
XXPrezentace a propagace - alfa
a omega všeho, co dnes stojí 
v popøedí zájmu obcí. Šanci mají
pouze ti, o kterých se ví, kteøí
dokáží zaujmout, pøilákat. Dostat
své mìsto do rozhlasu, televize èi
dokonce do mezinárodní tele-
vize, je témìø k nezaplacení.
XXPøíležitost mezinárodního ka-
libru se v tìchto dnech naskytla
také Moravskému Krumlovu.
Maxim film z Berlína pøipravuje
v koprodukci s Èeskou televizí
natáèení dvoudílného dokumentu
o Alfonsu Muchovi. Souèástí
filmu budou zábìry z krumlov-
ské Slovanské epopeje. Zde také
mìla probìhnout hudební pro-
dukce a prestižní koncert.
XXTémìø mìsíc „bombardoval“

produkèní Michael Krause zdejší
kulturní støedisko e-maily, aby
sjednal osobní schùzku a domlu-
vil podrobnosti, protože všechna
povolení k natáèení již mìl
zajištìna. Nakonec se schùzka
uskuteènila 19. listopadu. Cílem
Nìmcù bylo zjistit stav galerie,
technické zázemí a dohodnout
prostory na uspoøádání koncertu.
XXVýznam projektu pro mìsto
byl bohužel ze strany kulturního
støediska znaènì podcenìn.  Do-
konce to vypadá tak, jako by je
podobný zájem obtìžoval. Pros-
tory na uspoøádání koncertu se 
v Krumlovì nenašly vùbec 
a schùzka probìhla v duchu -
„nás nìjaké natáèení pøíliš neza-
jímá“. Takže se hosté nedoèkali

ani symbolické, dá se øíct 
v našich krajích takøka povinné
kávy. Podle paní Pøikrylové kul-
turní støedisko nemá v náplni
práce, aby se „staralo o každou
natáèecí spoleènost.“ Paní øeditel-
ka dále dodala: „Spoleèností už
tady bylo X, natáèela zde i ÈST a
nikomu jsme nic nevaøili.
Kdybych mìla každému vaøit
kafe, nedìlala bych nic jiného.“
XXFilmaøi byli jednoduše „od-
pálkováni“ do sousedních Ivanèic.
Tam se jich okamžitì ujal místo-
starosta Pospíchal, který sdìlil:
„Na všem jsme se dohodli,
vybrali jsme místo pro koncert 
v Besedním domì. Dne 7. pro-
since probìhne hodinová nahráv-
ka pro rozhlas a veèer bude

slavnostní koncert pro veøejnost
za pøítomnosti významných osob-
ností z Prahy, vèetnì Geraldiny
Muchové. Nabídli jsme jim obìd
a potìšilo nás, že si v našem pen-
zionu zajistili i ubytování pro
období natáèení.“
XXO závìreèné stanovisko jsme
požádali paní Pøikrylovou. Ta
uvedla: „Odmítám jakoukoli kri-
tiku za nepøipravenost, když tady
chce nìkdo nìco dìlat, musí si
všechno zaøídit sám. A byly zde
už jiné celebrity.“
XXNatáèení probìhne od 4. do 7.
prosince, což zøejmì stojí „Vanèá-
kùm“ za to, aby se o hosty postarali.
Vždy• se mohou do mìsta znovu
vracet a jistì zde nìjakou tu ko-
runu utratí. A o tom to je...  /ham/
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RI OKNA, 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

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

pětikomorové profily
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NEJVĚTŠÍ VÝROBCE VÁM PŘINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

SLEVY
AAŽ 3300%% !!
SLEVY
AAŽ 3300%% !!

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Toto číslo vyšlo 21. listopadu 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

XX„Silnicí smrti“ nazývají øidièi
trasu Pohoøelice - Znojmo pøede-
vším proto, že zde za poslední
roky vyhasl život mnoha lidí.
Stav vozovky, hlavního tahu na
Vídeò, je na mnoha místech na-
prosto havarijní, o technických
parametrech silnice tohoto význa-
mu ani nemluvì.
XXJednání ohlednì nového prù-
tahu Pohoøelice - Znojmo probí-
hala v nedávné dobì a zdálo se,
že by se mohlo blýsknout na lepší
èasy. Z projektové dokumentace
však vyplynulo, že plánovaná
rekonstrukce nezohledòuje nìkte-
ré bezpeènostní èi provozní stan-
dardy (napø. odboèovací pruhy,
šíøi vozovky, úpravu terénu aj.),
proto zástupci dotèených obcí tuto
variantu v dané verzi nepøijali.
XXÚsek za Miroslaví k Sucho-
hrdlùm u Miroslavi byl již po

mnoho týdnù v havarijním stavu.
Z toho dùvodu zde pøistoupila
SÚS Znojmo k rekonstrukci.
Práce zapoèaly v prvních listopa-
dových dnech a trvaly asi dva
týdny. Uzavøená èást se objíždìla
ve smìru od Znojma pøes Dam-
nice a od Brna pøes Trnové Pole.
Prùjezd autobusù a sanitek byl
možný i pøes Suchohrdly u Miro-
slavi, aby vesnice nezùstala
úplnì odøíznuta od svìta.
XXFirma COLAS, závod Jih
Znojmo, opravila celkem 580
metrù vozovky. Pracovníci vyfré-
zovali povrch 12 cm do hloubky,
a technologií recyklace za stude-
na položili dvì vrstvy obalova-
ných smìsí. Oprava si vyžádala
témìø sedm milionù korun a dle
vedoucího stavby by mìl úsek
zùstat v tomto stavu i pøi celkové
rekonstrukci prùtahu. 

XXOvšem suchohrdelským fir-
mám vznikly díky uzavírce znaèné
problémy. Ing. Hladík provozu-
jící zde stavebniny a uhelné skla-
dy sdìlil: „Najednou zavøeli státní
a kamiony se k nám nemìly jak
dostat. Jiný pøístup tady pro nì
není. Mìli jsme nasmlouvané
dopravce tøeba ze Slovenska a ti
dostávali od policistù pokutu, že
jedou zákazem.“
XXShodou okolností soubìžnì
probíhala i policejní akce Kryštof.
Policisté okamžitì využili mož-
nost, postavili se k zákazu a po-
kutovali všechny øidièe „hlava
nehlava“, aniž by brali v potaz,
že sem opravdu jiná cesta nevede.
Viaduktem od Miroslavi totiž
kamion neprojede. Dokonce jeden
muž zákona na otázku øidièe
Kudy má jet? neš•astníkovi pora-
dil „a• jede tøeba po poli.“

XXNepøíjemnosti se dodateènì
po nìkolika dnech snažil øešit
starosta obce Pelc intervencí na
dopravním inspektorátì, aby poli-
cisté nedìlali øidièùm zbyteèné
problémy. Na schùzce dotèených
orgánù pøed uzávìrkou totiž na
tento aspekt nikdo nepomyslel 
a øešila se pouze autobusová do-
prava. Ing. Latner z dopravního
inspektorátu Znojmo pro objas-
nìní postupu policistù vysvìtlil:
„Oni mìli pokyny pouštìt pouze
autobusy. Po urgenci starosty Pelce
jsme to rozšíøili i na kamiony.
Jestli pokutovali nìkoho, kdo
zajíždìl do závodu, bylo to ne-
oprávnìné. Díky akci Kryštof
tam mohl být i policista z jiného
obvodu, který o tìchto doplòují-
cích naøízeních nevìdìl.“
XXZnámé „neznalost neomlouvá“
by mìlo platit i pro policisty! /uè/

