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Radar zatím zkušebně
/Moravský Krumlov/ Do povědomí, především řidičů projíždějících
ulicí Znojemskou v Moravském Krumlově, se dostala zpráva o nainstalovaném pevném radaru. Informace se všeobecně setkala s velkou
kritikou, neboť se jedná o zařízení postihující řidiče přímo bez jakéhokoliv preventivního upozornění. Řidiči, kteří nedodržují předepsanou
rychlost tak budou odměněni pokutou a ztrátou cenných bodů.
„Při schvalování rozpočtu města na rok 2007 byl z důvodu nedostatku finančních prostředků vyřazen požadavek Městské policie na
zakoupení mobilního radaru v ceně 660 tisíc. Přesto se Rada města
nevzdala myšlenky řešit porušování dopravních předpisů, a to zejména
rychlosti jízdy. Byl proto přijat záměr pronájmu stacionárního pevného
radarového zařízení, které bylo po konzultaci se specialisty instalováno na ulici Znojemská na přechodu pro chodce U Blondýny, výjezd
z parkoviště Albert, výjezd ze sídliště, od jatek a z ulice Tiskárenská,
křižovatka s Okružní do zkušebního provozu. Do úvah se také dostala
ulice Ivančická nad základní školou, ale tam není prověřený zdroj elektrické energie a jeho budování by bylo opět nákladné. Data, která má
město k dispozici za období září - říjen jsou alarmující. I když je radar
nastaven vzhledem k toleranci přístroje i tachometrů na 60 km/hod.,
zachytí denně 50-60 řidičů, kteří tuto rychlost překračují. Téměř každý
den se najdou řidiči, kteří se městem řítí rychlostí přes 90 km/hod.!
Jelikož se však dosud jedná o zkušební provoz, nikdo z těchto pirátů
nebyl postižen,“ vysvětlil starosta Jaroslav Mokrý.
Zklidnění provozu je ale již nyní velmi výrazné. V současné době se
město snaží najít firmu, která formou veřejné obchodní soutěže vybere
pronajímatele takovéhoto systému měření rychlosti. Věcným předpokladem je, že tato snaha o vyloučení silničních pirátů nebude město nic
stát, naopak přinese peníze do městské pokladny. Právě od některých
řidičů v Moravském Krumlově bylo zpochybněno, kam půjdou peníze
z vybraných pokut a kdo je bude vybírat.
„Legislativním předpokladem je, že provozovatelem pronajatého zařízení je Městská policie a dopravní přestupky řeší přestupková komise
ve spolupráci s odborem dopravy. Z takto získaných peněz bude možné osadit výstražnými měřiči rychlosti postupně všechny příjezdové
komunikace do Moravského Krumlova a koupit i přenosný radar. Nad
jeho provozem se však budeme muset zamyslet - Městská policie na
současných stavech bude buď někde měřit rychlost nebo hlídat veřejný
pořádek. Osobně jsem přesvědčen, že projekt „Bezpečné město“ je
z hlediska dopravy jedním z nejvýznamnějších projektů poslední doby
a udělám všechno pro to, aby se uskutečnil, i kdybych na to měl zůstat
sám. Jestli si jeho odpůrci vezmou na svědomí podporování silničních
/mask/
pirátů, je to jejich věc,“ konstatoval Jaroslav Mokrý

/Moravský Krumlov/ Do popředí se opět dostává otázka opravy zámku v Moravském Krumlově
a další setrvání Muchovy Slovanské Epopeje v jeho prostorách.
Výsledky jednání spíše ukazují
na to, že zámek bude dál chátrat
a možná, že změní i majitele
a Epopej se odstěhuje do Prahy,
čímž Moravský Krumlov přijde
o významné turistické lákadlo.
V posledních dnech měl starosta města Jaroslav Mokrý společně
s místostarostou Tomášem Třetinou k této věci hned dvě důležitá
setkání. Jedno v Praze s Johnem
Muchou a druhé v Bratislavě
s generálním ředitelem Incheby,
která vlastní zámek. Výsledky ale
nejsou povzbudivé, spíše naopak.
Zrekapitulujme si ve stručnosti
dosavadní fakta. Incheba koupila
zámek v dražbě za 14 milionů
korun a od té doby stačila opravit
vstupní bránu, která byla v havarijním stavu, opravit střešní
žlaby v prostoru nad Slovanskou
epopejí, zabezpečit okna a dveře,
omítnout vstupní portál a vyřídit
stavební povolení na celkovou
opravu zámku. I přes urgence
města i památkářů se ale do zásadní opravy nepustila a zámek
chátrá dál. Plány zůstaly jen na
papíře a proč se oprava oddaluje,
není známo.
V případě Epopeje je situace
jednoušší. Město Moravský Krumlov ji zachránilo, zrekonstruovalo
a doposud vystavuje v Rytířském
sále a kapli na zámku. Soubor
obrazů je ale majetkem Galerie
hlavního města Prahy, která ho
získala jako dar od malíře Alfonze
Muchy. V Moravském Krumlově
je jen zapůjčena.
„Máme z archivu obsah opisu
dopisu - někdy z roku 1935, ve
kterém píše můj děda Alfons
Mucha magistrátu hlavního města Prahy a říká něco ve smyslu
„matičko drahá dal jsem ti velké
břemeno, je to hrozné břemeno,
rozhodl jsem se tě ho zbavit“.
Vlastně dává výpověď daru Slovanské epopeje magistrátu. On
použil interpelaci na Slovanskou
epopej. My si velice vážíme toho,
co Moravský Krumlov dodnes
udělal pro Slovanskou epopej
a z mé strany je tu konstatování,
že nebýt Moravského Krumlova,

foto: mask

je pravděpodobné, že Slovanská
epopej by neexistovala. V posledních měsících nám magistrát
předestřel novou ideu o obnovení
celého areálu od zámku Trója
přes řeku a Stromovku k výstavišti. To by změnilo výrazně
charakter, který by byl mnohem
přitažlivější pro koncepci Slovanské Epopeje. Zde se náš postoj změnil. Souhlasíme s touto
koncepcí za předpokladu, že dílo
bude řádně vystavené. Nevadí mi,
že se to lidem možná nebude líbit,
ale hlavně, aby ji viděli v prostředí, které nechá Slovanskou
epopej rozehrát, protože dodnes
neměla čas se rozehrát,“ uvedl
ve veřejnoprávní televizi vnuk
Alfonse Muchy - John Mucha,
správce majetku rodiny Muchových a odkazu Alfonse Muchy.
„Důležité je, zda Praha bude
mít prostory pro výstavu Slovanské epopeje a zda John Mucha
řekne ano, toto jsou prostory pro
výstavu. Praha ale tyto prostory
zatím nemá. Má jen vizi. Takže
my teď budeme prodlužovat působení díla v Moravském Krumlově na rok či dva, protože jinak
to z právního hlediska nejde.
Máme soubor obrazů jen v zápůjčce. Chtěli jsme sice dlouhodobý pronájem, ale nebyl nám

umožněn. Praha řeší v současnosti problém Národní knihovny, řeší
problém olympiády. Rada města
Prahy neřeší problém Slovanské
epopeje, není to jejich prioritou.
V usneseních rady se o tom již
dlouhou dobu nehovořilo, mají
to jen v programovém prohlášení,
že udělají prostory, to je ale zatím
tak všechno,“ navázal na setkání
Tomáš Třetina, místostarosta Moravského Krumlova.
K situaci se také vyjádřil
starosta města: „Je všeobecně
známo, že zámek v Moravském
Krumlově vlastní INCHEBA s.r.o.
Praha, holdingová dcera INCHEBA a.s. Bratislava. Jednatelem
vlastníka je v současné době Ing.
Alexander Rozin, CSc., generální ředitel firmy INCHEBA a.s.
S panem ředitelem jsme před
dvěma týdny vedli jednání o dalším osudu zámku v návaznosti
na Slovanskou epopej Alfonse
Muchy, kterou tvoří dvacet obřích pláten. Toto dílo je do Moravského Krumlova zapůjčeno
Galerií hlavního města Prahy,
která neměla nikdy vhodné
prostory, a je již od roku 1963
na zámku vystavováno. Pan
Rozin svůj názor nemění. Stále
trvá na svých plánech: bude-li
v Moravském Krumlově vysta-

vována Slovanská epopej i nadále, stojí za to zámek opravit jako
středoevropské centrum secesní
kultury s potřebným konferenčním, stravovacím i ubytovacím
zázemím. Vrátí-li se dílo do Prahy, bude třeba řešit jiný záměr.
Podle slov pana Rozina však
tímto záměrem není prodej zámku. Nevylučuje se ani převod
na město Moravský Krumlov,
který by však byl darem v pravdě
danajským. Jednání v Praze vedeme na různých úrovních. Úřadující ředitelka Galerie hlavního
města Prahy přislíbila prodloužení nájmu Slovanské epopeje, její
právní kancelář zpracovává další
dodatek ke smlouvě z roku 1999.
O splnění podmínky autora díla
z darovací smlouvy - vybudovat
v Praze důstojný stánek pro vystavování Slovanské epopeje - se
v Praze stále jedná a je možné,
že plánované finanční prostředky
budou zapotřebí jinde,“ vysvětlil
Jaroslav Mokrý.
Budoucnost zámku a Epopeje
je i nadále nejistá a zainteresované strany stále společnou řeč
nenacházejí. Na první pohled
uzavřený kruh by měl rozmotat
Magistrát města Prahy, ve chvíli,
kdy pro nové prostory Epopeje
najde potřebné finance. /mask/
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Jak to vidí „na kraji“... Pět milionů na opravu nebezpečné střechy
V souvislosti s uvažovaným zrušením služby zubní pohotovosti v nemocnici u Svaté Anny v Brně a s tím související povinností kraje zajistit
pro občany tuto službu jsme se obrátili s dotazem na krajský úřad.
Jak bude kraj řešit zajištění dalšího fungování zubařské pohotovosti, kterou v Brně využívají i občané našeho regionu Ivančicka
a Moravskokrumlovska?
Kvůli provozování lékařské služby první pomoci jsem se nedávno
sešel se zástupci Města Brna. Dohodli jsme se, že tato služba by i příští
rok měla fungovat v nezměněné podobě. Znamená to, že lékaře zastihnou lidé (i rodiče s dětmi) v Brně po celou noc i o víkendech. Otázkou
zůstává, co bude dál se zubní pohotovostí, která ve Fakultní nemocnici
u sv. Anny v Brně v lednu končí. Tu by podle našeho názoru měli provozovat soukromí lékaři - k tomuto účelu bude také vypsáno příslušné
výběrové řízení. Již jsme též jednali se stomatologickou komorou, která by měla lékaře informovat a požádat o spolupráci. Kdo a kde bude
stomatologickou pohotovost v Brně od ledna příštího roku provozovat,
by mělo být definitivně jasné v půlce prosince.
MUDr. František Adamec, člen Rady Jihomoravského kraje

Obec Rybníky vyhlašuje veřejnou výzvu
na místo účetní/účetního,
PP na dobu neurčitou, plat.tř. 8.
Požadavky: vyšší odborné nebo SŠ ekonomického zaměření,
3 roky praxe v oblasti vedení účetnictví, znalost účetnictví územních
samospráv, práci s PC (MS Word, Excel, Internet, KEO), výhodou
praxe ve veřejné správě, organizační a komunikační dovednosti,
samostatnost, ochota se dále vzdělávat.
Přihlášku a další doklady doručte na adresu OÚ
v zalepené obálce nejpozději do 28.11.2007.
Obálku označte: „NEOTVÍRAT, VEŘEJNÁ VÝZVA - účetní.“
Bližší informace: tel.: 515 323 478,
e-mail: ourybniky@tiscali.cz,
formuláře ke stažení: http://mesta.obce.cz/rybniky

/Oslavany/ O stavu střechy na
budově ZŠ v Oslavanech se hovoří již delší dobu a to v souvislosti
s jejím havarijním stavem. To ale
bude brzy minulostí.
V tomto týdnu obdrželo město
Oslavany informaci ze strany Ministerstva financí, že na základě
žádosti o řešení havarijního stavu
nedokončené střechy z minulých
let na budově základní školy
dostane peníze. Městu Oslavany
byla udělena dotace ve výši pěti
milionů korun na řešení tohoto
problému. V současné době je
hotova projektová dokumentace
a vydáno stavební povolení. Teď
musí město na základě dotace
urychleně vyřešit výběrové řízení
na dodavatelskou firmu. Ta bude
známa v polovině listopadu.
Vzhledem k tomu, že se jedná

o finanční prostředky z letošního
roku, je nutné, aby tyto peníze
byly nejen vyfakturovány, ale aby
za ně byly i fyzicky provedeny
stavební práce. Čas, který zbývá
na opravu, je omezen na jeden
a půl měsíce. S přihlédnutím k
nepřerušenému provozu školy se
jedná o „šibeniční“ termín.
Co se týká samotné technologie
opravy, tak nedojde k odstranění
celé střechy, ale k jejímu zesílení
a částečnému „nadzvednutí“ za
předpokladu, že se část krytiny
odstraní z důvodu odlehčení. Na
toto bude dozorovat nejen projektant, ale i stavební dozor, protože
práce bude dosti složitá. Dojde
k obezdění nového věnce okolo
obvodu celé školy, zvednutí celého krovu a jeho zesílení a položení izolací na bývalou střechu.

/Miroslav/ V poslední době
radní zaznamenali nárůst zájemců
o bydlení a individuální bytovou
výstavbu. Proto dali k dispozici
několik stavebních míst.
„Město Miroslav v současné
době disponuje dvěma lokalitami na individuální bytovou
výstavbu. Na místě bývalého
sokolského cvičiště - lidově „cvičáku“ na ulici Tyršova jsou čtyři
stavební parcely. Jeden rodinný
dům je dokončen, další je rozestavěn nebo místa prodána. Další
lokalitou je bývalé zahradnictví.
Objekty v areálu jsou odstraněny.
Na základě výběrového řízení
byla vybrána firma na zpracování
projektové dokumentace inženýrských sítí. Projektová dokumentace je již hotova. V příštím roce
se začne pracovat na zasíťování
pozemků. Poté budou parcely
nabízeny zájemcům, kteří jsou

evidovány na Městském úřadě.
Počítá se zde i se zachováním
vodního prvku na místě dnešního
„Blaťáku“. V bývalém zahradnictví je k dispozici 12 stavebních
parcel. Na straně k ulici Příkopy
je ve studii navržena řadová zástavba, ale nabízí se i možnost
postavení např. sociálního domu.
O variantě řešení rozhodne zájem
nebo nezájem stavebníků,“ vysvětlil místostarosta Roman Volf.
Podle místních rodáků není
území v bývalém zahradnictví
lokalitou vhodnou pro stavební
účely, protože je „na vodě“. Je tu
dosti vysoko hladina spodní vody.
To dokazuje prameny napájený
rybníček Blaťák, ale i v sousedství postavené rodinné domy.
Z toho důvodu je i pochopitelný
malý zájem stavebníků, o pozemky bez možnosti podsklepení
domu a svou roli tu možná hraje

Nová stavební místa

PNEUSERVIS
RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ

/Oslavany/ V letošním roce se podařilo dokončit první etapu
silniční rekonstrukce města Oslavany. Byl předán do užívání most
u bývalé elektrárny včetně návazných komunikací. Co bude dál?
Původní představa byla taková, že Jihomoravský kraj plynule
a kontiunelně v rámci letošního roku bude pokračoval v další, projekčně a stavebně připravené etapě. Ta se týká části od autobusového nádraží po křižovatku na Novou Ves. „Co se týče rekonstrukce
další části silničního průtahu městem, je to záležitost především
rozpočtu JM kraje na rok 2008. V současnosti bohužel město Oslavany nemá žádné relevantní informace s jakou částkou a zda vůbec
se počítá s dalším pokračování. Stavebně a projekčně jsme v Oslavanech připraveni. Již se také připravuje další etapa tak, aby město
bylo připraveno i na ni. Vyřizuje se územní povolení na část od
mostu, kolem bývalé elektrárny směrem na výpadovku do Ivančic.
Město požádalo JM kraj, aby se k této záležitosti vyjádřil, protože
taková významná, ale také finančně objemná akce souvisí i s rozpočtem města. Ze strany kraje nejsou doposud žádné informace.
Je třeba si ale uvědomit, že již byly vynaloženy nemalé prostředky
na případné zahájení stavby,“ informoval starosta Vít Aldorf.
V Oslavanech doufají, že když se nezačne v roce 2008, tak to
bude zcela určitě v roce 2009 a z Oslavan zmizí proslulé „kočičí
hlavy“. Frekventovaná silnice směrem na Ivančice je ostudou nejen
města, ale i SUS JMK. Samozřejmě jde i o následné investice, které
bude provádět město samo. To je kanalizace, chodníky a veřejné
osvětlení. To také finančně jednoduché nebude a to i ve vztahu
k jiným investičním akcím. Jedná se především o dostavbu a zkapacitnění kanalizační sítě ve městě. /jak/
i cena a zvolený systém prodeje.
Proto, aby se parcely využily, přistoupilo se k variantě sociálního
domu na místě řadovek.
Další stavební ruch se dá očekávat na ulici Mlýnské. „O postavení bytového domu zde uvažuje
developerská společnost, která

Tel.: 515 321 099, 602 782 232
e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

) 602 733 688

www.stavebninyplus.cz

--------------------------------------------------

nabízí k pronájmu
nebytové prostory

Bližší informace mohou zájemci
získat a své nabídky podat
v kanceláři příspěvkové organizace
Správy majetku města Moravský
Krumlov, Zámecká 17,
672 01 Moravský Krumlov,
tel.: 515 322 557.

