadelní přestavení v Mor.Krumlově, účinkuje ochotnický
divadelní soubor Bezgest. Vstupné 80 Kč.
• 8.3. - v 19.00 hod. - Cestou necestou, nové vyprávění se Zdeňkem Troškou,
kino Réna Ivančice. Vstupné 200 Kč, předprodej 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
• 25. 2. v 15.00 hod. - Maškarní karneval pro děti, vstupné děti 10 Kč, dospělí
30 Kč. Sportovní hala.
• 6.3. v 17.00 hod. - Ubrousková technika, květináče, rámečky, trička. SVČ,
Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 8.3. v 16.00 hod. - Odopledne s pohádkou, zábavné dopoledne se Sněhurkou,
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 25 Kč.
• 9.3. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer sestavený
na vaše přání. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek 20 Kč,
členové klubu 10 Kč.
• 11.3. ve 13.00 hod. - Turnaj Magic the Gathering, SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, poplatek 55 Kč.
• 25.3 v 15.00 hod. - MISS Ivančice, pro dívky ve věku 6 - 9 let a 10 - 14 let.
Ivančice, kino Réna, poplatek děti 10 Kč, dospělí 30 Kč. Nutné se předem
přihlásit do 9.3.2007 v SVČ.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.2. - Happy aerobic, VI. Ročník soutěže v junioraerobiku v KD,
pro účastníky z jihomoravského kraje, pořádá DDM Miroslav.
• 28.2. - Klíček, pěvecká soutěž pro starší děti v KD, pořádá ZŠ, ZUŠ a DDM.
• 3.3. ve 20.00 hod. - Ples Základní školy, v kulturním domě, pořádá SR a ZŠ.
Hraje skupina Duo Band.
• 5.3. - 9.3. - promítání pro ZŠ v rámci filmového festivalu „Stíny světa“
v Domě dětí a mládeže, pořádá DDM, o.s. Mirosa, MKIC a OPS Marek.
• 8.3. - MDŽ - taneční zábava v restauraci Slávie. Pořádá sdružení důchodců.
• 9.3. - 11.3. - 6. ročník filmového festivalu „Stíny světa“ (aneb Dny
pro lidská práva a ekologii), v sále na radnici. Promítání dokumentárních
snímků z mezinárodních festivalů Jeden svět a Ekofilm, spojený s přednáškami
a výstavami. Pořádá o.s. Mirosa ve spolupráci s DDM, MKIC a OPS Marek.

řř

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• so 24.2. v 18.00
• ne 25.2. v 18.00

V TOM DOMĚ STRAŠÍ
Animovaný rodinný film USA.

• stř 28.2. ve 20.00

BORAT
Komedie USA

• so 3.3. ve 20.00
• ne 4.3. v 18.00

ĎÁBEL NOSÍ PRADU
Komedie USA

• stř 7.3. ve 20.00

PRAVIDLA LŽI
Film ČR

• so 10.3. ve 20.00
• ne 11.3. v 18.00

PO HLAVĚ DO PR ...
Česká komedie

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 25.2. v 17.00
ve 20.00

ERAGON
Fantasy příběh USA

• stř 28.2. ve 20.00

SMRTÍCÍ NENÁVIST 2
Film USA

• ne 4.3. v 17.00

LOVECKÁ SEZÓNA
Animovaná rodinná pohádka USA

• stř 7.3. ve 20.00

PRAVIDLA LŽI
Thriller ČR

• ne 11.3. ve 20.00

MY DVA A KŘEN
Komedie USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 24.2. v 19.00

BORAT
Komedie USA

• ne 25.2. v 19.00

SPLÁCHNUTEJ
rodinná komedie

Změna programů vyhrazena.

KIS Oslavany pořádá zájezd na nový muzikál

ČARODĚJKY Z EASTWICKU

v úterý 6. března v 18.00 hodin. Uvádí Městské divadlo Brno.
Účinkují: M. Sedláčková, A. Antalová, J. Čvančarová, P. Gazdík,
M. Havelka a další. Přihlásit se můžete přímo v kanceláři KIS
Oslavany v dopol. hodinách nebo na tel.: 604 108 641, 546 423 924.
Cena 550 Kč vč. dopravy, studenti a důchodci 50% sleva vstupného.

TJ Oslavany a T. S. Štěpánek pořádají již VII.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR V POZĎATÍNĚ

30.6.-13.7.2007 Cena 3.200 Kč
Letos na téma „Cesta do pravěku“
Tábor je v překrásné přírodě obklopen lesy a rybníky. V ceně: strava
5x denně, pojištění, ubytování, doprava. Náplní tábora: výlety do okolí,
oddílové a táborové soutěže, koupání a jiná táborová činnost, celotáborová hra. Přihlášky na adrese: Černý Martin, Komenského 9, Oslavany,
664 12, na požádání zašleme. Tel.: 603 962 727 Černý, 604 149 187
Žalud, www.taborstepanek.net
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, el. šipky, stolní fotbal, deskové a karetní hry...
Herna v provozu každé úterý od 15 hod. - 18 hod. - zdarma,
pátek od 16 hod. - 20 hod. - zdarma

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
NA II. POLOLETÍ
DDM Moravský Krumlov:
Angličtina 1. + 2. třída, Volejbal, Orientální tance, Basic aerobic,
Kytara, Šperkařská dílna, Receptík, Točení na kruhu, Keramika,
Žonglování, Barvínek, Experimentální klub, Všeználek, Košíková,
Výtvarná výchova ZŠ Ivančická, Floorball, Junior aerobic,
Super aerobic, Mage Knight.
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

Mateřská škola v Dobřínsku pořádá v měsíci březnu

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/08
Všichni zájemci o docházku do tohoto zařízení jsou k zápisu
srdečně zváni. Bližší informace na tel. čísle 515 338 280.

Pátek 2. března 2007 ve 21.00 hodin

ARGEMA

Předkapela J.A.M.P. Za účasti rádia Blaník
Reklamní předměty skupiny Argema (CD, trička), občerstvení
zajištěno. Tavíkovice, sál obecního úřadu. Srdečně zvou pořadatelé.
Předprodej vstupenek na tel.: 774 488 217, 774 488 218.
Letní tábor pod Templštýnem aneb

PUTOVÁNÍ STALETÍMI ANEB
ŽIVOT TEMPLÁŘSKÝCH RYTÍŘŮ

5.8.-18.8.207, cena 3.600 Kč
Záloha 1.500 Kč a přihlášky do konce března.
Tábor v romantickém údolí řeky Jihlavy v lokalitě Pod Templštýnem.
Čtyřlůžkové chatky, hřiště, kurty, 2 bazény, stolní tenis. Jídlo 5x denně,
zkušený tým vedoucích, zdravotník, kvalitní program. Přihlášky
na adrese: Vladimíra Rozmahelová, Václavská 774, Mor. Krumlov,
672 01, tel.: 605 252 489, e-mail: vladimirarozmahelova@seznam.cz
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY

Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností.
Každé pondělí 10.00 - 11.30 hod. na DDM
Poplatek 40 Kč/1 návštěva

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie DS HÁTA Praha
ve čtvrtek 15. března 2007, začátek v 19.00 hod.,
kinosál Moravský Krumlov ,vstupné 230 Kč,
předprodej vstupenek v IC - tel.: 515 321 064

Sportovní hala SOŠ pořádá X. ročník soutěže v rekreačním aerobiku

JUNIOR AEROBIC

V sobotu 10. března 2007 se od 9.00 hodin, pro děti a mládež
ve věkových kategoriích: 6 - 8 let, 9 - 11 let, 12 - 14 let a 15 - 17 let.
Soutěžní program zpestří pódiová vystoupení dětí z kroužků aerobiku
při DDM. Občerstvení zajištěno. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM
Moravský Krumlov. Vstupné diváci 10 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.