Při opravě silnice padaly zbytečné pokuty

Změny v jízdním řádu ČD
XXPro obèana, který pravidelnì využívá železnièní dopravu, není
žádným tajemstvím, že  pøechod ze stávajícího na nový jízdní øád ÈD
opustil již pøedloni do té doby zabìhnuté jarní mìsíce a pøesunul se 
do období zimního. Konkrétnì letos k nìmu dojde v noci ze 13. na 14.
prosince a bude platit až do 11. prosince 2004.
XXS každým novým jízdním øádem pøichází mnoho zmìn, nìkde
dosavadní spoje redukují, jinde rozšiøují. Pracovníci KORDISU
(organizace, která rozhoduje o koneèné podobì jízdního øádu v Jiho-
moravském kraji) na základì svých mìøení zjistili, že prùmìrné
frekvence cestujících u nìkterých spojù byly témìø nulové, na èemž
neoblomnì trvali. Rušené spoje jsou nahrazovány autobusovou
dopravou, nebo jsou vyškrtnuty bez náhrady. Zcela zrušen je napøíklad
pùlnoèní vlak è. 4432 (MK pøíjezd 23.38 hod.), „Bohutièan” - vlak 
è. 4414 (Mk pøíjezd 18.59 hod.) a zároveò vratný vlak è. 4417, který byl
docela frekventovaný a pro svou dobøe položenou trasu i oblíbený.
Dojde ale ke zmìnám èasù a èásteènému rozšíøení vlakù jedoucích 
v pracovní dny i tzv. sezónních spojù. Trasy všech ranních dìlnických
vlakù zùstávají beze zmìn, pochopitelnì i s výrazným omezením
jejich jízdy ve dnech pracovního klidu.  
XXNový jízdní øád by mìl cestujícím vyhovovat. V èásti trati Brno
hl.n. - Moravský Krumlov je èetnost vlakù (kromì již zmiòovaného
pùlnoèního vlaku) zachována; z Moravského Krumlova do Bohutic
pojede o 1 pár vlakù ménì a tolik avizované šetøení na železnici se
plnì projeví v úseku trati Miroslav - Hrušovany n./Jev., kde pojede 
o 3 páry vlakù ménì a to díky výraznì slabší frekvenci cestujících. 
XXPo celou dobu platnosti nového jízdního øádu na regionální trati
bude frekvenci v jednotlivých vlacích sledovat dopravní komise
zøízená pøi Mìstském úøadì v Moravském Krumlovì. Zároveò bude
zjiš•ovat funkènost položených tras tìchto vlakù. Každou nesrovna-
lost bude evidovat a uplatòovat pøi tvorbì následného nového
grafikonu. Pokud budou mít cestující jakékoliv pøipomínky k jednotli-
vým vlakùm, mohou se na tuto komisi obrátit.                           /abé/

Publikace Oslavany - 900 let 
XX/Oslavany/ Rok 2004 je pøelomovým rokem v dosavadní historii
Oslavan. Váže se k nìmu 900. výroèí první písemné zmínky, 40 let od
povýšení na mìsto, 80 rokù oslavanského fotbalu, jakož i nìkolik vý-
znamných výroèí kostela a jubilea týkající se tìžby uhlí. Z tìchto dù-
vodù pøipravil kolektiv autorù jubilejní publikaci Oslavany - 900 let.
Jedná se o rozsáhlé dílo, jež postihuje historii Oslavan od nejstaršího
období až do souèasnosti, doplnìné kronikou obce. Kniha o rozsahu
290 stran je èlenìna na 22 kapitol. Texty dokreslují málo známé
fotografie a perokresby arch. Josefa Macholána. Nejedná se o vìdecké
dílo, nýbrž o souhrn rùznorodých poznatkù pøístupných a srozumitel-
ných nejširší veøejnosti. Posláním knihy podle autorù je posunout
Oslavany zase kousek dopøedu, aby mìsto bezezbytku dostálo svým
jedineèným pøívlastkùm: Oslavany - perla Pooslaví a vstupní brána do
Vysoèiny. Všech dvanáct autorù touto mimoøádnì pøínosnou prací
dokázalo, že Oslavany milují, mají zde nejen domov, ale i srdce.
XXPublikace by mìla být zájemcùm k dispozici ještì pøed Vánocemi.
Vyjde nákladem 1.000 výtiskù a pøíznivá cena podle slov starosty
umožní, „aby se stala souèástí každé oslavanské domácnosti.“ V rámci
vydání  uvedeného díla vyjde také kniha pro dìti Oslavanští permoni
(která navazuje na Oslavanské povìsti) a upomínkový grafický list
arch. Josefa Macholána, který bude sloužit pro ocenìní významných
obèanù i návštìvníkù mìsta. Mìsto souèasnì pøipravuje øadu propa-
gaèních materiálù souvisejících s oslavami - pohlednice, poštovní
známky, pøíležitostné razítko a jiné.
XXKniha Oslavany - 900 let, ale i ostatní zmínìné materiály budou
vstupem i pozvánkou do pøíštího jubilejního roku, kdy probìhne celá
øada kulturních, spoleèenských a vìdeckých programù vrcholících
Oslavanskými historickými slavnostmi.                                        /ham/

Němečtí filmaři uspěli až v Ivančicích

Epopej A. Muchy v M. Krumlovì

Muzeum A. Muchy v Ivanèicích

Vážení inzerenti
využijte vánoèní inzertní pøílohy

pro podìkování svým zákazníkùm
a klientùm v pøíštích dvou èíslech

ZRCADLA

volejte: 777 769 814
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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

Moravský Krumlov        Mobil: 605 153 504
Bøízova 253                       IÈO: 723 72 443

• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Jan Prustomìrský

AUTODOPRAVA
1,2 tuny - 12 m3

STĚHOVÁNÍ
723 530 980
546 451 703

Žerotínovo nám. 10,,
664 91 Ivančice,,

Holoubek
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Ivanèice 
Široká 1   

tel.: 777 808 133   

budova 
EKOTEXU

1. patro
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odstraòování blokù met. MANDALA ŽIVOTA
poruchy sebevìdomí, strachy, fóbie, závislosti

poruchy uèení a chování, hyperaktivita
dyslexie, dysgrafie

pulsová diagnostika                       homeopatie
mìøení  osteoporózy       prvková analýza vlasù
elektroakupunktura      potravinové doplòky  

odìvní styl                          minikurzy líèení
prodej modelù                       prodej kosmetiky
denní i slavnostní  líèení                  pøednášky
barevná typologie             profesionální image
program snižování váhy                    relaxace
regresní terapie                             výklad karet

astrologické poradenství
http://www.sweb.cz/poradnapro

DUMAG spol. s r.o.
Rosice u Brna

nabízí přípravu vozidel SEAT a ŠKODA
na zimní provoz a POZOR!

Při výměně čtyř pneu jedna zdarma!
Naše společnost zajiš uje bez čekání provoz
třech stanic STK (včetně nákladních vozidel)

Telefon servis: 546 411 333
Telefon STK: 546 410 475

nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám,
které mají zájem o kosmetiku.

-  vstup i výstup je bez poplatku
-  materiály zdarma
-  provize jistá
-  pro každou z Vás dárky

Chcete to s námi pouze zkusit?
Staèí zavolat - naše asistentka Vám zašle

nezávaznì katalog a podrobnìjší informace.
Volejte 607 693 024

AVON COSMETICS

Karel a Markéta Raboòovi
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov

tel.: 515 323 737, 603 534 626 
PØEDVÁNOÈNÍ VÝPRODEJ
20% - 50% SLEVA NA:
brýlové obruby • sluneèní brýle

pouzdra, øetízky, šòùrky
VÁNOÈNÍ DÁREK PRO VÁS:
ÚPRAVY NA BRÝLOVÁ SKLA
DO KONCE ROKU ZDARMA
(barvení a tvrzení èoèek, antireflex)

Možnost zakoupení vánoèních kuponù
• vhodný vánoèní dárek pro Vaše blízké •

LÁTKY K+M = totální výprodej látek
kostýmovky • rifloviny • úplety
manžestry • gabardény • fleec

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

Druhá největší pojiš ovna
na českém trhu

přijme

obchodního zástupce na HZP
i na OSVČ pro region Brno-venkov
Nabízíme  • zázemí kapitálově silné společnosti

•  finanční ohodnocení dle výkonu
Požadujeme  • odpovědnost a spolehlivost

• min. středoškolské vzdělání

Kontaktujte nás na tel.: 602 286 639,
fax: 546 434 495, e-mail: jan.dobes@koop.cz

