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RI - OKNA, spol. s r.o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

A NAVÍC:
4-5 komorový profil

SALAMANDER

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ  OOOOKKKKNNNNAAAA

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE VÁM PŘINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

AAKKCCEE::
SSLLEEVVYY
AŽ 330% !

AAKKCCEE::
SSLLEEVVYY
AŽ 330% !

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Toto číslo vyšlo 12. září 2003 • Distribuční sí  ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Zajištění kompletních služeb: zaměření na místě • vypracování cenové
nabídky • doprava zdarma • demontáž • zednické práce • odvoz odpadu.
Zastřešení z lexanu, světlíky, stříšky před vchody • prodej i na splátky.

Němčice 731, 664 91 Ivančice, tel./fax: 546 451 297
mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

s.r.o., Ivančice

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
PĚTIKOMOROVÉ PROFILY

DODACÍ LHŮTY: 4 - 7 TÝDNŮ

PPLLAASSTTOOVVÁÁ  OOKKNNAA  AA  DDVVEEŘŘEE

XX/Moravský Krumlov/ Již
øadu mìsícù se zastupitelé i ve-
øejnost v Krumlovì zajímali 
o areál bývalého Lacrumu,
nyní Znojemských mlékáren
a.s., která je vzhledem k tech-
nickému stavu nejen nebez-
peèná, ale navíc hyzdí okolí.
Objekt se po krachu vlastníka
dostal do konkurzu a dlouhou
dobu se nic nedìlo.
XXMístostarostka paní Vala-
chová vstoupila již v kvìtnu 
v jednání se správcem kon-
kurzní podstaty a žádala
poskytnutí nejaktuálnìjších
informací vèetnì plánovaného
zajištìní nemovitosti z dùvodu
bezpeènosti. Po nìkolikerých
jednáních sdìlil zaèátkem srp-
na správce konkurzní podstaty,
že o nemovitost byl projeven
zájem a závisí na úvaze Kraj-
ského soudu v Hradci Králové,
zda vydá souhlas k prodeji.
XXPo vydání souhlasného
stanoviska s prodejem nastala
etapa smìøující k jeho reali-
zaci. Prodej se v tìchto dnech
uskuteènil a objekt našel
koneènì nového majitele.
„Jsme rádi, že vlastníkem se
stal obèan Moravského Krum-

lova, u kterého je pøedpoklad,
že se bude o nemovitost
starat,“ sdìlila místostarostka.
Kupní smlouva je již podep-
sána a nyní probíhají všechny
náležitosti související s pøe-
vodem majetku, pøedevším
vklad na katastr nemovitostí,
což potrvá dva až tøi mìsíce.
XXNový vlastník areálu nám

ke svým zámìrùm sdìlil:
„Nejdøíve musí dojít k zabez-
peèení, oplocení a demolici
nìkterých zcela havarijních
èástí. Pøedevším zabezpeèení
je nutné, vždy• nìkdo už stihl
vyøezat a ukrást vrata. O dal-
ším využití v souèasné dobì
jednáme. Shromažïujeme a
zároveò vítáme všechny nápa-

dy.“ Objekt leží v zátopové
oblasti øeky Rokytné a proto
musí probìhnout jednání s Po-
vodím Moravy, ale i jinými
zainteresovanými institucemi.
XXNa zatím neveøejné zámìry
nového majitele musí tedy
poèkat nejen radní a obyvatelé
Krumlova, ale i nezvaní mladí
„Lakrumští nájemníci“.   /ham/

Bývalý Lacrum konečně
našel nového majitele

XXV pátek 29. srpna se v pro-
storách nádvoøí DPS Moravský
Krumlov uskuteènil koncert
dechové hudby Naše kapela pod
taktovkou pana Kristiána. Slo-
vem provázel Antonín Veselý.
Slavnostní atmosféru znásobila
pøítomnost hostù - starosty a mís-
tostarostky Moravského Krumlo-
va i ministra práce a sociálních
vìcí Zdeòka Škromacha.
XXMinistr ve svém krátkém
vystoupení posluchaèe pozdravil.
Jelikož se nemohl zúèastnit
nedávného otevøení DPS, sdìlil,
že alespoò nyní „pøijel zkontro-
lovat prostøedky, které vláda na
podobná zaøízení vynakládá.“ Na
adresu stavby se vyjádøil velmi
pochvalnì a také ocenil fakt, že

jsou zde obyvatelé dle jejich slov
opravdu spokojeni.
XXKoncert nenavštívili pouze
domácí, ale i mnoho milovníkù
dechovky z okolí. Atmosféra
byla natolik pøíjemná a srdeèná,
že od pùvodního zámìru pouze
poslechového odpoledne zaned-
louho posluchaèi spontánnì
pøešli k tanci
XXPodle slov správce DPS paní
Koèí šlo o zdaøilou akci a snad i
o novou tradici, nebo• všichni
úèastníci se vyjádøili pro její
opakování. „Škoda, že když tøi
mìsíce pøedtím nepršelo, musel
zrovna náš koncert ukonèit
nenadálý déš•,“ posteskla si paní
Koèí. I pøesto hudba hrála déle,
než se pùvodnì plánovalo.     /uè/

Ministr Škromach přijel na dechovku

flaušové bundy • paleta • kabáty
(Možno i na objednávku podle vzorù)

bavlnìné bundy oteplené • manšestrové kalhoty
riflovina • mikiny • svetry • atd.

ve velikosti 36 - 62

Butique elegance
Miroslav, nám. Svobody 14, tel.: 515 333 328

nabízí velký výbìr dámské i pánské konfekce
PODZIM - ZIMA

Tìšíme se na Vaši návštìvu. Rádi Vás obsloužíme.

foto: J. Kristián                     Ministr Zdenìk Škromach pøi zahájení koncertu 

Přemnožení úředníci 
Když jsem se v pondìlí prvního záøí vrátil z dovolené,

èeská média a veøejnost „žila” pøedevším probíhající stávkou
uèitelù. I naše noviny se k této události vyjádøily. Co se týká
uèitelù, domnívám se, že je zbyteèné se k tomuto tématu
jakkoli vracet. Jednu drobnost jsem ale, bohužel, nestrávil 
do dnešního dne. Tou jsou ostatní státní zamìstnanci, kteøí se
nezapomnìli, by• symbolicky, pøipojit ke stávce uèitelù. Stále
mám pøed sebou televizní spot, kdy „trpící“ zamìstnankynì
finanèního úøadu vysvìtluje celému národu, jak musí pro-
testovat proti chystané „køivdì“, pøi které má pøijít o èást 13.
a 14. platu. Což konkrétnì v jejím pøípadì èiní dvacet tisíc
korun. Uvedená suma penìz je jistì v kontextu ke mzdám
nezanedbatelná a dotyèná osoba zøejmì pøedpokládala, jak
na veøejnost zapùsobí, o kolik že je to chce stát pøipravit. Co
dodat. Vystoupení na mne opravdu zapùsobilo. A silnì. V tu
chvíli jsem si pøedstavil, jak se asi dvì tøetiny pracujícího
národa, který si o prùmìrné mzdì, natož pak o 13. a 14.
platu, mùže nechat jenom zdát, tváøí a soucítí s aktérkou
televizní reportáže. Když k výše uvedenému pøidám, že se
jedná o státního zamìstnance placeného z našich daní, že
státní zamìstnanci v prùmìru pobírají o 600 korun více, než
je souèasná prùmìrná mzda v ÈR a že státním zamìstnancùm
vzrostly platy za první pololetí více než ostatním sférám, tak
si troufám prohlásit, že to bylo vystoupení více než odvážné
a velmi mírnì øeèeno, netaktní.

Když pùjdu do dùsledku, tak jsem opìt u odborù, jako již
nìkolikrát a zase se ptám, jestli hluèí v tu pravou chvíli a za ty
pravé. Na místì státního úøedníka bych se radìji ani nahlas
nezmiòoval, že pobírám 13. a 14. plat. To je nìco navíc, co
by mìl zamìstnavatel vyplácet, když se jeho firmì daøí a hlav-
nì, když na to má. A já bohužel nemám pocit, že by stát byl
zrovna dobøe a efektivnì fungující firmou. Takže se ptám, za
co vlastnì z našich daní dostávají ony extra výhody? Zatím
co zamìstnanci v soukromé sféøe se tøesou o své místo 
a mzdu, jejich zamìstnavatelé svádí stále tvrdší konkurenèní
boje a nìkteøí tak zápasí o holé pøežití, tak úøedník s nad-
prùmìrnou mzdou má tu drzost se hlásit o úlitbu? Zatím co
soukromé firmy propouštìjí v rámci úspor a boje o existenci,
státních zamìstnancù nám letos pøibylo o tøicet tisíc. Proè? Na
co je tak nutnì potøebujeme, když v dobì vyspìlé techniky 
a poèítaèových sítí firmy naopak administrativu pro nadbytek
snižují? A zkuste jít na úøad mimo úøední den. Nikdo se 
s vámi bavit nebude.

Nejen „obyèejný“ zamìstnanec, ale i já jako zamìstnavatel,
který nechce brát zamìstnance na hùl, si pøipadám, že takový
pøístup není fér. Já si nemohu dovolit zvednou mzdu zamìst-
nancùm o tolik procent jako stát svým úøedníkùm. Vláda také
ne, ale pøesto to dìlá. Proè? A tak už mne pouze napadá: „Jen
provokujte, ale až do ulic vytáhnou ti zamìstnanci, kterých
se ekonomická situace našeho státu opravdu týká, to bude
teprve tóèo. A dobøe vám tak.“

Nic se sice nezmìní, ale alespoò jsem si ulevil. Snad se na
mnì teï nenaštvalo všech osmset tisíc státních zamìstnancù.
Teï se radìji pùjdu pøipravit na kontrolu z finanèního úøadu,
protože jak prohlásil jeden mùj známý po pøeètení mého
èlánku: „Ne, Ty urèitì letos kontrolu mít nebudeš."       PaŠa
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Stavebníci s vlastním pozemkem!
Pøicházíme s nabídkou pro individuální bytovou
výstavbu na klíè. Jedná se nízkonákladové, nízko-
energetické rodinné domky. Poskytujeme kom-
pletní servis vèetnì vyøízení úvìru nebo hypotéky
za velmi výhodných podmínek. Rozhodujte se
rychle, pøed vstupem do EU!
Bližší informace v kanceláøi Raiffeisen stavební
spoøitelna, pracovištì nám. Svobody 22, Miroslav.

Domluvte si schùzku pøedem
telefonicky na tel.: 724 246 387.

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

VODA • TOPENÍ • PLYN

nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví
veškeré mzdové agendy

zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob
rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období

x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x

Burešová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619

e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

Úèetnictví Burešová Vlasta

Palackého nám. 43       664 91 Ivanèice
(U Holoubkù)              tel.: 546 437 116

• Nejširší výbìr sluneèních
a dioptrických obrub

• Zhotovení zakázky
i do jedné hodiny

1100%% SSLLEEVVAA
NNAA SSLLUUNNEEČČNNÍÍ BBRRÝÝLLEE

AKCE do konce října

OTEVØENO:  Pondìlí - Pátek    800 - 1630

Sobota                800 - 1030

XX/Oslavany/ Mìsto Oslavany
dlouhodobì a systematicky opra-
vuje zdejší zámek a má jasnou
pøedstavu o jeho dalším využití.
Tuto skuteènost mùže tiše závi-
dìt Miroslav i Moravský Krum-
lov, kde je zámek chátrajícím
bøemenem, jež se dlouhodobì ne-
daøí ani prodat ani rekonstruovat. 
XXPøesto se najdou odpùrci
zmínìného projektu, vytýkající
oslavanské radnici, že zámek
spolykal již pøes 35 milionù
korun, slouží malému množství
obèanù, je v zanedbaném stavu 
a využívá se pouze jeho malá èást.
Proto jsme se zeptali starosty
Aldorfa, jaký zde mají recept na
postupné oživování zámeckého
areálu a není-li celý objekt oprav-
du pouze bezednou studnou. 
XXNejdøíve se nám dostalo
následujícího pouèení: Zámek a
klášter v Oslavanech není nutno
pøíliš pøedstavovat, jde o kulturní
památku 1. stupnì a v pøípadì
kláštera o jednu z vùbec prvních
kamenných staveb na Moravì.
Mimoøádnost kláštera podtrhl
svou pøítomností pøi svìcení sám
král Pøemysl Otakar I. s rodinou
a nejvýznamnìjšími osobnostmi
tehdejšího království. Pøes rùzná
složitá údobí nebyl význam kláš-
tera nikdy žádnou mocí potlaèen.
Zároveò se jedná o svìdectví umu
kameníkù, tesaøù, zedníkù aj.
øemeslníkù, pøipomínající vyspì-
lost zdejších obyvatel. „Již jen
proto je tøeba si památky vážit,
udržovat ji a zvelebovat,“ uzavøel
historické ohlédnutí starosta.
XXRecept na postupnou obnovu
a uvedení areálu v život starosta
shrnul do øady dílèích krokù.
Získání zámku zpìt do vlast-
nictví mìsta na zaèátku 90. let
bylo jedním ze zásadních aspektù,
ale souèasnì obec pøivedlo k vel-
mi obtížnému rozhodnutí. Objekt
byl v havarijním stavu a okam-
žitá rekonstrukce by si vyžádala
desítky milionù. Ze tøí zastupiteli
zvažovaných možností - zámek
prodat, vzít si pùjèku na opravy
nebo požádat ministerstvo kultury
o státní dotaci na opravy za
spoluúèasti mìsta - zvítìzila
poslední varianta. 