Pozor změna!!

Koncert - ANNA K & band
se překládá na pondělí 16. dubna 2007

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
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Nevysvětlené záhady kolem nás
Kdy bude v Ivančicích?
Kdo nebo co a kdy? Kruh v obilí.
Zatím nejblíže byl objeven 10. srpna 1997 u Rosic a byl o průměru
cca 10 metrů. U něj byly zjištěny
všechny známé znaky jako nepolámaná, ale pouze ohnutá stébla. Jiné
kruhy v obilí byla mezi Šlapanicemi
a Ponětovicemi v blízkosti železničního náspu. Jednalo se soustavu
5 kuhů, z nichž prostřední - největší
měl průměr 5 metrů. Čtyři byly na
přímce, pátý, krajní vybočoval pod
úhlem 300. Celková délka sestavy
byla asi 37 metrů.
Nejvíce nás zajímá kruh nedaleko Dolních Kounic v blízkosti katastrálních hranic s Mělčany, ale již
na mělčanské straně. Kruh dne 24.
července 2005 v době 12,00 - 12,30
hodinou fotografoval a prozkoumal
pan Stanislav Liškutín z Moravských Bránic. S malými úpravami
uvádíme jeho zprávu.
Zjištěný kruh byl o průměru asi
30 metrů, obvod však nebyl přísně
kruhový, ale vykazoval od přesné
kružnice drobné odchylky. V některých místech byl třeba v úseku o
délce tří až pěti metrů, i přímkový.
Nejnápadnější bylo po celém
obvodu kruhu velmi ostré rozhraní
mezi zcela nepoškozeným, stojícím
obilím mimo kruh a mezi stébly
obilí, těsně vedle ležícími celou
svou délkou na zemi uvnitř kruhu.
Nikde po obvodu kruhu nebylo
vidět žádná stébla obilí jen částečně ohnutá, zlomená nebo nějak

hu až k jeho středu. To ovšem vylučuje laickou představu o možnosti
použití nějakého prkna, kterým
bylo obilí nějakým člověkem násilně přitlačeno k zemi. V samotném
středu kruhu se pak nacházel jakýsi
malý, uzavřený, ojedinělý košíčkovitý propletenec ze stébel obilí
o průměru asi 10 až15 cm.
Na celé ploše kruhu leželo obilí
na zemi v kruhovitém nebo spirálovitém nasměrování, připomínajícím
obří gramofonovou desku, jen sem
tam někde některá jednotlivá, velmi
ojedinělá stébla obilí s klasy, jako
by se snažila znovu napřímit do své
původní svislé polohy, což se jim
však už zcela nepodařilo a zůstala
na půl cestě, v nějaké obecně šikmé
poloze, ale vždy nakloněná ve stejném směru, jako vedle ležící stébla
obilí na zemi.
Podle literatury, zabývající se
tímto fenoménem, se podle starých
záznamů kruhy v obilí a nejen
v obilí, vyskytovaly údajně už ve
středověku, ale pro neexistující
fotografie i pro tehdy obecně rozšířenou pověrčivost, nelze brát tyto
údaje příliš vážně. V naší poslední,
nové době se začaly kruhy v obilí
objevovat znovu nejprve v Austrálii
od roku 1966 a v Anglii od roku
1972. Dnes už se objevují v celé
Evropě. Některé obrazce v obilí
byly a jsou prosté ve tvaru jednoho
nebo několika menších i velkých
kruhů nebo mezikruží, případně i
mezi sebou propojených jakýmisi

Hvězda u Devizes - 13. července 1997
pomačkaná. Rozhraní mezi obilím přímkovými koridory, ale také ve
ležícím v kruhu na zemi jak deska tvaru doutníků, květů, hvězdic,
a stojícím mimo kruh, bylo skuteč- nápisů ve starožidovském písmu
ně jednoznačné a bez jakéhokoliv a dalších, i velmi složitých matenepovedeného přechodu. Všechna maticko-geometrických útvarů, jež
stébla obilí ležela celou svou délkou ani není možno nakreslit bez pouna zemi rovnoběžně, ale kruhovitě, žití počítače a u kterých nikoho ani
byla většinou ohnutá nebo i trochu nenapadne, aby tvrdil, že to mohl
vyvrácená i s kořínkem těsně u někdo vyměřit a vytvořit tajně, ve
země a to vždy v kolmém směru tmě a sám za jedinou noc. Obrazům
k příslušnému poloměru kdekoliv v obilí se říká piktogramy nebo také
na ploše kruhu. Nepoškozené kla- agroglyfy a vždy prý byly místními
sy směřovaly vždy proti smyslu lidmi objeveny až ráno, když večer
otáčení hodinových ručiček a nikde předtím na obilním lánu v mnoha
nebyly na zemi utrhané, či poláma- případech prokazatelně nic vidět
né klásky nebo vydrolené zrní. A nebylo. Některé byly také objeveještě jedna zajímavost: na několika ny a fotografovány náhodně jen
místech vyrůstal z obilí v kruhu
ve skupinách i jednotlivě zelený
Obrovský
plevel – lebeda, až 30 cm vysoká
trojúhelníkový
piktogram
a zatímco obilí i v těchto místech
ze 16. července 1991
leželo přímo na zemi, zelený plevel
ležel na úpatí
všude stál nevyvrácený. Nepolámahradiska z doby
ný a zcela nepoškozený ve své plné
železné poblíž
parádě, jako by se ho to, co se stalo
Barbury Castlu.
V noci, kdy se
s obilím, vůbec netýkalo.
piktogram objevil,
Nejzajímavější byl střed kruhu.
uslyšel hlídač
Zatímco stébla slámy při obvodu
pevnosti „hřmění jako
kruhu ležela vedle sebe přísně
od stovky letadel“.
rovnoběžně, u středu kruhu už
Jiní svědci vypovídají
o podivných světlech
vnitřní stébla obilí ležela paprsna obloze.
kovitě šikmo přes sousední stébla,
Příští ráno vojsko
vyrostlá poněkud dále od středu
oblast uzavřelo.
kruhu. Z toho lze vydedukovat, že
ohýbání obilí neprobíhalo na celém
poloměru kruhu současně, jak si to
možná většinou představujeme, ale
že muselo probíhat pravděpodobně
postupně ve stále se zmenšujících
kružnicích od vnějšího obvodu kru-

♣ 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: redaktor@zrcadlo.info.