Pojištění proti neštěstí
na š astném čísle Zámecká 13

Mgr. Zdenka Župová, tel.: 777 181 870, 515 323 928

NEJLEPŠÍ PŘÍLEŽITOST JAK UZAVŘÍT
STAVEBNÍ SPOŘENÍ

ZA VÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK

Náměstí v Oslavanech bude
XX/Oslavany/ Mìsto Oslavany má v souèasné dobì schválený územní
plán, v jehož rámci je mimo jiné øešeno vybudování centra v lokalitì
hospodáøského dvora naproti MìÚ. „Oslavany sice nikdy žádné ná-
mìstí nemìly, ale díky tomu, že byly v roce 1964 povýšeny na mìsto,
mìly by jako mìsto vyhlížet a námìstí by si zasloužily. Víme, co
chceme, jaké požadavky by mìlo centrum splòovat, jaké aktivity by
sem mìly být smìrovány,“ uvedl starosta Vít Aldorf. 
XXNa pøelom roku se plánuje dokonèení dvou nezávislých urbanis-
tických studií. Obì verze mají být rozpracovány do fotorealistických
vizualizací a prostorových modelù, aby mìli všichni obyvatelé k dis-
pozici jasný obraz toho, jak by mohlo námìstí vypadat. Poté budou
studie podrobeny veøejné diskusi. Starosta k tomu dodal: „Nikdo 
z vedení mìsta si samozøejmì nepøisuzuje patent na rozum a právì
diskuse je tím nejvhodnìjším prostøedkem, jak vybrat to nejlepší 
a vyjádøit sounáležitost ke svému mìstu.“
XXKrokù, které chybí k úspìšné realizaci, je ještì mnoho. Od zpraco-
vání a schválení urbanistických studií, odkoupení nìkterých pozemkù
v hospodáøském dvoøe, až po získání financí i investorù. K proble-
matice výkupu pozemkù V. Aldorf sdìlil: „Dnes již máme zmapovány
majitele parcel, které zatím nejsou ve vlastnictví mìsta. Jedná se ze-
jména o oslavanské obèany, u kterých vìøíme, že mají vztah ke svému
mìstu a rádi nám vyjdou vstøíc. Mìsto je naopak pøipraveno akceptovat
jejich reálné požadavky. Na základì dosavadních jednání s nìkterými
vlastníky v této otázce nevidím zásadní problém.“ Je samozøejmé, že
budování námìstí není jednoduchou ani krátkodobou záležitostí, ale
bude se vyvíjet v prùbìhu nìkolika let v závislosti na finanèních
možnostech mìsta i ochotì investorù, se kterými radnice v souèasné
dobì jedná a které dále hledá.                                                     /ham/

Čelí větru i podvodníkům
XX/Miroslav/ Zámek v Miroslavi již mnoho let marnì èeká na
movitého rytíøe, který by jej koupil a zaèal zvelebovat. Zatím však
chátrá a odolává nepøíznivým povìtrnostním vlivùm, jež jeho stavu
rozhodnì neprospívají. V minulých dnech dokonce poryv vìtru strhl
èást støechy z bonnského šindele a kvùli nebezpeèí zatékání byla
nutná oprava poškozené plochy. K pramalé radosti radních však
odborníci potvrdili, že kvalita použité krytiny v cenì necelých 200
korun za m2 patøí do nejhorší kategorie, nebo• standardní šindel stojí
kolem ètyø stovek. Navíc se od roku 1993 tato krytina pøestala vyrábìt
a na trhu se vùbec nevyskytuje. Po znaèném úsilí se podaøilo doslova
vypátrat posledních pár metrù v oslavanských stavebninách a støecha
mohla být opravena. Pøíštì už by to bylo horší.
XXPøesto, že mìsto zámek v rámci možností udržuje, kupec zatím
nepøišel. V souèasné dobì radnice jedná se dvìma adepty, z nichž
jeden je zahranièní klient - Anglièan - vlastnící pøekrásný historický
objekt nedaleko Prahy. „Každý zájemce o koupi je z naší strany dù-
kladnì provìøen,“ prozradil místostarosta R. Volf a dodal, že se mìsto
chce vyvarovat obchodù s rùznými podvodníky.                      /ham/

XX/Ivanèice/ Besední dùm je 
v Ivanèicích nejvìtší mìstskou
budovou, jejíž rekonstrukce
v roce 1989 spolkla ètyøi miliony
korun. Objekt byl privatizován 
a v 90. letech se zde vystøídalo
nìkolik majitelù, kteøí nechali
budovu totálnì zchátrat. Mìsto
dùm v roce 1998 odkoupilo zpìt
za necelých dvanáct milionù i se
závazkem zaplatit zhruba milio-
nový dluh za tøetí osobu. V roce
1999 Besední dùm pronajalo
Domu dìtí a mládeže Ivanèice.
Ten ovšem nemá na nezbytnou

celkovou rekonstrukci peníze 
a navíc užíváním prostor dìtmi
dochází k její další devastaci.
Souèasné vedení radnice se roz-
hodlo vrátit Besední dùm svému
pùvodnímu úèelu, tedy vytvoøit 
v Ivanèicích kulturní, spoleèenské
a ubytovací centrum, a také zajis-
tit lepší správu budovy. S tímto
zámìrem ovšem nastala otázka
Co s DDM? 
XXV záležitostech pøestìhování

DDM do náhradních prostor již
probìhlo nesèetnì jednání na
rùzných úrovních. Kraj ovšem
zaujal pozici „mrtvého brouka“ 
a k žádné variantì se konkrétnì
nevyjádøil a vypadá to tak, že
spoléhá na øešení obce. Obec
hledá rùzné možnosti, ovšem ani
jediný návrh dosud nebyl pro
øeditelku DDM Janu Heømanovou
akceptovatelný. „My máme poža-
davky, abychom dostali adekvátní
prostory k tomu, co máme,“ sdì-
lila na vysvìtlenou.
XXVypadalo to, že se celá zále-

žitost již v tìchto dnech uzavøe,
ovšem k žádné dohodì zatím
nedošlo. Jako ideální øešení paní
øeditelka uvádí: „Pùl roku ještì
vydržet v Besedním domì a o prázd-
ninách se pøestìhovat do mateø-
ské školy Mjr. Nováka. V návrhu
je, že by se školka mìla stìho-
vat.“ Zavìrem dodala: „Mùj cíl
je, aby DDM zùstal v Ivanèicích
a všechny aktivity mohly být
zachovány.“                          /uè/

Boj o Besední dům vrcholí

foto: archív redakce
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Vedení krumlovské radnice 
v minulých dnech navštívilo
partnerské mìsto Przeworsk. Šlo
o návštìvu „na oplátku“, protože
Poláci již v Krumlovì byli a sta-
rostu s místostarostkou pozvali.
První den probìhla prohlídka prá-
vì dokonèené nádherné spor-
tovní haly, která je trojnásobnì
vìtší oproti krumlovské, prohlíd-
ka nového gymnázia, krytého
plaveckého bazénu a veèerní
procházka starou èástí mìsta.

Oficiální èást pokraèovala další
den pøijetím na radnici bur-
mistrem mìsta, kde se obì strany
bavily o konkrétních otázkách
další možné spolupráce. „Oni by
chtìli s námi rozvinout družební
kontakty a spolupracovat na zá-
kladì podepsané partnerské smlou-
vy,“ sdìlil starosta. Spoleèné
projekty by mìly smìøovat do
oblasti tìlovýchovy a kultury.
„Zaèali bychom výmìnou žákù

ze sportovních klubù. Už letos 
o prázdninách by jely naše dìti
tam a jejich k nám,“ pøiblížil
plány starosta B. Pitlach. 

Dle slov paní místostarostky
by polská strana mìla také zájem
o spolupráci na úrovni drobných
podnikatelù, což by mohlo mìstu
pøinést jakýsi užitek. Tyto myšlen-
ky zatím nemají zcela konkrétní
podobu a je tedy otázkou èasu,
jak se vše vyvine.