XXV roce 1997 se podaøilo zaøadit
objekt do programu ministerstva
kultury ÈR na záchranu architek-
tonického dìdictví, díky èemuž
od roku 1998 Oslavany získaly
více jak 20 milionù korun dotací
na statické zabezpeèení a nezbyt-
né opravy, o nichž prùbìžnì na
stránkách ZRCADLA informu-
jeme. „Zde je tøeba si uvìdomit,
že tyto finance investované do
zámku byly vždy pøísnì úèelovì

vázané a nedaly se použít na nic
jiného, jak se nìkteøí domnívají,“
zdùraznil Vít Aldorf.
XXRozhodující byla též skuteè-
nost, že do boje o záchranu zám-
ku se zapojily desítky obèanù
Oslavan. Podle slov starosty:
„Obìtavost našich spoluobèanù,
èlenù vlastivìdného a katolického
spolku, dobrovolných hasièù,
sportovcù, dùchodcù-horníkù i
ostatních brigádníkù budí obdiv.“
Také díky nim se podaøilo ob-
novit zámeckou kapli, muzeum
hornictví a energetiky, klubovní
místnosti hasièské techniky,
opravit zdevastovanou hasièskou
techniku, vybudovat vinárnu,
vytvoøit maketu dùlní chodby,
vyèistit nádvoøí, zámek i park.
XXDalším zásadním krokem pro
obnovu a využití zámku je proná-

jem èásti objektu soukromému
investorovi, který do rekonstrukce
prostor vložil nemalé finanèní
prostøedky. V prùbìhu mìsíce
záøí se pøipravuje otevøít v západ-
ním køídle Oslavanský zámecký
pivovar, stylovou restauraci a fit-
centrum. Nemalým pøínosem
jsou i  rùzné sbírky, sponzorské
dary a finance získané z bene-
fièních akcí, které na zámku
poøádá pøedevším oslavanská

mládež ve spolupráci s mìstem.
Výsledkem veškerého výše uve-
deného snažení je stav, kdy odpu-
divá stavba se zarostlým okolím
zaèíná ožívat svým vzhledem a
pøedevším tím nejdùležitìjším -
lidskými aktivitami. „Zámek žije
a slouží veøejnosti,“ podotkl
starosta. Od roku 1999 se zde
konají všechny významné akce
mìsta, areál se stává nositelem
kulturních aktivit (koncerty vážné
i populární hudby, festivaly, vý-
stavy). Tradièní jsou vystoupení
ochotnického divadla Na Mýtinì,
byla zde zpøístupnìna výstava
hasièské techniky a radiopøijí-
maèù i stálé muzeum hornictví 
a elektrárenství, což lze považovat
za splnìný sen oslavanských
nadšencù pokoušejících se o po-
dobnou expozici již pøed 60. lety.

Park slouží jako odpoèinková
zóna místní MŠ, zpøístupnìné
prostory jsou praktickou uèebnou
historie a techniky pro žáky ZŠ.
Zámìry a cíle shrnul starosta
slovy: „Význam obnovy této kul-
turní památky i její oživení bude
oceòováno následnì a postupnì.
Mìsto Oslavany nejenom reno-
vuje tento stavební skvost, ale po
více než 50. letech získalo i tolik
potøebné kulturnì - spoleèenské,

vzdìlávací a zábavné centrum.
Již teï je zámek zaøazen do sou-
boru kulturních památek v rámci
cestovního ruchu republiky a zá-
jem o nìj zjevnì narùstá, což
mìstu pomùže ekonomicky. Je to
umocnìno i blízkostí cyklotras 
a tím, že Oslavany a øeka Oslava
jsou vstupní branou do nádherné
pøírody. Navíc obnova zámku
mùže s hrdostí ukázat na zdejší
historii, vyzvednout výjimeènost
lidí, mìsta, údolí a tím pìstovat 
u obyvatel Oslavan tolik potøebnou
a mnohdy chybìjící sounáležitost
s prostøedím, ve kterém žijí.“ 
XXMilovníci oslavanského zámku
se mohou v nìkterém z pøíštích
èísel ZRCADLA tìšit na zprávy
o tom, jaké další, zajímavé
zámìry se v zámeckém  areálu
pøipravují do budoucna.     /ham/

Strážníci budou hlídat i v noci
XX/Ivanèice/ Po nástupu do funkce reorganizoval starosta Ivanèic
MUDr. Adam zdejší mìstskou policii. Vadilo mu pøedevším, že sídlí
mimo støed mìsta a je využívána i pro plnìní jiných úkolù, než jí
bezprostøednì náleží. Proto byla pøemístìna do støedu mìsta a dle
starosty vedly organizaèní zmìny ke zlepšení èinnosti i vyjasnìní
vztahù. Starosta nám k souèasnému stavu sdìlil: „Dobøe vím, že pìt
výkonných strážníkù mìstské policie je pro zajištìní všech úkolù
málo a v tomto poètu nejsou schopni ani zdaleka pokrýt všechny
požadavky mìsta a obèanù na dodržování zákonnosti a veøejného
poøádku, ale ekonomická situace mìsta nám v souèasné dobì
neumožòuje poèet mìstských strážníkù navýšit.“
XXVzhledem k rozmáhajícímu se vandalismu a snahám udržet mìsto
v poøádku v Ivanèicích pøistoupili k dalšmu opatøení. Od 1. záøí zde
bude mìstská policie novì zajiš•ovat i noèní služby. Obèané se mohou
na strážníky v noci dovolat na èísle 732 643 727. K tomuto opatøení
starosta dodal: „Vím, že dìlají, co mohou. My se snažíme s nimi
dobøe spolupracovat a pøi zavedení noèních služeb oèekáváme vý-
znamné zvýšení dohledu nad poøádkem ve mìstì.“ V souvislosti 
s ochranou obyvatel jsme také zjiš•ovali, jak je mìsto spokojeno s fir-
mou Trebi, která zajiš•uje Pult centrální ochrany. Starosta Adam kon-
statoval: „Co se týká PCO, mohu øíci, že žádné problémy nemáme. 
A pokud si nìkdo myslí, že by šlo zabránit vykradení nìkterých objek-
tù, kdyby elektronicky nehlídala firma TREBI, ale organizace pøímo
v Ivanèicích, je zøejmì na omylu, protože provìøené parametry zásahù
splòovaly všechny smluvní normy.“                                /ham/

Nové informační technologie
XX/Oslavany/ V souèasné dobì se Oslavany øadí mezi ta mìsta
regionu, kde se obèanùm zpøístupòují moderní informaèní technologie
v souvislosti s dobudováním kabelové televize. Letos ve spolupráci 
s firmou SELF byly položeny kabelové rozvody v dolní èásti Oslavan
a v èásti „Nového Svìta“. V pøíštím a následujícím roce se plánuje
dokonèení ve zbývajících èástech. Souèasnì s kabelovou televizí mají
uživatelé možnost vysokorychlostního pøipojení na internet, jež má
dle starosty Aldorfa „velmi slušné parametry ve vztahu k cenì.“ 
V tìchto dnech se právì realizuje pøipojení místní ZŠ, tudíž by se
zhruba od poloviny záøí díky rychlejšímu internetu mìla zvýšit kvalita
výuky v moderní poèítaèové uèebnì.
XXOd roku 1999, kdy bylo dostupné pouze vysílání ÈT 1 a NOVY,
se také podaøilo pokrytí Oslavan signálem televize ÈT 2 i Primy.
Oslavanští mají tedy možnost od poloviny èervence bezproblémovì
sledovat také tuto stanici. Na otázku, zda-li je nutné pokrytí tolika stani-
cemi, starosta odpovídá: „Já osobnì - naštìstí i zastupitelstvo - se
domnívám, že služeb kabelové televize nebudou ihned využívat všichni.
Proto je dobré, aby mìli servis zajištìn pøímo prostøednictvím antény.“ /uè/

Ivančicko bude mikroregionem
XX/Ivanèice/ Zastupitelstvo Ivanèic schválilo zámìr o pøistoupení
Ivanèic do svazku obcí, tzv. mikroregionu Ivanèicko. Také zastupitelstva
ostatních kandidátských obcí musí v dohledné dobì toto rozhodnutí
schválit. V souèasné dobì se dokonèuje text zakládací smlouvy 
a stanov svazku. Obce, které mají zájem stát se èleny sdružení, jsou
Ivanèice, Ketkovice, Èuèice, Oslavany, Nová Ves, Biskoupky,
Neslovice, Hlína, Moravské Bránice, Nové Bránice, Mìlèany a Dolní
Kounice. Zámìrem vzniku mikroregionu je vzájemná spolupráce 
a rozvoj regionu ve všech oblastech. Starosta Adam cíle upøesnil
slovy: „Chceme vybudovat nadstandardní vztahy s obcemi i mimo
spolupráci v rámci „malého okresu“. Do konce záøí by mìla probìh-
nout ustavující schùze s volbou pøíslušných orgánù, aby bylo možno
na ministerstvu vnitra požádat o registraci.                                 /ham/

Je oslavanský zámek bezednou studnou?

Raiffeisen stavební spoøitelna

Tel.: 724 246 387

VÁŽENÍ KLIENTI, POZOR !!
Oznamujeme Vám otevøení nové kanceláøe

v Miroslavi na nám. Svobody 22
Co nabízíme:

•  sjednání stavebního spoøení, vyøízení úvìru
•  penzijní fondy, hypotéky, pojištìní
•  nabídka nízkonákladových RD „na klíè“
•  informace o aktuální výstavbì a pozemcích

JOSEFJOSEF REITERREITER
TTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍTTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍ

VVÝÝRROOBBAA
EEUURROOOOKKEENN,,

DDVVEEØØÍÍ,,
NNÁÁBBYYTTKKUU

Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

foto mape - Torzo schodištì

OČNÍ OPTIKAOČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELALUDĚK KŘEPELA

Poliklinika APEX
Znojemská 235
Moravský
Krumlov

po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdr. střed.)

Nádražní 526
Hrušovany
nad Jeviš.

po-pá 800 - 1630

• KE KAŽDÝM NOVÝM BRÝLÍM
pevné pouzdro zdarma

• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH  
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

Najdete nás:  • Znojmo - Nová nemocnice
• Znojmo - nám. Svobody 5
• Hatě - hraniční přechod
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Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39

tel.: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

ČALOUNĚNÝ A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK VYRÁBÍME NA MÍRU

PRODEJ BYTOVÉHO
NÁBYTKU

sedací soupravy •
ložnice •

křesla, ušáky •
dětské pokoje •

matrace, válendy •
kuchyňské linky •

skříně, šatníky •
koberce, lina •

PRODEJ VEŠKERÉHO
KOJENECKÉHO ZBOŽÍ
• kočárky
• postýlky, matrace
• kojenecké oblečení
• pleny
• autosedačky
• chodítka
• vaničky
• drogerie

POBYT V PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODĚ
ČESKÉ KANADY
Příjemné ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových
pokojích nebo chatkách.
Domácí kuchyně, možnost plné - nebo polopenze.

Ceník služeb
Vlastní sociální zařízení:
2lůžkový pokoj                  500,-
3lůžkový pokoj s přistýl. 750,-
4lůžkový pokoj                  850,-
rodinné apartmá (7 lůž.)  1300,-
Sociální zařízení na patře:
2lůžkový pokoj                  330,-
2lůžkový pokoj s přistýl. 430,-
3lůžkový pokoj                  490,-
4lůžkový pokoj                  630,-
4lůžková chatka               440,-
Stravování:
polopenze                          150,-
plná penze                         210,-

Penzion Bejčkův mlýn
Stálkovská 25, 378 01 Slavonice
tel.: 384 493 181, 605 572 916
www.bejckuvmlyn.cz

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • BETONOVÉ • PLASTOVÉ
VENKOVNÍ • VNITŘNÍ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ 

DODÁVKY NA KLÍČ VČ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA

KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Firma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

Provádíme
pokládku, renovace a opravy

všech druhů podlahových krytin.
Garantujeme

příznivé ceny námi dodávaných služeb.
Zdarma navrhneme

přímo u Vás vhodné řešení Vašeho interiéru.
Na naši schůzku přivezeme

velké množství vzorů a druhů podlahových krytin.