Bohutické vdolky
s meruňkovou marmeládou

Bohutické vdolky
Co budeme potřebovat: 0,3 l mléka, 20 g droždí, 250 g hladké
mouky, 250 g polohrubé mouky, 50 g cukru, sůl, citrónovou kůru,
1 vaječný žloutek, 50 g másla.
Postup: Připravíme kvásek, z trochy vlažného mléka a lžičky cukru.
Ostatní ingredience dáme do mísy, přidáme kvásek, vypracujeme
těsto. Necháme vykynout. Lžící vyhazujeme na zaprášený vál těsto,
necháme ještě chvíli kynout a na pánev do rozpáleného tuku klademe
vdolečky. Necháme okapat tuk.
Recept dodala: Žáková Michaela - Pohostinství u Žáků, Bohutice
Meruňková marmeláda
Vyzrálé meruňky pomeleme na masovém strojku. Na 1 kg přidáme
1 Quintin a přivedeme směs do varu. Jakmile vře, přidáme 1 kg cukru a za stálého míchání vaříme 5 minut. Nejlepší chutí dosáhneme
pokud marmeládu uděláme ze speciálně vyšlechtěné odrůdy bohutických meruněk.
Recept dodala: Marie Čeperová, Bohutice

Uložení k zemi přitlačeného obilí připomíná drážky obří gramofonové desky

z prolétávajících letadel, protože
ze země nebyly kvůli nepříznivému
terénu vůbec zjistitelné. Letecké
snímky piktogramů, dosud nenavštívených zvědavci, také dokladují, že i ty nejsložitější obrazce
v obilí byly vždy vytvořeny jakoby
jen „ze vzduchu,“ bez jakéhokoliv
sebemenšího poškození okolního,
stojícího obilí. Avšak kdo a jak tyto
piktogramy v obilí vytvořil, zůstává
stále nevyjasněnou a nerozřešenou
záhadou i předmětem úporných
sporů mezi zastánci názorů, že
byly vytvořeny nějakým záhadným působením mimozemšťanů
z nějakých neviditelných létajících
talířů a těch, kteří neochvějně věří,
že za všemi těmito úkazy stojí vždy
jen šikovní lidé, většinou šprýmaři,
kteří si tím dělají z obyčejných, žasnoucích lidí jen náramnou legraci.
Kdyby i některý výzkumně-vývojový ústav dostal za úkol vytvořit takový třicetimetrový, byť jen prostý
kruh, se všemi obvyklými, u tohoto
fenoménu pozorovanými aspekty
a nepoškodit přitom okolní stojící
obilí, že by se u toho dost zapotil
a nakonec možná i konstatoval, že
ten úkol je ve skutečnosti technicky
neřešitelný.
A ještě jedna drobná zajímavost. Přiložíme-li na mapku této
oblasti průsvitný pauzovací papír
a na něm tužkou vyznačíme body,
odpovídající rozmístění nejbližších
obcí Dolní Kounice, Mělčany,
Bratčice a Pravlov, body propojíme
přímkami, dostaneme nepravidelný
čtyřúhelník. Když na ploše tohoto
čtyřúhelníku vyšetříme pomocí
těžnic těžiště této plochy, zjistíme,
že je to současně bod, ve kterém
je téměř shodně umístěn popsaný
kruh v obilí. Také jen náhoda?
Po pěti dnech bylo pole posečené
kombajnem. Obilí v kruhu bylo
nedotčené, protože kosa kombajnu
byla nastavená na výšku strniště
15 cm a nemohla mu ublížit. Stále
bylo ostré rozhraní mezi do kruhu
ležícím obilím a okolním stojícím
strništěm za obvodem kruhu. Také
střed kruhu s paprskově rozhozenými, ležícími stébly byl neporušen,

jen samotný střed už tam nebyl, asi
byl zničen průjezdem kombajnu.
Zelený nepoškozený plevel (lebeda) v kruhu byl stejně vzrostlý
a hustý jako všude jinde v okolním strništi, což znamená, že i
zde vyrůstal průběžně s rostoucím
obilím a nevyrostl v kruhu až po
násilném a umělém slehnutí obilí.
Po opakovaném sešlápnutí patnácticentimetrového strniště se strniště
vždy narovnalo a vrátilo do svislé
polohy. V úvrati pole byl znát,
že se zde, zřejmě v ještě zeleném
obilí otáčel traktor, který zanechal
po sobě do půdy zamačkané obilí,
které však mělo stébla rozmačkaná,
klasy nevyvinuté a jeho sláma byla
zčernalá. To se nedalo srovnávat se
živými zralými a nepoškozenými
stébly obilí s neporušenými klasy
ve sledovaném záhadném kruhu
Domníváme se tedy, že záhada
tohoto fenoménu zůstává stále
i nadále záhadou. Málokdo věří
tomu, že kruhy v obilí dělají zelení
mužíčci z Marsu s vypoulenýma
očima a dlouhými tykadly na hlavě,
na druhé straně je však určitě také
naivní si myslet, že kruh za silnicí
z Kounic do Mělčan tajně vytvořili
dva, tři senzacechtiví ochmelkové,
kteří se k tomu rozhodli na základě
nějaké sázky v hospodě u piva, aby
si vystřelili z ostatních občanů.
Ostatně ti by to nedělali na tak odlehlém místě, kde se na to přišlo jen
náhodou, ale pokusili by se o to co
nejblíže k vlastní obci, aby to shlédlo a žaslo nad tím co nejvíce lidí.
Nedávný televizní pořad ukázal několik desítek překrásných
obrazců v obilí, ale také názory
odborníků z několika oborů. Ale u
všech byl výsledek stejný. V současné době, se současnou úrovní
vědomostí, nemůžeme jednoznačně
prokázat co, nebo kdo tyto obrazce
vytváří. (více fotografií v barvě
na www.zrcadlo.info - expedice
Speculum)
Jiří Široký
Použité prameny:
• Naše město Dolní Kounice, č. 3/05
• Záhadné kruhy v obilí, ETNA 1998
• Novák P., Vzkazy odnikud
AIWA PRESS, Plzeň

Kdyby jste si přečetli popis a hodnocení bohutické meruňky (Abricot
Suae cle Bohutíce ) Výzkumným ústavem v Praze, sekcí ovocnářsko vinařskou, včetně podrobného pomologického hodnocení, pochopíte,
jaké zlato v Bohuticích mají. Meruňky se v bohutickém regionu pěstují už přes 150 let. Každoročně se tu také pořádá slavnost na oslavu
této plodiny, jejímž cílem je nejen dobře se pobavit, ale i zasoutěžit si.
Tradičně se soutěží v kategoriích nejlepší meruňkovice, marmeláda
a pojídání vdolků. Zatím největšího rekordu dosáhl soutěžící v roce
2006, který snědl 43 vdolků namazaných marmeládou.
/mask/

V rámci edice
PŘIPRAVUJEME
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.