Na jaøe má polská delegace
pøijet do MK a dojednat zde
konkrétní záležitosti. Zámìr
podobných spojenectví vysvìtlil
starosta slovy: „Cílem je lépe
dosáhnout na strukturální fondy
Evropské unie, které se nabízejí,
a jsou postaveny na bázi spolu-
práce mezi sousedními státy. 
V oblastech školství, tìlovýcho-
vy a kultury je potøeba poznat
svoje sousedy. I dìti by se mìly
seznamovat s jinými kulturami.“

XXZaèátky firmy Lidl sahají až
do tøicátých let minulého století,
kdy byl podnik založen ve Šváb-
sku jako velkoobchod potravinami
Lidl & Schwarz. Pozdìji se aktivi-
ty rozdìlily na oblast diskontních
prodejen potravin pod obchodním
jménem Lidl a oblast samoobsluž-
ných obchodních domù a supermar-
ketù jako Kaufland èi Handelshof.
XXDnes Lidl, jako èást skupiny
podnikù Schwarz, patøí mezi deset
špièkových firem v nìmeckém
maloobchodu potravinami a pùsobí
jako mezinárodní podnik se sa-
mostatnými spoleènostmi v pøí-
slušných zemích po celé Evropì.
Lidl tak - s pøevahou pøed ostatními
- disponuje nejvìtší sítí diskont-
ních prodejen potravin v Evropì. 

V budoucnu by chtìl Lidl hrát
dùležitou roli na nových trzích.
XXJiž 7. èervence se zástupce této
firmy dostavil na jednání Rady
mìsta Moravský Krumlov. Obèa-
né mìsta se poté zaèali zajímat 
o to, jestli zde v dohledné dobì
vyroste nový obchodní dùm. Poda-
øilo se nám zjistit, že spoleènost
Lidl si zatím pouze mapuje terén 
v obcích s více než dvìma tisíci
obyvateli. Žádný konkrétní zámìr
pro Krumlov zatím neexistuje 
a není zde ani žádný projekt na-
startován. Vše nasvìdèuje tomu,
že pokud by se nìkde mìl
„obchoïák“ stavìt, byly by to spíše
Ivanèice, kde se urèitá jednání už s
radnicí rozbìhla, ovšem jsou nyní
pozastavena.                           /ham/

Krumlovští radní v Polsku

Diskont Lidl v Krumlově ?
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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

XXPozorným ètenáøùm - pøede-
vším z Oslavan - jistì neuniklo, že
pøedešlý èlánek o zámku obsahoval
informace, které již nejsou zcela
aktuální, protože práce na zámku
pokroèily o kus dál. Proto se poku-
síme vše napravit, aktualizovat
souèasný stav a nastínit, na co se
návštìvníci oslavanského zámku
mohou v budoucnu tìšit.
XXV daném okamžiku se blíží ke
konci rekonstrukce zámecké kaple.
Podaøilo se opravit krov vìže,

položit novou šindelovou krytinu
bánì, bylo provedeno nové støešní
la•ování a pláš• z bobrovky i veške-
ré klempíøské práce. Vìž dostala
dùstojný symbol, vìtrnou ko-
rouhev s plastikou Panny Marie 
s Jezulátkem, namísto ciferníku 
a pìticípé hvìzdy. Uvnitø vìže je
vybudováno nové schodištì 

a osvìtlení, tzn., že tento interiér
bude také pøístupný veøejnosti 
v rámci prohlídek. Všichni obyva-
telé Oslavan se mohou tìšit na vá-
noèní svátky, kdy bude vìž slav-
nostnì osvìtlena. Stavební firma
PORTICO s.r.o. garantuje, že
práce dokonèí poèátkem prosince
a nepøedpokládá žádné problémy.
XXMimo zmínìných aktivit v režii
mìsta, které probíhají v rámci
záchrany architektonického dìdic-
tví ÈR, na zámku postupují i práce

v západním køídle, jež má prona-
jaty firma G&C PACIFIC.
Nedávno byla zpøístupnìna stylo-
vá zámecká restaurace s vysokou
úrovní poskytovaných služeb a 
v pøízemí finišují práce na zámec-
kém pivovaru. Ten by mìl v nej-
bližších dnech zaèít opìt vaøit
oslavanské pivo. Dále se v pos-

chodí dokonèuje FITNES centrum
se dvìma posilovnami a saunou.
XXRada mìsta Oslavany kladnì
vyøídila žádost firmy G&C Pacific
na rozšíøení pronajímaných pros-
tor o severní a èást støedního køídla.
Zámìrem investora je umístit zde
prodejní galerii umìleckých, pøe-
devším kamenických dìl, vinotéku
a mineralogickou expozici. Pùjde
o komerèní, zájemcùm volnì pøís-
tupné aktivity.
XXPøes rozšíøení pronajatých

èástí zámku mìsto je i nadále
zùstane jediným vlastníkem ob-
jektu. „Bìhem pìti let se zde
udìlal ohromný kus práce a my
chceme, aby areál sloužil všem
obèanùm Oslavan, pøípadnì
návštìvníkùm mìsta,“ sdìlil
starosta mìsta Vít Aldorf.
XXMìsto nyní využívá pøede-

vším jižní køídlo, kde se v pøí-
zemí nachází historická hasièská
expozice rozšiøována o ukázky 
z depozitáøe hasièského muzea 
v Pøibyslavi. „Je tomu tak díky
zájmu a obìtavosti èlenù hasiè-
ského sboru, kteøí pøivezou vzác-
né exponáty a ty zrestaurují,“
vysvìtlil starosta.
XXV prvním patøe zùstává stále
se rozrùstající muzejní expozice
hornictví, energetiky, letos dopl-
nìná o výstavu historických
radiopøijímaèù a elektroniky.
Patronem a garantem této èásti 
je Vlastivìdný spolek Rosicko-
Oslavanska. Pøi rùzných slavnost-
ních pøíležitostech obèanùm také
slouží zámecká kaple a zrekon-
struované prostory v èásti ba-
rokní sýpky jižního køídla, kde se
díky práci hasièù podaøilo vybu-
dovat zámeckou vinárnu.
XXSamozøejmì existuje i každo-
denní využití areálu pøedevším
zámeckého parku k vycházkám
mateøské školy, ale i všech mi-
lovníkù pøírody. Prostory muzea
jsou praktickou uèebnou historie
a pøírodovìdy pro žáky základní
školy. Na pùdì zámku se také
konají zajímavá setkání bývalých
hasièù, zamìstnancù elektrárny
apod., nebo• jak øíká starosta:
„Každý je na zámek srdeènì zván
a každý je zde vítán.“
XXZávìrem V. Aldorf zhodnotil
zámìr znovuoživit tento støedo-
bod mìsta takto: „Dá se øíct, že 
z oslavanského zámku se stává
kulturní a spoleèenské centrum,
kam jsou smìøovány rùzné akce, 
z nichž k nejvýznamnìjším patøí
Oslavanské historické slavnosti 
a Pohádkový zámek divadla Na
Mýtinì. Ukazuje se, že myšlen-
ka, aby se zámek stal centrem
turistického ruchu, zaèíná nabývat
konkrétní podoby.“                /ham/   

Co čeká návštěvníky oslavanského zámku

foto: Jan Vich        Opravy na vìži oslavanského zámku

Automobily blokují provoz
XX/Moravský Krumlov/ V souvislosti s houstnoucí dopravou a zvy-
šujícím se poètem aut se mìsta stále èastìji potýkají s problémem
parkoviš•. V nìkterých lokalitách zaparkovaná auta pøedstavují mimo
jiné i omezení pro obslužné vozy, záchranky èi požárníky a tím ohro-
žují zdraví i životy zdejších obyvatel. V minulých dnech se s touto
skuteèností nìkolikrát potýkali i pracovníci TaZS Moravský Krumlov.
„Na ulièkách 3-4 metry širokých stojí auta. My jedeme v 6 ráno pro
popel a cesta neprùjezdná,“ posteskl si øeditel J. Kubík. V souvislosti
s nastupujícím zimním obdobím by chtìl pan Kubík požádat všechny
obèany o slušnost a ohleduplnost. Snìhová radlice je široká pøes tøi
metry, tzn., že by se na mnohá místa vùbec nedostala, pøípadnì by
mohlo dojít k poškození odstavených vozù. „Všichni by k tomu mìli
pøistoupit lidsky - nejen že já parkuji, ale také aby druhý projel. Vždy•
nejde jenom o popel, ale i o hasièe a sanitku. Ohleduplnost k jiným je
v tomto pøípadì i ohleduplností k sobì samým, protože nikdo neví,
kdy bude on nebo jeho blízký obslužné vozidlo potøebovat“, vysvìtlil
øeditel krumlovské „tazsky“ Kubík.                                            /ham/