PODLAHY K+

Privát:
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

tel./fax: 546 451 068
mobil: 602 825 278
email: j.kun@seznam.cz

XX/Miroslav/ Ještì pøed koncem
prázdnin vedení miroslavské rad-
nice vìøilo, že zdejší školní jídel-
na bude opravena a uvedena do
provozu k zaèátku školního roku.
Nakonec si nedoèkaví strávníci
museli ještì týden poèkat. 

XXSlavnostní otevøení zrekon-
struované kuchynì a znaènì roz-
šíøené jídelny totiž probìhlo až 
8. záøí. Dùvodem prodlevy byl fakt,
že pùvodní zámìr zvìtšit také šat-
ny až bìhem provozu se nakonec
realizoval soubìžnì se stavbou,

aby strávníci nenastoupili do
nedokonèené stavby. Nakonec po
pìti týdnech práce byla pøedána
stavba kompletní a úplná.
XXKolemjdoucím jistì neunikne,
že budova DPS doznala znaè-
ných zmìn již na první pohled,

nebo• pùvodní terasa s podlou-
bím byla zabrána pro rozšíøení
jídelny. „Jako øešení jsme zvolili
lehkou prosklenou stavbu, která
co nejménì naruší stávající dùm 
s peèovatelskou službou,“ upøesnil
místostarosta Roman Volf.
XXPrvní den „v novém“ a zároveò
zahájení provozu pojali miro-
slavští pøímo sváteènì. Úèastnili
se jej zástupci radnice i Základní
školy Miroslav, starostové okol-
ních obcí a další hosté. Pásku
pøestøihli poslanci Parlamentu
ÈR - RNDr. Bajerová s Ing.
Skopalem. Nechybìlo kulturní
vystoupení a samozøejmì, jak se
na jídelnu sluší, obèerstvení.
XXTzv. cizí strávníci, kteøí
museli již na konci školního roku
zmìnit vývaøovnu, se tìší zpìt 
do „své kuchynì“. Vždy• mnoho
z nich je právì obyvateli DPS,
takže jsou rádi, že novou jídelnu
a možnosti stravování mají zase
„doma“. Øeditel školy Štìpán
Diviš hodnotil dvoumiliónové
dílo slovy: „Nemá to chybu, je to
prostì nádhera. Vìøím, že i pro-
støedí pùsobí na chování, takže se
žáci v pìkných, pøíjemných pros-
torách budou chovat slušnì.“ 
XXNa základì zpracovaného
demografického vývoje do roku
2008 jsou na radnici v Miroslavi
pøesvìdèeni, že nákladná pøe-
stavba a komplexní øešení škol-
ního stravování je užiteèným
vkladem do budoucna. Èísla
nasvìdèují tomu, že poèet žákù
neklesne v uvedeném období pod
500. Navíc byly rekonstrukcí
vytvoøeny podmínky, aby jídelna
poskytla kulturní prostøedí nejen
žákùm, ale i mnoha dalším stráv-
níkùm, kteøí se zde mohou slušnì
naobìdvat za 36 korun. Výkonnìjší
technologie poèítají s možností 
v budoucnu vaøit dvì jídla.    /uè/

Rozhodnutí prozatím nepadlo
XX/Ivanèice/ V pátek 5. záøí probìhlo zasedání krajské rady, jež mìlo
na programu jednání také osud Nemocnice Ivanèice - porodnického 
a dìtského oddìlení. Zainteresované radnice s napìtím oèekávaly koneè-
ný verdikt o tom, jestli zùstane jejich nemocnice zachována a v jakém
rozsahu. Na základì informací starosty Ivanèic MUDr. Adama ovšem
takové rozhodnutí na tomto zasedání nepadlo. Pod tíhou argumentù 
a tlaku ze strany obcí, nemocnice i samotných obèanù se rada rozhodla
o problému dále diskutovat a øešení ještì odsunout. Ivanèická nemoc-
nice vypracovala vlastní projekt optimalizace provozu, který kraji
pøedložila a pod jehož rámec již nehodlá ustoupit. Vše zatím nasvìd-
èuje tomu, že tato koncepce bude pro krajské radní akceptovatelná 
a chod nemocnice se bude v budoucnu øídit právì podle ní.           /uè/

Poláci si přijeli pro smlouvu

XX/Moravský Krumlov/ Ve ètvrtek 28. srpna navštívili Moravský
Krumlov zástupci polského mìsta Przeworsk ve složení generální
konzul - zplnomocnìný ministr Polské republiky, burmistr mìsta 
a obchodní konzul. Návštìva se uskuteènila s cílem navazování kon-
taktù rùzných mìst v rámci EU. Hosté byli pøijati a pøivítáni v obøadní
síni radnice, seznámeni s chodem samosprávy a státní správy.
Následovala prohlídka mìsta, výstup na Floriánek a návštìva expo-
zice Slovanská epopej. Zde byli dle starostky Valachové „naprosto
unešeni, nebo• taková díla se hned tak nevidí.“ Také ocenili profesio-
nální a pøíjemný výklad prùvodkynì. Výsledkem setkání byla dohoda
o partnerské spolupráci mezi obìma mìsty podepsaná starostou MK 
a burmistrem Przeworska. Dohoda se vztahuje na spolupráci a rozvoj
partnerských stykù v rùzných oblastech života, napøíklad v hospodáø-
ství, stavebnictví, kultuøe, školství, infrastruktury i turismu. Co konkrét-
ního dohoda pøinese pro obèany a podnikatele je zatím otázkou. Již
dnes se však plánuje návštìva pøedstavitelù Krumlova v Polsku.   /uè/

foto: archiv MìÚ MK                                                    Po podpisu smlouvy

Otevření školní jídelny se o týden zpozdilo

Foto Š. Diviš, ZŠ Miroslav                             Poslanci parlamentu RNDr. Bajerová a Ing. Skopal pøi pøestøižení pásky

XXVe ètvrtek 4.9. se v obci
Lodìnice skupinka žen násilím
vnutila do domu osmdesátileté
ženy. Pøed domem zastavil vùz
Škoda Fábia èervené barvy, ze
které vystoupily ètyøi ženy tmavší
pleti ve vìku 25 až 35 let. První 
z nich byla nápadnì silné postavy,
druhá mìla hodnì proøídlé vlasy,
na sobì mìly dlouhé suknì vesmìs
tmavých odstínù. Jedna z žen po-
žádala poškozenou, která sedìla
na lavièce pøed domem, o vodu a
další tøi vbìhly otevøenými vraty

do dvora a následnì do domu.
Když stará paní opakovanì žáda-
la ženy, aby dùm ihned opustily 
a køièela o pomoc, další z žen jí
na verandì pøehodila pøes hlavu 
a ruce deku, kterou si s sebou pøi-
nesly. Ostatní ženy prohledávaly
celý dùm, ale nic cenného nenašly.
Odjely již zmínìným vozem,
který na nì i s øidièem èekal 
u sousedního domu. V nedaleké
vesnici se tato skupinka znovu
pokusila „vetøít se“ do domu
staré ženì. Ta však zaèala køièet 

a výteènice radìji rychle ujely.   
XXPøípad je v policejním šetøení
jako podezøení ze spáchání trest-
ných èinù porušování domovní
svobody a omezování osobní
svobody. Policie je této skupince
na stopì a zejména starým lidem
pøipomíná nutnost obezøetnosti.
Policisté na lince 158 uvítají
postøehy od obèanù, kteøí by si
všimli tìchto žen, jak na vesnicích
obcházejí domy, nebo i informace
o podezøelých automobilech,
které stojí na kraji vesnice.   /pol/ 

Nebezpečí pro osamělé důchodce 
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•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

IVANČICE, V OLŠÍCH 1
tel./fax: 546 434 370

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 



XXStruènì øeèeno, jak snadno
nebo tìžce se u nás podniká. Co
všechno je nutno splnit, aby si zá-
jemce mohl zøídit živnost. Co
všechno musí plnit, aby ji mohl
provozovat. Jaké finanèní závaz-
ky má vùèi státu. Legislativní
smrš•, kterou se socialisté tak
holedbali, je skuteènou pøíèinou
enormní nezamìstnanosti. Záko-
ník práce, minimální mzda,
hygienické, bezpeènostní, eko-
logické, kvalifikaèní a jiné pøed-
pisy ztìžují vstup do podnikání 
a zamìstnání lidí nebo výdìlek
jen na sebe samotného, a to
enormním zpùsobem. Nejvíce
tím trpí malé a støední podnikání.
Obèan, který si chce zøídit živ-
nost, nebo jen pøivydìlat k hlav-
nímu zamìstnání, by si mìl dobøe
rozmyslet, co získá a o co pøijde.
Pøedevším návratnost pøípadných
investic a vloženého èasu proti
samotnému výdìlku. 
XXObèan, který se rozhodne
podnikat na hlavní èinnost, by
mìl mít pøedevším jistotu pøíjmù
neboli velmi dobrý podnikatelský
zámìr. V opaèném pøípadì bude
stržen na dno „nezamìstnaných

podnikatelù“, kteøí jsou bez sociál-
ní pomoci. Jedná se pøedevším 
o øemeslníky, dealery, obchoïáky,
ces•áky a øidièe, kteøí pracují ve
„Švarc systému“, kteøí si mnohdy
musí sami hledat zakázky. Tyto
skuteènosti a štìdrý sociální sys-
tém mnohé odradí již v poèátku. 
XXDále bych se chtìl pozastavit
u konkrétního pøípadu. Máme
smyšlenou ženu, která je zamìst-
naná a toto zamìstnání je
hlavním zdrojem jejich pøíjmù.
Pøi práci si pøivydìlává jako
agentka pro makléøskou firmu.
Živnostenský list nemá, protože
tyto pøíjmy jsou velmi malé 
a legislativa velmi složitá, jak už
jsem uvedl výše. Ve chvíli, kdy ji
zamìstnavatel propustí a ona se
ocitne bez hlavního zdroje pøíj-
mu, se musí rozhodnout co dál.
Po èase se rozhodne podnikat,
zøídí si živnostenský list na
zprostøedkování a plnì se vìnuje
práci agentky pro makléøe, proto-
že sehnat jinou práci se jí nepo-
daøilo. Nechci této naší fiktivní
ženì pøedvídat neúspìch, ale
vyhráno ještì nemá, i když je
jistì velmi schopná. Dùvodem je

vládní návrh nového zákona o po-
jiš•ovacích zprostøedkovatelích a
samostatných likvidátorech, který
má pøijít v platnost 1. 1. 2005.
XXCo je podstatou tohoto záko-
na? Pøedevším ochrana klienta
pøed nedokonalím servisem ze
strany agenta, který nabízí pro-
dukt a sjednává smlouvu s klien-
tem. Jde o špatné a neodborné
rady agenta. Tomu by se mìlo
pøedejít tím, že odbornou zpùso-
bilost bude prokazovat zkouškou
pøed komisí jmenovanou Mini-
sterstvem financí. Licenci bude
muset mít každý zprostøedkovatel,
který prodává životní pojistku a tato
bude stát dvacet tisíc korun na je-
den produkt, což se mùže vyšpl-
hat až na sto tisíc korun roènì 
pro agenta, který nabízí pìt pro-
duktù. Dále tato èinnost se bude
moci vykonávat jen na hlavní
pracovní pomìr. Tento zákon
bude pomyslné síto.
XXV naší republice pùsobí 30 000
lidí, kteøí se snaží zprostøedková-
vat pojistku. Mnozí z nich si jen
takto pøivydìlávají. To vytlaèí 
z trhu ty agenty a makléøe, kteøí si
nebudou moci dovolit investice

do zvyšování své kvalifikace.
Ovšem ti, co zùstanou, budou 
v lepší pozici. Pøežijí hlavnì
obchodnì zdatní. Do problémù se
zøejmì dostanou makléøské
firmy, kterých je u nás spousta.
Pro tyto pracuje armáda lidí 
mnohdy s nedostateènou kvali-
fikací, bez legislativního pod-
kladu a pouze na vedlejší èinnost.
Tito lidé v drtivé vìtšinì defini-
tivnì skonèí a ti, co zùstanou,
budou jen jedinci. Otázkou je,
kdo bude pracovat pro „menež-
ment“ tìchto firem, špièky tyto
licence mít budou, ale co ti ostat-
ní? Pokud se nìkdo rozhodne
dále pracovat tzv. „na èerno“ bez
licence, vystavuje se postihu,
který je dost výrazný. Proto bych
doporuèoval pro ty, kteøí jsou 
v systému zapojeni a mìli by
odejít z trhu, aby zavèas kontak-
tovali a zaèali pracovat pro velké
spoleènosti. Jedná se opravdu 
o giganty se zázemím.
XXJá osobnì tento zákon vítám,
protože zkvalitní služby, zdoko-
nalí ochranu spotøebitele a pøispì-
je k celkové kultivaci tohoto
odvìtví.               Martin Sklenáø

XX/Oslavany/ Komunikace
jsou letitým problémem nejen
Oslavan, ale takøka všech obcí 
v našem regionu. Povrch vìtšiny
vozovek už dosloužil, øidièi jez-
dí po výtlucích èi rùznorodých
„záplatách“. Díky tomu, že 
v Oslavanech již vyøešili situaci
s vytápìním, došlo k uložení ply-
nového i teplovodního vedení,
mohla zaèít prùbìžná rekon-
strukce místních silnic. 
XX„Bohužel zanedbané komu-
nikace jsou historický dluh, který
nelze odstranit ze dne na den.