O

PEKLU A RARACHOVI
Z

ČERTOVA
POVĚST Z

KOLA

BISKUPIC

Tento příběh se odehrál před dávnými časy a už si na něj pamatují
jen staří dědoušci z Biskupic, co tenkrát bývali dětmi. Vyprávějí, jak
samota, které se říká Peklo, ke svému názvu přišla a také o rarachovi
z Čertova kola. Místo, kterému se říká od nepaměti Čertovo kolo, vypadalo vlastně jako obrovitá okrouhlá mísa, v níž bylo jezírko a kolem
bažina porostlá rákosím. Dnes už je místo docela ztracené v polích, nyní
se podobá mokřině jen někdy. Dříve sem vyháněly děti z vesnice husy,
kozy a krávy na pastvu, protože kolem Čertova kola byly louky a pole i
dost vody k napojení. Vypravovalo se všelicos, však posuďte sami.
Kolem Čertova kola vedla cesta do Pekla a dál do Rozkoše. Na samotě, jíž se dodnes říká Peklo, byla kdysi hospoda. V ní šenkoval lakomý hostinský, který měl pacholka Marka. Protože byl šenkýř lakomý,
honil jej do práce, jídla mu dával málo a plat žádný. Po večerech musel
ještě pomáhat v hospodě, roznášet pivo a jídlo a hostinský si liboval, že
má v lokále plno. Nedivte se proto, že Markovi se služba nezamlouvala
a chtěl odejít, avšak neodvažoval se. Jednoho dne, bylo to na podzim,
když Marek oral pole poblíž Čertova kola, vyoral náhle láhev, do jaké
se oráčům dávala pálenka na pole. Pomyslel si: „Vida, někdo ztratil
kořalku, tak se aspoň napiji.“ Odšpuntoval ji, aby zjistil, jaká je v ní
salajka, když vtom z hrdla láhve vyskočil malý rarach. „Vysvobodil jsi
mě a mou povinností je sloužit ti až do smrti,“ sdělil rarach Markovi.
Co měl čeledín dělat! Znaven si sedl pod strom a rarachovi řekl, ať
tedy doorá zbývající lán pole a dá koňům obroku. A stalo se, jak Marek
poručil. Dařilo se mu pak od toho dne tak dobře, že si toho povšiml
i hostinský - pacholek si žije jako bohatý sedlák. Po čase ale Marek
začal přemýšlet, jak se zbavit raracha, a tím se dostat ze spárů skutečného pekla. Proto řekl hostinskému, co ho potkalo a že má raracha
ve své moci. Lakomý hostinský na to skočil a chtěl láhev i s rarachem
pro sebe a Markovi ji sebral. Hospodskému se od toho času dařilo
jako knížeti, měl všechno, co hrdlo ráčilo, a přece nebyl sám se sebou
spokojený. Trápilo ho pomyšlení, že nezbaví-li se raracha, jednou si
pro něho přijde a odnese ho do pekla. Začal raracha nabízel hned tomu,
hned onomu, ale nikdo ho nechtěl.
Dobromyslnému Markovi se zželelo hostinského a jednoho dne povídá raráškovi: „Vezmu si tě zase k sobě a už tě nikomu nedám. Půjdeme
do služby jinam a jestli chceš jít se mnou, tak se musíš zmenšit a vlézt
nazpět do lahvičky, neboť tak dalekou cestu bys neušel a já tě takový
kus světa na zádech neponesu.“ Touto řečí byl skřítek překvapen, byl
však rád, protože dostat do pekla Marka bude daleko těžší než tam dostat
hostinského, ten již stejně peklu patřil. Rarach celý rozjařený, že zůstane
Markovi, ochotně svolil, zmenšil se a protáhl se hrdlem do lahve. V tu
chvíli byl v pasti. Marek lahvičku dobře zašpuntoval a odnesl ji zpět.
Místo, aby ji zakopal, hodil ji do Čertova kola na dno bažiny.
Od té doby už raracha nikdo neviděl. A hospodský? Ten se dozajista
ze strachu před peklem polepšil. Hostinci se ale říkalo a říká Peklo stále, do dnešních dnů. Dnes je tam jen nevelká osada stejného jména.
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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: inzerce@zrcadlo.info

OZNÁMENÍ REDAKCE
Upozornění všem inzerentům! Inzeráty přijímané formou SMS,
budou otištěny pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být
zveřejněno, bude shodovat s číslem, ze kterého inzerce přišla.
V opačném případě bude inzerát vyřazen. Děkujeme za pochopení.

Auto - moto

koupím
•• moped Stadion S11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Perák, Velorex aj.
i nekompletní a poškozené. Tel.:
608 626 289.
•• přední blatníky na Š Favorit L+P.
Tel.: 607 747 541.
prodám
•• Opel Astra G 2,0 DTL, 16V, model 2000, zelenomodrá metalíza, 2x
airbag, klima, el.okna a šíbr, mt volant, el.výbava atd., super stav, cena
159.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Renault 19 Chamade 1,7 TXT, r.v.
90, ve výborném stavu, motor po GO,
STK na emise nové, cena 20.000 Kč.
Tel.: 515 320 610, 724 706 069.
•• Favorita, r.v. 93, platná STK, nové
čepy, silembloky na motoru + letní
kola na discích, cena 13.000 Kč. Tel.:
739 617 601.
•• Ford Escord 1,8, 16V, dobrý stav,
r.v.92, bez koroze, 3 dveře, šíbr, nové
čepy řízení, barva červenostříbrná,
STK do 08, cena 19.000 Kč. Tel.:
777 634 675.
•• Citroen Xsara combi, 1,9TD,
r.v.98, zelená metal., klima, airbag,
ABS, servo, centrál na DO, el. okna,
TZ, nehavarovaný, super stav, cena
114.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Mitsubishi Colt 1,6, 16V, 83 kW,
najeto 170 tkm, r.v.93, STK 5/08,
centrál, servo, rádio MP3, zimní
pneu, dobrý stav, nutno vidět. Tel.:
775 350 111.
•• Fiat Ducato combinato 2.5 TD,
r.v. 91, STK 10/08, 9 míst, dobrý stav.
K vozu přidám 2 motory na náhradní
díly a 4 zimní pneu .Cena k jednání
55.000 Kč. Rychle = sleva. Spěchá.
Tel.: 604 892 454.
•• Mazda 121, 1,3iLX, r.v. 93, zelená
metalíza, serv. knížka, cena 37.000 Kč.
Tel.: 608 347 742.
•• Opel Vectra 2,0 ICD, r.v. 93, benzin,
v tuningu, garážovaný, dobrý stav,
cena 65.000 Kč. Tel.: 774 949 551.
•• VW Passat, B3, combi, r.v. 89,
první majitel v ČR, najeto 330 tkm,
motor bezproblémový, LPG spotřeba
8,3-10l/100 km, cena 43 000 Kč, dohoda jistá. Tel: 775 789 015; e-mail:
kantor748@seznam.cz.
•• Š Garde, r.v. 85, perfektní motor,
tažné zařízení, částečná koroze, levně,
dohoda. Tel.: 737 356 716.
•• Š Favorit, r.v. 90. Tel.: 604 961 583.
•• Mazdu 323 F, 1,6i 16v, nový výfuk,
baterie, zadní tlumice, nove gumy.
Cena 23.000 Kč. Tel.: 604 134 058.
•• skútr Juki 50, červená barva, STK
6/09, najeto 7400 km, cena 13.000
Kč. Tel.: 728 739 293.
•• CZ 175 sport, r.v. 68, cena 4.000 Kč.
Tel.: 775 212 049 po 9 hod., Oslavany.
•• Yamaha 750, 13 ks, 250 km/
hod., r.v. 93, cena 58.000 Kč. Tel.:
606 709 187.
•• kompletní obutá kola třináctky OR
34, vzorek 95 %, cena dohodou. Tel.:
604 191 420.
•• 4 ks letních pneu Michelin 165/70/
13, vzorek 4-5mm. Cena dohoda. 2 ks
letních pneu Pirelli P6000 175/65/14,
vzorek 4mm. Cena dohoda. Tel.:
606 268 287.
•• 2 ks pneu na Trabanta. Tel.: 603
789 725.
•• novou pneu Michelin, vč. děleného
disku na péro, 6 děrový, 7,50R 15X,
cena 1.000 Kč. Tel.: 608 626 289.
•• vodní pumpu v dobrém stavu za 400
Kč, 2 přední blatníky za 300 Kč, vše
na Š 120. Pište SMS. Tel.: 721 842 112.
•• pluh 3x25 Sukou, málo použitý,
vh.k tr.30-5711, cena dohodou. Tel.:
723 945 153.
•• jednoosý přívěs (plošina) za traktor, cena dohodou. Tel.: 604 897 513.