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429
fax: 546 436 429
e-mail: info@stavebninyplus.cz

Město Moravský Krumlov
Nám. Klášterní 125,
672 01 Moravský Krumlov

o celkové výměře 142,10 m2

mjr. Nováka 24, Ivančice

NABÍZÍME
BARVY A LAKY
PRO INTERIÉR
I EXTERIÉR

připravuje pro občany města letákovou anketu, ve které budou
seznámeni s možností získání
nájemního bydlení popř. bytu do
osobního vlastnictví. Jestli bude
projekt realizován, opět rozhodne poptávka zájemců,“ doplnil
Roman Volf.
/mask/

pohostinství v Polánce

Žaluzie Koblížek

STAVEBNINY
PLUS

peníze dány až na konci roku,
ale je to pro nás natolik zásadní
otázka, že budeme mít eminentní
snahu se s touto situací vyrovnat,
využít dotační peníze a úspěšně
tak dokončit rekonstrukci střechy,
která byla započata v polovině
devadesátých let,“ vysvětlil starosta města Vít Aldorf.
/jak/

Průtah zatím neřešen

Přijímáme inzerci
do vánočního čísla Zrcadla

Petr Bašta

PRODEJ A VÝMĚNA
ZIMNÍCH PNEU

„Technologicky po konzultacích s projektanty, kteří připravovali rekonstrukci, je tento postup
možný a temním na provedení je
uskutečnitelný. Pro výběr dodavatele bude rozhodující dodržení
dohodnutého termínu a dokončení
a předání prací do konce roku
2007. Je sice škoda, že městu byly

Akce platí od 1.9. do 30.11., nebo do vyprodání zásob.

Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2
664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

přijme

pojišťovací poradce

na HPP pro kancelář v Moravském Krumlově
Informace u oblastní vedoucí
Ivana Šálková, tel.: 603 282 510
nám. TGM 40, Moravský Krumlov
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Pojišťovací kancelář Zdeňky Kolmanové ve zdravotním Občanská bezpečnostní
komise informuje
středisku v Miroslavi rozšířila své služby
Zeptali jsme se za Vás:
Na jakém základě lze provádět
pojišťovnictví?
Musí být splněny podmínky
k zápisu do registru podle zákona
č.38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných
událostí a každý pojišťovací zprostředkovatel, který tuto činnost
vykonává, musí být zaregistrován
u České národní banky (dříve u
Ministerstva financí) do registru.
Jednou z podmínek registrace je
i získání osvědčení minimálně
o základním kvalifikačním stupni
odborné způsobilosti.
Samozřejmě, že tuto registraci
já, pan Plotzer i ostatní kolegové
ze skupiny máme.
Je pravdou, že jste rozšířila své
služby?
Ano. Již asi dva roky je naše
pojišťovací kancelář ve zdravotním středisku v Miroslavi otevřena denně jak pro klienty České
pojišťovny, kteří na ni jsou zvyklí,
tak pro klienty všech pojišťoven,
které jsou v České republice na
trhu. Takže se vlastně nic nezměnilo, ba naopak jsme, jak správně
říkáte, rozšířili služby a tím jsme
tu pojišťovacími zprostředkovateli pro všechny občany.
Jak na to reagují klienti?
Velice kladně. Dnes vidím, že
tato služba v našem regionu už
dávno chyběla a je potřeba. Jak
sami klienti říkají, jsme rádi, že
nemusíme jezdit od pojišťovny
k pojišťovně a od banky k bance.
Vše jim totiž v naší pojišťovací
kanceláři ve zdravotním středisku
v Miroslavi vyřídíme na místě.
Jste schopni klientovi vybrat
tu správnou pojistnou smlouvu?
Navrhneme klientovi několik

variant pojištění od různých
pojišťoven a on sám si vybere
podle svých potřeb a možností.
Hlavně klienty nikam netlačíme
a nevnucujeme jim pouze jedinou
pojišťovnu nebo jeden produkt.
Na to já sama jsem dost alergická
a proto to nechci dělat klientům.
Chci, aby se každý rozhodl podle
své vlastní vůle, tak jak to cítí a
byl spokojen.
Pro které pojišťovny pracujete?
Pracujeme jak pro pojišťovny,
tak máme smluvní vztah i se
stavebními spořitelnami a penzijními fondy. Takže je to: Česká
pojišťovna, Česká spořitelna,
Generali, ČSOB, AXA, Kooperativa, Allianz, Triglav, Uniqa,
ČPP, ING, Wüstenrot, Komerční
banka atd.
Jaké produkty klientům nabízíte?
Povinné ručení, havarijní pojištění, kapitálové životní pojištění,
investiční životní pojištění, úrazové pojištění, vkladové pojištění,

cestovní pojištění, odpovědnostní
pojištění, pojištění průmyslu a podnikatelů, penzijní fondy, stavební
spoření, hypotéky, úvěry a další
Co je teď nejaktuálnější, aby
se klient nad svoji smlouvou
zamyslel?
Povinné ručení. To je produkt,
který má většina občanů a je možno si opravdu z trhu vybrat.
Jak je to s převodem bonusu,
pokud se klient rozhodne změnit
pojišťovnu?
Každému klientovi ihned na
místě převedeme jeho bonus do
nově uzavřené smlouvy, takže
jeho nové pojištění běží s bonusem zase dál.
Jak je to s vyřizováním pojistných událostí?
Každou pojistnou událost u
kterékoliv pojišťovny, která klientovi nastala, řešíme ihned na
místě, takže s klientem nahlásíme
pojistnou událost, sepíšeme patřičné dokumenty a klient nemusí

nikam jezdit. To už u nás ocenilo
mnoho a mnoho klientů.
Co byste chtěla říci závěrem?
Závěrem snad jen to, že jsme
se nikam nepřestěhovali a pořád
působíme i pro klienty České pojišťovny na stejném místě, ba naopak, pokud chce jakýkoliv klient
od jakékoliv pojišťovny uzavřít
smlouvu, poradit nebo vyřešit
nějaký problém, či dotaz týkající
se nejen pojištění, ale i penzijních
fondů, stavebního spoření atd.,
může se na nás obrátit v První
moravské společnosti - pojišťovací kanceláři v Miroslavi, která
má své sídlo ve zdravotním
středisku.
Pomůžeme Vám každý den a
to od 9. do 16. hod, ve středu do
17. hod. - i na tel. čísle 515 334
148 nebo i mimo tuto dobu na tel.
čísle 602 439 920.
Těšíme se na shledání
Kolmanová Zdeňka
a usměvavý kolektiv

Dnes bych Vám chtěl říci několik slov o výrobě elektrické energie.
Všichni jsme zvyklí, že dostaneme elektriku v požadovaném množství, kdykoliv potřebujeme a má požadovanou kvalitu (napětí a
frekvence). To nám mohou s jistotou zajistit velké tepelné elektrárny
na uhlí, lignit, plyn či naftu a jaderné elektrárny, kde je „palivem“
uran. V menší míře jsou to pak vodní elektrárny na tocích se stabilním
průtokem a v poslední době i bioplynové stanice, jejichž podíl je zatím
velice malý a do budoucnosti nebude jeho nárůst příliš velký.
U ostatních zdrojů bohužel chybí některé, výše vyznačené, atributy:
- energie z fotovoltaických článků a větrných elektráren je k dispozici jen občas a nelze na to spolehnout
- malé vodní elektrárny dodávají ne příliš významné mnořství energie a její dodávka je opět závislá na stavu vody
- elektrárny spalující biomasu jsou díky potřebám obrovských skladovacích prostor toliko sezónní záležitostí s lokální působností.
Z toho je patrno, že pro plynulý chod hospodářství státu je třeba
velkých bloků jaderných či tepelných elektráren. Veškeré ostatní zdroje pomohou výrobě, jedná se však o řádově procentní podíly. Kromě
toho se potvrdilo, že množství větrných elektráren v Německu přispělo
k rozkolísání sítě při loňském rozpadu sítě v Evropě.
V celé Evropě dochází k nárůstu deficitu výroby elektrické energie
a z toho plyne i růst její ceny. Pokud i my nezačneme v co nejkratší
době s výstavbou dalšího bloku (patrně v Temelíně), dostaneme se do
obtížné situace nejen s nedostatkem energie, ale i s možností zajistit
vhodného dodavatele. 4.11.2007, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

Nová hřiště pro nejmenší

/Oslavany/ Na nové dětské atrakce se mohou těšit ještě do konce
letošního roku v Oslavanech. Město totiž využilo dotační možnosti JM
kraje, na základě kterých by se měly ještě do konce roku na žádosti
jednotlivých obcí a měst čerpat peníze, které jsou určeny na obnovu
a výstavbu dětských hřišť. Protože je o tyto finance velký zájem, kraj
bude muset podělit více obcí, než se předpokládalo a finanční prostředky pravděpodobně nebudou tak vysoké. I tak radní v Oslavanech doufají, že získají dostatek finančních prostředků na to, aby se zkvalitnil
mobiliář na současných i nových hřištích. Vybavení by se mělo týkat
především hřiště u Městského úřadu na Náměstí 13. prosince, kde by
hřiště mělo být doplněno o malý dětský kolotoč. Většího doplnění se
dočká hřiště v parčíku na Novém Světě. Zcela určitě se v těchto aktivitách dovybavování a zřizování nových dětských hřišť bude v Oslavanech pokračovat i do budoucna. Počítá se s výstavbou dětského hřiště
v ulici Starohorská, kde proběhla výstavba nových bytových jednotek
a v bytových domech je nastěhována velká spousta mladých rodin,
které mají děti. Dětská hřiště jsou pro maminky dnes již nezbytností,
aby se jejich ratolesti mohly důkladně vyřádit.
/jak/

Parkování na starém sídlišti v Ivančicích,
fáma kontra skutečnost
/Ivančice/ Vzhledem k dopravní situaci na starém sídlišti a
zejména parkování motorových
vozidel se rozhodlo vedení města,
a to na základě požadavků zde
bydlících občanů, vypracovat projektovou dokumentaci pro vybudování několika dalších parkovacích ploch, které by rozšířily
možnosti parkování. V návrhu by
se mělo jednat o plochy, kde se
stejně parkuje, ale naprosto nekulturně. Pochopitelně, že to nemůže
jít v omezeném prostoru sídliště
jinak, než minimálním zásahem
do nepříliš udržovaných zelených
ploch. Jedná se místo před samoobsluhou, kde může vzniknout
řada šikmých stání a zejména dvě
parkoviště v oblouku ul. Sportovní, kde je při vlhkém počasí stav

skutečně zoufalý. Pokud chceme
tedy něco řešit, musí dojít k určitému kompromisu mezi parkovišti
pro vaše auta a kusem trávy, keřem nebo případně stromem. Vše
bude řešit projekt, který je zadán
a měl by být realizován v roce
2008. Rozhodně však nepůjde o
žádnou masovou devastaci zeleně.
Pro vaši informaci uvádím, že
na starém sídlišti se bude v příštím roce budovat nejvíce z celého
města. Během několika týdnů
bude proveden nezbytný kanalizační propoj na ulici Jana Blahoslava. Věříme, že do jara budeme
mít konečně stavební povolení na
druhou příjezdovou komunikaci
na sídliště, které pracovně říkáme
Zelníčkova komunikace. Ihned
bude následovat konečná a defi-

nitivní oprava povrchů ulice Za
Ústavem a Jana Blahoslava, které
nelze bez předcházející komunikace provést. Budou dokončeny
stavební úpravy kolem obytné
zóny na ulici Sportovní.
Tolik jen stručná informace.
Nemá smysl se pokoušet vyvracet
fámy a „ zaručené zprávy“ o tom,
že vedení města a konkrétně starosta, chce vymlátit na sídlišti
všechny stromy a udělat tam všude parkoviště. To je samozřejmě
nesmysl a netuším, kdo takovou
hloupost vymyslel. Chceme co nejrychleji realizovat to, co je připraveno a na co máme v rozpočtu
peníze a co jednoznačně povede
ke zlepšení kvality života na starém sídlišti.
MUDr. Vojtěch Adam, starosta

spol. s r. o., Padochovská 1, 664 12 Oslavany
přijme do pracovního poměru
•
•

Zástupce ved. výstupní
kontroly a expedice
Provozní elektrikáře

•
•

Finančního analytika
se znalostí AJ
Strojní mechaniky

Nabízíme:

zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
interní bezplatné jazykové kurzy • odpovídající platové ohodnocení • 13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..) • odměny za zlepšovací návrhy
dovolenou navíc • závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele
zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce a zpět do místa bydliště
společenské a sportovní akce • program na podporu zdraví, atd.
Bližší profil pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz, www.job.cz, nebo
www.prace.cz. Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131.
e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz
Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti

Jsme držitelem certifikátu kvality ISO/TS 16949:2002
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program

Tváření za studena je v posledních letech rozšířeno o strojní obrábění.

Lidské zdroje

Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného
personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o

uchazeče s kvalifikací ve strojních oborech,
a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti

nabídnout jistotu práce a mzdy,
vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.
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Jakou mají budoucnost Velvyslanec USA přijel otevřít novou obřadní síň
Krumlov/ V úterý
nových kanceláří, jenž samy o
sdružení mikroregionů? byla/Moravský
v prostorách úřadu města
sobě stály 250 tisíc. Z celkové