Moravský Krumlov, Okružní 395
tel.: 515 322 260, 515 322 220, 602 706 348

Po Moravském Krumlově - 300 Kč,
mimo cena dohodou
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Zveme všechny motoristy do pneuservisu na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve dnech 28. - 30. listopadu
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Dojde v M. Krumlově na bazén? 
XXTak jako se dítì uèí první krùèky,  èiní i krumlovská radnice první
kroky na vybudování „SPORTOVNÍHO CENTRA S KRYTÝM
BAZÉNEM“. Již po nìkolik volebních období je nám krytý bazén sli-
bován. Na 8. zasedání zastupitelstva našeho mìsta v tomto bodì
panovala vzácná shoda. Blýská se snad Krumlovu na lepší èasy ?
XXJako první krùèek bylo schváleno 200.000 Kè na provedení studie
již v minulosti. Druhý krok uèinila radnice, když nabídla obèanùm
možnost zpracovat návrh na podobu a umístìní bazénu. Takto neleh-
kého úkolu se zhostil pouze ing. Ptáèek s kolektivem a ing. Štìpán.
Oba se shodli na širším pojetí sportovního centra (mìlo by obsahovat
25ti metrový bazén, lezeckou stìnu, høištì pro squash, kuželkáøské
dráhy, obèerstvení ). Návrh  ing. Ptáèka navíc obsahuje nekrytá høíštì
pro kopanou, házenou, volejbal, nohejbal a celý komplex situoval 
do lokality sídlištì. Další krok uèinil Mgr. Tøetina. Konzultoval daný
problém s Katedrou tìlovýchovy v Praze a bylo mu sdìleno, aby
sportovní centrum bylo pojato jako víceúèelové zaøízení. (Bazén,
squash, kuželky, aerobic, balet, posilovna, fitnescentrum, restau-
race,…). Smyslem tohoto víceúèelového sportovištì je pøilákat spoustu
lidí z blízkého i dalekého okolí, aby návratnost vložených financí byla
co nejrychlejší.
XXPanu Zejdovi ze stavebního odboru bylo uloženo prozkoumat oba
pøedložené návrhy z øad obèanù. Bude nutno tuto vìc velice peèlivì
zvážit, protože se bude jednat o zmìnu územního plánu, nebo o vy-
pracování nového územního plánu. Zcela jistì je také tøeba vypracovat
velice peèlivì ekonomickou rozvahu celé akce a finanèní možnosti
našeho mìsta, tedy nás všech!                 N. Prustomìrská, Ing. M.Šotner, 

M. Procházková, T. Hájek, Ing. V. Procházka, L. Kosour - èlenové MS ODS



XX/Miroslav/ Martinské svìcení
mladých vín je název zbrusu nové
akce, která má v Miroslavi založit
další neobvyklou tradici. Myšlenka
se zrodila již pøed nìkolika roky
ve vinném sklípku Jožky Šmu-
kaøe, kde tento muzikant popíjel
mimo jiné i s miroslavákem
Václavem Kondlerem. Øekli si, že
víno je vzácný nápoj, který by si
zasloužil i u nás podobnou oslavu
jako mají ve Francii „božolé“.
Slovo dalo slovo a svátek vína
letos zažil premiéru.
XXSmyslem akce nemá být podle
slov miroslavských vinaøù komer-
cionalizace vína nebo napodobo-
vání podobných svátkù ve Francii
èi jinde, ale oslava nové úrody,
oznámení všem, že nastal èas, kdy
se mladá vína  mohou zaèít pít.
MUDr. Oškrdal prozradil: „Na
svatého Martina se všichni vinaøi
vždy snaží zajít do sklepa, ochut-
nat mladá vína a pochlubit se
svými vzorky. Vždy• víno je
královský nápoj a mìlo by se 
k nìmu tak pøistupovat.“
XXPo týdnech intenzivních pøí-
prav vše vyvrcholilo 15. listopadu
veèer. Slavnostnì vyzdobený sál
kulturního domu pøivítal øadu
vzácných hostù, jako napø.
nejvyšší pøedstavitele družebního
mìsta Sv. Jur, poslankyni Parla-
mentu ÈR Dr. Martu Bayerovou,
pøedstavitele mìsta i obèany
Miroslavi. Práce hostesek i ser-
vírek se ujala dìvèata v nádher-
ných krojích, která svou úlohu -
jistì i díky paní Kondlerové, jež 
s nimi vše natrénovala - zvládla na
výbornou.
XXRoli konferenciérky plnila
televizní hvìzda Bára Štìpánová 
s Martinem Zounarem. Po zahájení
pøedala slovo starostovi mìsta.
„Vìøím tomu, že tento den a
dnešní zdaøilá akce zapøíèiní, že

pøíští rok se objeví ve statistikách
dvacet litrù vína spotøebovaných
na jednoho obyvatele, namísto
dnešních osmnácti," vyzvedl s tro-
chou nadsázky význam oslavy
vína starosta Ing. Forman.
XXPo pøivítání hostù nadešel
okamžik ze všech nejslavnost-
nìjší. Miroslavský Páter Jaroslav
Beránek spolu s Páterem Jozefem
Bohunickým ze Sv. Juru se ujali
samotného aktu svìcení. Páter
Beránek zdùraznil, že víno pøed-
stavuje plody zemì a lidské práce,
pøièemž vinný list znaèí život, je
symbolem žití. Páter Bohunický
pøi svìcení vyjádøil pøání, aby
„každý, kdo vína bude s mírou
užívat, si posiloval zdraví i sílu
ducha.“ Na závìr svìcení pøedal P.
Beránek starostovi mìsta „èepark“
- ozdobený džbánek naplnìný

dobrým vínem - jako symbol toho,
že víno bude i pøíští rok.
XXPøípitek na zdar prvního a zá-
roveò i 2. roèníku pronesl patron
martinského svìcení herec Martin
Zounar. Poté následovala ochut-
návka sedmdesáti vzorkù mladých
vín, které dodaly na dvì desítky
vinaøských podnikù èi soukromých
pìstitelù pøedevším z velkopavlo-
vické, mikulovské a znojemské
vinaøské oblasti. 
XXK pití vína patøí i dobré jídlo.
Veèeøi v podobì martinské peèené
husy se zelím a knedlíkem servíro-
vala krojovaná dìvèata. V restau-
raci Hasièský dùm Miroslav
pøipravil kuchaøský tým pod
vedením paní Kondlerové na tøi
stovky porcí. Pekly se husí stehna
i celé husy. S peèením vypomohly
i kuchaøky ve školní jídelnì.

XXV prùbìhu veèera k tanci 
a poslechu hrála Moravìnka 
a cimbálovka Petra Olivy, zpívala
i mluveným slovem provázela
Bára Štìpánová a vystoupil také
Martin Zounar. Všichni se skvìle
bavili. „Jídlo bylo výborné, vše
se vypilo a snìdlo a to je hlavní,“
hodnotil akci Václav Kondler.
Samozøejmì hlavním posláním
akce má být prezentace mìsta 
a zvyšování zájmu turistù 
o Miroslav i jižní Moravu vùbec.
Místostarosta Roman Volf 
k tomu dodal: „Dùležité je, že se
akce chytila, bylo zde mnoho
spokojených lidí z rùzných koutù
republiky. Podle ohlasù se dá
pøedpokládat, že i pøíští rok bude
ohromný zájem a Martinské svì-
cení se stane dalším poèinem 
v prezentaci mìsta.“ /ham/
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TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Euro okna
Euro dveøe

Pergoly
Kuchynì

Kanceláøský nábytek
Náøezy a prodej lamina

Veškerý nábytek na zakázku

Okružní 394, v areálu OSP
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341

email: osp-mk@volny.cz

AKCE PODZIM - 10% SLEVA

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
• kojenecké oblečení
• autosedačky, chodítka
• vaničky, drogerie, ...