•• díly na Š Forman nap., výfuk atd.
Tel.: 608 509 176.
•• startér na AVIA /novější model/
funkční, cena 1.500 Kč a startér
na Peugeot 405 cena 800 Kč.Tel.:
606 221 193, Ivančice.
•• nové sedadlo na Simson. Tel.:
606 392 215.

Byty - nemovitosti

koupím
•• malý pozemek na stavbu garáže
20-50 m2 v Ivančicích, blíže centra,
dobře zaplatím. Tel.: 777 671 996.
•• domek se zahrád. v MK, min. 2+1,
ihned k nastěhov. Tel.: 732 843 003.
prodám
•• RD 3+1 v Dobřínsku s velkým
dvorem a zahradou, hospodářské
budovy, stodola, 2x vjezd do objektu,
oplocené, studená voda, elektřina,
topení na TP, částečně podsklepen,
možnost přípojky plynu. Rekonstrukce
nutná, špatný tech. stav. Cena 300.000
Kč. (vhodné i jako 2 stavební místa)
Tel.:515 322 101, 602 755 265.
•• RD v Miroslavi, starší vilka 3+1,
garáž, bazén, zahrada, meruňkový
sad. Tel.: 777 582 899.
•• RD 2+1 u Moravského Krumlova,
hrubá stavba, cena 150.000 Kč. Tel.:
721 420 922.
•• RD 6+1 v Miroslavi, podsklepený,
garáž, hospodářská budova, zahrádka nebo vyměním za menší domek
či byt v Miroslavi. Tel.: 515 333 883,
602 843 524.
•• družstevní byt 3+1 v MK, Sídliště.
Tel.: 515 322 945 od 18-20 hod.
•• chatu, zahradu, ovocný sad, Moravský Krumlov. Tel.: 777 582 899.
•• ornou půdu v katastru Vémyslice,
cena dohodou. Tel.: 721 420 922.
hledám pronájem
•• hledám 1+1 nebo jeden pokoj
v Ivančicích. Tel.: 732 648 944.
pronajmu
•• polní mlat (železobetonová hala),vepřín (zděná budova), nově vybudovaný hnojník podle norem EU.
Nutno vidět. Tel.: 723 69 46 02 volat
po 18.hod.
•• byt 2+1. Tel.: 777 761 206.
vyměním
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích za menší, možno i 1+1. Tel.: 775 404 654.

Stavba - zahrada

koupím
•• cihly supertherm 44p + d. Tel.: 608
509 176.
prodám
•• krakorcovou desku ke komínu
Schiedel. Průměr kouřovodu 200
mm. PC 1.350 Kč, nyní 1.000 Kč.
Sms na tel.: 608 252 541
•• rozvodovou skříňku na 220V,
obsahuje elektrohodiny, 3x zásuvky
na 220 V, proudový chránič, jistič
jednofázový 16A a další. Odborně
provedeno, vše v pěkné plastové
krabici, cena 1.200 Kč, hodí se do ka-ravanu, chaty, stanu příp. na stavbu.
Tel.: 731 406 423.
•• bílé dveře 70 cm, L, 600 Kč, 80
cm L 2/3 prosklená (chybí sklo) za
500 Kč, 60 cm L za 250 Kč a 60 cm
zárubně kovové P za 350 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• ponorné elektrické magnetické
čerpadlo 3/4“ Rondela, nepoužité,
cena 2.000 Kč. Tel.: 775 341 376.
•• silné sazenice malin Rubín, 1 ks/15
Kč, nad 10 ks/12 Kč. Tel.: 546 451
132, 605 455 152.
•• koňský hnůj, levně. Tel.: 724 757
999, 723 543 675.
•• betonové obrubníky, 25 Kč/ks.
Tel.: 606 392 215.
•• sklolaminátová kruhová nádrž
na vodu 300 l., pr. 75 cm, v: 70 cm,
2x boční vpusť, cena 1.000 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.

•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• stropní versalit. desky, imitace světlý
dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč /m2. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
daruji
•• kvalitní uleželý koňský hnůj,
za odvoz, nejlépe ve velkém množství, platí celoročně, Ivančice - Hrubšice. Tel.: 777 877 631.