V poslední době přehodnocují mnohá města a obce své další působení v dobrovolných svazcích účelově založených, například na propagaci nebo podávání projektů pro obecně prospěšné investice. Důvodem
jsou jednoduché kupecké počty. Stačí si spočítat, co město do sdružení
vloží a obratem vyhodnotí, co z toho má, neboli jak mu je toto sdružení
přínosné a v čem. Po této jednoduché úvaze vedení radnic již přímo
veřejně avizují tento nepoměr, a dokonce činí konkrétní kroky.
Po roce 2000 se v České republice rozmohlo zakládání obecně
prospěšných společností a mikroregionů a to především za účelem
propagace a čerpání finančních prostředků. Jak se ale ukázalo, počáteční nadšení a elán vystřídal fakt, že se až na výjimky nic moc neděje.
Velkolepý přísun peněz a budování zůstalo jen u slov lídrů. Situaci lze
obecně přirovnat k vojenskému přísloví „voják se stará, voják má“,
neboli: co si sám nevyřídíš, to mít nebudeš a spoléhat se na někoho, že
to za tebe udělá, je liché a většinou i velmi drahé. Když toto starostové
pochopili, pustili se do psaní projektů sami a začali uvažovat, zda má
cenu nadále přispívat na drahé členské příspěvky.
První takovéto signály dávají například města Moravský Krumlov
a Znojmo. V případě Moravského Krumlova jde o členství v mikroregionu
Moravskokrumlovsko a v případě Znojma o Znojemský regionální rozvoj o.p.s. V obou případech je ale podstatné to, že vystoupením měst
z těchto organizací by právě díky chybějícím členským příspěvkům
bylo zřejmě pro sdružení likvidační a patrně by zanikla. Obě města
o vystoupení již i jednala na zastupitelstvech a konečné rozhodnutí
je zatím jen odloženo. Například podle slov starosty Moravského
Krumlova Jaroslava Mokrého, je mikroregion jen folklórním spolkem
a k okamžitému vystoupení města brání jen morální zodpovědnost.
Podobný názor mají znojemští radní na členství v obecně prospěšné
společnosti Znojemský regionální rozvoj. Proto doporučili zastupitelstvu města z tohoto sdružení vystoupit. Hlavním cílem Znojemského
regionálního rozvoje je propagace regionu zejména na veletrzích.
Finance, které Znojmo ušetří, se podle plánu přesunou do Znojemské besedy, která má zastřešit oblast cestovního ruchu a marketingu
a postarat se o prezentaci regionu na veletrzích cestovního ruchu nebo
vydávat propagační materiály.
„Složitá jednání Moravského Krumlova v rámci mikroregionu Moravskokrumlovsko vedla v roce 2007 k rozhodnutí neopouštět v tomto
roce zmíněný dobrovolný svazek obcí. I nadále považujeme sdružování
obcí za určitými cíli za velmi prospěšné, ovšem rozhodující je stanovit
tyto cíle a jejich priority.V průběhu roku jsme navrhovali jiný dohodovací klíč, změnu náplně mikroregionu, kde preferujeme vytváření
projektů pro obce, které na ně z finančních důvodů nedosáhnou, změnu
způsobu práce manažerky, která pobírá plat z mikroregionu atd. Jsme
přesvědčeni, že některé naše myšlenky jsou i pro ostatní obce zajímavé.
Problematiku neslučuji s nynější situací Znojemského regionálního rozvoje, o.p.s., který spěje deklarovaným odchodem Znojma
nezadržitelně ke svému konci. Tato společnost je založena podle
obchodního zákoníku, zatímco mikroregion podle zákona o obcích.
Důsledky však mohou být shodné: obce dávají svoje peníze do organizace, která jim slouží nedostatečně nebo vůbec, a z toho důvodu
mají snahu peníze „ušetřit“. Velká města jako Znojmo na tom mohou
vydělat, protože za svůj příspěvek si službu mohou koupit pro sebe.
Malé obce se však propadnou do bezvýznamnosti, protože za svůj
minimální příspěvek nekoupí nic. Pronájem metru plochy na veletrhu cestovního ruchu nebo cena projektu na rekonstrukci hřiště totiž
často přesahují výši jejich členského příspěvku. Principy solidarity,
kdy větší a silnější vezmou pod svá křídla menší a slabší, aby celý
region prospíval, tak s konečnou platností umírají. Zákony trhu a peněz vítězí. Zda je to dobře nebo špatně, nekomentuji,“ objasnil situaci
Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova.
/mask/

otevřena nová obřadní síň. Na
slavnostní zahájení přijel velvyslanec USA Richard W. Graber.
„Dnes otevíráme obřadní a
zasedací místnost vybudovanou ve spolupráci s generálním
partnerem ČEZ. Vzájemně jsme
sladili okolnosti, aby dnes mohl
slavnostně přestihnout pásku
americký velvyslanec. Jedná se
o diplomatickou záležitost,“ sdělil před příjezdem místostarosta
města Tomáš Třetina.
V odpoledních hodinách po
svém příjezdu byl velvyslanec
přivítán před radnicí tradičně
chlebem a solí. Poté se přešlo do
nové obřadní síně. „Celou dnešní
akci vnímám velmi pozitivně,
protože je to druhá investiční
akce nového zastupitelstva Moravského Krumlova, nepočítám-li
rekonstrukci kanalizace. Využili
jsme toho, že velvyslanec Spojených států amerických koná cestu
po jihomoravském regionu a má
na programu Znojmo, Moravský
Krumlov a Třebíč. Proto jsme nasměrovali dnešek k této návštěvě
a požádali velvyslance, zda by
mohl otevřít novou obřadní síň,“

foto: mask

uvedl starosta Jaroslav Mokrý.
Po přestřižení pásky následoval krátký brífink. „Pro mě a moji
manželku je velkou ctí, že se dnes
mohu zúčastnit tohoto ceremoniálu. Je to naše první návštěva
Moravského Krumlova a jsme
velice rádi a šťastni, že jsme zde.
Ještě se podíváme na Slovanskou
epopej. Moc se těšíme shlédnout
toto monumentální dílo. Strávíme tu jen pár hodin, ale určitě
plánujeme se v budoucnu vrátit.
Děkujeme za pozvání a věřím,

že tato krásná obřadní síň bude
dobře sloužit k účelům, pro které
byla zbudována,“ ocenil při svém
vystoupení velvyslanec USA
Richard W. Graber
Obřadní a zasedací síň bude
sloužit pro občanské obřady jako
jsou svatby nebo vítání nově narozených dětí a další významné
události v životě města, ale také
jako prostor pro jednání zastupitelstva a rady města. Celkové náklady na vybudování se pohybují
kolem 802 tisíc a to i se zřízením

částky přispěl ČEZ - Jaderná
elektrárna Dukovany částkou
300 tisíc. Nové kanceláře obsadí
úředníci, kteří opustí stávající
prostory v budově České pošty
na náměstí TGM. Tímto krokem
radnice ušetří nemalé finanční
prostředky na nájemném.
„Naše spolupráce s městem
Moravský Krumlov v letošním
roce již znamenala jednu významnou akci a dnes se jedná
o druhou neméně významnou
záležitost a tou je podpora zbudování obřadní síně na Městském
úřadě v Moravském Krumlově.
Dnes jsme se sešli k slavnostnímu otevření, které je povzneseno
tím, že Moravský Krumlov navštívil velvyslanec USA, který
s Jaromírem Vlčkem, zástupcem
ředitele EDU a starostou města,
síň otevřel a předal do užívání.
Viděla jsem i původní obřadní
síň, zařízení bylo poplatné době,
rozdíl je nesrovnatelný. Bylo
nutné změnit a modernizovat tyto
prostory, aby byly důstojné pro
město i občany,“ pochválila Jana
Štefánková, referentka komunikace JE Dukovany.
/mask/

Krajští úředníci řeší spoustu stížností a petic
Víte s čím vším se lidé, ale
i organizace a různá sdružení
nebo instituce obracejí na krajský
úřad? Pro ilustraci vám přinášíme
přehled toho, co se událo za první
pololetí letošního roku v oblasti
vyřizování stížností a petic podaných orgánům JM kraje.
Počet stížností řešených Krajským úřadem Jihomoravského
kraje v I. pololetí roku 2007 se
v porovnání se stejným obdobím
roku 2006 zvýšil. Krajský úřad
řešil celkem 329 stížností. Oddělení stížností, petic a vnitřní
kontroly odboru kontrolního a
právního vyřizovalo mimo těchto
stížností ještě dalších 80 podání,
která podle obsahu do režimu
stížností nespadala a byla řešena
zpravidla v rámci správního řízení, či prostou odpovědí na dotaz.
Krajský úřad prostřednictvím
odboru kontrolního a právního
také obdržel 25 podání veřejného

ochránce práv.
Oprávněných stížností bylo 21,
částečně oprávněných bylo 19,
což je počet obdobný jako ve
stejném období roku 2006. Tehdy
bylo oprávněných stížností 18,
částečně oprávněných stížností
13. Celkem 71 stížností, jejichž
vyřizování nepřísluší krajskému
úřadu, bylo postoupeno jiným
orgánům a organizacím kompetentním k jejich šetření.
Stížnosti směřovaly proti různým subjektům, např. obcím a
orgánům obcí (33), zdravotnickým zařízením a lékařům (30),
školám, ředitelům a vedení škol
(26), subjektům podléhajícím
režimu živnostenského zákona
nebo zákona o regulaci reklamy
(37). Převážně se však jednalo o
stížnosti neoprávněné, pouze 2
stížnosti byly vyhodnoceny jako
oprávněné.
Krajský úřad také přijal cel-

kem čtyři petice. V první „petici
- k osobní vlakové dopravní
obsluze pro obce Luleč, Nemojany“, kterou vzala Rada JMK
na vědomí, žádali občané, aby
kompetentní činitelé iniciovali
v co nejkratším možném termínu,
změnu vlakového jízdního řádu
s posílením linek na trati Brno
- Vyškov - Brno se zastávkou
v Lulči. Druhá petice - poněkud
úsměvně nazvaná: „Petice za
zachování třídního kolektivu 7.A
ZŠ Bzenecká 23“ byla postoupena Statutárnímu městu Brnu, MČ
Brno - Vinohrady, neboť Krajský
úřad Jihomoravského kraje nebyl
kompetentní k jejímu řešení.
K „petici za zajištění návaznosti dopravy z trati Prostějov
hl. n. Chornice“ bylo sděleno, že
jmenovaná trať se nachází, kromě
dvou zastávek, v Olomouckém
kraji, kdy za objednávku regionální dopravy tedy odpovídá Olo-

moucký kraj. Zástupci Krajského
úřadu JM kraje přesto uvedli, že
tuto problematiku zmíní na nejbližším jednání k jízdnímu řádu
s Českými drahami.
Rada Jihomoravského kraje
projednala také třetí „petici za
zachování Mateřské školy logopedické, Rosice, Smetanova 964,
665 01 Rosice, jako samostatného právního subjektu“. Petici
vzalo dne 19.4.2007, na svém 17.
zasedání, na vědomí také Zastupitelstvo JM kraje. Zástupkyni
petičního výboru pak byla vysvětlena současná situace a důvod
případného sloučení Mateřské
školy logopedické v Rosicích se
školami pro sluchově postižené
v Ivančicích. Závěrem jí bylo
sděleno, že další fungování MŠ
logopedické se bude odvíjet od
skutečného počtu dětí, které budou podle odborníků doporučovány do logopedické péče. /jak/

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
e-mail: prodej@mazda-kral.eu
www.mazda-kral.eu
autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy
výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí
vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU
záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku
příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku
12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Ford Mondeo 1,8i

r.v. 1994, cena 35.000 Kč
stříbrná metal.
dobrý stav, pětidvéřový
komisní prodej

Mazda 121 1,3i DB

r.v. 1993, cena 39.000 Kč
tach. 125 tis. km, červená
centrál, otáčk., příprava pro rádio
stav dobrý

Mazda 6 2,0 MZR

r.v. 2003, cena 349.000 Kč
tach. 62 tis. km, sv. šedá metal.
digi klima, 8x airbag, ASR, EDS, ABS,
ESP, CD, temp., max. el. výbava

Mazda 6 2,0 MZR

r.v. 2004, cena 329.000 Kč
tach. 135 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 8x airbag, ASR, EDS, ABS,
ESP, max. el. výbava

Mazda 626 1,8 kombi

r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach. 145 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio,
centrál, imobil., el. př. okna

ZIMNÍ PNEU

Mazda 323 BJ 1,3i

r.v. 2003, cena 199.000 Kč
tach. 56 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrc., imobil., centrál, posil.

Mazda MX3 1,6i

r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
stav velmi dobrý, nehavarovaná,
třídvéřová, hatchback

Mazda Demio 1,3i

r.v. 2002, cena 155.000 Kč
tach. 90 tis. km, stříbrná metal.
klima, 2x airbag, ABS, rádio, imobil.,
centrál, el. okna, tón. skla, mlhovky

Mazda MX3 1,8i V6

r.v. 1993, cena 60.000 Kč
tach. 160 tis. km, červená
ABS, centrál, el. okna a zrc., alu
kola, zadní stěr., mlhovky, el. stř. šíbr

165/70
165/70
185/65
195/65
195/65

R13
R14
R14
R15
R15

BARUM POLARIS 2 TL
BARUM POLARIS 2 TL
HANKOOK W440
TRIANGLE
PIRELLI Winter 190 Snowsport

775,- Kč
989,- Kč
1389,- Kč
1249,- Kč
1699,- Kč

další pneu na
www.giga-pneu.cz

Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020

PŘI ZAKOUPENÍ 4 PNEUMATIK MONTÁŽ A VÝMĚNA

ZA 499,- 299,- Kč

Mazda 323 F 2,0 DITD

Nissan Micra 0,9i

r.v. 2000, cena 129.000 Kč
r.v. 1995, cena 54.000 Kč
tach. 117 tis. km, bílá
tach. 155 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio, airbag řidiče, imobil., otáčkoměr,
centrál, imobil., el. př. okna
manuál, nehavarovaný, stav dobrý

Nissan Micra 0,9i

r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach. 55 tis. km, tm. červená
2x airbag, ABS, imobil., centrál, el.
okna, dobrý stav
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Zeptali jsme se: Ing. Aleše Fridricha, předsedy osadního výboru v Polánce
Představte nám Polánku.
Historie Polánky se datuje k roku 1350, kdy pravděpodobně Polánku založil rytíř Čas z Polánky.
Přes rod Vidinů a Sokolnických,
byla Polánka součástí krumlovského dominia, až do zrušení vrchnostenské samosprávy v roce 1848.
Do roku 1976 byla Polánka samostatnou obcí. V tomto roce se stala
místní částí Moravského Krumlova. Minulý režim viděl v kolektivizaci a sdružování obrovskou
výhodu, ze které v současnosti
sklízíme ovoce. V současné době
funguje v Polánce Osadní výbor,
který je jmenován Zastupitelstvem
města Moravského Krumlova. Jak
ke členství přišli jednotliví členové nebudu uvádět, ale vyzradím, že
na výzvu činnosti v tomto orgánu
se přihlásil jediný zájemce. Tady
bych vyzval všechny občany, že
výzva platí dál a pokud bude mít
kdokoliv zájem posílit svou aktivitou činnost osadního výboru,
bude vítán.
Jak hodnotíte celkový vývoj
obce v posledních pár letech?
Vzhledem k výše uvedenému
faktu, že patříme pod radnici
v Krumlově, je situace jakéhokoliv budování v Polánce hodně
složitá. Přesto všechno si myslím,
že se přece jen pro dobro občana
udělat něco podařilo. Mám na
myslí třeba vodovod s plynem.
Jednalo se o miliónové investice, které jsou již v každé dědině
samozřejmostí. Dalším velkým
úspěchem bylo protlačení nákupu

budovy tělocvičny TJ. Tady se
několik let vlekly majetkoprávní
vztahy, ale nakonec vše skončilo
tak, jak mělo. Získáním dotací se
pak podařilo celou stavbu dokončit
a začít ji využívat k tomu, k čemu
vždycky sloužila. Tady bych chtěl
poděkovat za hlasy pro nákup této
nemovitosti členům minulého
zastupitelstva, i když suma byla
menší, než získala radnice za prodej stavebních pozemků na ulici
Sportovní v Polánce. Myslím,
že bezesporu velkým úspěchem
místní TJ je zatravnění hřiště. Fotbalisti si svépomocí hřiště oplotili
a stejně tak funguje i jeho údržba.
Co se povedlo zrovna nedávno, je
rekonstrukce zařízení na dětském
hřišti v bývalé školce. Vzhledem
k současným trendům budování
sportovišť, odpovídajícím evropským standardům, si myslím, že
i takovéto zařízení stačí. Veškeré
opravy vzal na sebe pan Hynek
Růžička, který zde zaměstnal na
týden své lidi z RS servisu, aby
hřiště trochu vypadalo. Podařilo
se opravit i vstupní branku, která
bude uzamčena. Od zámku budou vyrobeny klíče, které budou
dostupné pro každého, kdo o ně
projeví zájem. Prosil bych rodiče o
zodpovědný přístup v uzamykání,
aby nedocházelo k znečišťování
a ničení zařízení mládežníky, krátícími si zde vandalismem volnou
chvíli čekání na autobus. Vzhledem k tomu, že tato akce byla provedena zcela v režii pana Růžičky,
chci mu touto cestou poděkovat.