AKCE

TIP
 N

A

DÁREK

dětské zimní bundy
a overaly

velký výběr
dětských kočárků

„trojkombinace“ pro panenky

Nový bankomat spořitelny
XX/Oslavany/ V Oslavanech byla zahájena rekonstrukce prostor
urèených k pøemístìní Èeské spoøitelny. Poboèka zùstane ve stejné
budovì, pouze se pøesune z 1. poschodí do pøízemí. Z hlediska
klientù je nejdùležitìjší skuteènost, že souèasnì s novými prostora-
mi do spoøitelny pøibude bankomat s nonstop provozem, jež dosud
mìsto postrádalo. „Pøedcházelo tomu dvouleté jednání, ale vše se
podaøilo vyøešit“, konstatoval starosta Aldorf. Ani situace se stìho-
váním nebyla podle slov starosty jednoduchá: „V urèitém okamžiku
ÈS uvažovala o tom, že by poboèku v Oslavanech uzavøela,  naštìstí
z toho sešlo. Dnešní snahou je pracovištì zachovat, pøiblížit více
potøebám obèanù, s èím souvisí i bankomat.“ Se zahájením
provozu v nové spoøitelnì se poèítá od poloviny ledna 2004.
Otevøeno bude dennì a zákazníci se mohou tìšit na kompletnì
upravený i vybavený interiér v duchu moderních trendù pro posky-
tování bankovních služeb.                                                    /ham/

Svěcení mladých vín se stalo dalším mediálním trhákem

foto: Václav Šálek Moderátorem veèera byla Bára Štìpánová 

Obchodní místo Moravský Krumlov
náměstí T.G. Masaryka 41, tel.: 515 266 441

Malé podzimní zastavení
XXV pøírodì si pomalu vychutnáváme poslední høejivé, sluneèní
paprsky babího léta a souèasnì s tím si uvìdomujeme blížící se
pod-zim a zimu. Tak, jak se pøíroda pomalu ukládá k zimnímu
spánku i nám dìtem a dospìlým, kteøí jsme souèástí pøírody nastá-
vají otázky, jak preventivnì pøipravit svùj organismus na období
chladného podzimního poèasí, nastávající chøipkové epidemie 
a problémy s klouby a páteøí. Každý èlovìk, který si váží svého
zdraví, hledá zpùsoby prevence ochrany zdraví, které mu pomohou
posílit organismus a pøeèkat podzimní a zimní období.
XXNìkteøí z nás používají pravidelné otužování a cvièení, dostatek
ovoce a zeleniny a poznatky souèasné medicíny. Náš organismus
mùžeme posílit i masážemi, vhodnì kombinovanou pøírodní
stravou, znalostí svých vlastních biorytmù a fází lunárního mìsíce.
Mimo po-znatkù souèasné medicíny, lze využít i znalostí starovìké
Ajurvédy, která je matkou souèasné medicíny a vchází ze znalostí
pøírodních zákonù. 
XXPro zájemce, kteøí by rádi posílili své zdraví, rozvíjeli své
schopnosti a rozšíøili si své znalosti a obzory jsou pøipraveny kurzy
Mistra Edgara Samadhi Tantra, který pøevzal uèení od sedmi nej-
vìtších mistrù - Vyšších lámù, které umí ovládat pouze nìkolik
Mistrù na svìtì.
XXMistr Edgar Ta je autorem unikátní metody a soustavy cvièení,
aplikované na dnešní mentalitu èlovìka. Je tvùrcem Tantry Doteku,
pøírodní energetické metody uzdravení pøi použití dýchacích
cvièení a speciálních meditací. Jeho kurzy mají pozitivní vliv na
zdraví dìtí a dospìlých. Uèí, jak si uchovat mládí, krásu a zdraví do
pozdního vìku a jak odstranit nepøíjemné bolesti krèní, bederní 
a køížové páteøe. Souèasnì u svých posluchaèù podporuje rozvoj zdra-
vého životního stylu a tím napomáhá realizaci programu Zdraví 21. století.



XXVèelí med je potravina, jejíž
spotøeba v pøedvánoèním období
významnì stoupá. V minulých
dnech se objevily v médiích
informace o špatné kvalitì medu
v naší obchodní síti. Jaká je sou-
èasná situace a jaké jsou pøíèiny
tohoto stavu?

XXZmiòované informace mají
pùvod v pomìrnì rozsáhlém
šetøení, které provedla Státní
zemìdìlská a potravináøská in-
spekce v èeských obchodech. Co
zjistila a co to znamená pro zákaz-
níky? Kvalita medu v obchodní

síti je velmi rozdílná. Z šesta-
dvaceti odebraných vzorkù témìø
polovina (11 medù) nevyhovìlo
potravináøským normám. Byly
zjištìny tøi hlavní nedostatky.
XXŠest sledovaných vzorkù obsa-
hovalo nežádoucí antibiotika.
Tyto látky jsou znakem levných

medù z Èíny, kde se užívají k lé-
èení vèel. To bylo hlavním dùvo-
dem zákazu prodeje tìchto medù
nejprve v USA, pøed rokem
v Evropské unii a pøed dvìma
mìsíci i v ÈR. Pøítomnost anti-
biotik v medu pøedstavuje vážné

zdravotní riziko, hlavnì pøi
dlouhodobém užívání.
XXDalším problémem je zvý-
šený obsah látky oznaèované
zkratkou HMF, která sice zdraví
škodlivá není, ale ukazuje na
pøílišné zahøátí medu pøi zpra-
cování. Med v pøírodním stavu
obvykle døíve nebo pozdìji
ztuhne (zkrystalizuje). Pøed
plnìním do sklenic se pùsobením
tepla rozpouští. Pokud se použije
teplota vyšší než povolená, med
je pøehøátý, což se zjiš•uje právì
podle obsahu HMF. Takový med
se považuje za ménì hodnotný,
nebo• pùsobením vysoké teploty
se nièí i nìkteré cenné pøírodní
složky medu. 
XXNejménì závažným prohøeš-
kem je klamání spotøebitele, kdy
je levnìjší, by• kvalitní,  kvìtový
med prodáván jako dražší lesní.
K rozlišení tìchto druhù medu se
v praxi používá metoda mìøení
elektrické vodivosti.
XXJe zde tøeba zdùraznit, že
dvanáct vzorkù pøísným normám
vyhovìlo. Z výsledkù lze vyèíst,
že s kvalitou medu nemá prob-
lémy drtivá vìtšina malých firem
dodávajících èeský med do men-
ších obchodù. Pokud se zde vy-
skytly nedostatky, tak v rozlišení
lesního a kvìtového medu, niko-
liv v jeho kvalitì. Naopak trojice
nejvìtších plníren, zamìøených
na levné dovozové medy zásobu-
jící øetìzce hypermarketù, nevy-
hovìly ani v jednom pøípadì 
a zkušebnou zjištìné nedostatky
jsou velmi závažné.
XXCo je pøíèinou tohoto stavu?
Bìhem posledních dvou let došlo
k zásadním zmìnám podmínek 
v èeském vèelaøství a obchodu 
s medem. Ještì v roce 2001 se

zde vykupoval kvìtový med od
vèelaøù za nízké ceny pøevážnì
pro tuzemský trh. Protože výkup-
ní cena odpovídala cenì levných
medù na svìtovém trhu, nebyl
dùvod k velkým dovozùm. O rok
pozdìji zakázala Evropská unie
dovoz èínského medu. Souèasnì
byla ve støední Evropì v tomto
roce medu neúroda. Dùsledkem
bylo výrazné zvýšení výkupní
ceny èeského medu, z velké èásti
urèeného pro vývoz do EU. Poptáv-
ka po medu v ÈR byla uspoko-
jována zvýšeným dovozem medu
z Èíny, jehož cena kvùli pochyb-
né povìsti spíše klesá. 
XXNa co tedy dbát pøi nákupu
medu? Zákazník má dnes v pod-
statì tøi možnosti nákupu. Ve
velkých nákupních centrech zpra-
vidla najde levný, ale nekvalitní
med. V menších obchodech je
pravdìpodobnost zakoupení hod-
notného medu èeského pùvodu
vìtší, i když za vyšší cenu.
Nejvìtší záruky kvalitního medu
v pøírodním stavu jsou pøímo 
u vèelaøe, kde med èasto bývá 
i levnìjší, než v obchodní síti.
XXMìjte na mysli, že med není
jen sladká potravina, ale žádejte
kvalitní pøírodní produkt. Pokud
vám zakoupený med nechutná,
zkuste jej od jiného výrobce.
Pokud nakupujete v obchodì,
hledejte na obalu vyznaèený údaj
o zemi pùvodu. Dobrým ukaza-
telem je cena medu. Za souèas-
ných výkupních cen by kvalitní
èeský med nemìl v obchodì stát
pod 100 korun. Z mnoha hledisek
je nejvýhodnìjší nákup pøímo 
u svìdomitého vèelaøe, kterému
záleží na kvalitì a dlouhodobém
vztahu se zákazníky.