Pøesto jsme pøesvìdèeni, že se 
v posledních letech záležitost
pomìrnì slušnì øeší," sdìlil
starosta Aldorf. Rada mìsta pøi-
jala v letošním roce koncepci
pro øešení rekonstrukcí vozovek.
Na jejím základì nyní probíhá
rozsáhlá oprava ulic Nový Svìt,
Na Støíbøe, Havíøská, která bude
zahrnovat také položení nové
kanalizace, televizních kabelo-
vých rozvodù a úpravu èásti
vodovodního øádu.
XXVzhledem k velmi zanedbané
úrovni komunikací pøináší každá

rekonstrukce nemalé technické
problémy. „Napøíklad v tìchto
dnech øešíme problémy vyvstá-
vající z nedostateèných prostoro-
vých pomìrù v ulici Na Støíbøe.
Ovšem problémy jsou od toho,
aby se øešily a kdyby žádné
nebyly, asi by to nebyla žádná
romantika,“ zdùraznil starosta.
XXVelkým nedostatkem Oslavan
je dle vyjádøení starosty také
prùtah mìstem - silnice II. tøídy
è. 393. Zde se podaøil nemalý
krok v pøípravì na rekonstrukci
tohoto úseku. „Je tøeba si však

uvìdomit, že silnice není v ma-
jetku mìsta, ale jedná se o státní
komunikaci, kterou spravuje JM
kraj. Pøed nedávnem byli písem-
nou výzvou požádáni poslanci
parlamentu ÈR i krajští zastupite-
lé o pomoc vedoucí k úspìšnému
øešení této záležitosti. Výzva našla
odezvu napøíè celým politickým
spektrem, proto vìøím, že dojde
k øešení v nejbližších letech,“ øekl
starosta. Dále podotkl, že se bude
i nadále v opravách pokraèovat
tak, aby v krátké dobì byly
vozovky ve slušném stavu.    /uè/ 
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Jak lehce se dá přijít o důchod
XXManželé Peterkovi z Moravského Krumlova peèují o bezmocnou
maminku, která pobírá dùchod v Chorvatsku. K tomu úèelu potøebuje
jednou roènì potvrzení z evidence obyvatel o tom, že žena stále žije.
Proto se paní Peterková údajnì v bøeznu obrátila na krumlovský úøad
s žádostí o vydání pøíslušného razítka na dvojjazyènì napsaný for-
muláø. Úøednice však odmítla potvrzení vydat s doporuèením, aby si
jej vyžádala v Praze. Formuláø s okopírovaným obèanským prùkazem
a správním poplatkem tedy Peterkovi poslali do Prahy, jak je zøejmé 
z razítka s datem 1. 4. na pøiloženém dokumentu. Protože se rychle
blížil termín, kdy bylo nutno potvrzení doruèit do Chorvatska, aby
nedošlo k zastavení dùchodových dávek, a odpovìï z Prahy nepøi-
cházela, obrátila se znovu paní Peterková na paní Mokrou z evidence
obyvatel v M. Krumlovì. Nyní již mìli žadatelé pouze formuláø psaný
chorvatsky a chtìli jen razítko, že maminka žije. Odpovìï úøednice
byla negativní s tím, že cizojazyèný text nemùže potvrdit.
XXJelikož do loòského roku žila stará žena v Tøebíèi, kde nemìla 
v této záležitosti sebemenší problém a také na matrice v Miroslavi prý
potvrzení vystavují bìžnì, urgovali Peterkovi v Krumlovì vìc znovu
a dùraznìji. Nakonec uspìli a s odvoláním na § 14 zák. è. 128/200 Sb.
vydala ohlašovna MìÚ MK požadované potvrzení o trvalém pobytu.
Paní Mokrá nám k události sdìlila: „Žádost byla v chorvatštinì, proto
jsem vše nejdøíve konzultovala s ministerstvem vnitra v Praze a poté
bìhem nìkolika dnù vyøídila. Postupovala jsem podle zákona a navíc
s maximálnì možnou vstøícností.“ Kromì zbyteèného nedorozumìní
takøíkajíc na „domácí pùdì“ je na celé záležitosti zarážející i fakt, že
vyjádøení z Èeské správy sociálního zabezpeèení Praha, o nìž žádali
Peterkovi 1. dubna, pøišlo až v tìchto dnech a píše se v nìm, že
dotazník Potvrzení o žití pro chorvatského nositele pojištìní je nutno
si nechat ovìøit úøadem, který je k tomu zmocnìn (místní, obecní,
mìstský aj.) Že by v Praze mìli jiné „dodací lhùty“ než jinde nebo
problémy obyèejného obèana nikomu na srdci neleží?                /ham/

Okružní 394, tel.: 515 320 718                                         Provozní doba: Po - Pá  8.00 - 17.00 hodin
(bývalý areál OSP)                                                                                        So  8.00 - 11.00 hodin

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY

Kuchyňská linka
KARO 180 cm

9.720 Kč

Kuchyňský set
rohová lavice, stůl, dvě židle

od 4.700 Kč

Kuchyňská linka
TANIA 180 cm
od 7.950 Kč

• nerezový drátěný program
• kuchyňský set MONIKA od 4.700 Kč
• dřezy firem FRANKE a REGINOX
• chromové stoly a židle

NEJLEVNĚJŠÍNEJLEVNĚJŠÍ
SEKTOROVÉ KUCHYNĚSEKTOROVÉ KUCHYNĚ

TÁŇA • ALASKA • KAROTÁŇA • ALASKA • KARO

SLEVA NA VYBRANÉ
VYSTAVENÉ

KUCHYŇSKÉ LINKY!!SLE
VA

až
30%

KUCHYŇSKÉ STUDIOKUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOVMORAVSKÝ KRUMLOV

Nezaměstnanost & podmínky k podnikání

Stav vozovek v Oslavanech je letitým problémem

XXKaždý z nás se nìkdy
ocitá ve tmì. Projekt Svìt-
luška chce pøinést nejen více

svìtla do života nevido-
mých, svìtluška také svítí
na cestu nám, abychom 
vidìli ty, co potøebují
pomoc… Jde o celonárodní
sbírku na pomoc tìžce
zrakovì postižených. I Vy
mùžete pøispìt, zakoupíte-li
si svítící pøívìsek dne 15. 9.
na námìstí v Ivanèicích 
a Moravském Krumlovì.
XXBližší informace: Jana
Heømanová,  603 545 442. 
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iktus, uva,
khan, lots,

Kvád, 
oribi

Hudebník Mobilní
operátor

Letitý Tnout To
(angl.)

Znaèka
váhové

jednotky
• Zákusek Ženský

hlas

Za peníze
poøíditi
olejninu

Zbavovat
kostí

Jezevèík

Vaènatec

Úskoènì
jednat

Kruh

Hoøet

Øímsky
„50“ • Lilie

Okresní
podnik
služeb

Cit

Mnoho
(angl.)
Silný

provaz
Ryba

Býv. ind.
státník

Výkladové
knihy • Teskno

Ch. zn.
samaria

Býk
(lat.)

Radovati

Škraboška • Antilopa 12 kusù

Mužské
jméno

Unites Na-
tions (zkr.)

Trnovník
1. díl

tajenky
Obilnina

Vøení
Mzda

Lepek

Muži

Poøadaè

Evropan
(slov.)

Svatá
nádoba

Zdi

Pomalu
jít

Znaèka
polomìru

Ml. dívka
(zastar.)

Žabí
citoslovce

A tak dál
Hostinec
(orient.)

Úžeh Vojenské
seskupení

Vázaný
výtisk

Epocha

2. díl
tajenky

Ona
nikoliv

Obdìlá-
vaná

Asijský
pìvec

Jméno
Èenského

Pøátelé

Poèátek
vesmíru

Brnìnský
podnik

Zn. jízd-
ních kol
Neèestná

Smeták
Jm. Chaèa-

turjana

Podstavec

Bobule
Øímsky

506
Plošná
míra

Smìneèný
dlužník
Spojka

MPZ aut
Španìlska
Germán

Alžbìta
(domác.)

Kód jaz.
italštiny

Osázena

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS

© /ap/

Víte, že ...
XXFátima je (1. díl tajenky), ve které se údajnì
roku 1917 tøem dìtem celkem šestkrát zjevila
Panna Marie s výzvou  k uzavøení (2. díl tajenky).
Od té doby se zdejší svatynì stala poutním
místem, které každoroènì v polovinì øíjna navštíví
asi milion poutníkù. 

1. Který bod volebního programu
vaší strany Vy osobnì považujete
za prioritní?
Když se zamýšlím nad touto
otázkou, musím øíci, že na ni není
jednoduchá odpovìï. Potøebuje-
me vyøešit celou øadu vìtších èi
menších problémù ve mìstì tak,
aby to netrvalo pøíliš dlouho a  nám
všem se spoleènì dobøe žilo. Je
nutno si uvìdomit, že nové vede-
ní pøevzalo mìsto v nezávidìní-
hodném stavu s jednoznaènì nasta-
venými výchozími podmínkami,
které neumožòují v souèasné dobì
systémový rozvoj. S touto zna-
lostí jsme však do vedení mìsta
šli a naším hlavním úkolem pro
první polovinu volebního období
je nastavit takové ekonomické
parametry, které umožní i zásad-
nìjší investice v dalších letech
našeho pùsobení. Tedy shrnuto:
za prioritní úkol v souèasné dobì
považuji zajištìní ekonomických
podmínek pro udržitelný rozvoj
mìsta v dalším období.
2. Koncem roku 2001 probìhla 
v Ivanèicích anketa týkající se
stavu životního prostøedí ve mìstì
a okolí. Kritika obèanù smìøo-
vala pøedevším k zanedbanosti,
špínì a nedostatku zelenì ve mìs-
tì. Zmìnilo se od té doby nìco?
Je nutno si uvìdomit, že èistota
ve mìstì a okolí není závislá jen
na úklidové èinnosti pracovníkù
mìstského úøadu, ale pøedevším
na chování nás všech jako
obèanù mìsta. Vìøím, že kdyby
se vìtšina z nás chovala venku
jako ve svém, nebyl by tento
problém ani zdaleka takový, jaký
ve skuteènosti je. Svìdèí totiž o
naprosté bezohlednosti nìkterých
„takyobèanù“ k ostatním a jejich
práci. Pokusy o vysazování
zelenì mi pøipadají jako marná
práce Sysifa, protože vandalové
se opravdu èiní (a nejde jen o rostli-
ny).  O neustálém zakládání èerných
skládek ani nemluvì, pøestože
jsou ve mìstì vytvoøeny dobré
podmínky pro likvidaci odpadu.