GE Money Bank
náměstí TGM 41, Moravský Krumlov
tel.: 515 266 441-4

Co je pro Vás i obec v tomto
v následujícím období prioritní,
jaké jsou plány do budoucna?
Pro naši obec je a bude nutné
vybudování kanalizace. Tato akce
se dá nazvat opravdu prioritní.
Již minulé zastupitelstvo slibovalo termíny, které neplnilo. Po
několika letech naléhání osadního
výboru na radnici se už podařilo
udělat projekt a celá akce snad
bude dokončena do roku 2010.
Současně s tím se připravuje
projekt rekonstrukce průtahu přes
Polánku. V souvislosti s tímto byl
podán návrh na radnici k vybudování bezdrátového rozhlasu,
z dotací kraje. Takovým hodně
velkým snem je, získat dotace na
vyčištění a odbahnění rybníka tak,
aby se v něm dalo třeba i koupat,
případně obnovit tradici rybářských závodů. Ty se těšily velké
přízni jak mládeže, tak dospělých,
až do doby, kdy došlo k zanesení
přítoku vody a ryby zde nevydrží.
V plenkách je návrh vytvořit zcela
jednoduché webové stránky obce,
které by sloužily k informování
občanů o tom, co se děje. Toto ještě neví ani členové OV, ale už teď
předpokládám, že všichni budou
pro dobrou věc.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce občany tíží, a jak by se tyto problémy
daly vyřešit?
Co občany tíží nejvíce, vím
naprosto přesně. Je to přesun autobusové zastávky. Někteří jedinci
organizovali i petice pro navrácení

zastávky tam, kde byla. I přes
příslib minulého vedení radnice,
že to není problém, se tak dodnes
nestalo. Tady je třeba chápat, proč
byla zastávka přemístěna a proč ji
tam nelze vrátit. Přemístěna byla
z důvodu nevhodného vystupování
do zdi, kde nebylo kam uhnout.
Vrácení zastávky na původní
místo by obnášelo vybudování
autobusového zálivu do soukromého pozemku, který majitelka
bohužel prozatím odmítá prodat.
Osadní výbor do projektu silnice
dal návrh, kde by se dala umístit
zastávka v obou směrech. Toto
nechci zmiňovat, jen mě mrzí,
že z výše uvedeného důvodu se
budou hledat řešení, která nás
připraví o milióny. Samo sebou, že
nás bolí i místní komunikace, které
ještě po plynofikaci nejsou takové,
jak by si je občan představoval.
Jaká je u Vás situace s možnostmi malého a středního podnikání?
A co nezaměstnanost?
Podmínky má každý stejné.
Pokud chce podnikat, může. Je zde
několik drobných podnikatelů s tím,
že podnikají na svém. Do návrhu
změny územního plánu navrhnul
OV vyčlenit pozemky pro drobné
podnikání. Jak to dopadne, uvidíme.
Rozvíjí se obec? Je podporována bytová výstavba pro mladé?
Na tuto otázku se dá odpovědět jednoznačně kladně. Bytová
výstavba je podporována myslím
dostatečně. Stavební parcely vytvořené před několika lety jsou
postupně zastavovány rodinnými

Provozní doba:
po - pá: 830 - 1200 1300 - 1630

domky a v současné době byly
vykoupeny pozemky na vybudování inženýrských sítí pro další
výstavbu. V tomto směru nám
radnice vychází vstříc.
Jaká je komunikace mezi občany v obci? Vychází vstříc město?
Komunikace mezi občany dobrá
je. Komunikuje se o všem, jen si
myslím, že ne zrovna na vhodném
místě. Docela je mi líto, že některé
názory nedokáží občané realizovat
a nebo, že je nepřednesou třeba na
radnici v Krumlově. Pravdou je,
že na setkání s Radou města se
sejde občanů vždycky dost, z čehož plyne, že se lidé o dění v obci
zajímají. Špatné je pak, když se
na takovém setkání něco slíbí a
následně nedodrží.
Jste začleněni do nějakého mikroregionu, je to přínosné?
Do Mikroregionu je začleněn
Moravský Krumlov. Vzhledem
k tomu, jak bylo město do této
činnosti zapojeno, tomu odpovídá přínos. Za Polánku můžu říct
nulový a nebo pak o něm nejsem
informován. Přínos pro Krumlov si
netroufám posuzovat.
Jaké je to u vás se školstvím?
Školství u nás skončilo uzavřením mateřské školy. Do škol
dojíždí naše mládež do Krumlova.
Vzhledem k tomu, že se v Polánce
staví nové domy, je příliv mladých
rodin. S tím souvisí možnost obnovení provozu mateřské školy.
V loňském roce podal Osadní
výbor tento návrh na městskou
radnici. Byl proveden průzkum,
kolik dětí by potenciálně mohlo
zařízení navštěvovat. Prozatím
byla rekonstrukce pozastavena, ale
radnice tento návrh ještě projedná
a bude nás informovat.
A co dopravní obslužnost?
Dopravní obslužnost je docela
dobrá v tom, že máme slušné
spojení s Brnem, kam v dnešní
době od nás dojíždí čím dál víc
lidí za prací. Na druhou stranu se
také dostaneme do Jemnice či Jindřichova Hradce. Při sloučení Polánky s Moravským Krumlovem
se už tenkrát mluvilo o zavedení
městské dopravy. Tenkrát bylo
v roce 1976. Myslím, že by bylo
krásné, kdyby přes všechny čtvrti
Krumlova jezdil autobus, byť třeba
jen dvakrát denně. Jasně, že je to
utopie, ale já si to už tenkrát jako
dítě takto představoval.
Na co se můžeme těšit v oblasti
kultury a sportu, zapojují se lidé
do veřejného života?
V oblasti kultury se u nás
v Polánce dochovala tradice Rozmarýnových hodů. Další kulturní
událostí bývá Sportovní ples. Kulturní úroveň obce zvyšuje rovněž
fungující místní knihovna a sem
tam někdy uspořádaná taneční
zábava. O jarní masopust s dětským karnevalem se dělí ženy se
sportovci. Co se týče sportovních
aktivit, je třeba vyzdvihnout Den

Slevy na zdící materiály:
Heluz, Wienerberger, Ytong, IFT

Střešní krytiny:

dětí pořádaný sportovci, aerobik
žen, ale největším sportovním
zážitkem je bezesporu fotbal.
Předloni se podařilo zorganizovat
turnaj v malé kopané, který se nakonec stal záležitostí přespolních
mužstev. Tradici si rovněž udržuje
Štěpánská pálka, což je turnaj ve
stolním tenise. Další fungující
organizací v Polánce je sbor dobrovolných hasičů, který své umění
předvádí na veřejných vystoupeních. Pokud jsem na některou
z akcí zapomněl, tak se občanům
omlouvám. K zapojení občanů do
veřejného života bych měl asi toliko. V každé obci je pár nadšenců,
kteří něco zorganizují, aby se v dědině něco dělo. Je to jen o tom, kolik jich je. A jak aktivně ke všemu
přistoupí ostatní. Myslím, že kdyby
každá organizace nebo jednotlivec
zorganizoval něco, mohlo by být
akcí více. Nemůžou lidi čekat jen
na to, že je bude někdo bavit.
Co říci závěrem?
Celkově ke spolupráci s městem
lze říct, že je v podstatě dle možností. Všichni víme, že v současné
době se město pustilo do akce, která spolkne spoustu peněz a nové
vedení radnice převzalo vládu se
spoustou dluhů. Z tohoto důvodu
je třeba chápat, že je třeba zvážit,
kam investovat. Já sám za sebe si
myslím, že velkou spoustu akcí
v obci lze hradit z dotací. Problémem je, zda jsme na příjem peněz
z fondů EU dostatečně připraveni
a zda se v oblasti dotací dokážeme
spolehlivě orientovat. Sám píšu
mejly po ministerstvech, kde získávám informace, kde a jak žádat.
Problém je jeden, nejsme právním
subjektem, nemáme nárok. A abychom mohli nějaké peníze získat,
je třeba mít projekt. Navrhoval
jsem vytvořit na radnici banku
projektů a dle priorit je realizovat.
Například na rybníky se dávají
nemalé dotace na zlepšování životního prostředí. Věřím, že máme
na Městském úřadě schopné lidi,
kterým se podaří získat dotaci i pro
náš rybník.
Co byste vzkázal občanům
Polánky?
Občanům v Polánce chci poděkovat za to co pro Polánku dělají
a to zvláště těm aktivním. Těm
neaktivním můžu navrhnout, aby
se přidali mezi ty aktivní. Všem
dohromady bych rád vzkázal, že i
nadále platí výzva o tom, že kdo by
chtěl pracovat v Osadním výboru,
případně s ním jen spolupracovat,
se může u mě přihlásit. Stejně tak
jako pokud by měl někdo jakýkoliv návrh, námět či nápad, že se za
mnou může kdykoliv zastavit a nebo
tento anonymně vhodit do schránky
u obchodu. Úplně závěrem chci říct
jedno, že za nás, jako za občany
Polánky, nikdo nic neudělá a ani
nevyřídí a tak je jen na nás, jaký si
život v Polánce uděláme.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Doprava stavebního
materiálu, štěrků a písků

TONDACH, BRAMAC, KM beta, KB blok

Střešní okna:
VELUX, PRIMA Fenestra

Sádrokartony
Obklady a dlažby
Plovoucí podlahy
Dřevěné brikety • Kovářské uhlí - 380 Kč/q
Hnědé a černé uhlí • koks • brikety
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ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA
Nabízí:

veškerý elektroinstalační materiál,
ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby,
vestavné spotřebiče včetně montáže
televizory, videa, satelitní komplety
a jiné el. spotřebiče pro domácnost

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 7.30-16.30 hod., so 8.00-11.00 hod.
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro
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Přehrada již příští sezonu Prehistorie a Althannové na oslavanském zámku
/Mohelno/ V malebném údolí za obcí Mohelno směrem na Březník
se v současné době dokončují práce na vybudování retenční nádrže
Kočičák. Ta by se měla začít napouštět v únoru příštího roku, takže by
mohla turistům sloužit již následující letní sezonu.
„O vybudování rybníku v místní lokalitě nazývané Kočičák se
uvažovalo již několikrát a vždy byly plány odloženy z důvodu velké
finanční náročnosti. Poprvé se o této možnosti hovořilo již v třicátých
letech minulého století. Vzal jsem si tuto myšlenku za svou a společně
jsme se pokusili o vybudování tohoto vodního díla. Protože se podařilo
sehnat potřebné peníze, tak po dvouleté přípravě se letos začalo se stavbou. Oficiálně se stavba jmenuje retenční nádrž Kočičák. Jde vlastně
o sypanou hráz s betonovou propustí. Po napuštění, které by se mělo
udát v příštím roce, by mělo vzniknout jezero o rozloze 6 hektarů,“
vysvětlil starosta Mohelna Jiří Kostelník.

foto: jak

Již teď je jasné, že nepůjde o nějakou malou tůňku a dílu již nyní
lidé říkají přehrada. O velikosti svědčí i budovaná hráz, která není
z nejmenších. „Celá stavba stojí více jak 20 milionů. Z toho jsme
dostali 80 procent z EU a 10 procent ze Státního fondu životního prostředí ČR. Dle zadávacích podmínek nesmí být nově vzniklá nádrž využívána pro průmyslový chov ryb. Povoleno bude sportovní rybaření,
ale hlavně bude využita pro rekreační vyžití. To znamená, pokud někdo
bude chtít, přijde, na louce si rozloží deku a může se opalovat a koupat.
Nepočítáme s nějakým masovějším využitím a zbudováním vodních
atrakcí pro turisty, jako jsou tobogány a podobně,“ doplnil Jiří Kostelník. I tak se vodu milující turisté mohou těšit na novou možnost odpočinku a sportovní rybáři po čase snad také na kapitální úlovky. /jak/

/Oslavany/ Od druhé poloviny
letošního roku se oslavanský
zámek může pyšnit hned dvěma
dalšími významnými expozicemi. V jižním křídle zámku byla
otevřena nová expozice, která je
pojata velmi široce.
„Jedná se o mimořádně rozsáhlé encyklopedické pojetí oslavanské minulosti, geologické
období, geomorfologie, prehistorie a historie Oslavan od A do Z.
Skvělým způsobem je zde prezentována paleobotanika, ukázkové fosílie plavuní, přesliček,
dokonce je zde zastoupena i
paleozoologie s obtisky krytolebců, paprskovitých rybek, mlžů
atd. Vše má slovní, jasný a
vysvětlující doprovod, psaný
zřetelným tiskem. Přímo předpisově jsou zde představovány
z naší oblasti horniny z kvartéru,
terciéru, minerály uhelných slojí,
nerostné suroviny a nechybí ani
drahé kameny. Také jsou zde
vystavovány fragmenty kamenických prací zhotovených v minulosti zdejšími kamenickými hutěmi z místních pískovcových
lomů. Je zde úžasným způsobem
prezentována prehistorie, předváděno množství archeologických
vykopávek z Oslavan a blízkého
okolí, různé nástroje, škrabadla,
hroty, sekeromlaty, kamenné nástroje atd.. Udělejte si čas a navštivte tuto expozici. Budete
překvapeni dílem, které zde
vzniklo, pečlivostí a uspořádáním
a množstvím artefaktů zde předváděných,“ seznámila nás Jarmila
Plchová, členka Vlastivědného
spolku Rosicko-Oslavanska.
Sama unikátní, mimořádná je
sbírka archeologických artefaktů
nalezených místními amatéry ar-

foto: jak

cheology Františkem a Vilémem
Grossovými. Vše je na vysoké
odborné úrovni uspořádáno, zaznamenáno a zakresleno. Pan Vilém Gross byl pohotový kreslíř a
akvarelista. Dokázal ojedinělým
způsobem dokumentovat archeologické nálezy, postihl lokální
barvy v době, kdy neexistovala
fotografie. Proto řada jeho kreseb
archeologických nálezů na jižní
Moravě je součástí sbírek prehistorického oddělení Moravského
muzea v Brně.
„Nyní se sbírkami můžeme
pochlubit i v Oslavanech. Koho
zajímá přímo historie Oslavan,
všechno najde na moderních
panelech, doplněných jednak fotodokumentací a situačními mapkami, ale také výjimečnými kresbami pana Josefa Macholána. Jde
o moderně zpracovanou expozici
širokého záběru, která obstojí i ve
srovnání s renomovanými muzejními expozicemi. Druhá expozice
„Oslavany - první rodové sídlo
moravských Althannů“ je rovněž

Pobřeží Jadranu přiblížil slabozrakým Arnošt Máder
V pondělí 5. listopadu uspořádalo TyfloCentrum v Moravském
Krumlově ve spolupráci s Městskou knihovnou cestovatelskou besedu
na téma Jaderské moře a Jadran. Průvodcem toulkami po Jadranu nám
byl cestovatel Ing. Arnošt Máder z Brna, který přijel vybaven pomůckami, které zapojily jiné smysly slabozrakých posluchačů, než jsou oči.
K uším mohli přiložit lasturu a zaposlouchat se do hukotu moře v nich
uvězněného. Na jazyku okusili chuť slané vody z Jadranu a nos jim
zaměstnaly pytlíky s levandulí. To vše bylo podbarveno chorvatskými
melodiemi, které tvořily příjemnou kulisu.
Vyprávění bylo velice poutavé a po dotazech posluchačů přislíbil
pan Máder další besedu, tentokrát o slunné Itálii.
Poděkování patří nejen panu Máderovi, ale i pracovnicím Městské
knihovny, které nám umožnily využít prostory knihovny a přizvat tak
na besedu i širokou veřejnost.
TyfloCentrum v Moravském Krumlově poskytuje zrakově postiženým občanům sociální služby, poradenství a bohatý doprovodný program volnočasových a vzdělávacích aktivit včetně asistence.

foto: TyfloCentrum

nově instalována ve výstavních
prostorách oslavanského zámku.
Tato výstava je uspořádána k
430. výročí příchodu stavitelů
oslavanského zámku. V roce
1577 získal do zástavy na třicet

let oslavanské klášterství reprezentant starobylého šlechtického
švábsko-rakouského rodu Kryštof z Althannu, svobodný pán
na Goldburgu a Mursttätenu, diplomat, císařský rada a president
císařské dvorní komory. V létech
1580-90 zde staví oslavanský renesanční zámek, první althannské
sídlo na Moravě. Z Oslavan se
linie althannského rodu rozvětvuje dále na Jaroslavickou, Vranovskou a Hrušovanskou větev
a vstupuje i do Čech, Kladska a
Uher. Althannové se pak stávají
jedním z politicky i hospodářsky
nejmocnějších rodů Moravy. Patřili k císařskému habsburskému
dvoru. Základ k tomuto dynamickému vzestupu byl položen právě za života Kryštofa z Althannu
a jeho tří synů Michala Adolfa,
Volfa Dětřicha a Quintina Lea,
šlechticů spojených s městem,“
vysvětlila Jarmila Plchová. /jak/

Třídění odpadu aneb kam s ním?