/Bronislav Gruna, Petrovice/
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

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

Krumlovští učni bodují
v odbornosti i ve sportu
XX/Moravský Krumlov/ Domov mládeže pøi SŠ, SOU a OU v Mo-
ravském Krumlovì pøedstavuje celodenní zázemí pro 90 ubytovaných
žákù. Ti zde po nìkolik rokù nejen pøespávají, ale vlastnì žijí kus ži-
vota, pøipravují se na budoucí povolání, dospívají. Funguje zde dobøe
propracovaný rozvrh dne, zahrnující stravování, pøípravu na vyuèo-
vání a pøedevším rùznorodé volnoèasové aktivity. 
XXAktivní a smysluplné trávení volného èasu je jednou z priorit,
které v Moravském Krumlovì upøednostòují. Vychovatelé se snaží
žákùm nabídnout pestrou paletu èinností tak, aby se dospívající mohli
nejen všestrannì rozvíjet, ale hlavnì mìli pøitažlivou alternativu 
k rùzným negativním jevùm, které plynou pøedevším z nudy, nezájmu
a neèinnosti. Vychovatel zde totiž v mnohém ohledu nahrazuje rodièe,
je pro dìti jak pedagogickým pracovníkem èi rádcem v rùzných životních
situacích, tak i pomocníkem pøi studiu, starším kamarádem i „vrbou“.
XX„Chlapcùm i dìvèatùm umožòujeme veškeré sportovní aktivity.
Pokud se vìnují nìkterému sportu, mohou pravidelnì trénovat,
protože my chceme zájmy dìtí prohlubovat, ne tlumit,“ sdìlila jedna
z vychovatelek V. Rozmahelová. Ta se zamìøuje na cvièení pøedevším
s dìvèaty, vede kroužek roztleskávaèek.
XXVedoucí vychovatel M. Šotner nám dále øekl: „Pøed dvìma lety
jsme založili školní sportovní klub, kde se prezentujeme na veøejnosti.
Velice úzce spolupracujeme s tìlocvikáøi a pøipravujeme žáky na
rùzné sportovní soutìže.“ Dle jeho slov se zúèastòují turnajù ve volej-
balu, floorbalu, basketbalu, soutìží v atletice, pøespolním bìhu, stol-
ním tenisu a dalších.
XXV rámci tìchto klání sbírali v letošním roce mnohá ocenìní,
napøíklad bronzovou medaili v soutìži družstev ve støedoškolském
atletickém poháru. Zde bodoval L. Ludín druhým místem ve skoku
dalekém a ve sprintu, J. Vondruška obsadil ve ètyøstovce tøetí místo
stejnì jako M. Zettík ve skoku vysokém. Ještì o stupínek výš, tedy na
støíbrné pøíèce, skonèili v okresním kole støedních škol v pøespolním
bìhu, kdy J. Vondruška suverénnì zvítìzil.
XX„Podmínky pro sportování máme velmi dobré, protože vlastníme
tìlocviènu i posilovnu. Ceníme si také spolupráce s MìÚ MK, který
nám letos poskytl pøíspìvek na sportovní èinnost ve výši 7.500
korun“, dodal pan Šotner. Mimo to žáci ve volném èase provozují
„fotbálek“, každý den využívají posilovnu, mají pøístup na internet 
a mohou sledovat televizi. Velmi úzce také internát spolupracuje 
s Mìstským kulturním støediskem MK a knihovnou. „My pomùžeme
s pøípravou napøíklad židlièek a za odmìnu mùžeme zdarma navštívit
rùzné pøednášky, výstavy, koncerty,“ sdìlila V. Rozmahelová.
XX„Naši uèni se zúèastòují i soutìží odborné zpùsobilosti, kde jsme letos
v rámci kraje v oboru truhláø obsadili první místo a na mezinárodní
soutìži v Praze jsme byli tøetí. Také v oborech automechanik a umìlecký
kováø sbíráme stabilnì výborná umístìní,“ øekl závìrem M. Šotner.    /uè/

foto autor                                                         Med je pøírodním produktem

Lék z rukou lékaře, med z rukou včelaře
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smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

JAK NÁS NAJDETE ?



1. Tøináct let jste pùsobil jako
starosta Ivanèic. Co se vám za tu
dobu podaøilo pro mìsto udìlat?
Zásadním zpùsobem zmìnit k lep-
šímu infrastrukturu mìsta. M.j.
jde o plynofikaci, úpravnu vody,
kanalizaci v podstatné èásti mìs-
ta, rekonstrukci celkem ètyø škol,
opravu památek v majetku mìsta,
z nichž nejvìtší je objekt døívìjší
radnice, dnes Muzeum A. Muchy.
Významným je také penzion pro
dùchodce a vodovod pro Hrub-
šice, Øeznovice a Budkovice. Asi
je více menších a ménì závaž-
ných vìcí a hlavnì „starých“, ale
jen namátkou nìkteré z nich:
Kniha o historii Ivanèic, tradice
Chøestových slavností, opravené
Palacké nám., osvìtlení v centru
mìsta, A. Mucha a jeho vìhlas 
v New Yorku, Paøíži, na Taiwanu,
zøízení Muzea A. Muchy ve staré
radnici, televizní studio. 
2. S jakým programem jste šel
do posledních voleb a co jste
chtìl na své dosavadní práci
zmìnit, pøípadnì zlepšit?
Ve volebním programu jsme
napø. mìli jako jednu z priorit

rekonstrukci èistírny odpadních
vod, odkanalizování nìkterých
zbývajících lokalit ve mìstì,
pokraèování v opravách chodní-
kù a silnic. Pozornost byla vìno-
vána i pøímìstské autobusové
dopravì s ohledem na žáky zá-
kladních škol a obèany, kteøí
musí ze vzdálenìjších míst navštì-
vovat úøady v centru mìsta. Samo-
zøejmì bylo nezbytnì nutné
dokonèit právì probíhající refor-
mu veøejné správy.
3. Jak jste po tìchto volbách vní-
mal vùli obèanù vystøídat rad-
nièní garnituru Ivanèic? Jaký
byl Váš odchod z radnice?
Byla to vùle obèanù, kteøí pøišli 
k volbám, a døíve nebo pozdìji je
nutné tuto demokratickou zmìnu
akceptovat. Tyto funkce nejsou
na doživotí. Odchod z radnice
byl podle mého názoru normální.
Pøedávací protokol, nezbytnosti 
s tím spojené a druhý den ráno po
volbách pøedání funkce mému
nástupci. Práci na radnici jsem
mìl rád a nezapírám, že mì od-
chod zamrzel. Takový je život 
a je nutné ho brát se vším všudy.
Zkušenosti, které jsem po letech
na radnici nabyl, jistì zhodnotím
v mých dalších aktivitách.
4. V dostupných informacích
býváte spojován s obrovskou
zadlužeností mìsta. Na základì
šetøení finanèního výboru se
zjistilo, že nìkteré akce v minu-
losti byly pøedražené. Máte pro
to nìjaké vysvìtlení? 
Že je mìsto Ivanèice zadluženo,
nezastírám. Podle mého názoru
jsou dluhy v investicích, které již
delší dobu obèané využívají, z nichž