3. Jakým zpùsobem se v souèas-
nosti daøí mìstu umoøovat
dluhy, které pøed nìkolika mìsíci
nové vedení radnice "dostalo do
vínku"? 
Jak jsem již øekl, hlavním limitu-
jícím faktorem pro rozvoj mìsta
je jeho zadlužení z minulých let.
Výše dluhu byla již mnohokrát
zveøejnìna a tak se zamìøím
spíše na obecnìjší konstatování 
a naznaèení východisek. Pøijali
jsme restriktivní rozpoèet, který
zajiš•uje schopnost mìsta dostát
svým finanèním závazkùm. 
Z tohoto hlediska nám tedy osud
Rokytnice v souèasné dobì ne-
hrozí. Vìtší investice nyní zatím
nepøipadají v úvahu a jsme rádi,
že se mùžeme soustøedit alespoò
na drobnìjší výkony, které ale
vedou ke zlepšení života ve mìstì.
Veškerá opatøení, která v blízké
dobì plánujeme, by mìla vést 
k posílení pøíjmové stránky mìsta,
aby bylo možno rychle zaèít umo-
øovat jistinu základního dluhu 
a souèasnì uvolnit potøebné in-
vestièní peníze. Vìøím, že se už
koneènì blíží doba, kdy povede-
me tyto akce od samého poèátku
v naší režii a nebudeme limito-
váni neustálými problémy, které
se znovu a znovu zatím objevují.
4. Existuje v Ivanèicích života-
schopná koncepce pro naklá-
dání s odpady?
Mìsto má likvidaci komunálního
odpadu ošetøeno smlouvou s fir-
mou SITA, v provozu je i odpadní
dvùr, který je obèanùm k dispozi-
ci i pro likvidaci nebezpeèných
odpadù. Probíhá kontinuálnì se-
parovaný sbìr skla a PET lahví 
a pøipravuje se návrh i pro sbìr
tøídìného papíru. Probíhá diskuse
o eventuelním sbìru tetrapacko-
vých obalù.
5.  Považujete režim, ve kterém
nyní pracuje zdejší kabelová
televize, za optimální? Jste
spokojen s kvalitou vysílání?
Co se týká našeho TV studia,
domnívám se, že v souèasné per-
sonální situaci dìlají pracovníci
maximum, to ale neznamená, že
nemám výhrady k vysílání a že jsem
jako obèan a divák vysílání jedno-
znaènì spokojen. Je tøeba zpra-
vodajství zaktualizovat tak, aby
bylo divácky pøitažlivé a pøinášelo
potøebné informace v reálném
èase. Dobré by bylo oddìlit zpra-
vodajství, které zajímá podstat-
nou èást divákù, od tématických
poøadù, jež pravdìpodobnì mají
sledovanost podstatnì menší. To
je mùj osobní názor. Ivanèická

TV je sice pøíspìvková organi-
zace mìsta, ale to do její èinnosti
naprosto nijak nezasahuje a co do
výroby poøadù je TV zcela
autonomní.
6. Pokroèilo již jednání o vystì-
hování DDM z Besedního do-
mu? Jaký pøedpokládáte èasový
horizont, kdy „besedòák“ bude
plnit funkce, o nichž jsme psali 
v minulých èíslech?
Jak je jistì známo, rada mìsta
rozhodla u ukonèení nájemní
smlouvy DDM v Besedním
domì k 31. 12. 2003 proto, aby
mohl být Besední dùm rekon-
struován a vrácen svému pùvod-
nímu úèelu. Aby tedy sloužil
znovu jako spoleèenské, kulturní
a ubytovací centrum našeho
mìsta, jak chce naprostá vìtšina
ivanèických obèanù. Na tomto
rozhodnutí se nic nezmìní a je
nezvratné. Zcela otevøenì øíkám,
že mìsto si práce DDM váží a ve
spolupráci k krajským úøadem,
který je jeho zøizovatelem, ale
doposud neuèinil jediný kon-
struktivní krok, vytvoøí pod-
mínky pro jeho další èinnost. 
V souèasné dobì probíhají kon-
zultace o možnosti využití nìkte-
rých objektù pro umístìní DDM.
Naše pøedstava je taková, že
problém by mìl být øešen v rámci
krajských zaøízení na území mìs-
ta Ivanèice a že takové možnosti
jsou, je nám zcela jasné. Jistì jste
zaregistrovali mediální pøestøel-
ku v deníku MF Dnes, která byla
pøes nìkolikeré upozornìní paní
redaktorky zcela neobjektivní 
a ani náznakem si nekladla cíl
provìøit skuteèný stav vìcí. A
závìrem k této otázce: prvotní
pøíèina všech problémù kolem
BD je v jeho neš•astné privati-
zaci zaèátkem 90. let …
7. Aktuálním problémem dneš-
ních dnù je redukce nemocniè-
ních lùžek v dùsledku zadlu-
ženosti nemocnic. Jak by mìla 
v budoucnu fungovat ivanèická
nemocnice?
Tato otázka není položena zcela
pøesnì. Pøedevším kraj nezdù-
vodòuje ve svém návrhu rušení
akutních lùžek nìkterých oborù 
v naší nemocnici pouze ekono-
mickými požadavky, ale rovnìž 
i pøedstavou o zkvalitnìní posky-
tované péèe v tìchto oborech pøe-
sunutím do fakultních zaøízení 
v Brnì. Pøi odpovìdích na Vaše
otázky stále ještì probíhá velmi
ostrá diskuse mezi mìstem a ne-
mocnicí na stranì jedné a krajem
na stranì druhé o definitivní

podobì návrhu. Do této diskuse
významným zpùsobem vstoupili
i obèané z našeho regionu pod-
pisem Petice za zachování tìchto
oddìlení v nemocnici. Nutno
øíci, že Petice vznikla zcela spon-
tánnì mimo region Ivanèicka 
a bìhem dvou týdnù vyslovilo 
s jejím obsahem souhlas témìø
7000 obèanù. V médiích jsem
charakterizován jako radikální
odpùrce reformy v podobì, jak je
navržena krajem. Ano, na svém
názoru trvám, protože navrhované
zrušení porodnických a dìtských
lùžek v naší nemocnici nepovede
k žádným úsporám, ale pøede-
vším ke zhoršení kvality a dos-
tupnosti akutní péèe v tìchto
oborech v celé oblasti jihozápad-
nì od Brna . Nemocnice navrhla
kraji vlastní kompromisní øešení,
které osobnì považuji za maxi-
mální ústupek, který lze ještì
akceptovat. Karty jsou rozdány 
a na tahu je kraj.
8. Ovlivní úbytek nemocnièních
lùžek probíhající dostavbu ne-
mocnice?
Redukce akutních lùžek ve jme-
novaných oborech podle kraj-
ského návrhu, ale nakonec i
podle kompromisního návrhu
nemocnice, ovlivní v každém pøí-
padì její dostavbu a rekonstrukci,
minimálnì v nutnosti pøeprojek-
tování dotèených objektù zmì-
nou dispozièního uspoøádání.
9. Podaøilo se vyøešit problém
financování a zabezpeèování
služeb lékaøských pohotovostí 
v Ivanèicích?
Nutno øíci, že klasická podoba
LSPP, tak jak ji doposud známe,
konèí. Dnes se již v podstatnì
nejedná o lékaøskou službu první
pomoci, ale jednoznaènì a pøe-
vážnì o lékaøskou službu mimo
pracovní dobu. K øešení skuteènì
akutních, život ohrožujících stavù,
je zøízena rychlá lékaøská pomoc,
které bude nadále výrazným zpù-
sobem rozvíjena jako nedílná
souèást integrovaného záchran-
ného systému. Doposud je finan-
cování LSPP zajištìno krajskou
dotací a øíkám zcela otevøenì, že
by poskytované peníze nestaèily
ani na redukovanou formu
služby. Jediným východiskem je
smlouva i s povìøeným mìstem
Rosice. Na dofinancování dle vy-
úètování prvního ètvrtletí se navíc
podílejí i obce naší oblasti.
V souèasné dobì jednáme s pri-
vátními lékaøi o možnostech
zajištìní této služby. 
Dìkuji za rozhovor.             /ham/

Zeptali jsme se: starosty Ivančic MUDr. Vojtěcha Adama

MUDr. Vojtìch Adam

Více jak dva miliony pro školu
XX/Oslavany/ Bìhem prázdnin se v Oslavanské ZŠ pilnì pracovalo.
Byla úspìšnì dokonèena rekonstrukce sociálního zaøízení a toalet na no-
vé budovì tak, aby vše odpovídalo nejpøísnìjším hygienickým normám.
V rámci prací se vymalovaly také chodby s cílem zpøíjemnit celkový
dojem z tìchto interiérù. Investièní náklady na opravu se vyšplhaly
pøes 2 miliony korun. Starosta si uvìdomuje, že „se jedná o záležitost,
která sice není vnímána všemi obyvateli, ale žáky, uèiteli a rodièi.“
Pøesto je pøesvìdèen o nezbytnosti další podpory školství ve mìstì. 
V minulých pìti letech vedení obce do oslavanského školství investo-
valo témìø 24 milionù korun a také v budoucnu se poèítá s dalšími
výdaji. Škola potøebuje pøedevším vlastní sportovní areál, šatny pro
první stupeò a odborné uèebny pro stupeò druhý. Nyní se podnikají
potøebné kroky pro získání dalších financí. Øeditel školy Jiøí Zim-
mermann se velmi pochvalnì vyjádøil na adresu radnice a vzájemnou
spolupráci hodnotil slovy: „V posledních letech mìsto do oslavanské
školy investovalo pøekvapivì mnoho financí. Bylo to podstatnì více,
než jsme oèekávali. Také budoucí perspektiva je slibná.“           /ham/

Lihovar vyletěl do vzduchu
XX/Mohelno/ Mohutný výbuch otøásl v úterý 2. záøí lihovarem 
v Mohelnu na Tøebíèsku. Pøi explozi byl popálen jeden ze zamìst-
nancù, kterého zdravotníci dopravili do nemocnice, sdìlil z místa zá-
stupce øeditele tøebíèských hasièù Petr Krátký. Zároveò nepotvrdil
první zprávy, které hovoøily o tom, že výbuch nepøežil jeden èlovìk.
„Exploze se ozvala kolem 11. hodiny. Tlaková vlna ponièila pùlku
jednopatrové budovy lihovaru i okna v protìjším obytném domì.
Hmotné škody budou znaèné.“ upøesnil Krátký. Zranìným je 34letý
ze• majitele, kterého polila vaøící voda z tlakového kotle a zpùsobila
mu popáleniny II. a III. stupnì na 30 procentech tìla. Jeho zranìní je
podle vyjádøení ošetøujícího lékaøe tìžké, ale na pøežití. Vrtulník ho
transportoval do brnìnské nemocnice. Pøedpokládanou pøíèinou
exploze je závada na technologii, kterou mohla zapøíèinit i lidská
chyba. Lihovar po rekonstrukci a úterní kolaudaci dnes ráno zahájil
zkušební provoz. „Nìco se ucpalo a tlak se nemìl kam uvolnit, po
jeho nahromadìní pøišla destrukce,“ popsal pravdìpodobný prùbìh
jeden z hasièù. Okolnosti se však teprve vyšetøují. Na místì zasaho-
valy hasièské sbory z Dukovan i Tøebíèska. V následujících dnech po
neštìstí pomáhalo s odklízením trosek mnoho místních i pøespolních.
Nìkteré firmy sem poslaly celé pracovní èety èi techniku. Také zá-
stupci obce slíbili postiženým spoluobèanùm úèinnou pomoc.     /ham/

V Ivanèicích zaèali velmi
intenzivnì pracovat na zcela
nové územnì plánovací doku-
mentaci. RM schválila smlou-
vu o dílo s Ateliérem URBI spol.
s r.o. na zhotovení územního
plánu mìsta Ivanèice za celko-
vou cenu 1.344.000 Kè vèetnì
DPH, která je nejvýše pøípust-
ná a je možno ji pøekroèit
pouze v pøípadì zmìny sazby
DPH. V souèasné dobì je tìsnì
pøed dokonèením fáze „prù-
zkumy a rozbory“, jež obsahuje
poøízení veškerých mapových
podkladù, vytvoøení databáze
všech problémù, které se v úze-
mí nacházejí, a z toho plynou-
cích støetù zájmù èi kolizních
bodù. Tzn., že se musí brát 
v potaz napøíklad vedení vyso-
kého napìtí, dopravní støety,
vodohospodáøské problémy,
ochranná pásma a podobnì,

všechny tyto kolize vytipovat 
a poté v plánech zohlednit. Na
základì tìchto rozborù se pøi-
praví zadání územnì plánovací
dokumentace, tu musí schválit
všechny dotèené orgány dané
zákonem i zastupitelstvo. Poté
zaène projektant zpracovávat
koncept územního plánu a schva-
lovací kolotoè zaène na novo.
Ing. Jiøí Pustina, vedoucí
odboru regionálního rozvoje 
v Ivanèicích, nám k zámìrùm
této práce øekl: „Územní pláno-
vací dokumentace je základní
rozvojový plán obce. Jedná se
o tzv. støednìdobý plán s vý-
hledem na období 10 až 15 let.
Bez nìj se obci velmi špatnì
žije, protože stavební úøad
nemùže uhájit zámìry obce a
nedá se bez nìj ani žádat o státní
dotace.“ Dokument se mùže 
v prùbìhu doby upravovat na
základì novì zjištìných sku-
teèností a potøeb.                /uè/