Každý Čech vyprodukuje ročně zhruba sto padesát až dvě stě kilogramů odpadů. Podle statistik to v celé republice za jediný rok představuje dvě miliardy kilogramů odpadů všeho druhu. Zodpovědní lidé
se snaží odpadu předcházet a ten, který vyprodukují, tak vytřídí. Pokud
se k takovýmto lidem chcete přidat, ale stále třeba nevíte, kam který
odpad patří, pak je tu právě pro Vás tento článek.
Ve většině obcí se již nachází kontejnery na tříděný odpad, a to především na plasty, sklo a papír.
Kontejner na plasty má žlutou barvu a patří do něj: PET lahve,
fólie, polystyren, kelímky, krabičky a výrobky z plastů. Rozhodně
bychom do něj neměli vhazovat plastové nádoby od olejů a chemikálií,
mastné, silně znečištěné obaly a PVC. Některé odpadové firmy sbírají
do kontejnerů na plast pouze PET lahve, nebo naopak ke všem zmíněným ještě navíc i nápojové kartony. Záleží tedy na obci, kterou firmu si
vybere. Z PET lahví se vyrábějí vlákna, která se používají např. jako
výplň zimních bund (z 30 PET lahví se vyrobí fleecová bunda), z fólií
se opět vyrábí fólie a různé pytle, např. na odpady.
Sklo se třídí do zelených kontejnerů (některé obce mají navíc i
bílé kontejnery sloužící zvlášť na čiré sklo). Do zelených kontejnerů
můžeme vhazovat: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy
- tabulové sklo, ale určitě do nich nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Kontejnery modré barvy jsou určeny ke sběru papíru. Patří do něj
např.: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) a naopak
nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Slisovaný sběrový
papír slouží k výrobě nového, přidává se do směsi na výrobu papíru
a lze ho takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Z takového papíru
se vyrábí: novinový papír, sešity, lepenkové krabice (z 10 časopisů se
vyrobí krabice na TV!).
Kromě těchto třech druhů odpadů se třídí i např. biologický odpad
(pořiďte si kompost nebo domácí „žížalovník“), kov (odneste do sběrných surovin, kovošrotu či sběrného dvora), nebezpečný odpad (každá
obec má ze zákona povinnost zajistit dvakrát za rok svoz nebezpečného
odpadu - chemikálií, motorových olejů, barev, baterií atd.), oblečení
(sbírá charita), léky (můžete odevzdat v lékárně).
Nebuďte líní, buďte zodpovědní a třiďte odpad - má to smysl!
Chcete se dozvědět více? Tak neváhejte a kontaktuje naši ekoporadnu!
Palackého 57, Moravský Krumlov, Tel.: 515 220 406.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
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Thajsko – Phuket

Nejznámějším a nejoblíbenějším místem jižního Thajska
je bezesporu Phuket, ostrovní provincie snů v Andamanském moři, která je vyhlášena neobvyklou scenérií hor,
úžasný také (1. díl tajenky). Ostrov má jedinečné dlouhé
pláže, pokryté bílým pískem a lemované palmovými
Ch. zn.
a piniovými háji. Hlavním turistickým a zábavním cenvápníku
trem ostrova je Patong Beach. Prostředí ostrova nabízí
ideální přímořskou dovolenou pro klienty, kteří vyžadují
kvalitu koupání v moři a současně i určitou civilizační
rušnost přímořských středisek. Vhodné také pro ty, kteří
nechtějí celou dovolenou strávit na pláži, ale i (2. díl
tajenky) okolí. Transfer z letiště trvá cca 50 minut.
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KULTURNÍ PROGRAMY
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
• 10.11. ve 13.00 hod. - Turnaj Magic the gathering, SVČ Ivančice,
Komenského nám. 7, poplatek 55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let. Ceny:
1⁄2 a 1 booster na hráče.
• 11. 11. v 10.00 hod. - Malý Hubert, SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 11.11 v 9.00 hod. - Turnaj ve florbalu, pro děti a mládež, tým tvoří 4 hráči
+ brankář. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ul., poplatek 30 Kč/os.,
s sebou: sportovní obuv a oděv, pití.
• 14.11. v 17.00 hod. - Vánoční ozdoby z korálků, hvězdičky, andělíčci atd.
SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek děti, mládež 30 Kč + materiál,
dospělí 50 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 16.11. 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.
• 18.11. v 10.00 hod. - Velký Hubert, SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 20.11. v 16.00 hod. - Odpoledne s pohádkou, zábavné odpoledne s Pejskem
a kočičkou, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 30 Kč/dítě.
• 25.11. v 15.00 hod. - Diskohrátky pro rodiče s dětmi. Přijďte si
zatancovat i zasoutěžit. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza),
poplatek děti 10 Kč, dospělí 10 Kč.
• 25.11. ve 14.00 hod. - Veselý Hubert, SVČ Ivančice, statek Padochovka.

Klub českých turistů Ivančice

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 11.11. v 7.06 hod. - Listopadový Babí lom, (rozhledna a hřeben Babího lomu).
Uvidíme i výcvik VHT. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.06 do Kuřimi, zpět odpoledne
z jiné stanice ČD. Kupujeme zpáteční jízdenku do Kuřimi. Vede J. Flíček.
• 17.11. v 7.06 hod. - Poslední puchýř ČR v Blansku. Odjezd vlakem z Ivančic
v 7.06 hod., návrat v 18.40 hod. Kupujeme zpáteční jízdenku do Blanska. Trasu
vybereme po dohodě účastníků. Vede J. Flíček.
• 22.11. v 18.00 hod. - přednáška na téma “Turistika ve Vysokých Tatrách”,
s videoprojekcí přednáší náš člen pan Milan Gross. Koná se v malém sále kina
Réna. Vstupné 30 Kč. Organizačně zajišťuje Ing. A. Moravec.
• 24.11. v 7.06 hod. - Zamykání turistických cest v okolí Velkých Opatovic,
okres Blansko. Pěší trasa 15 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.06. Kupujeme
zpáteční jízdenku do Velkých Opatovic. Vede J. Flíček.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 17.11. - Svatomartinské svěcení vína IV. ročník, kulturní dům Miroslav.
Podávání husí pečínky a ochutnávka vín v ceně vstupného. Vstupenky je nutno
zakoupit v předprodeji! Pořádá Hasičský klub Miroslav.
• 17.11. - v 16.00 hod. - Svatební miniveletrh spojený s módní přehlídkou.
Dále je připravena výstava fotografií Petra Vokurka ze Znojma. S péčí o pleť
a líčením Vám poradí p. Gabriela Formanová, která představí kosmetiku značky
LR. Pro hosty je připraveno malé občerstvení zdarma. KD Miroslav.
• 24.11. v 8.00 hod. - Miroslavské raritky, v kulturním domě.
• 26.11. v 17.30 hod. - Slavnostní zahájení Adventu rozsvícením vánočního
stromu na náměstí v Miroslavi.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 23.11. od 15.00 hod. - Malování na hedvábí. Zveme všechny, kteří by měli
zájem svým nejbližším namalovat kravatu, kapesníček, polštářek jako vánoční
dárek. V ceně jsou kontury a barvy. Hedvábný materiál k malování lze u nás
na DDM přikoupit. Počet účastníků je omezený, proto je nutné se co nejdříve
přihlásit na DDM. Cena 200 Kč za šátek, 100 Kč za polštářek nebo kravatu
nebo obrázek, 50 Kč za kapesníček.
• 21.11. od 16.30 hod. - Pochod broučků. Lampionový průvod od DDM, čekají
na Vás hrátky s lampionky.

JOLLY FIT® 12. ROČNÍK

otevřená soutěž jednotlivců a týmů pro děti v Třebíči
24. listopadu 2007 od 10 hodin ve sport. areálu Spartak v Třebíči
(Hájek, směr Velké Meziříčí). Druhým rokem jako soutěž postupová.
Kolektivy bojují o putovní pohár. Jednotlivci od 4 - 18 let budou
soutěžit v aerobiku podle Blanky Lorencové (Chotěboř), Petry
Prudilové (Brno), Petra Blažka (Olomouc) a Roberta Mrkvičky
(Havlíčkův Brod).Týmy se budou prezentovat společnými skladbami
různých žánrů. Účast a umístění jednotlivců a týmů se boduje. Tento
bodový vklad se přenáší do druhého kola (26.4.2008), kdy bude
vyhlášen celkový vítěz ročníku 2007/8.Předpokládaný konec v 17
hod. Přihlášky a další informace na www.wellnesstrebic.cz

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na soubor irských tanců

LORD OF THE DANCE

hala Rondo Brno neděle 16. března 2008 ve 20.00 hod.
cena: vstupenka 950 Kč + doprava 150 Kč
závazné přihlášky na MěKS do 30. 11. 2007, tel.: 515 322 225.

12.11. - 25.11. 2007
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 15.11. odjezd v 17.30 hod. - Chvilková slabost. Zájezd Brno. Současná
anglická komedie Donalda Churchilla na známé téma manželství nabízí
řadu komických situací a překvapivé rozuzlení. Hrají: H. Maciuchová,
R. Brzobohatý, A. Elsnerová / K. Velebová. Od Besedního domu. Cena
(vstupenka a doprava): 350 Kč.
• 20.11. v 8.30 a v 10.00 hod. - Princezna s dlouhým nosem. Pohádka pro
MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkuje Divadlo Koráb Brno, kino Réna
Ivančice, vstupné 30 Kč
• 22.11. v 18.00 hod. - Turistika ve Vysokých Tatrách. Zajímavá přednáška
profesora Milana Grosse s promítáním. Kino Réna Ivančice - malý sál.
Vstupné 30 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• listopad - Výstava kreseb, MÚ M.K. chodba v 1. patře, výstava je přístupná
po dobu otevření úřadu.
• Listopad - výstava ke 100 letům Muzea v Moravském Krumlově, galerie
Knížecí dům, nám. TGM 40.
• 13. 11. v 19 hod. - divadlo R. Brzobohatého Praha uvádí hru „Chvilková
slabost“, hrají: Maciuchová, Brzobohatý,. Elsnerová, Janěková. Kinosál MK
• 14. 11. v 18.30 hod. - koncert dechovky Naše kapela „Martinské posezení“,
sál MěKS, Břízová 254.
• 15. 11. v 8.15, 9.30 a 10.45 hod. - pořad pro školy Tradice a zvyky s Pavlem
Novákem, kinosál MK.
• 16. 11. v 17.00 hod. - vernisáž výstavy „100 let muzea v Moravském
Krumlově“ - výstava ze sbírek muzea v M. Krumlově, galerie Knížecí dům,
v programu vystoupí žáci ZUŠ M. Krumlov.
• Připravujeme: 26.12. zájezd - Vánoční koncert Katedrála sv. Petra a Pavla
Brno, Vánoční oratorium - Charles Camille Saint - Saëns, začátek v 19.30
hod., koncert pro sóla, sbor a orchestr, cena vstupenky 300/210 Kč. Závazné
přihlášky přijímá MěKS do 10.12.2007. • 16.3. - zájezd Lord of the dance
(Rondo Brno), cena s dopravou 1.100 Kč, závazné přihlášky přijímá MěKS do
30.11.2007, začátek ve 20 hod.

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
• 10.11. v 17.00 hod. - Dámský klub. Přednáška p. Zaškové o výrobcích Aloe
Vera, ochutnávka čaje, přednáška numerologie. Vstupné 30 Kč.
• 14.-16.11. v 16.00 hod. - Dětský filmový festival, kino Oslavany uvede filmy
pro mladší dětské diváky. Vstupné 20 Kč. Pořádá Kino a KIS Oslavany.
• 21.11. - Hudební vystoupení - Petr Bende. Vystoupení pro žáky ZŠ
Oslavany, doprovází Dětský chrámový sbor Oslavany. Pořádá ZŠ Oslavany
a KIS Oslavany
• 22.11. v 17.00 hod. - Klub důchodců. Tradiční společenské setkání seniorů
v Dělnickém domě. Pořádá Klub důchodců Oslavany.
• 23.11. v 16.00 hod - Turnaj v pexesu. Soutěž pro děti všech věkových
kategorií. Výherci obdrží symbolickou odměnu. Pořádá KIS Oslavany.
• 24.11. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Darken, v Dělnickém
domě. Pořádá Pavel Vavřík

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 16.11. ve 14.30 hod. - Bramborové odpoledne. Podzimní hrátky
s bramborami - výroba tiskátek, strašidla z brambor, pečení bramboráků,
v DDM, brambory s sebou, poplatek 10 Kč.
• Připravujeme: Zimní tábor pro děti, ozdravný pobyt v Jeseníkách: 2.2.
- 9.2. 2008. Místo: Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky. Cena
2.200 Kč. Lyžování: v místě tři vleky. Ubytování: Turistická ubytovna
Lesanka dvou až osmi lůžkové pokoje.

PORADNA PRO UŽIVATELE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) otevřela
v Brně poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je otevřena
všem uživatelům sociálních služeb. Adresa poradny je: Veselá 5, 602
00 Brno, úřední dny vždy v pondělí a ve středu. Tel: 542 214 110
- 111, mobil: 736 751 211, email: brno@nrzp.cz.
Další informace najdete na int. adrese www.poradnaprouzivatele.cz

MěKS pořádá 9. prosince 2007 zájezd

TŘI MUŠKETÝŘI JDOU ANEB
PŘICHÁZEJÍ BÁJEČNÍ PÁNI

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.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

MISS POTTER
Film USA
DIVOKÉ VLNY
Animovaná komedie USA
• so 17.11. ve 20.00 OKAMŽIK ZLOMU
ne 18.11. v 18.00 Kriminální thriller USA, SRN
• st 21.11. ve 20.00 MR. BROOKS
Kriminální thriller USA
• so 24.11. v 18.00 SIMPSONOVI VE FILMU
ne 25.11. v 18.00 Animovaná komedie USA
• so 10.11. ve 20.00
ne 11.11. v 18.00
• st 14.11. v 18.00

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 11.11. ve 20.00 BOŽSKÝ EVAN
Komedie USA
• st 14.11. ve 20.00 KŘIŽOVATKA SMRTI 3
Film USA
• ne18.11. ve 20.00 MÉ DRUHÉ JÁ
Drama USA
• st 21.11. ve 20.00 DENNÍ HLÍDKA
Fantasy/horor Rusko
• ne 25.11. v 17.00 DIVOKÉ VLNY
Animovaná komedie USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 10.11. v 18.00
• ne 11.11. v 18.00
• so 17.11.v 18.00
• ne 18.11.v 18.00
• so 24.11. v 18.00
• ne 25.11. v 18.00

BOŽSKÝ EVAN
Komedie USA
KOŘENÍ ŽIVOTA
Komedie USA
HEZKÉ SNY
Romantické drama USA/VB
KDYŽ SI CHUCK BRAL
LARRYHO
Komedie USA
MR. BROOKS
Kriminální thriller USA
DISTURBIA
Thriller USA

PŘEHLÍDKA FILMŮ
PRO DĚTI V KINĚ OSLAVANY
• st 14.11. v 16.00
• čt 15.11. v 16.00
• pá 16.11. v 16.00

NOC V MUZEU
TOM A JERRY,
JEN POČKEJ ZAJÍCI
LIŠÁČEK LUP

Změna programů vyhrazena.

Dům dětí a mládeže M. Krumlov nabízí nový kroužek

JUDO

pro děti od 1. - 5. třídy.
Každý čtvrtek od 15.00 - 16.00 hod. v sále DDM.
Naučíte se - základy juda, sebeobrany, bojových sportů,
nové míčové a netradiční hry ! ! !

26. listopadu 2007 od 17.30 hod. náměstí Svobody v Miroslavi

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
A ADVENTNÍHO VĚNCE

Společně provedou starosta města Ing. Augustin Forman a katolický
farář P. Pavel Merta. V kulturním programu vystoupí žáci MŠ
Malinovského, Husova, ZŠ a chrámový sbor. Letos je již osmým
rokem součástí vánoční výzdoby největší adventní věnec v České
republice, který je vyroben ze 42 m trubkového rámu, kontejneru
slámy a 4 kontejnerů smrkového a borového chvojí a 250 metrů
světelného kabelu.
Město Miroslav také vydalo věnec na vánoční pohlednici, která
je k dostání v místních trafikách a obchodech. O tom, jak se dílo
povedlo, se mohou návštěvníci města přesvědčit po celou vánoční
dobu, tj. do svátku Tří králů (do neděle 6. ledna).

Studio Ypsilon Praha v 19.30 hodin
Hrají: M. Dejdar, P. Nový, M. Vladyka, P. Vacek, J. Schneiderová,
L. Termerová, J. Jiráň a další. Cena s dopravou 670 Kč. Závazné
přihlášky přijímá MěKS do 31. října 2007.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov připravuje zájezd na

V DDM Oslavany zahajuje svou činnost nový kroužek

Vánoční oratorium - Charles Camille Saint - Saëns
Koncert pro sóla, sbor a orchestr
26. prosince 2007 - začátek v 19.30 hodin
Cena vstupenky 300 a 210 Kč.
Závazné přihlášky přijímá MěKS do 10.12.2007.