Vybavení domácnosti

prodám
•• elektrický bojler na ohřev vody,
1 a 1/2 roku používaný, cena 2.000 Kč.
Tel.: 723 832 878.
•• manželské postele, stolek obdélník
60x40, noční stolky, psycha, otoman,
matrace do gauče, postel trubková,
kuch.stůl 70x115, mrazáček 70 l., gramofon + desky, pračku dom.výroby
+ ždímačku, lustry 1x5 světel a 1x3
světla, špajzová skříň 150x80. Tel.:
546 437 376, volat 17-20 hod.
•• malý psací stolek se 4 zásuvkami
i s kancelářskou židlí na kolečkách
a stolní lampičkou. Cena 500 Kč. Tel.:
606 268 287.
•• stolek pod TV, 1,20x0,50, výška
0,62. Stolek je barva dub rustikal na
kolečkách, prostřední díl má otevírací
dvířka - kouřové sklo + skleněná
police. Tel.: 732 123 663.
•• kotel + kotlinu Brutar, pěkný. Tel.:
724 690 907.
•• sedací soupravu hnědé barvy,
zachovalá, obývací pokoj starší, světlé
dřevo, levně. Tel.: 515 323 891.
•• plynový sporák, 10 kg cer. syntetiky,
kamna klubky, vypínače, jističe,
zásuvky atd. Tel.: 720 455 722.
•• molitanové matrace 3 ks, fritovací
hrnec, magnetofon, odšťavňovač, pokojovou klívii, závěsy na třídílná okna,
inframasáž. lampu. Tel.: 603 789 725.
•• polstrovanou lavici oranžovohnědé
barvy se sklop. opěradlem, 190x70 cm
(190x85 cm rozložená), vchod. dveře
masív, kazet. bez zárubně 100x200
cm, kamna Club, tel.: 608 109 672.
•• kancelářský stolek a otočnou židli,
levně, nábytek z dětského pokoje,
skříně, pohovky, police, stolek. Tel.:
606 392 215.
•• starší funkční průtokový ohřívač
vody za 800 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18 hod.
Elektro a elektronika
koupím
•• svářečku Triodyn. Tel.: 606 605 738.
•• svářečku Triodynu k 320 nebo 500.
Nabídněte. Tel.: 608 626 289.
•• Triodynu 320 nebo 350, za nabídky děkuji. Tel.: 602 843 492.
prodám
•• mikrovlnnou troubu, 2 roky používaná, cena dohodou. Tel.: 608 414 218.
•• myčku nádobí Zanussi, šíře
45 cm, na 9 sad nádobí, málo
používaná, cena 5.000 Kč. Tel.:
776 042 559
•• příslušenství Sony Ericsson pro
K310, K510, K750, W800, W810,
W550, Z520 atd s konektorem Fast
port: stereo sluchátka HPB 60 za 250
Kč, dat.kabel USB za 290 Kč, stereo
handsfree HPB 20 pro K300, K500,
K700 za 250 Kč. Tel.: 602 179 408.
•• aku nýtovací kleště s náhradní
baterií. Kleště byly používány 4 roky.
Perfektní stav. Cena dohodou. Tel.:
606 112 740.
•• mobilní telefon Nokia 6111 v záruce,
100 % stav, neblokovaný. České menu.
Cena 4.800 Kč. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 776 747 453.
•• přenosný telefon pro pevnou linku
Siemens Gigaset C100, nabíječka,
posílání SMS, cena 1.000 Kč. Tel.:
603 598 895.
•• svářečku Triodyn, cena 4.000 Kč.
Tel.: 777 639 823.
•• přenosnou klimatizaci s vytápěním
Dessa. Tel.: 728 264 272.

Vše pro děti

koupím
•• sportovní kočárek, nabídněte. Tel.:
739 042 856.

•• dětský kočárek pro panenky, jen v
pěkném stavu. Nejlépe Ivančice a okolí.
Reaguji i na SMS. Tel.: 731 065 324.
prodám
•• velmi pěkný kočárek trojkombinaci
XXL, prostorný, přehazovací rukojeť,
taška na mimi atd. Béžová kostka.
Tel.: 731 065 324.
•• kočárek Condor XXL, prostorný, zakoupený v Růž. Panteru, modrobéžový,
taška, přehaz. rukojeť, nafukovací kola,
nánožník, v záruce, skoro nepoužitý,
cena 3.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• starý proutěný pérák, bílý, zn. Liberta
1945, cena dohodou. Tel.: 737 800 602.
•• kočár čtyřkombinaci Růž.panter,
prodloužená délka, šedobílá kostka,
přenosná kabela uvnitř, fusak, nový,
použitý 1/2 roku, kabela na kočár,
pláštěnka, možno MMS, cena 2.000 Kč.
Tel.: 777 209 174.
•• kočár trojkombinace Tako, v záruce
s kabelou a pláštěnkami, další info na
tel.: 776 032 538.
•• autosedačka 0-18 kg, záruka do září
07 za 700 Kč, zimní kombinézu na 1-2
roky - růžová za 70 Kč, snadálky ve. 22
světle fialové kotníkové, lakované za 70
Kč. Tel.: 732 888 556.
•• dětské botasky na suchý zip vel:
21, 23 po 1.dítěti, jako nové za 50 Kč.
Tel.: 732 123 663.
•• dětskou tříkolku, cena 350 Kč.
Tel.: 732 123 663.
•• oblečení 1-12 měsíců na chlapce,
chodítko hrací, hrazdičku a lehátko
do vany. Tel.: 605 034 364.
•• sport. kočárek sklád., 3 nafuk. kola,
brzda, zvonek, polohov. stříška, potah
šedo-fialový, jako nový, 1.500 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Zvířata

prodám
•• selata, cena dohodou. Tel.: 732
944 401.
•• prase 140 kg, cena 4.000 Kč, Olbramovice. Tel.: 607 663 056.
•• štěňata foxteriéra hladkosrstého
s PP, plně očkovaná, psi pro všechno.
Tel.: 731 731 105.
•• vykrmené prase, váha 120 kg, cena
30 Kč/kg. Tel.: 515 336 988.
•• prase 150 kg, cena dohodou. Tel.:
604 897 513.
•• dva pejsky trpasl. pudla apricot.
Očkovaná, odčervená, odběr je možný koncem února. Cena dohodou.
Tel.: 737 671 609.
•• štěně labradora, bez PP, matka s PP,
barva smetanová, očkované, odčervené, cena dohodou. Tel.: 724 033 609.
•• pávice, narozené 06, pěkné, silné
kusy nebo vyměním za jednu starší
chovnou pro obnovu krve. Tel.:
777 877 631.
•• hřebečka ročního, v dospělosti 130
cm. Tel.: 724 757 999, 723 543 675.
•• krmnou směs pro středně velké papoušky, 13 Kč/kg. Tel.: 604 303 267.
daruji
•• fenku něm.špice středního, bez PP,
po rodičích s PP. Tel.: 515 339 029,
606 141 962.

Služby

•• 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.: 604 700 249.
•• Úvěry a hypotéky. Bez poplatku.
Nízké splátky od 500 Kč. Neprověřujeme dluhy v bankovním registru
a státních institucích. Vyřízení do
5 pracovních dnů. Tel.: 777 030 731.
•• Pozor! Prezentace nové firmy! Na
místě možnost vyřízení půjčky, také
nabízíme spolupráci v dynamické
společnosti, práce v perspektivním
kolektivu. Kdy? 3. března 2007 v
Brně, ul. Štefánikova 1. Bližší informace na tel.: 739 205 815.