Nový územní plán vyžaduje
předvídavost
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Malovali dětem pro radost 
XXPrvní dny nového školního roku jsme v miroslavské MŠ 
na Husovì ulici mohli slyšet radostné volání: „Jé, to je krásný
obrázek…Mami, podívej, lištièky…To je z pohádky, pohádky 
O Budulínkovi…“ Takové byly reakce dìtí na novou nástìnnou
malbu, když se vracely po prázdninách do školky. Toto krásné
pøekvapení pro všechny vytvoøili pánové Jaroslav Ševèík 
a Miroslav Hráèek z Miroslavi. S  mateøskou školkou zaèali spolu-
pracovat v dobì, kdy školièku navštìvovala jejich dìvèata a co by
to bylo za tátu, kdyby ve školce nìco nenamaloval. Tak se postupnì
na dìti usmívalo sluníèko, krteèek, zvíøátka v lese. Dìvèata školce
dávno odrostla, pøesto oba pánové pro radost „školkáèkù“ malují
dál - na dvorku nás vítají tanèící dìti, chlapec s autíèkem, na
zahradì každoroènì barevnì záøí hadi, houpadla, medvìd 
a další. Obrázky nejen esteticky zpøíjemòují prostøedí, ale pomáhají
nám i ve vzdìlávací èinnosti - poznáváme barvy, urèujeme poèty,
prostorové vztahy a podobnì. Panu Ševèíkovi i Hráèkovi jsme
vdìèni za jejich vstøícnost, ochotu a moc dìkujeme - za malování,
za nátìry i sponzorské dary. Dìkujeme za radostné jiskøièky v dìt-
ských oèích a pøejeme ještì mnoho inspirace a elánu do další
práce.    Kolektiv MŠ Miroslav, Husova ulice

Rodáci se sjeli do Rokytné
XXDne 30.8.2003 se v Moravském Krumlovì - ètvrti Rokytná -
uskuteènil v poøadí již IV. sjezd rodákù, obèanù a pøíznivcù
Rokytné, kterého bylo pøítomno témìø 200 úèastníkù a hostù.
Navázal na tradici založenou v r. 1973, kdy u pøíležitosti slavnost-
ního otevøení nového kulturního domu, na jehož výstavbì se tehdy
podílela celá obec, se konal I. sjezd. Jeho velmi pozitivní ohlas
inspiroval ke konání dalších srazù, které se tak konají pravidelnì
po 10 letech. Letošní IV. roèník zaèali organizátoøi - èlenové osad-
ního výboru Rokytná pøi Zastupitelstvu mìsta Moravský Krumlov
a nìkolik dalších dobrovolníkù - chystat  již od bøezna.
XXV pøipraveném programu úèastníky nejprve pozdravily místní
dìti milým kulturním vystoupením, poté následovala vzpomínka
na minulé sjezdy rodákù a zmìny, ke kterým v životì Rokytné
došlo. Pan Karel Kraus ml., jehož velkým koníèkem je historie
Rokytné, pøitažlivým zpùsobem seznámil s historií obce v úseku
od 15. století. Místostarostka mìsta Marie Valachová pozdravila
úèastníky a informovala o souèasném životì mìsta i dalších rozvo-
jových zámìrech.Úèastníci slavnostního setkání se dále spoleènì
vyfotografovali a následovala procházka všech po obci zpestøená
možností projížïky s koòským spøežením. Po spoleèné veèeøi se
uskuteènilo posezení s kapelou Venkovanka, kterého vìtšina úèast-
níkù využila a strávila pøíjemný veèer se svými pøáteli a známými. 
XXPotlesk pøítomných pøi závìru oficiální èásti sjezdu ocenil jak
nároènou práci organizátorù, tak i dalších obèanù podílejících se
na úspìšném zajištìní pøípravy i prùbìhu celého slavnostního setká-
ní, ale zejména ocenil i možnost podívat se do svého rodištì, zavzpo-
mínat s bývalými pøáteli. Podìkování za úspìšný prùbìh patøí i Mìstu
Moravský Krumlov a jeho organizacím Správì majetku mìsta 
a Technické a zahradní správì za výraznou pomoc v pøípravách.
Ocenìní zaslouží i všichni sponzoøi, kteøí nemalou mìrou pøispìli
ke zdaru této akce. A úplnì na závìr - úspìch dosavadních sjezdù
znamená jediné: Za 10 let nashledanou v Rokytné!    F. Šlapanský

TAPETA - tábor pro teenagery
XXHm. To je jediné slovo, které mì napadá pøi vzpomínce na dnešní
den. První v novém školním roce. Tìšila jsem se na kámoše. Bu-
dou vykládat zase o prázdninách, s kým se líbali, kolikrát se opili
a vzápìtí i pozvraceli. Obèas je to sranda a kámoši jsou taky asi
tak jediné, co mi chybìlo. Vlastnì ani dost dobøe nevím, jak o tom
všem zaèít. Popsat zážitek, co vás pohladí po srdíèku i duši je
opravdu hodnì tìžké, ale byla by hrozná škoda nechat si ho jen pro
sebe. Takže - každý rok jezdíme s holkama z aerobicu na letní
soustøedìní, ale tohle mìlo být úplnì o nìèem jiném, hlavnì ne 
o aerobicu. TAPETA byl týdenní tábor pro teenagery na kolech.
Pøiznám se, že mì dost vydìsila pøedstava sportovního muèení,
zvláštì 130 kilometrù dlouhá cesta do místa doruèení na kolech.
Ale pøekvapila jsem sama sebe, stejnì jako všichni ostatní. Ve stejnì
„brutálním“ duchu se nesl celý další program. Nemìli jsme snad
ani dvacet minut osobního volna alias nudy. Fantazie!!! Ne ten
nedostatek volna, ale ta èinnost, pro kterou jsme ten èas využili.
XXV životì jsem nestøílela z luku a chtìla jsem si to vyzkoušet,
povedlo se. Stejnì jako jízda na loïkách, slézání lanových atrakcí
lanového centra, kroket, petanque, dvì hodiny bìhání z kopce do
kopce, volejbal, plavání a dokonce i natáèení reklamy, kterou jsme
si sami vymysleli a zase ježdìní na kolech. Bìhem tìch nejší-
lenìjších úkolù na svìtì jsme se dostávali do kontaktu s cizími
lidmi, kteøí nám tøeba pekli kuøe. Bydleli jsme v pohádkovì milém
prostøedí, ve sto let staré døevìné horské chatì ve Štíøím Dole, kde
výbornì vaøili. V chatì jsme se vìnovali hodnì výtvarné èinnosti
- domù jsme si dovezli trièka s logem štíra a obrovské množství
nádherných zážitkù. Hlavnì díky profesionálním vedoucím,
manželùm Žákovým a Danku Šlapákovi, i díky nám. Nejspíš
proto, že nás bylo „jen“ 14, vytvoøili jsme bájeèný a dokonalý
kolektiv plný srandy a pøátelství. A právì tohle mi bude celý školní
rok chybìt a budu se tìšit na prázdniny. Byl to ten nejkrásnìjší
tábor mého života. Nebudu skrývat, že prostì chci a musím udìlat
reklamu na nìco tak perfektního, jako je TAPETA. Pevnì doufám,
že si vybuduje tradici, zaslouží si to. Takže pøíští rok s vámi se všemi
14- a víc -letými, kluky i holkami, se tìším NASHLEDANOU!!!!!

Za úèastníky Daniela Frimlová 

Eva Henychová - už POTISÍCÍ
XXPísnièkáøka a šansoniérka Eva Henychová letos na podzim
oslaví své v poøadí 1000. veøejné vystoupení. Pøi té pøíležitosti si
pøipravila zvláštní program. Skládá se opìt z jejích písní, ale tento-
krát její zpìv doprovodí místo kytary pìtièlenná rocková skupina.
Výbìr muzikantù i aranže písní dostal na starost Slávek Klecandr,
který Evu poslední dobou obèas doprovází pøi jejích sólových
recitálech. A protože kromì svých sólo projektù je také kapelní-
kem a autorem vìtšiny písní skupiny Oboroh, nemusel pro muzi-
kanty ani zkušenosti chodit daleko. Vyjímeèné vystoupení Evy
Henychové s pøáteli bude pøedvedeno pouze v Praze, Brnì, Ostravì
a v Jablonném nad Orlicí. Brnìnské vystoupení se uskuteèní 
ve ètvrtek 25. záøí ve 20 hodin ve Staré pekárnì (Štefánikova 8).  /abé/

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 16.9. v 11.00 hod. - Michal Viewegh - beseda s oblíbeným spiso-
vatelem pro støední ivanèické školy. Kino Réna. Vstupné: 30 Kè.
• 19.9. v 19.00 hod. - Autogramiáda básníøky Jarmily Moosové.
Veèer hudby a poezie. Památník A. Muchy. Vstupné: 20 Kè. 
• 20.9. v 7.00 hod. - Zvíkov, Orlík, Dobøíš - celodenní poznávací
zájezd. Odjezd od Besedního domu. Doprava: 270 Kè.
• 26. - 27.9. - Svatováclavské trhy - tradièní trhy, prodej burèáku,
hudební program. Palackého námìstí Ivanèice. 
• Pøipravujeme: • 25.10. v 9.00 hod. - Rebelové - zájezd na muzikál
do Prahy do divadla Broadway. Odjezd v 9.00 hod. od Besedního domu.
Cena: 835 a 735 Kè vè. dopravy. • 26.10. - zájezd - Vídeò - muzea.

Klub českých turistů Ivančice
• 14.9. - exkurze v muzeu na Støíbském mlýnì. Vede Ing. Moravec.
Sraz ve 13.00 u mostu pod Rénou. Platí se vstupné - peníze s sebou.
• 20.9. - setkání na místì budoucí rozhledny V. Menšíka na Hlínì.
Zaèátek ve 13.00, odchod pìších na Hlínu v 11.00 od Èervené stodoly.
Vede Ing. Moravec. Cyklo samostatnì.
• 27.9. - úèast na akci "Jede Kudrna okolo Brna". Start a cíl 
v Brnì-Bystrci, ZŠ Vejrostova 1. Výbìr tras od 10 do 50 km pìších 
i cyklo. Doprava samostatnì, nejlépe vlakem v 7.50, pak tramvají è. 1
do Bystrce na pøedposlední zastávku. Nebo autobusem z Ivanèic v 6.30
do Brna (info: ve skøíòce našeho odboru). Akce s mezinárodní úèastí.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• záøí - „Místo“ - Výstava Petry Vorlíèkové - architektura, Tomáše
Mayera - fotografie a Jaromíra Garguláka - bronzová plastika.
Galerie Knížecí dùm. Otevøeno: Po - pá: 8.30 - 12.30, 13.00 - 15.30.
Výstava potrvá do 9. øíjna.
• záøí - Mìstská knihovna ke 40. výroèí MSE, katalogy z výstav 
a výstavka knih o A. Muchovi.
• 21.9. v 17.00 hod. - Pìvecký sbor Karla Nìmeèka a hosté - 
koncert ke 40. výroèí MSE. Slovanská epopej.
• 26.9. v 17.00 hod. - Vernisáž - fotografie Jiøího Slámy. MìÚ. 
• 27.9. v 17.00 hod. - „Poézie, jak jsi poøád krásná V.“ - ke 40.
výroèí MSE, vystoupení pøedních moravských a èeských recitátorù.
Zámek - Rytíøský sál. Vstupné dobrovolné. 
• Pøipravujeme: • 11.10. - koncert KPH. • 17.10. v 17.00 hod.
- Titanic aneb pravda o zkáze Titaniku - Èechovo prozatímnì

osvobozené divadlo. Kinosál. Pøedprodej vstupenek IC a MìKS.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 22.9. v 10.00 hod. - Rudolf II. a jeho doba - poøad pro 2. stupeò
ZŠ, vstupné 25 Kè.
• 23.9. v 8.30 a 9.45 hod. - Pohádka o Kvítkovi Vítkovi - poøad plný
písnièek a soutìží, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kè. Na veškerá pøed-
stavení pro ZŠ a MŠ mohou pøijít i další zájemci. 
• Pøipravujeme: • 3.10. ve 20.00 hod. - taneèní zábava se skupinou Relax.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• Keramika pro dospìlé - zaèíná v úterý 23.9. od 16.00 hod. na DDM 
• TAE BO - je moderní druh aerobního cvièení, které kombinuje prvky
karate, taekwondo a klasického boxu s prvky aerobiku. Je vhodné
pro chlapce i dívky od 16-ti let. Každé úterý od 18.00 - 19.00 hod. 
na DDM. Vede profi trenérka Dana Bystrianská. Poplatek: 25 Kè/hod.
Zaèínáme 7.10. 2003.
• P-Class - aerobic + posilování - každé pondìlí od 19.30 hod. v Soko-
lovnì. Vede Daniela Frimlová, poplatek: 30 Kè/hod a každou støedu od
19.30 hod. v Sokolovnì. Vede Lenka Bauerová, poplatek: 30 Kè/hod.
• Step - Aerobic - každý ètvrtek od 19.00 hod. v Sokolovnì. Vede
Daniela Frimlová, poplatek: 30 Kè/hod.
• 26.9. od 14.00 hod. - Krumlovské koleèko. Bude se konat na námìstí
TGM. Volná soutìž v jízdì na kole, kolobìžce, koleèkových bruslích.
Zveme všechny zájemce o sport a zdravé soutìžení. Pøijeïte si vyzkou-
šet jízdu zruènosti a zasoutìžit si o ceny.  
• Pøipravujeme: 14.10. od 17.00 hod. - Mandala zdraví. Na DDM
se uskuteèní pøednáška o tom, jak se vést od nemoci ke zdraví, jak 
a co zmìnit, aby èlovìk mohl pøejít od problémù k normálnímu životu.
Dále se bude zabývat uèením, dyslexií, pamatováním, problémy pøi
uèení, obavami, úzkostmi, atd. Pøednášku povede pan Ing. Milan
Bezoušek z Poradny pro rozvoj osobnosti. Poplatek: 25 Kè. Nutnost
nahlásit se do 10.10. 2003 