COUNTRY

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

PROGRAM KIN

Co Vás čeká? Tradiční americké country tance,
line tance - moderní americké country (sólo tanec).
Kdy? Úterý ve 13.30 - 14.30 hod., středa v 16 - 18.00 hod.
Na všechny se těší p. Ivana Frimelová
(herečka a moderátorka divadelní společnosti)

Základní škola Dolní Dubňany zve předškolní děti a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kdy: ve čtvrtek 15. listopadu 2007
Kde: v ZŠ Dolní Dubňany
Kdo jsme: Jsme málotřídní škola s 1.stupněm. Snažíme se, aby děti
měly z učení radost a aby se ve škole cítily spokojeně.
Program: 7.45 - 9.30 hod. - účast ve vyučování.
Následovat bude beseda s učitelkami a ředitelkou školy - seznámení
s filosofií a koncepcí školy, volná prohlídka školy,
informace o provozu školní dopravy.
Těšíme se na Vás.

VÁNOČNÍ KONCERT
KATEDRÁLA
SV. PETRA A PAVLA BRNO

V sobotu 17. listopadu od 16.00 hod. proběhne v miroslavském KD

SVATEBNÍ MINIVELETRH SPOJENÝ
S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU

• přehlídka nočního a spodního prádla firmy K-style sl. Katky
Kondlerové • spol. a vycházková móda z Boutique Elegance p. Emilie
Plattkové • svatební modely salonu Dixen p. Dity Nejedlé • vazby
svatebních kytic z K-stylu • šperky ze zlatnictví p. Vojkůvkové.
Návštěvníci budou moci shlédnout ukázky svatebních tabulí, dortů
a oznámení. Dále je připravena výstava fotografií P. Vokurka ze
Znojma. S péčí o pleť a líčením Vám poradí p. Gabriela Formanová,
která představí kosmetiku značky LR.
Pro hosty je připraveno malé občerstvení zdarma.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Mariánský sloup v Ivančicích
Každý, kdo přichází na Palackého náměstí v Ivančicích, nemůže
přehlédnout Mariánský (morový)
sloup zdobený sochami svatých.
Traduje se, že sloup postavily na
poděkování za odvrácení moru
v 15. stol. zbylé dvě rodiny (Ludlova a Litomyšlská), které přežily
mor. Bohužel neexistují žádné
doklady o této informaci.
V Ivančicích a v mnoha místech byly až v druhé půli sedmnáctého a osmnáctého století
stavěny morové, (mariánské nebo
trojiční) sloupy. V jednodušších
případech šlo o sochu modlící se
Panny Marie nebo Madony s dítětem. Často vznikalo celé sousoší
s anděly a světci, na vrcholu pak
s Nejsvětější Trojicí nebo s Madonou s dítětem. První mariánský
sloup byl postaven v Praze na Staroměstském náměstí v roce 1650
na poděkování za odvrácení švédského vpádu. Tyto sloupy se kromě kostelů s věžemi a vyzváněním zvonů staly jakousi duchovní
osou města, která pozvedala oči i
mysl nad pozemské strasti, kterých nebyla žádná doba ušetřena.
K těm nejhorším patřily po dlouhá
století požáry a mor, proti kterým
byli lidé bezmocní a jen víra v solidaritu andělů a světců s jejich
trápením a důvěra v jejich přímluvou u Boha je posilovala.
Ivančický morový sloup s výzdobou Štěpána Pagana byl nákladem města postaven v letech
1721-1726. Je členitý, má tři
stupně oddělené římsami a zužuje
se do jehlanu, na jehož vrcholu
je Madona s dítětem. Madona
stojí na půlměsíci a na hadovi
(symbolech proměnlivosti a zla)
a má v náruči dítě Ježíše, který
se svým křížem probodává chřtán
hada. Maria má rozpuštěné vlasy
a nad hlavou svatozář z dvanácti
hvězd na znamení svého oslavení. Soucitně hledí dolů. Dítě
Ježíš, z jehož hlavičky vychází
svatozář, věnuje se soustředěně
svému poslání: ničit zlo.
Na čestném místě sloupu,
na lícní straně pod Madonou je
zemský český patron kněz Jan
Nepomucký. V kněžském oblečení, s knihou v levé ruce, s pro-

Sv. Jan Nepomucký

sebným gestem hledí vzhůru, nad
hlavou má svatozář s pěti hvězdami. Byl koncem 14. století pro
svou věrnost kněžským povinnostem (poslušnost k církvi, hájení zpovědního tajemství) krutě
mučen v Praze za účasti krále
Václava IV. a pak vhozen do Vltavy, kde jeho mrtvé tělo údajně
označilo pět hvězd. Svatý Jan Nepomucký u řek na mostech u nás
chrání vody a připomíná, že člověk má být nezištně věrný svému
povolání a třeba až na smrt.

Na rubové straně proti sv. Janu
Nepomuckému je sv. Florián,
ochránce před požáry, patron hasičů. Je vyobrazen jako římský voják, důstojník, ve vojenské zbroji,
s praporem v ruce, což odpovídá
jeho postavení v životě. Také on
hledí prosebně vzhůru. V pravé
ruce drží putýnku s vodou, kterou
hasí hořící dům u svých nohou.
Můžeme porovnat s další soškou,
která je na blízké kašně.
Za císaře Diokleciána, který
krutě pronásledoval křesťany
(po roce 300 po Kristu), sloužil
v římské provincii Norikum
(v dnešním Rakousku) a netajil
se svou křesťanskou vírou. Od
vladaře Aquilina byl po marném
přesvědčování, výhružkách a mučení odsouzen pro svou víru
k smrti a s kamenem na krku vhozen do řeky Emže. Voda uhasila
žár jeho muk a tak se stal schopným, stejně jako Jan Nepomucký,
připomínat zázračnou moc vody,
zvláště při požárech.
Obě sochy tj. sv. Jan Nepomucký a sv. Florián se často objevují
ve městech a vesnicích. Uvítáme,
jestliže čtenáři oznámí redakci,
kde všude jsou sochy umístěny.
Děkujeme.
Na druhém patře stojí vlevo sv.
Barbora a vpravo sv. Šebestián.
Oba žili v době pronásledování
prvních křesťanů. Panna Barbora,
pocházejíc z patricijské rodiny,
přijala tajně křest a uctívala svatý
kříž a víru v Krista. Když to zjistil její otec, přemlouval ji, trápil
hladem a domácím vězením,
aby se své víry zřekla. Po marném úsilí ji sám dal soudu,
a když ji zmučili, sám ji uťal hlavu. Palmová ratolest v její pravé
ruce je znamením jejího vítězství
nad mukami a kalich v levé ruce
její úcty k eucharistii (eucharistie
- podle víry křesťanů v podobě
chleba a vína živý Kristus).
U levé nohy má věž. Otec se
o ni tolik bál, že ji zavřel do pevné
věže. Když se jí podařilo uprchnout, podle legendy se otevřela
zem a ukryla ji před pronásledovateli. Proto se stala patronem
horníků. Vším pronásledováním
a mučením, které prožila, měla

(foto Vít. Karas)

Barbora čas připravit se na svou
smrt. Proto je také ochránkyní
před náhlou smrtí.
Naproti sochy sv. Barbory
stojí sv. Šebestián. Žil v Římě
za císaře Diokleciána a v době
nejhoršího pronásledování se
stal křesťanem. Jako důstojník
císařské gardy se dostal k císaři
jako tajemník a snažil se zmírnit
zuřivost císaře vůči křesťanům.
V pohanské říši bylo křesťanství
chápáno jako rozvratný živel.
Šebestián neuspěl v dobré snaze

♣ 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. Nebo telefonicky na číslo
602 782 240. Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

„Bramborobraní“
Tak jak na Znojemsku je typické víno, meruňky, broskve, ořechy
a jiné plodiny, tak na Třebíčsku zdomácněly brambory. Proto se
tu koná Bramborobraní. Brambory nejsou naší původní plodinou
a ještě před dvěma sty lety byly u nás málo známé. Dnes jsou brambory nejrozšířenější plodinou v našich krajích, kde zdomácněly.
Pravlastí brambor je Jižní Amerika. První evropští mořeplavci, kteří
přistáli u břehu tohoto kontinentu, tam našli již zavedené pěstování
této plodiny. V 16. století je přivezli do Evropy, nejdříve do Anglie a Španělska, a odtud se brambory pomalu, ale vytrvale šířily
na všechny strany. Do Čech se dostaly za třicetileté války, avšak
ve větším měřítku se začaly u nás pěstovat teprve kolem roku 1770,
v době hladomoru. Tehdy k nám byly poslány z Branibor - odtud
název brambory. Brambory se pěstují na celém území republiky, ale
jejich pěstování se ujalo především na méně úrodných půdách, protože nejsou tak náročné. Tak se tu staly stěžejní a typickou plodinou.
Co se týká jejich uplatnění v kuchyni, tak zde jsou ve velké míře
zastoupeny. Slouží nám jako samostatný pokrm, to bylo běžnější na
počátku 20. století. Dnes již spíše jako příloha k pokrmům, proto se
jich spotřebuje daleko více než zeleniny a ovoce. Obsahují poměrně
velké množství vody a nejsou kaloricky tak vydatné, jako moučné
pokrmy. Vařené brambory jsou však dobře stravitelné, zejména jako
kaše, a poměrně dobře využitelné, neboť mají málo vlákniny. Způsobů jejich přípravy je nepřeberně. Řekněme si alespoň některé. /mask/

Kyselka aneb Mléčná polévka

Celkový pohled na Mariánský sloup

a přesto, že byl důstojník, byl odsouzen k trestu smrti. Přivázali ho
ke stromu a vojáci do něho stříleli
jako do živého terče. Když se jim
zdálo, že je mrtev, odešli. Přesto
přežil a když se uzdravil, šel
znovu k císaři, doufal, že zmírní
jeho postoj vůči křesťanům. Ale
císař, zuřivostí celý bez sebe, dal
Šebestiána ubít k smrti. Tak se i
tento přímluvce za křesťany stal
ochráncem a pomocníkem pro
všechen křesťanský lid.
V prvním patře stojí dva svědci:
sv. Rochus ze středověku (13.-14.
století) a sv. Karel Boromejský
(16. stol.). Oba jsou zvláštními
ochránci proti moru, se kterým
měli oba osobní zkušenost.
Svatý Rochus byl původem
ze šlechtické rodiny. Po smrti
svých rodičů rozdal dědictví ve
prospěch chudých a nemocných
a vydal se na pouť do Itálie, kam
přišel v době morových epidemií.
V době, kdy lidé prchali před morem z měst, přihlásil se Rochus
v nejbližším špitále jako pomocník a ošetřovatel nemocných.
Když epidemie v jednom městě
přestala, pomáhal v dalším městě, až po třech letech dorazil do
Říma. Nakonec sám onemocněl
morem. Aby nebyl nikomu na
obtíž, odešel do lesa do opuštěné
chatrče, aby tam očekával smrt.
Našel ho psík z blízkého statku,
chodil za ním a nosil mu v tlamě
chléb. Tak se pomalu uzdravoval.
Po uzdravení se vrátil do rodného
města, ale tam ho nikdo nepoznal
a dokonce ho zavřeli jako nebezpečného tuláka do vězení. Když
vysílen umíral, poprosil o kněze
a tomu prozradil, kdo je. Až po
smrti se mu dostalo velké úcty
a po staletích je uváděn jako jeden z nejvýznamnějších ochránců
proti moru.
Socha představuje prostého
poutníka v obnošených šatech
a škorních, s čutorou u pasu,
s poutnickou holí v ruce a s poutnickým kloboukem na zádech.
U nohou je pes s chlebem v tlamě,
který se na něho odevzdaně dívá.
Sv. Rochus může být i pro nás
ochráncem při putování (třeba
i čtyřech kolech) a připomínkou,
abychom nezavírali oči, jestliže
jiní potřebují pomoc.
Poslední sochou na morovém

(Ivančický zpravodaj 9/2001)

sloupu je sv. Karel Boromejský.
Stojí v kardinálském šatě a s kardinálským klouboukem. V pravé
ruce drží kříž s ukřižovaným
Kristem, v levé ruce dvojitý kříž
jako svou poutnickou hůl. Stejně
jako Rochus pocházel ze šlechtické rodiny a již ve 22 letech se
stal milánským arcibiskupem a
kardinálem a také jako on, rozdal
část svého majetku na charitativní
účely. Když v roce 1576 vypukl
v Miláně mor, zřídil v arcibiskupském paláci nemocnici pro několik set nemocných. Obcházel nemocnice a zařizoval pro nemocné
léky a obvazy, žehnal umírajícím
a pomáhal vynášet mrtvé. Jen zázrakem mor přežil. V charitativní
činnosti pokračoval až do své
smrti. Díky své statečné solidaritě
s nemocnými je po staletí uctíván
jako ochránce proti moru.
Ve střední části podstavce
sloupu bývala deska s latinským
nápisem, u kterého byla zvýrazněna některá písmena, která jsou
současně římskými číslicemi.
Pokud by někdo chtěl z těchto
písmen určit letopočty, je to snadné. Pro ty ostatní prozradíme, že
v horních čtyřech řádcích je ukryt
letopočet 1721, v dolních dvou
řádcích letopočet 1726. Překlad
textu zní: K poctě Matce Boží a
k oslavě svatých Jana Nep., Floriána, Háty, Karla Borom. dalo naše
město. Jejich ochranou od zhouby
(zkázy) ohně býti osvobozeni ve
věrné oddanosti prosí (žádá).
Mariánský sloup je uveden
v seznamu nemovitých kulturních
památek - registrační číslo 0749. Je
dominantou „dolní“ části ivančického náměstí. V minulých letech
byl sloup nákladně opraven, přičemž většina soch, které byla povětrnostními vlivy poškozena, byla
znovu vyrobena. Ještě zbývá vrátit
desku s latinským nápisem. Snad
by neškodilo v blízkosti postavit
informační tabuli s potřebným
popisem, protože většina zájemců,
jak Vančáků, tak i přespolních,
vysvětlení nezná.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
• Kratochvíl A.: Ivančice, býv.
král. město na Moravě (1906)
• Kolektiv autorů: Ivančice, dějiny města
• Ivančický zpravodaj - různá
čísla několika ročníků

Postup: Tři velké brambory oloupeme, nakrájíme na malé kousky,
zalijeme vodou, osolíme, okmínujeme a necháme vařit do měkka.
Přidáme 1 litr kyselého mléka, ale může být i čerstvé. Nalijeme do
vody s vařenými brambory, polévku necháme povařit a zavaříme zavářkou, kterou jsme si v hrníčku rozmíchali z mléka a hladké mouky.
Necháme ještě zavřít a podáváme.
Doporučení: Na dochucení přidáme 3 vařená vajíčka a pokud
jsme polévku vařili z čerstvého mléka, tak přidáme kopr naložený
v octě. Můj strýc v létě do polévky přidává houby - lišky, neboli kuřitka. Pokud si k polévce vezmete palačinky, máte velmi syté jídlo.
Doplnění: Dříve, když nebyly takové možnosti uchování mléka,
to se často zkazilo - zkyslo. Proto z hospodárných důvodů se dělala
kyselka, aby nepřišlo mléko nazmar. Dnes již polévku děláme spíše
z čerstvého mléka.

Bramborové placky se škvarkama

Co budeme potřebovat: asi 0,5 kg vařených a nastrouhaných
brambor, 1/4 kg krupičky nebo hrubé mouky, 2 vejce, sůl, 1/4 kg
umletých vepřových škvarků, sádlo na omaštění.
Postup: Do brambor zamícháme krupičku nebo mouku, škvarky,
vejce, sůl a dobře vypracujeme těsto, aby se nelepilo a šlo dobře rozválet. Na pomoučeném vále vyválíme z těsta placku necelý centimetr
silnou. Z ní velkým hrnečkem vykrajujeme placičky, pokládáme
na vymaštěný plech a ve středně horké troubě pečeme. Upečené
potíráme sádlem.
Doporučení: Můžeme je dochutit na sladko s povidly nebo mákem,
nebo na slano a můžeme je ozdobit jemně posekanou cibulkou.

Škubánky

Co budeme potřebovat: 1 kg brambor, 23 dkg hladké mouky, 15
dkg sádla, sůl.
Postup: Oloupané a omyté brambory dáme vařit do horké slané
vody. Uvaříme je a přes polovinu vody z nich scedíme do hrnku.
Urovnáme je vařečkou, jejímž obráceným koncem do nich uděláme
několik děr až ke dnu a zasypeme je moukou, dokud je ještě vše
vařící, aby se mouka pod pokličkou zavařila. Asi po 10 minutách
měchačkou pěkně zamícháme, až vznikne lepivé hladké těsto. Dobře
vymíchané škubánky vykrajujeme lžicí namáčenou v sádle, nebo
je můžeme ručně „škubat“. Jako děti jsme je měly raději na sladko
omaštěné a posypané cukrem a mákem. Co jsem starší, dávám přednost slané variantě s tvarohem, cibulkou a osmaženou klobásou.