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné
včelařství Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice 46, tel.: 515 320 787. Naše
medy můžete koupit také v M. Krumlově v prodejnách „Pekárna Ivanka“
na Znojemské ul. a „Květinka“ na
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).
•• hledám volné místo v autě směr
Ivančice - Zvonařka v době mezi
5,30 - 6,10 hod. Dohoda možná i zpět,
mohu nastupovat už v Němčicích.
Tel.: 732 225 507.
•• hledám spolubydlícího k bydlení
v Brně, 1.500 Kč měsíčně včetně
inkasa.Tel.: 602 439 920.
koupím
•• vojenskou vzduchovku na kulaté
broky. Tel.: 608 626 289.
•• tel. nar. Rybstol. Tel.: 602 770 013.
•• kdo vyrobí do velikonoc dva
„hrkače“, nebo kdo prodá starší, nepotřebné. Tel.: 724 246 387.
•• šrotovník na obilí. Tel.: 607 687 866.
prodám
•• dalekohled 20x50, cena 1.800 Kč.
Tel.: 723 832 878.
•• březová košťata, žebřík dvoják
2 m, dřevěný, 6 příček, dětské skládací kolo. Tel.: 515 336 601.
•• dívčí horské kolo do 14 let věku,
výbava Shimano, fialová barva, velice pěkné a zachovalé, nutno vidět,
cena 1.500 Kč nebo dohoda, potřebuji
větší, spěchá. Tel.: 604 191 420.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí, 400
Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské, 250
Kč; přezkové lyžáky vel. 7, 400 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.
•• starý bílý proutěný kočár zn.
Liberta z r. 1945, cena dohodou.
Tel.: 737 800 602.
•• schůdky k poschoďové posteli, 3
stupně, 1,1 m, 400 Kč; zábrana na
schody, š. 90, v. 70 cm, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• orig. hry na PS2, Vietcong - akční
střílečka, Top Gun - letecký simulátor,
Call of Duty - 2.sv.válka, Terminátor
dawn of fate - akční střílečka, Ultimate
mindgames - soubor 15 logických her.
Cena 300 Kč/ks. Tel.: 608 409 694.
•• starý funkční psací stroj Zeta,
výrobce Zbrojovka Brno. Cena
dohodou. Tel.: 606 268 287.
•• historická litinová kamna,
německé výroby, zn. Premiér 910,
cena 5.500 Kč, možná sleva. Tel.:
602 843 492.
•• koženou dámskou bundu s odepínací zimní vložkou za 500 Kč, Ivančice. Tel.: 737 800 602.
•• učebnice pro gymnázia: Dějiny
novověku - nová, nepoužitá, Latina 1
a 2, vše za 150 Kč, možno i jednotlivě.
Tel.: 606 177 399.
•• odsavačku mat. mléka za 200 Kč,
ohřívačku lahví za 150 Kč, klokanka
za 100 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• zachovalou králíkárnu, 6 kotců,
vlastní odvoz, cena dohodou. Tel.:
775 120 959, 775 091 756
•• klecovou skříň 3 boxy nad sebou,
masívní kovová konstrukce, silné
pletivo, včetně budek, vh. pro agapornis,
cena 1.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• kovovou králíkárnu, cena 1.000
Kč. Tel.: 606 392 215.
•• stájovou zátěžovou gumu pod
koně, vhodná do boxu, chodeb stájí,
kotců psům, pláty 2x1 m, výška 2
cm, neklouže, nestudí, snadná údržba,
cena 350 Kč/m2. Tel.: 777 877 631.
•• pánské trekingové kolo v dobrém
stavu, cena 1.800 Kč. Tel.: 737 969 313.
•• starší zachovalý dvojmístný
uzavřený kajak, barva červená sv.
žlutá, cena 2.900 Kč, akordeon pro
začátečníka, barva perleť černošedá,
32 basů, cena 1.500 Kč, porcelánové
umyvadlo, barva bledě modrá, 150 Kč.
Tel.: 607 747 541.

•• krmné obilí, možnost sešrotování.
Tel.: 515 336 929.
•• dvojkolová kára (rám + kola), špatné
pláště, cena 800 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18 hod.

Seznámení

•• manželský pár 30 let, hledá podobný pár ke kamarádství, později více.
Tel.: 775 286 017.
•• hledám pro svého plaššího přítele
umělce 55 let přizpůsobivou ženu
ve věku 40-45 let. Nabídku jako
SMS, později popř. e-mailem. Tel.:
603 304 516.
•• žena 60/160 hledá přítele přiměřeného věku k občasným schůzkám.
Tel.: 604 262 026.
•• obyčejný nesmělý kluk 29/181 hledá
dívku bez závazků. Tel.: 732 669 393.
•• 28letá hledá chlapce 25-30 let,
který ví, co od života chce, jen vážně.
Tel.: 605 046 294.
•• pro našeho hodného kamaráda 36/
195 hledáme hodnou a milou kamarádku, která s ním bude chtít trávit své
volné chvíle. Je společenský, zábavný
a má pěkný vztah k dětem. Pokud
nechceš už být sama, tak se mu ozvi
na tel.: 604 153 607.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• hledám brigádu uklízení. Tel.:
605 904 681.
•• nově otevíraná lékárna v Ivančicích
hledá magistry farmacie a laborantky na
plný i částečný úvazek. Informace Ing.
Pavel Pokorný, tel.: 602 744 598.
•• hledám práci nebo brigádu, výpomoc,
úklid, rozvoz obědů nebo zboží, vrátnice
apod.. Od 8-15 hod. Tel.: 724 770 605.
•• hledám paní k 4 a 5 letým dětem,
hlídání 2-3 týdny v měsíci od 15 hod. do
večerních hodin, vlastní doprava nutná,
okres MK. Tel.: 607 615 931.
•• nabízím brigádu v pohostinství, jen
odpoledne, vlastní doprava nutná. Tel.:
607 615 931.
•• firma Hitl přijme do HPP
autoelektrikáře, nástup ihned. Tel.:
515 323 495.
•• hledám práci v oboru gastronomie
jako barman, číšník, na HPP nebo i
VPP, praxe 5 let, ŘP sk.B, německý
jazyk, spolehlivost. Tel.: 775 679 976.
•• fotograf hledá dívky k fotografování,
dlouhodobější spolupráce možná. Tel.:
732 180 721.
•• Hledáme schopné realitní makléře
pro oblast Znojmo, Třebíč, Brno venkov. Podmínkou vl. auto a ŽL. Info
na tel.: 608 654 680.
•• Chcete poskytovat úvěry? Spol.
Profireal hledá zprostředkovatele
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdarma. Tel.: 603 561 579.
•• Společnost působící 12 let v oboru fin. poradenství a pojišťovnictví
hledá spolehlivé, komunikativní
spolupracovníky pro samostatnou,
nezávislou práci finančního poradce pro oblast Znojmo, M.Krumlov,
Třebíč, Ivančice. Možnost získání
odborné způsobilosti, pozičního
růstu a nadstandardních výdělků.
Váš strukturovaný životopis zašlete
na e-mail: jhauerland@seznam.cz
Informace na tel.: 606 704 381.
www.effectconsulting.cz
•• Pro nový marketing, tablety
do benzínu a nafty - úspora 3 Kč/litr,
hledáme obchodně zdatné spolupracovníky. Celý obchod si po zaučení řídíte sami ze svého počítače.
Tel.: 737 465 956.