Školní klub a družina Oslavany
Nabídka školního klubu Oslavany: • Orioòáèek zaèáteèníci (první
taneèní kroky) • Orioòáèek pokroèilí (taneèní kroužek) • Taneèní klub
Orion • Pøedtaneèní • Country tanec • Šikula mladší a starší • Divadel-
ní klubáèek • Keramika hrou • Luke - keramika • Práce s kùží • An-
glický jazyk • Šití na sebe • Atletika • Vybíjená • Florbal • Volejbal
• Sebeobrana • Lezecký kroužek. První schùzky probìhnou v druhém
záøijovém týdnu. Pøihlásit se mùžete v kanceláøi ŠK a D nebo na první
schùzce. Pøíspìvek na provoz ŠK a D èiní 50 Kè na dítì a mìsíc. 
V øíjnu budou otevøeny i další kroužky. Informace: MŠ, ŠK a D
Oslavany, Hybešova 3, www.skolnikluboslavany.zde.cz

Dům dětí a mládeže Ivančice
• Zápis do kroužkù: 15.-19.9. od 8.00 do 18.00 hod. Zápis do
kroužkù cizích jazykù ve ètvrtek 11.9. od 16.00 do 18.00 hod. v DDM.
Vzdìlávací kroužky: Angliètina • Nìmèina • Francouština • Ruština 
• Latina • Poèítaèe • Dìtská televize • Èeský jazyk - procvièování uèiva
ZŠ • Dobrodruzi v pøírodì. Pohybové a sportovní kroužky: Pohy-
bovky pro nejmenší • Aerobic pro nejmenší • Pøíprava mažoretek 
s gymnastikou • Basketbal • Minikopaná • Florbal • Stolní tenis • Pøí-
pravka k házené • Pøípravka k dívèí kopané • Cvièení dívky • Karate
pro dìti • Karate pro dospìlé • Tai-èi • Jóga • Aerobic • Kondièní cvi-
èení • Cvièení rodièù a dìtí. Výtvarné a estetické kroužky: Tvoøivá
dílna pro dìti a mládež • Tvoøivá dílna pro dospìlé • Keramika pro dìti
• Keramika pro dospìlé • Výtvarný ateliér. Hudební kroužky: Hry a hra-
èièky s flétnou • Hra na kytaru. Taneèní kroužky: Country tance pro dìti
/dospìlé • Diskotance • Tance hip hop. Zábavné kroužky: Šachy • Draèí
doupì • Pøátelé Harryho Pottera • Hrajeme si na školu • Moderní dívka
• Leteètí modeláøi • Malí divadelníci • Chov a výcvik psù • Jezdecký
oddíl Palma • Klub klubíèko • Pro tvoøivé maminky a hravé dìti • Ry-
báøský kroužek (leden-kvìten) a další. Navštivte nás v DDM.

Kulturní programy
15. - 28. září 03´

MEZINÁRODNÍ MÍČOVÝ SEDMIBOJ - III. ROČNÍK 

20. září 2003 v 8.00 hodin na nových tenisových kurtech
v Moravském Krumlově (u fotbalového hřiště).

Závazné přihlášky na tel.: 605 737 924 - Pavel Jelínek.
Startovné: 200 Kč pro dvojici. Prezentace: v 7.30 hodin.

Pro vítěze připraveny hodnotné ceny. 

Občerstvení zajištěno po celý den. Pořadatelé srdečněm zvou
všechny zájemce. Info: 777 290 578 - Ing. Martin Šafránek

Dobelická chasa vás srdečně zve na 

TRADIČNÍ HODY
ve dnech 20. a 21. září 2003 

Sobota: hraje ORFEUS - začátek ve 20.00 hod. 
Neděle: hraje TRBOUŠANKA - začátek v 15.00 hod.

TJ Oslavany - oddíl atletiky -
pořádá v sobotu 4.10. 2003 tradiční

OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS
Start na stadionu TJ v 9.30 hod. Vydávání start. čísel od 8.30 hod.
Běží se obvyklá tra  kolem stadionu. Závodí všechny věkové kategorie.

Dne 28. září od 14.00 hodin se v areálu Miroslavského zámku
uskuteční setkání občanů s představiteli a poslanci KSČM při akci

MIROSLAVSKÝ BURČÁK
Pozvání přijali:

předseda ÚV KSČM doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, Csc.,
předseda poslaneckého klubu KSČM ing. Pavel Kováčik

a poslankyně RNDr. Marta Bayerová.

Kulturní program a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou a na hojnou účast se těší pořadatelé - ZO KSČM Miroslav

Po roce se opět schází starci pod májou 
a srdečně Vás zvou na tradiční

VÁCLAVSKÉ HODY
které se konají 27., 28. a 29. září v Dolních Dubňanech.

Hrají: Dubňanka + Velvet, vstupné 40 Kč
Začátek zavádění v 16.00 hod., zábavy ve 20.00 hod. 

TENISOVÝ ODDÍL SLOVAN IVANČICE POŘÁDÁ

VÁCLAVSKÝ TURNAJ
PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE NAD 18 LET

27. A 28. ZÁŘÍ 2003

Prezentace: kategorie do 45 let 800 - 815 hodin, nad 45 let 1000 - 1015

hodin. Hraje se tie break - 9 vítězných her, čtyřhra společná pro obě
kategorie. Ceny pro nejlepší a občerstvení zajištěno. Přihlášky: Ant.
Ondra, tel.: 546 452 504 nebo při prezentaci.

POÉZIE, JAK JSI POŘÁD KRÁSNÁ!
(voláme všemi pády a padáme se všemi voly)

Začátkem podzimu se v Moravském Krumlově koná setkání předních
českých amatérských i profesionálních recitátorů. Malý, takořka
privátní festival,  má svou hlavní část ve vystoupení na zámku v Mo-
ravském Krumlově v prostorách Slovanské epopeje. Letos přislíbili
účast: Radim Šíp, Aleš Kubík, Jana Machalíková, Iva Uhlíková,
dále Dana Kachlíková, Lukáš Tvr och, Ondřej Jiráček a další.
Vrcholem večera bude vystoupení Hany Kofránkové a Libora
Vacka. Milovníkům a fandům poezie a zejména její různorodé inter-
pretace, toho dnes tak opomíjeného krásna, je určeno pozvání 
na sobotu 27. září v 17 hodin do Slovanské epopeje. Dušan Utinek

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 17.9. ve 20.00 28 DNÍ POTÉ
Sci-fi Niz., VB, USA, titulky 

• so 20.9. ve 20.00 DÙM NARUBY
ne 21.9. v 17.30 a 20.00 Komedie USA, titulky 

• stø 24.9. ve 20.00 ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ
Komedie USA, titulky 

• so 27.9. ve 20.00 TELEFONNÍ BUDKA
ne 28.9. v 17.30 a 20.00 Thriller USA, titulky 

________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 17.9. ve 20.00 CHARLIEHO ANDÍLCI 
- NA PLNÝ PECKY
Akèní komedie USA, titulky

• ne 21.9. ve 20.00 X - MEN 2
Akèní film USA, titulky

• stø 24.9. ve 20.00 JAK ZTRATIT KLUKA
V DESETI DNECH
Milostná komedie USA, titulky

• ne 28.9. ve 20.00 OSAMÌLÝ MSTITEL
Drama USA, titulky

________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 20.9. v 18.00 28. DNÍ POTÉ
Sci-fi Niz., VB, USA, titulky

• ne 21.9. v 18.00 PAVUÈINA SNÙ
Film USA, titulky

• so 27.9. v 18.00 DAREDEVILL
Thriller USA, titulky

• ne 28.9. v 18.00 RYCHLE A ZBÌSILE 2
Akèní film USA, èesky

________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena. 

Program kin



• Radomil Rous /tøída 250 ccm/:
„V kvalifikaci jsem zajel svùj
osobní rekord. V závodì jsem mìl
špatný start a ve snaze to co nej-
døíve dohnat se stala chyba a hava-
roval jsem hned v prvním kole.
Pøesto jsem spokojený. V prùbì-
hu celého víkendu byl i pøístup
mechanikù velice profesionální,
motocykl fungoval skvìle.“
• Daniel M. Epp /manager týmu
Elit/: „Kuba Smrž mìl rozdílné
výkony už bìhem tréninkù. Ranní
volné jízdy mìl rychlejší než
odpolední, které jsou kvalifikaèní.
V závodì se probojoval na bodo-
vané pozice, ale v posledním
kole havaroval. Body si z Brna
neodvážíme, ale s jeho výkonem
jsem spokojen.“
XXZveme všechny pøíznivce
motorismu na další podnik, který
se pojede 19. - 21. záøí. Na Ma-
sarykovì okruhu bude k vidìní
podzimní cena Brna silnièních
automobilù.           /Ctibor Adam/

XXKoncem prázdnin se uskuteè-
nila v Orlovnì Rakšice pøímo
historicky významná schùzka. Její
dùležitost tkví v tom, že pøítomní
pánové Vít - pøedstavitel Orla
Rakšice, a Vybíral - za Sokol
Rakšice, spolu nejenže dlouho 
k jednomu stolu neusedli, ale ani
spolu pøíliš nekomunikují. Schùz-
ku iniciovalo a zprostøedkovalo
ZRCADLO za úèelem zjištìní
podstaty sporu.
XXRakšice jsou svým zpùsobem
raritou, když vzhledem ke své
velikosti budují vedle jednoho

sportovištì druhé - by• moderní
až luxusní, jak jsme informovali
v minulém èísle. Stávající docela
slušné antukové kurty pomalu
zarùstají trávou, nikdo je nevy-
užívá a pøesto vyrùstá další areál. 
XXPo více jak hodinové debatì
vyšlo najevo nìkolik skuteèností.
Spory obou spolkù sahají hluboko
do minulosti a mimo jiné souvisí
se zabíráním a následným „pore-
voluèním“ navracením majetku.
Pøi tìchto transakcích se údajnì
Orlu Rakšice vrátil majetek na
úkor „sokolù“. Aktem vyrovnání

se mìla stát jakási úmluva spoèí-
vající v tom, že Sokol Rakšice
bude vlastníkem stávajících kurtù.
Jenže bohužel dost nepochopitelnì
koupil nìkteré pozemky pod kurty
Orel. Podle vyjádøení pana Vybí-
rala: „Máme smlouvu o nájmu
kurtù, ale už 8 rokù nemùžeme
získat žádné dotace, protože
pozemky pod nimi nejsou naše.“
XXVznikla v podstatì patová
situace, kdy sportovištì existuje,
nikdo je však neudržuje a dìlají
se naschvály. Smutnìjší na celé
záležitosti je, že i když Rakšice
disponují sportovním zázemím,
Orlovnou s nákladnì rekonstruova-
ným sociálním zaøízení a tenisový-
mi kurty, vypadá to, že o sportování
tady nikomu nejde. Pánové pøi-
znali, že v podstatì ani do tìlo-
cvièny, ani na kurty nikdo dnes
cvièit èi hrát tenis nechodí. 
XXNa otázku, jak vidí pøestavi-
telé spolkù øešení celé záležitosti,
jsme jasnou odpovìï nedostali.
Sokolu by staèilo vlastnit kurty 
i s pozemky, starat se o nì a mít
stejný pøístup k financím jako Orel.
Zatím to vypadá tak, že jedna
strana se pøed druhou „pøedvádí“,
co si mùže dovolit. Ati, kteøí o všem
rozhodují, nemají nejmenší chu•
se dohodnout.                      /ham/
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V Rakšicích se nesportuje, ale bojuje

foto K. Adam                            Za plotem kurtù Sokola vyrùstají kurty nové

foto: Kvìtoslav Adam „Brnìnské draèice“ 
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Přij te si vybrat

z nových vzorů

• firemní i soukromé

novoroční přání

• nepotištěné

novoročenky

• vizitky

s kalendářem

• jednolisté

roční kalendáře

• nástěnné a stolní

kalendáře

s firemním potiskem

Komerèní inzerce
•• Provedeme strojní podøezání
vlhkého zdiva RD + mìøení
vlhkosti. Tel.: 519 340 296, nebo
602 948 938.
•• Hledáme spolupracovníky
pro zajištìní zázemí našich
kanceláøí. Èásteèná možnost
práce doma. Solidní finanèní
ohodnocení. Rekvalifikace za-
jištìna. Tel.: 776 041 381.
•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokení rolety z PVC a hli-
níku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminá-
tové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Duko-
vany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.