Karel Figer, Jiří Široký

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
V IVANČICÍCH
V září vydalo Kulturní a informační centrum Ivančice brožuru „Židovský hřbitov v Ivančicích“ od autorů
Karla Figera a Jiřího Širokého. V brožuře jsou informace o historii židovské obce v Ivančicích, o historii
židovského hřbitova a popis židovského hřbitova
podle rozdělení do devíti sekcí. Velice zajímavá je
část vysvětlující symboly vytesané do horních částí
náhrobků i několik překladů hebrejských nápisů.
V druhé části jsou uvedeny fotografie náhrobků
význačných osobností ivančické židovské obce
s krátkým vysvětlením. Důležitý je jmenný seznam
pohřbených v nové části hřbitova s uvedením základních údajů o každém pohřbeném.
Publikace doplňuje zatím málo známou část
historie Ivančic. Zájemci si brožuru mohou koupit
v Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích, nebo
u paní Dvořáčkové, Mřenková ulice č. 24 za 30 Kč.
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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: 602 782 232, 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
•• Čištění osobních a náklad. vozidel,
koberců a čalouněného nábytku. Autolux Jozef Horka, Krumlovská 30,
Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• originál převodovku na Vari/Tera
i s koly. Tel.: 603 544 145.
•• moped Corado nebo Hero gizmo
v dobrém stavu. Tel.: 723 224 165.
•• Š Felicia, Fabia, pouze dobrý tech.
stav. Tel.: 721 143 452.
prodám
•• 2 ks kol na Renault Megane s pneu
Dayton 175/70 R13, vzorek 7 mm,
1.200 Kč obě, 2x Kleber vzorek 3,5 mm,
700 Kč obě. Ivančice. Tel.: 603 903 823.
•• 4 ks zimní pneu Kormoran 165/70
R13, vzorek 70% a sněhové řetězy, cena
komplet 1.000 Kč. Tel.: 604 417 494.
•• 4 letní pneu Clear 205/40 ZR 17,
100% stav, nejeté. Cena 10.000 Kč.
Tel.: 728 613 521.
•• zimní pneu 145/13 na discích Oltcita za 1.200 Kč, jen kompletně. Tel.:
608 762 815.
•• 4 ks zimní pneu Debica 165/70 R13
za 1.400 Kč, najeto cca 8 tkm. Tel.:
732 284 863.
•• 4 ks zimní pneu Kleber 165/13 R19,
provoz 1 zima, 80% vzorek, za 3.000
Kč. Tel.: 721 429 899.
•• pneu Barum Polaris 165/70 R13
2 ks, na Favorit. Tel.: 777 255 290.
•• elektrony Dezent s pneu Kléber na
Fabii, super stav. Tel.: 728 264 272.
•• 5 plech. disků 14“ nově nastříkané
na Peugeot nebo Citroen za 2.000 Kč.
Tel.: 604 150 422.
•• zimní mírně jeté 2 ks pneu Barum
Polaris 1 rozměr 165/70R a 2 ks Polaris 2 rozměr 165/70R, 1.000 Kč. Možno i jednotlivě. Tel.: 777 087 312.
•• disky na Mitsubishi Colt Lancer 5Jx13, 4 ks za 1.000 Kč. Tel.:
608 916 468 po 16 hod.
•• Mitsubischi Lancer 1,5 GLXi,
r.v. 89, červ. metal., 250 tkm, el. okna
a zrc., centrál, výšk. nastav. volant
a sedadlo, rádio, dobrý stav, 24.000
Kč. Tel.: 605 900 949.
•• VW Caddy pick-up 1,9D, r.v.
12/96, STK 1/09, žlutá barva, nové
rozvody, výměna oleje, 55.000 Kč.
Tel.: 606 721 588.
•• Š 105, velmi dobré jízdní vlastnosti,
bez STK, koroze prahu, na ND nebo
pro kutila, dohoda. Tel.: 739 301 503
mezi 10 - 12 hod, 15 - 20 hod.
•• Š 120, r.v. 88, TP 05/09, cena 5.000
Kč. Tel.: 605 149 428.
•• Š 120 GLS v pojízdném stavu + ND,
cena 5.000 Kč. Tel.: 723 504 859.
•• Š pick-up, r.v. 01, cena 65.000 Kč.
Tel.: 603 833 560.
•• Renault 19, r.v. 89, zlatá metal.,
STK 8/09, 3 dveř., tažné zař., ve velmi
dobrém stavu, cena 25.000 Kč, rychlé
jednání sleva. Tel.: 737 934 723.
•• Opel Corsa 1,7D, r.v. 02, koupeno
v ČR, servis. knížka, garážovaná, nehavar., alu kola, 1x airbag, po výměně
kladek a řemene. Za 125 tis. Kč. Tel.:
724 152 020.
•• Opel Corsa 1,2, r.v. 84, v dobrém
stavu, STK 2/08 + zimní pneu, nízká
spotřeba. Tel.: 603 596 213.
•• VW Polo 1,9D, r.v. 97 zelená barva, centrál, elektrony, tažné zař. Cena
68.000 Kč. Tel.: 728 161 393.
•• Kawasaki EN500 Copr, r.v. 94,
nová zadní guma, spěchá, cena
50.000 Kč. Tel.: 605 533 932.
•• pojízdné Suzuki Shift, bez TP,
nové pneu a baterie. Cena 2.000 Kč.
Tel.: 774 588 058.

•• malotraktor dom. výroby, zad.
i před. náhon motor a převodovka
1203, hydraulika, kola 16“, celková
délka i s rameny na hydrauliku 230
cm, š.: 120 cm. Tel.: 605 471 368.
•• malotraktor dom. výroby bez motoru za symbol. cenu, nižší než cena
mater. Tel.: 602 848 131.

Byty - nemovitosti

RK BASTA nabízí - mimořádný byt
v Medlově + 2garáže + posilovna
+ chata se zahr. a bazén 1,89 mil.
/ RD: Rybníky zrekonstr. 1,45 mil.
dohoda možná / RD Jamolice obyvatelný 685 tis. / Neslovice velký
3 mil. / Hrotovice (ZU) 935 tis. /
- Moravský Krumlov chatka se
zahr. 150 tis. / - Dalešická přehrada
pozemky na chaty od 200,-Kč/m2.
Volejte 777 200 557.
koupím
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• garsonku nebo 1+1 v MK. Tel.:
776 202 051, 606 538 559.
•• byt 2+1 nebo 1+1 v M. Krumlově.
Tel.: 777 582 899.
•• řadový dům na ulici Pionýrská,
koupě možná až v létě 2008. Tel.:
737 836 005.
•• ornou půdu v katastru Kadov. Tel.:
723 572 645.
•• zahradu, chatu v M. Krumlově.
Tel.: 777 582 899.
•• garáž na ulici Starohorská nebo
Letkovská v Oslavanech. Platba ihned
v hotovosti. Tel.: 605 412 234.
prodám
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr,
zahrada, možnost chovat koně, ihned
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč.
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• RD 2+1 v Rybníkách, koupelna,
WC, dům je po částečné rekonstrukci
ihned k nastěhování, větší dvůr a
zahrada u domu. Tel.: 774 412 675.
•• vyměním RD 6+1, podsklepený,
s garáží, hosp. budova, malá zahr., za
byt v OV 2+1. Tel.: 602 843 534.
•• byt 2+1 (56 m) v Otrokovicích,
vyměním za 1+1 nebo garsonku
v Ivančicích i v okolí. Škola, školka,
úřad, MHD, Delvita 5 min., vlak 10
min, dobře plac. práce v ZPS. Tel.:
732 473 178.
•• byt OV 1+1 v Ivančicích na novém
sídlišti, letos po cel. moder. Nové
stoupačky, dlažba plov. podlaha, hlub.
vana, plast. okna. Vč. žaluzií a sítí proti
hmyzu. Kuch. linka na míru vč.vest.
spotřeb. Siemens. Vše nové v záruce,
nutno vidět. Tel.: 737 712 326.
•• obch. místnost v Němčicích 6x6 m
část. podsklepená, skladovací půdní
prostor, el., plyn. topení.Objekt vh.
jako skladovací prostory nebo garáž
s dílnou. Tel.: 736 145 850.
nabízím pronájem
•• pronajmeme vybavenou klempířskou dílnu v Moravském Krumlově.
Tel.: 736 485 212, 515 322 341.
•• prodejny i s vybavením v Oslavanech. Tel.: 605 126 190.
•• byt 1+1 v Miroslavi, 2.000 Kč/
měs.+ inkaso.Tel.: 602 439 920.
•• hledám spolubydlící/ho do pronájmu v Brně, 2.000 Kč měs. vč. inkasa.
Tel.: 602 439 920.
•• dlouhodobě byt 2+1 v Oslavanech
za 7.000 Kč/měs. vč. inkasa, volný
od 1.12.07. Tel.: 606 387 460 (od 19
- 21 hod.).
hledám pronájem
•• kanceláře v Ivančicích, centrum
města. Tel.: 602 737 823.

•• pronájem bytu 1+1 nebo 2+1
v Ivančicích nebo Oslavanech. Tel.:
724 093 050.
•• hledám garsonku v MK, ihned
k nastěhování, s i bez vybavení. Spěchá.
Tel.: 775 671 931.

Stavba - zahrada

koupím
•• vyschlé palivové dřevo vhodné
do krbové vložky. Tel.: 602 782 272.
•• letošní loupané ořechy, 100 Kč/kg.
Tel.: 515 320 787.
prodám
•• bílé cihly 200 ks, 5 Kč/ks a novou
vanu bílou, koupelnovou za 900 Kč.
Tel.: 605 449 318.
•• nový, nevybalený kotel Etka S31
na TP, motorovou pilu Oleomag, lišta
35 cm. Tel.: 724 214 106.
•• kompletní stavební rozvaděč za
2.500 Kč. Tel.: 606 154 739.
•• plyn. teplovod. kotel Gasex 24 kW,
garáž. vrata s ramenem 2,4x2 m, tov.
pilu s kolíbkou a kotouči, teleskop.
pístnici ze sklopky, čerpadla a hadice,
převod. na Š popular a felicii a sněh.
řetězy, pakny na žiguli, nové topení
na Š 120. Tel.: 720 444 245.
•• zářivková svítidla třítrubicová,
za 300 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• elektrický ohřívač vody Tatramat
EO 5N, zcela nový a nepoužitý, nevh.
dar. Výrazná sleva. Tel.: 724 246 387.
•• 3 okna, dvojité sklo mřížka mezi
skly, otev. na euro, v: 150 cm, š: 100 cm.
Kompresor nepoužitý. Tel.: 723 166 130.
•• starší stř. tašku, jednodrážková,
keram. s min. houbového napadení, foto
e-mailem, 500 ks/25 m2 i s hřebenáči,
3.000 Kč. Tel.: 737 854 143.
•• rouru ke kouřovodu z černého
plechu 2 mm, délka 1 metr, průměr
20 cm, nová, nevybalená, PC 700 Kč,
nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
daruji
•• za odvoz koňský hnůj, Hrubšice, platí
stále. Tel.: 777 877 631.

Vybavení domácnosti

prodám
•• zachovalou pračku se ždímačkou,
el. sporák 4 plotýnkový, funkční. Tel.:
724 214 106.
•• barové židle 2 ks, 500 Kč/ks. Tel.:
603 841 097.
•• el. kamna, téměř nová, sklokeram.
deska, výhodná cena. Tel.: 774 682 424.
•• sedačku 3+1+1, nerozkládací,
větší, kombin. dřevo, velmi pěkná za
6.000 Kč. Tel.: 720 527 697.
•• válendu s ÚP polohovací, psací stůl
s židlí, pračku Romo se ždímačkou,
vysavač Eta a mlýnek na maso č. 10.
Tel.: 605 776 380.
•• moderní dubovou šatní předsíňovou stěnu o š: 1,8 m, z toho 60 cm
uzavřená skříň. Dále obsahuje
zrcadlo, šuplíky a skříňku na boty.
Nepoškozená. Tel.: 546 452 779.
•• rozkládací sedačku s ÚP š:160x95
cm. Po rozložení dvojllůžko, látka
tm. vzor mikroplyš. Možno 1 křeslo
zdarma - poškozená látka. Cena 1.000
Kč. e-mail: jiri.kuncik@seznam.cz
Tel.: 605 957 914.
•• 4 kolový plyn. sporák Mora 1101
za 1.700 Kč, pánský oblek, lacino,
dohoda. Tel.: 515 320 657.
daruji
•• válendu s ÚP. Trochu poškozená,
jinak pěkná. Tel.: 737 848 914.

Elektro a elektronika

prodám
•• hrací automat Naslasr. Radien.
Vendetta, Soulec. Zeroteam atd. Cena
1.500 Kč. Tel.: 775 403 724.
•• mob. CB vysílačky kvalitních
značek ve funkčním stavu s anténami
a vodiči.CB Maxon za 1.000 Kč, CB
Dragon Elix za 800 Kč, Topení (zesilovač 120 W ) za 500 Kč, Echo Majk
za 500 Kč, měřící přístroj SWR aj.
Velké slevy. Tel.: 603 914 392.
•• inkoustovou foto tiskárnu HP
deskjet 5550, rozlišení 4800x1200 dpi
ve výborném stavu. Instalační cd, pří-

Svůj inzerát si můžete ZDARMA zadat také
na naše webové stránky: www.zrcadlo.info

ručka, propojovací kabel, čistící sada
v hodnotě 400 Kč zdarma. PC 4.200
Kč nyní 1.200 Kč. Tel.: 604 909 581.
•• klávesy Yamaha PSR 400. PC cca
24 tis. Kč, nyní 5.990 Kč. Klávesy téměř nepoužívané, jako nové, zabalené
se vším v orig. krabici. Vhodné pro
začátečníky začínající v kapele. Vše
vysvětlím a ukážu.Tel.: 737 423 202.

Vše pro děti

prodám
•• autosedačku 0-19 kg, tmavě
modrošedá za 600 Kč, rychlozavinovačku s medvídky za 100 Kč. Tel.:
605 108 554.
•• tříkolku, koloběžku, děts. sáňky,
lyže, autíčko Tatra. Tel.: 605 776 380.
•• autosedačku po 1 dítěti 0-18
kg, 5ti bodové pásy, cena 800 Kč,
Ivančice. Tel.: 605 920 191.
•• pěknou zimní kombinézu s kapucí
vel. 98 za 100 Kč a zimní soupravu
(bunda + kalhoty) za 150 Kč, podzimní
bundu na 2 - 3 roky za 100 Kč.
Suchohrdly u Mir. Tel.: 605 724 881.
•• oblečení po dvojčatech/kluci od
0 - 10 měs., 2 ks rychlozavinovačky
150 Kč/ks, kojící polštář 120 Kč, 2
autosedačky vajíčko 0 - 13 kg s vložkou
pro miminko, oddělávací boudou
a nánožníkem, zár. do 11/08, perfektní
stav za 900 Kč/ks. Tel.: 737 851 411.
•• chlapecké brusle vel. 23, 1x jeté. za
450 Kč. Tel.: 605 412 234. Oslavany.
•• chlapecké brusle vel. 40, zimní
kožené boty vel. 30, dětské kolo od 4
let, dětská přilba na kolo. Vše ve velmi
dobrém stavu. Tel.: 724 687 971, M.K.
•• dětské batohy, boty zimní vel. 38,
kopačky 39 a 40, zim. kombinézy
vel.: 150. Tel.: 776 258 671.