Poděkování
•• Zdá se, že díky mým tolerantním
hostům jsem se stala nekuřáckým
zařízením. Děkuji Vám kůzlátka!
Vaše Koza.
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Zimní poločas na Pamíru

PITBIKE - nová zbraň Schneider Motosport Teamu. Foto: Květoslav Adam

AMK MOTO SPORT TEAM Neslovice uspořádal minulou sobotu
v krásném prostředí zbýšovského Pamíru již druhý ročník zimního
poločasu motokrosu. Jezdci teamu Dominik a Erik Schneiderovi představili svým sponzorům a partnerům trofeje, které díky jejich finanční
a materiální podpoře získali v sezóně 2006. Pro rok 2007 nastínil Martin
Schneider aktivity jichž se team zůčastní. Novinkou budou závody
kategorie Pitbike na neslovické trati. V této kategorii již v letošním
roce Dominik zvítězil při lednových závodech ve Vítkovické „ČEZ
Aréně“. Největší bombou ale bylo oznámení teamu, že ve dnech
23.-24.března 2007 uspořádá společně s BVV Brno dětský motokros
pod názvem KIDS ARENACROSS v pavilonu „Z“. O této akci Vás
budeme dále informovat.
/Ctibor Adam/

Na úspěších obou chlapců má velký podíl děda Milan.

Foto: K. Adam

FC Moravský Krumlov před jarním startem

Před začátkem jarní části
fotbalového přeboru Jihomoravského kraje, ve kterém nastupují i
družstva našeho regionu - Rosice,
Miroslav a Moravský Krumlov,
jsme položili několik otázek trenérovi FC Moravský Krumlov,
Karlu Pelikánovi
Jak hodnotíte podzimní působení družstva mužů v premiérovém ročníku krajského přeboru
jihomoravského kraje?
Jednoznačně kladně! Naše působení dopadlo nad očekávání
fotbalové veřejnosti. Byl bych
spokojený s umístěním do desátého místa s dostatečným bodovým ziskem, tak abychom se vyhnuli sestupovým pozicím. Páté
místo je úspěchem a výsledkem
dlouhodobé práce. Družstvo produkovalo důrazný fotbal se zabezpečenou obranou a rychlým
přechodem do útoku.
Která utkání se Vám povedla?
Závěr soutěže nás zastihl v optimální formě, kdy jsme neztratili
body v posledních pěti utkáních.
Ať to bylo domácí utkání s Blanskem nebo Spartou Brno, ve Hlohovci jsme si počínali zkušeně
a poprvé dovezli tři body z venku. Utkání s Doubravníkem doma
bylo jako na houpačce, kdy se

otočilo z 0-2 na 4-2 a diváci viděli zajímavý a pohledný fotbal.
Kdy jste jako trenér nebyl spokojen s výkonem svého družstva?
Nebyl jsem spokojen s výkonem některých hráčů, s výkonem
týmu jsem spokojen byl, snad
až na výbuch v Blansku. Utkání
rozhodovaly individuální chyby
některých hráčů. V domácím prostředí jsme většinou plně bodovali, venku jsme prohráli nezkušeností a z mladické nerozvážnosti.
Uvedu např.. utkání v Ratíškovicích, Hruškách a v Mokré.
Jak hodnotíte kvalitu soutěže?
Určitě kvalita soutěže je vyšší
než I.A třídě. Nemohu souhlasit
s názorem trenéra Mikulova, že
by krajský přebor ztrácel úroveň, a pokud ano, ztrácí úroveň
celý český fotbal, včetně 1. ligy.
Všechna družstva hrají velmi
takticky se spoustou systémových variant a signálů. Nelze hrát
bez velmi dobré fyzické kondice
a herní vyspělosti.
Jaké individuality máte v týmu?
Jednoznačnou hvězdou týmu
je Lukáš Zelníček, opory týmu
jsou brankář Novotný a Vybíral.
Osobností družstva se postupně
stal kapitán Hlučil a Nahodil.
Velmi příjemným překvapením
jsou výkony Tomáše Horáka na
postu stopera.
Zaujal Vás někdo v ostatních
týmech přeboru?
Ano. Ať jsou to hráči z vyšších soutěží, Sehnal v Blansku
nebo Druhák v Kyjově, tak např.
Mikulov, který má velmi mladé
a sympatické družstvo a poslední
místo po podzimu je spíše omylem, tak např. tým Veselí bude

časem velmi silný a ambiciózní.
Jak probíhá příprava na jarní
část soutěže?
S přípravou jsme začali hned
po Vánocích „Krumlovským
krosem“. Účastníme se zimního
turnaje na umělé trávě, který organizuje Sparta Brno. Tady jsme
sehráli kvalitní utkání s družstvy
vyšších soutěží - Hrušovany, Znojmo, Břeclav a Hartvíkovicemi.
Příprava bude končit v půli března
zápasem s Lišní v Brně. V přípravě jsme kladli důraz na fyzickou
připravenost a výbušnost.
Co očekáváte od jarní části
soutěže?
Byli bychom rádi, kdybychom
si podrželi páté místo v tabulce
a skončili před Miroslaví.
Právě utkání s Miroslaví má
pro Vás pikantní příchuť...
Ano, jde v podstatě o rodinný
souboj, neboť prezidentem miroslavského klubu je můj bratranec,
Pepa Chlad. Už teď se hecujeme
a popichujeme. Dlouhá léta nás
Miroslav porážela a my máme co
vracet! Vzájemná rivalita je však
cítit i mezi příznivci obou klubů,
na derby, které se hraje 8. dubna,
se chystá na 600 diváků.
Mohou se těšit diváci na nové
posily týmu?
Ne, posily nemáme, vše budujeme z vlastních řad. Skončilo
hostování pouze Krausovi z Ivančic a Šedivý odešel do Rakšic.
Zranění Jirky Procházky si vyžádá dlouhodobé léčení. V zimní
přípravě jsme do týmu zařadili tři
divizní dorostence, vlastní odchovance, kterým dáváme příležitost
v zimní přípravě.
Řeknete nám svůj tip na po-

stupující tým a kdo naopak ze
soutěže sestoupí?
Sestoupí Doubravník a o postupu se rozhodne mezi Blanskem
a Dědicemi. Věřím spíš Blansku
s velmi finančně silným sponzorem.
V areálu Na střelnici jsou vybudovány nové šatny. Plánujete
slavnostní otevření?
Určitě ano, oslava proběhne
8. května za přítomnosti vedení
města a pozvaných hostí. Jsem
velmi rád, že se podařilo vybudovat krásné fotbalové zázemí,
které si Moravský Krumlov
svou fotbalovou tradicí zaslouží.
K maximální spokojenosti chybí
hřiště s umělým povrchem a opravená tribuna.
Jak hodnotíte postavení mládežnických týmů FC M. Krumlov?
Jak všichni víme, náš divizní
starší dorost je poslední a čeká
ho těžký boj o záchranu v soutěži. Mladší dorost, který je velmi
silný kvalitou i kvantitou hráčů,
skýtá určité naděje do budoucna.
Kvalitní práce trenérů se projeví
během dvou, tří let. U žáků je
velký problém se zajištěním trenérů, což je limitujícím faktorem
fotbalového růstu hráčů, neboť
jejich motivace ke sportování je
velmi slabá a těžko se odolává
konkurenci počítačů.
Co byste si přál do budoucna?
Určitě zachování kvalitního
fotbalu ve všech věkových kategoriích, od přípravky začínaje a
A týmem konče. Pro diváky pohledný a zajímavý fotbal, tak aby
čas strávený na fotbale byl pro ně
relaxací a odpočinkem.
Děkujeme za rozhovor. /abé/

Oční optika Kocandová
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