Koupím
•• pneu 4 ks 14“ l50 - 175.13,
mírnì jeté, cena dohodou. Tel.:
723 408 478.
•• doklady na CZ 125 - kývaèka.
Tel.: 728 337 745.

Prodám
•• RD 18 km od Znojma, cena
410. tis. Kè. Tel.: 606 487 408.
•• zemìdìl. pozemky 2 ha v kat.
obce Dobelice, cena dohodou.
Tel.: 515 333 960, 606 418 690.
•• orná pùda - 2374 m2 v k.ú.
Ivanèice - Nìmèice. Výhodnì.
Tel.: 546 451 349.
•• Alfa Romeo 164, r.v. 90, zele-
ná metalíza,výbava, servo, cen-
trál, el. okna, zrcátka, klimatiza-
ce, STK 2005, cena 50.000 Kè.
Tel.: 515 333 154 po 20 hod.
•• Favorit, r.v. 90, centrál zam.,
nová baterie a gumy, závìs, cena
dohodou. Tel.: 515 334 139, veèer.
•• Š 100, r. v. 1971, pojízdná,
bez STK, k vidìní v Miroslavi,
Husova 16, možno na ND,
pouze v celku. Dohoda jistá.
Tel.: 568 865 304
•• na Š Favorit pravé pøední 
a zadní dveøe žluté barvy. Tel.:
736 289 282.
•• obytný pøívìs s uzavøeným
pøístøeškem. Tel.: 605 957 914.
•• ubytovací pøívìs, typ rakev,
váha 375 kg, TP 05/2005, cena
dohodou. Tel.: 604 608 324.
•• Vari dom. výroby, cena 3.000
Kè. Tel.: 604 922 797.
•• pneu zimní vè. diskù, 3 ks, na
Felicii, ks/1.200 Kè + sada pok-
lic zdarma. Tel.: 732 146 070.
•• disky na kola voz. Lada, Žigu-
lík, cena dohod. Tel.: 515 333 960,
606 418 690.
•• repasovanou pøevodovku na
Avii, 4 rychlostní, 3.800 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• jeté pneu Firestone, 2 ks, 205/65,
R 15, vzorek asi 3 mm, 800 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• Jawa 23 Mustang v dobrém
stavu, bez TP, plnì pojízdný,
900 Kè, MK. Tel.: 605 579 150.
•• Jawa 175, bez dokladù, oèe-
saná, pojízdná, vhodná do lesa,
2.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
•• kovový vál k Teøe; Pionýr 20;
cep; štìnì, køíženec asi 4 mìs.
Tel.: 515 336 601.
•• polyetylen. trubky, d. 6 m, 2 ks,
prùm. 150 mm, na odpady, 600
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• za odvoz + 500 Kè stav. su•
(kámen, cihly, stø. tašky), asi 2 vleè-
ky, Dukovany. Tel.: 737 477 358.
•• trubk. lešení, 6 ks - 6 bm; 3 ks
- 4 bm, 10 ks - 2 bm + 50 ks spo-
nek, nabídnìte. Tel.: 546 452 684.
•• venk. žaluzie na 3 okna 180x150
cm, levnì. Tel.: 515 336 983.
•• rotaèní sekaèku na vys. porost,

napojení na Teru, bez pojezdu,
3.000 Kè. Tel.: 515 334 139, veèer.
•• sedací soupr. plyšovou, rozkl.;
jídelní stùl + 6 židlí; obývací lož-
nici; roh. lavici; stùl, 2 židle.
Cena dohodou. Tel.: 605 776 380.
•• válendu s úlož. prostorem,
stará necelé 3 roky, 1.000 Kè.
Tel.: 737 311 984.
•• sv. modrý kachlový sporák,
600 Kè. Nutno demont. a zrekon-
str. Dukovany. Tel.: 737 477 358.
•• mandl na prádlo, málo použ.,
skladný, v dobrém stavu,  3.000
Kè. Tel.: 546 423 906 po 19 hod.
•• decimální váhu do 200 kg 
v bezvadném stavu, cena 300 Kè.
Tel.: 546 452 684.
•• šicí stroj Singer (funkèní),
vhodné k dekoraci, cena 200 Kè.
Tel.: 546 452 684.
•• mechanic. fotoaparát zn. Vilia
s brašnou, funkèní, málo použí-
vaný, bez blesku. Cena 100 Kè.
Ivanèicko, SMS na: 737 975 277.
•• koupel. radiátor - žebøík š. 75
cm, v. 95 cm, barva bílá, rok použ.,
1.100 Kè. Tel.: 723 224 049.
•• øeznický špalek, rozmìr desky
50x50 cm, v. 80 cm, 2.000 Kè;
40 ks øeznických hákù, s kladkou,
100 Kè/ks, i jednotlivì; 20 ks
beden na maso, nízké, 100 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• pult. mrazák - 180 L; kuchyò
Carmen; šatník. chodb. stìna;
200 ks zánovní dvoufalcové
køidlice + høebenáèe; vybav. do
auta + kanystry. Tel.: 605 776 380.
•• mrazák Calex 50, cena 1.000
Kè. Tel.: 728 264 272.
•• mrazák Samsung Calex 300 l,
zásuvk., levnì; dám. jízd. kolo Ve-
lamos, spìchá. Tel.: 776 237 421.
•• plyn. sporák, zánovní, cena
200 Kè. Tel.: 546 452 684.
•• plyn. bombu 32 l, cena 200 Kè.
Tel.: 546 452 684.
•• plné autogenní láhve, hadice,
budíky a 2 sady hoøákù, vše 
za 4.000 Kè. Tel.: 723 147 615.
•• cviè. stroj na roztah. nohou -
rozštìp, vhodné pro gymnasty,
bojová cvièení, 2.500 Kè. 
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• cviè. stroj STEPPER, málo
použ., PC 4.500 nyní 2.500 Kè. 
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• el. odhánìè krtkù a hryzcù, 350
Kè; svìtlo bílé 2x18W, d. 68 cm,
260 Kè; TV anténa ÈT 2 - 47 k.,
20 prvkù + pøedzesilovaè, cena
dohodou; levnì starší BTV. Tel.:
515 323 326, støeda 18.00 - 18.15.
•• ulticar - magnetoterapie, zná-
mé a klinicky testované jsou
úèinky u tìchto onemocnìní: art-
róza, revmatizmus, atd. K pou-
žití doma i v autì, 220 V/ 12V;
Laser softlight pro dom. léèbu. Tel.:
515 323 326, støeda 18.00 - 18.15.
•• sport. koèárek, velká kola,
v. nastav. ruk., poloh., komb. žlutá
+ tm. modrá; hluboký koèárek
zn. Chico + sport. pøestavba; dìts.
døev. postýlka s matrací 60x120
cm. Tel.: 546 420 384.
•• knihy ze zrušené prodejny
knih, rùzné, cena dohodou. 
Tel.: 515 333 960, 606 418 690.
•• meruòkovici pálenou v páleni-
ci, velmi dobrá kvalita, 190 Kè/1 l.
Tel.: 728 842 674.
•• koòský vyorávaè brambor,
5.500 Kè. Tel.: 736 289 282.
•• koòký trus, koblížky, bez slá-
my, v igelitu, balení 50kg/60 Kè.
Tel.: 515 252 559, veèer.
•• šest závodních koní. Tel.: 777
557 953.
•• èistokrev. pejska, štìnì zlaté-
ho kokršpanìla, stáøí 5 mìs., ve-
lice pìkný, zvyklý na dvorek, do

dobrých rukou. Tel.: 515 321 177.
•• štìòata labrador. retrívr bez
PP, krém. hnìdá, 3 fenky, 2 psi.
Odèerv., oèkov., odbìr v pol.
záøí, cena dohodou. Tel.: 515
271 624, 608 827 780.
•• štìòata kavalír kingscharles
španìl bez PP, barva blackhein,
oèkov., odèerv. Tel.: 728 842 674.
•• zakrslé králíèky jednobarevné
a strakaté, zakrslé beránky èerné,
perle•ové a hnìdé straky. 
Tel.: 607 713 974.

Rùzné
•• Hledám uèitele nìmèiny
nebo angliètiny, Ivanèice. Tel.:
546 452 188, 607 987 814.
•• Rock metalová skupina Spirith
hledá zpìváka. 3 CD, Dema, po
Novém roce nahrávání ve stu-
diu, 1 CD do prodeje. Tel.: 732
449 525 , 603 345 377.
•• Kdo daruje nebo levnì prodá
jakéhokoli konì? Pomozte mi
splnit mùj sen. Tel.: 736 147 857.
•• Mladý pár hledá dlouhodobý
podnájem, nejlépe byt 2+1,
spìchá. Tel.: 728 947 762.
•• Pronajmu byt 2+1 na sídlišti
v MK. Tel.: 604 739 720.

Práce - zamìstnání

••  Švadlena, 20 let praxe hledá
práci i jinou. Ivanèice a okolí.
Tel.: 732 637 844.
•• Hledám jakoukoli práci èi
brigádu za minim. mzdu + uby-
tování. Nejlépe Znojmo a okolí.
Tel.: 736 215 390 i SMS.
•• Amatérský fotograf hledá
obyè. dívku štíhlejší postavy 
k fotografování. Èas. nenároèné,
fin. vypomohu. Tel.: 732 180 721.
•• Pøijmeme telefonisty/ky pro
firemní úèely. Pøíjem 15 - 18 tis.
Kè. Možnost práce i z domu.
Tel.: 728 509 063.
•• Pøijmu pracovníka do zpro-
støedkovatelské kanceláøe. Tel.:
608 964 666.
•• Hledáme osoby, které umí
komunikovat formou telefonátu.
Možnost práce doma. Mìs. plat
min. 13.tis.Kè. Tel.: 777 088 925.
•• Hledáme lidi všech profesí
do nejlépe placených oblastí 
v ÈR. Zajistíme nadstandardní
pøíjmy. Tel.: 728 509 063.
•• Raiffeisen st. spoøitelna pøij-
me obchodní referenty, práce 
v oblasti zprostøedkování na hlavní
i vedlejší èinnost. Pøedevším ko-
munikativní jedince pro regiony
MK, Oslavany, Ivanèice, Višòové,
Tavíkovice, Branišovice a širo-
ké okolí. Zázemí silného mezi-
nár. holdingu. Velmi zajímavé fin.
ohodnocení. Sjednejte si osobní
pohovor, volejte: 724 246 387.
•• Hledáte práci? Zvedání a
zapisování tel. hovorù. Možnost
práce z domu. Nezávaz. pohovor
po domluvì. Tel.: 608 048 046.

ÿ·dkov· inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA, Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu)
záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com 

Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba

přijme

zdravotní sestru
na dohodu o pracovní

činnosti pro oblast Miroslavi
a Moravského Krumlova.

Požadujeme:
min. 5 let praxe

a řidičský průkaz skupiny B.

Více informací ne tel. čísle:
604 294 176 - H. Šplíchalová

Oblastní charita
Znojmo

Te  je ta

správná chvíle