Zvířata

koupím
•• pár papoušků kakařík žlutý. Tel.:
728 249 395.
prodám
•• štěňata Shiba Inu bez PP, očkov.,
odčerv., Tel.: 731 417 475.
•• prase, váha asi 120 kg, dohoda.
Tel.: 728 921 466.
•• penanty přírodní, kroužkované 2,0,
cena 750 kč. Tel.: 604 303 267.
•• prase 250 kg. Tel.: 723 572 645.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP,
trikolor, stáří 3,5 měs., zvyklá venku,
odčerv., 3x očkov., 2.500 - 3.000 Kč.
Tel.: 724 033 609.
•• štěňata zlatý kokr, očkovaná bez
PP. Tel.: 605 837 795.
•• štěňata labradora, bez PP, odběr
od 15.12. Tel.: 605 778 905.
•• jorkšírského teriéra, stáří 5 měs.,
čistokrevný bez PP, do dobrých rukou,
cena 4.000 Kč. Tel.: 731 466 796.
•• vepřové půlky, vč.rozdělání, cena 50
Kč, možnost dovozu. Tel.: 603 863 470.
•• štěňata kavkazského ovčáka bez
PP, odběr ihned, vh. k venkovnímu
odchovu. Tel.: 603 863 470.
•• štěňata labrador. retrívra, celá
černá nebo černá s bílou náprs. Odběr na zač. prosince. Rodiče možno
vidět.Tel: 723 150 365.
•• prase 200 a 250 kg, 30 Kč/kg. Tel.:
775 648 009.
daruji
•• mourovatá koťata, kočičky, hezká,
čistotná, zvyklá na dom. prostředí,
ihned. Tel.: 723 820 593 po 15 hod.
•• čistotná koťata, odběr ihned. Tel.:
723 464 040.
•• štěňátka, psík a fenka i jednotlivě,
moc pěkná, hodným lidem. Ihned.
Tel.: 515 322 834.

Služby

•• Plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří. Žaluzie vertikální a horizontální, sítě
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové
dveře a laminát. podlahy, garážová
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Až 50.000 Kč půjčíme i lidem
s nízkým příjmem, důchodcům,
MD, ID - měs. splátky, bez poplatků.
Abyste měli spokojené Vánoce!
Tel.: 605 720 362.

•• Půjčky - bez poplatků - výplata
peněz do 24 hod. Ke každé 10.
smlouvě mobilní telefon Nokia, 100
000 zákazník odměna 100 000 Kč.
Šanci má každý!!! Tel.: 777 044 033.
•• Geodetické práce Ing. Pexa
Pavel. Zaměření rodinných domů,
pozemků. Tel.: 777 582 899.
•• Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123, tel.:
603 212 763.
•• MED PŔÍMO OD VČELAŘE.
Celoročně nabízíme různé druhy
medů. Rodinné včelařství Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice
46, tel.: 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz. Naše medy
můžete koupit také v M. Krumlově v prodejnách: Pekárna Ivanka
na Znojemské ul. a Květinka na
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).
•• Akuna vám přináší zdraví. Omezíte
spotřebu léků a snížíte výdaje za léky.
Domluvte si bezplatnou konzultaci
na tel.: 724 438 284 nebo e-mail:
kp2031@seznam.cz

Různé

koupím
•• starou pušku, pistoli i části, helmu,
šavli, bodák, dýku, celtu, opasek,
odznaky, voj. oblečení, náboje, optiku
aj. věci. Tel.: 724 468 171.
•• staré vzduchovky a vzduchové pistole i nefunkční. Tel.: 724 468 171.
•• včelí med. Tel.: 720 587 416.
•• kdo daruje akvárium za odvoz?
Tel.: 732 319 141.
•• malířský stojan. Tel.: 724 246 387.
•• kdo levně prodá malé akvárium?
nabídněte. Tel.: 776 258 671.
prodám
•• piano Weibach. Tel.: 724 214 106.
•• březová košťata 2 ks/2m i malá,
drtič na ovoce (jádroviny), vál kovový 3 m, brány, katovská sekera, cep.
Tel.: 515 336 601.
•• levně akvária, želvária, topítka,
filtry, polyst. boxy, kyslík. bombu,
sudy 120 l, mrazák Samsung 220 l.
(4 r. starý). Tel.: 737 785 830.
•• plynové bomby 10 kg, 4 ks cena
2.000 Kč. Tel.: 602 420 306.
•• zánovní pianino za 25.000 Kč, šicí
stroj Veritas, skříňkový, elektrický i
šlapací, dohoda. Tel.: 721 060 240.
•• starší zach. uzavř. dvojmístný kajak,
barva červená/žlutá 2.900 Kč, akordeon
pro začáteč., barva perleť černo/šedá, 32
basů, 1.200 Kč, porcel. umyvadlo, bledě
modré 150 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• kvalitní dvanáctistrunnou kytaru zn.
Amada, masiv, jako nová, velká sleva.
Cena 3.000 Kč. Tel.: 603 914 392.
•• akvárium pro želvu, 50x25x30cm.
Cena 500 Kč. Čistička do akvária 300
Kč. Tel.: 603 598 895.
•• časopisy Myslivost, roč.1985 - 2003,
cena 1.500 Kč. Tel: 777 270 750.
•• časopisy Rybářství, roč. 1985 2001 a některá čísla jiných ročníků,
cena 1.500 Kč. Tel.: 777 270 750.
•• 2 chladící boxy objem 26 l. Cena 100
Kč/ks. Tel.: 605 412 234. Oslavany.
•• perličkovou koupel, nevyužitá.
Tel.: 606 809 746.
•• dám. kolo Eska de luxe, chrom. kola i
blat., zelená metal. Tel.: 602 843 534.

Seznámení

•• hledám ženu z Ivančic, Oslavan pro
diskrétní milenecký vztah. Na věku ani
stavu nezáleží. Já 35 let, 183 cm, zadaný, zajištěný. Tel.: 776 545 411 SMS.
•• samota mne až tak moc netíží, ale
přesto bych chtěl mít štíhlou přítelkyni asi tak do 52 let, která chodí ráda
plavat. Já 56/171/72 rozvedený. Tel.:
732 284 863.
•• rozvedený muž 176/54 let hledá
ženu. SMS na tel.: 736 782 508.
•• ozve se muž 55 let, který nedá přednost kořalce před ženou? Jen vážně.
Tel.: 721 173 781.
•• kamarád 45 let, hledá dívku z MK
a okolí, která se nechce toulat životem
sama. Má ještě šanci? Tel.: 515 320 539.

Zaměstnání

•• dom. práce katalog, zdarma, adresu
SMS na tel.: 776 115 282.

•• hledám práci, jsem z Ivančic,
ŘP sk. B. Ke starým lidem, rozvoz
obědů, prodej, lehčí šití apod. PD
nejlépe 7.30 - 15.15 hod., není
podmínkou. Tel.: 724 770 605.
•• hledám 2-3 šikovné dívky ke koním
(Hrubšice), věk nad 12 let, váha do 60
kg, nejlépe už zkušené. Jde o jízdu
na poničce 130 kvh a huculce 135
kvh. Nabízím výcvik, vyjížďky, účast
na závodech. Požaduji pravidelnou
docházku 2-3x týdně, výpomoc
a příspěvek 500 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• obch. firma hledá nový tým
spoluprac. do kanceláří. Měs.od 22
tis. Kč. Tel.: 724 321 199.
•• všeobecná účetní s praxí hledá
z důvodu přistěhování se do regionu
zaměstnání v oboru na plný úvazek.
Zn.: Svědomitost. Tel.: 604 575 846.
•• ohlídám děti odpoledne, večer
v týdnu, celé soboty, neděle
a prázdniny v MK a okolí. Studentka
19 let.Tel: 728 829 475.
•• hledám práci administrativního
charakteru. Tel.: 605 724 881.
•• firma v Ivančicích příjme
sádrokartonáře, podlaháře, obkladače.
Tel.: 603 833 560, 546 434 370.
•• 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.
•• zahraniční o. s. hledá ženy všech
věkových kategorií. Nenáročná práce,
skvělý výdělek. Tel.: 732 125 440.
•• K-servis Konečný s.r.o. přijme
zaměstnance na HPP do pozice
manažer/ka
firmy.
Požadujeme:
znalost práce na PC, ŘP sk. B,
časová flexibilita nutná, celkový
přehled o vedení firmy, praxe v oboru
stavitelství výhodou. Nabízíme: dobré
plat. podmínky dle prac. výsledků,
práce v mladém kolektivu. Životopis
zašlete na e-mail: konecnyb@email.cz
Bližší info o společnosti: www.kservi
s.nakupujeme.cz
•• přijmeme zručné pracovníky na
montáž plastových oken, zedníky pro
finální zapracování oken a montéry
na zasklívání lodžií. I bez výučního
listu - zaučíme. Tel.: 775 551 040.
•• Rozšiřuji svůj tým o šikovné ženy,
které baví kosmetika, líčení a práce
s lidmi. Jste na MD, v důchodu,
nezaměstnaná
nebo
naopak?
Potřebujete z náročného zaměstnání
uniknout a odpočinout si s něčím
příjemným? Pak hledám právě Vás.
Pracuji s americkou kosmetickou
spol. a jsem na pozici sales director.
Veškerá zaškolení na líčení a typologii
pleti zdarma. Bližší info pošlu
e-mailem:lindus.m@centrum.cz nebo
zodpovím telefonicky: 777 620 583.
•• Hotel Vinum Coeli v Dolních Kounicích příjme do pracovního poměru:
číšníky, servírky, recepční - (součástí
práce je i servis a příprava nápojů),
obsluhu bowlingového baru, zaměstnance pro úklid, pokojské, úklid
hotelu a kuchyně. Nabízíme: stabilní
příjem a pevné firemní zázemí (co slíbíme, máte na účtu), proplácení veškerých přesčasových hodin, zdarma
stravu a pití, parkování na uzavřeném
parkovišti, zdarma možnost ubytování hotelového typu, práci v dynamickém mladém kolektivu, pěkné
prostředí, převážně kvalitní klientelu.
Požadujeme: 100% pracovní nasazení, naprostou bezúhonnost, chuť učit
se novým věcem, přátelský přístup
k zákazníkovi, u recepčních komunik.
znalost min 2 světových jazyků. Životopisy zasílejte na email: info@vinumcoeli.cz Kontakt: manager hotelu
p. Janda tel.: 604 439 695.

Oznámení

•• hledám tmavou poničku Báru,
o: hafling Nugát, m: pony Klára, asi 120
cm vysoká. Nyní by měla být někde
u M. Krumlova. Tel.: 721 747 883.
•• nenašel někdo klíče od os. auta?
Případnému nálezci vyplatím fin. odměnu. Děkuji. Tel.: 605 169 135.
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PLASTOVÁ OKNA - KVALITA
BEZ KOMPROMISU
AKC montáže Vám nabízí: 5-ti komorový originální německý profil
TROCAL innonova, kování ROTO, U=1,1 W/m2K, vysoká kvalita, záruka 5 let,
montáž, zednické zapravení, parapety, žaluzie, sítě, …
Možnost výhodného splátkového prodeje. DOPRAVA ZDARMA!
Zároveň hledáme obchodní zástupce pro Váš region.

Tel.: 603 230 939 • www.akceokna.cz

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

ZIMNÍ SLEVY

40%
OD 1. ŘÍJNA

AB PORTAFER 664 91 Ketkovice • tel./fax: 546 210 938
mobil: 606 278 403, 774 167 469 • hanzal@ab-portafer.cz • www.ab-portafer.cz

V krajském přeboru se EPILOG PRO AUDI Zavírání šoupátek
AMK MOTO-SPORT TEAM Neslovice uspořádal na své domácí
trati v areálu bývalých kasáren již tradiční podzimní akci - Zavírání
Krumlov zvedá
Šoupátek. Sešli se zde začínající i pokročilí motokrosaři, kteří předvedli
FC Slovan Rosice - FC Moravský Krumlov 2:2 (1:1)
Branky: M. Caha, J. Procházka - P. Malata, Dufek,
Na horké rosické půdě sehráli krumlovští fotbalisté vyrovnanou partii. V první půli dokázali vytěžit z mírné herní převahy také vedení. Ve
23. minutě se trefil do šibenice z trestného kopu Caha. Ve 35. minutě
vyrovnal také z přímáku domácí kanonýr P. Malata. Domácí zabrali
pořádně až po přestávce a dokázali v 60. minutě otočit skóre. O deset
minut později už bylo zase vyrovnáno po střele J. Procházky. Za další
minutu byl vyloučen Caha za stažení soupeře. Také domácí postihlo pět
minut před koncem vyloučení P. Malaty za strkání do soupeře. Hosté
v poslední čtvrthodině nevyužili několik nadějných brejkových situací
a tak utkání skončilo remízou.

FC Moravský Krumlov - FC Tatran Bohunice 3:1 (2:1)
Branky: J. Procházka, S. Vybíral, J. Anders - Novotný
Na těžkém terénu se domácí do soupeře z Bohunic od počátku řádně
zakousli. Už v 7. minutě prošel kolem zadní lajny J. Procházka a z úhlu
prostřelil hostujícího gólmana. Z dalšího náporu krumlovští vytěžili
několik dobrých příležitostí, které ale nedokázal nikdo proměnit. Doubek dokonce nastřelil břevno. Pojištění náskoku přinesla až 39. minuta,
kdy se po centru Anderse trefil Vybíral. Hostům se podařilo ve 45.
minutě snížit na 2:1 Novotným. Po poločase už to bylo nahoru dolů.
Šancí na rozhodující gól, který by přinesl klid do krumlovských řad,
bylo hodně. Všechny ale končily mimo branku, nebo je zmařil dobře
chytající gólman hostí. Ten zlikvidoval sólo Zelníčka i střely Vybírala
a Anderse. Branka padla až v 85. minutě z kopačky J. Anderse. Poté
už vzdal soupeř snahu o vyrovnání. A tak i přes chladné počasí slušně
zaplněné ochozy vyprovázely domácí hráče potleskem.
stránky klubu: www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz

Foto: Květoslav ADAM

Spokojený Milan Maděrič u svého vozu

Již tradičně uzavírá sezónu na
Masarykově okruhu vytrvalostní
závod automobilů - Epilog. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Na start závodu se postavilo přes
padesát vozů. Šestihodinový závod
prověřil nejenom umění jezdců,
ale také výdrž závodní techniky.
S nástrahami tratě a nevlídného
podzimního počasí se nejlépe vypořádali jezdci Bohemia Racing
Teamu ve složení Milan Maděryč,
Tomáš Kostka, Jiří Janák a Thed
Bjork ze Švédska. Tato čtveřice
ujela s vozem Audi DTM 144
okruhů. Na druhém místě skončil
Mercedes Benz posádky Konop-

ka, Gusenbauer, Mičánek a Kuzminyka, kteří měli na vítěze ztrátu
čtyř okruhů. Bronzové poháry si z
Brna odváží dvojice Hardman Peter a Leventis Nick z Velké Británie, jenž startovali s vozem Aston
Martin. Do cíle dojelo 44 vozů.
Po letošním, již dvacátém ročníku
dojde ke kompletní výměně asfaltového povrchu závodní dráhy.
Původní povrch bude odfrézován
a jakmile to dovolí počasí, položí
se nový povrch. Vše se ale podle
zástupců AMD musí stihnout tak,
aby nebylo nijak ohroženo konání
závodů, které jsou již naplánovány
pro příští rok. /Ctibor Adam/

své umění. Ve třídě do 50 ccm si odvezl vítězství Ondřej Pokorný před
Matějem Zelenkou a Petrem Kolajou. Osmé místo vybojovala domácí
slečna Eva Schneiderová, která jde od letošní sezóny ve šlépějích dvou
starších bratrů. Pětašedesátky vyhrál Dominik Schneider. Na druhém
místě skončil Adam Dobeš, který si poradil s Erikem Schneiderem,
jenž byl celkově třetí. Kategorii 85 ccm zvládl nejlépe Jan Hlava,
za nímž skončil Karel Smejkal a Dominik Komárek. Stopětadvacítky
se staly kořistí Davida Kosmáka. Stříbro si vybojoval Jan Srnec před
bronzovým Robertem Pokorným. Zpestřením sobotního programu
byly také závody čtyřkolek, pitbiků a kategorie Fechtl. Zajímavé bylo
projetí tratě na kole, což je opravdu velký rozdíl než kroutit plynovou
rukojetí. Závod byl vypsán na jedno kolo a jak bylo vidět na některých
účastnících, tak i to bylo dost. Celou akci ukončil překrásný ohňostroj,
který všichni přítomní odměnili velkým aplausem.
/Ctibor Adam/

Foto: Květoslav ADAM

Létající kosmodrak - David Kosmák

POSLEDNÍ PODZIMNÍ ZÁPAS KRAJSKÉHO PŘEBORU V KOPANÉ

SOBOTA 17. LISTOPADU 2007 VE 13.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
SK LUNA HRUŠKY
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov

Mediální partner FC Moravský Krumlov: čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

Oční optika Šárka Kocandová
Palackého nám. 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116
www.optikakocandova.cz

Také se těšíte na Vánoce?
Řekněte v naší prodejně
heslo „JEŽÍŠEK“
a získejte 50% slevu
na plastové brýlové čočky
1,5 s antireflexní úpravou!
akce trvá do konce roku 2007