nìkteré jsou popsány výše. Dneš-
ní informace o pøedražení nìkte-
rých akcí jsou diskutabilní. Vždy
se rozhodovalo v daném èase a za
daných podmínek s informacemi,
které byly v té dobì k dispozici.
Navíc s vìdomím, aby se uspoøilo.
Netvrdím, že se nìkde nemohla
stát chyba, ale nikdy se nepro-
vedla zámìrnì. Obecnì si mys-
lím, že po bitvì je každý generál
a je jednoduché dnes pronášet
kategorické soudy. Pokud bych
chtìl podrobnì vysvìtlit konkrétní
akce, je nutné vzít v potaz i
tehdejší prostøedí, legislativu,
atd. Napø. plynofikace v Ivanèi-
cích byla v oné dobì prvním støe-
dotlakým rozvodem v intravilánu
mìsta na jižní Moravì, nebyly
atestace na potrubí z umìlých
hmot ve mìstì, oprávnìní k tako-
vé èinnosti nemìla témìø žádná
firma a plynárnám se musely ply-
novody bezúplatnì pøedávat.
Regulátory v jednotlivých do-
mech nechtìla plynárna nejdøíve
schvalovat, pro historické cent-
rum mìsta se žádalo o výjimku 
z ÈSN… Takže dnes posuzovat
tyto vìci ani poøádnì nejde.
Hlavní je, že valná èást plyno-
vodù se povedla plynárnám pro-
dat, a že mìsto získalo na èást
plynofikace dotaci.
5. Dovedete objasnit pøíèiny
nedokonèené stavby bytovky 
na starém sídlišti a všechny
problémy s ní spojené? 
Snad nejvìtším, a hlavnì prvním
problémem bylo jednání banky,
která pøislíbila dofinancování
stavby hypoteèním úvìrem a 
v prùbìhu stavby tento pøíslib

vzala zpìt. Souèasnì s nekvalitnì
provádìnou technologií pøi stav-
bì a spìchem pøi èerpání dotace,
která byla pøidìlena mìstu v zá-
vìru roku a musela se vyèerpat.
Ve stejné dobì probìhla bez po-
všimnutí stavba cca 12 bytových
jednotek a vše bylo bez prob-
lémù. Principiální chybou tím asi
také byla velikost zámìru, který
se daleko hùøe øídil. 
6. Proè jste nechali vìc dojít tak
daleko a nepokusili se tento
„zmetek“ vèas reklamovat?
Jednak jsme se snažili obnovit
pokraèování stavby z dùvodu
èerpání dotace a jednak jsme se 
o zásadních vadách dozvìdìli po
delší dobì, kdy se již ve stavbì
nepokraèovalo. V této souvislosti
jsme nechali poté zpracovat zna-
lecký posudek, který popsal
chyby pøi provádìní stavby a do-
davatel své pochybení uznal pøi
nìkolikerém jednání za úèasti
zastupitelù. Vìtším problémem
je vrácení dotace, což beru jako
svùj nejvìtší neúspìch a nikdy jsem
svùj spolupodíl na této situaci
nezpochybòoval. Již bìhem uply-
nulého volebního období byl
pøipraven zámìr onen zmetek
oddemolovat a na stejném místì
vystavìt obdobný bytový dùm.
Jsem pøesvìdèen, že souèasná
radnice se s tímto problémem
takto vypoøádá a snad to bude mít
i vliv na vratku dotace.
7. Jak s odstupem èasu hod-
notíte vlastní rozhodnutí pronaj-
mout Besední dùm DDM? 
Rozhodnutí o pronájmu Besed-
ního bylo rozhodnutím zastupi-
telstva, mùj vlastní názor mám

ale stále stejný. Byla to v té dobì
nejlepší možná varianta, právì po
zkušenostech s jiným využitím.
Volný èas dìtí a mládeže je prob-
lémem naší spoleènosti èíslo
jedna a mìsto má možnost øešit
prevenci zneužívání drog, alko-
holu a ostatních negativních jevù
právì diskutovaným pronájmem.
8. Nemyslíte, že to byla chyba? 
Nemyslím si to, DDM platí
slušný nájem mìstu a z nìj se dá
Besední dùm opravovat. Je to pøi-
bližnì pùl milionu korun za rok 
a navíc DDM svou èinností napl-
òuje volný èas dìtí i mládeže ve
mìstì a mìsto za to nic neplatí. 
Z vlastní zkušenosti vím, že èin-
nost DDM vyplòuje volný èas
mladých lidí, kteøí jinak konèí 
v jiných „podnicích“ èi na ulici.

Obì mé dcery aktivit DDM
využívaly a byl jsem tomu rád.
Navíc objekt Besedního domu
plnil svoji funkci jako spoleèenské
centrum pro plesy, koncerty 
a jiné kulturní akce.
9. Mùžete ètenáøùm prozradit,
èím se zabýváte nyní, když už
nestarostujete?
Mohu, jsem zamìstnán u firmy
SELF servis.
10. Máte v úmyslu v následují-
cích komunálních volbách opìt
kandidovat? Jakých chyb byste
se v tom pøípadì rád vyvaroval?
Na úvahy o komunálních vol-
bách je zatím brzo, ale o nìkte-
rých chybách, kterých bych se
jistì vyvaroval, vím. 

Dìkuji za rozhovor.
Dr. Hana Mühlhauserová
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Zeptali jsme se: bývalého starosty Ivančic ing. Romana Sládka

Lai, meet,
nadir, spa,
ater, fram,

amat
Polehávati Oráním

obdìlal
Jízdní
vojáci

Hodnì
(zastar.)

Pøedložka • Metr Bod na
obloze

Arabský
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Hodnì
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Peruánské
plavidlo

St. antické
mìsto

SPZ aut
Ostravy • Tìsný

Bojová
hra

(hovor.) •
Èeská
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Inic. zpì-
váka Vítka

Mužský 
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Blok
Mouèka

z kurkumy

Nástupištì Vsunutí •
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hudebníka
Máchy
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automobil

Znova

Pracovati
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Škodlivý
motýlek • Evropan

Zkr. rodin-
ný dùm

Citoslovce
beèení

1. díl 
tajenky

Arnošt
(dom.)

Úèes

Papoušek

Mys ve
Vietnamu
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(ital.)
Hrdlo

Láznì
(angl.)
Volání

o pomoc

SPZ aut
Olomouce

Motocykl.
závod

Duchovní
sídlo

Pán
(angl.)
Èeský

výtvarník

Ch. zn.
vanadu

Nansenovo
plavidlo

Na urèitém
místì

Teniska

Mazivo

Útok
Stavební

firma
Francouský

èlen

Šelmi
Mimo

jiné (zkr.)
Kavkaz.
hudební
nástroj

Shakesp.
král

Gram

Potkat
(angl.)

MPZ aut
Španìlsko

Charakt.
znaky

osobnosti

2. díl 
tajenky

Odporovat
Nedotknutý

porost
Od

(nìm.)
Hedvábí

40,5 arù
Svìt

(slov.)
Dìtský
pozdrav
Obtížný

hmyz

Zaøízení
k válení

Zn. el.
spotøebièù
Polomìr

Poplach.
zaøízení

Kùò
Øímsky

„5“
Èíslovka
øadová

Bác

Souhláska

Literární
dílo

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Jericho, (Aríhá) na západním bøehu Jordánu.
Mìsto (1. díl tajenky) je nejníže položeným
mìstem na svìtì (251 m pod hladinou moøe) 
a zároveò jedno (2. díl tajenky) mìst svìta.
Jeho založení se datuje do roku 7.800 pø. n..l.

© /ap/

MASIKO, s.r.o.
provozovna: Havlíčkova 1163
MIROSLAV, tel.: 515 334 796

prodej doba: st-čt 800-1530, pá 800-1300

Objednávky na èísle: 515 334 796

V rámci programu MASIKO PŘÍTEL
VAŠICH PSŮ A KOČEK

jsme pro Vás až do odvolání upravili ceny
drůbežích hřbetů, špiček křídel, kůže a
masitých kostí v rozmezí od 1 do 9 Kč dle
odebraného množství a sortimentu.

Drůbež mražená
kuře ..................... 52 Kč
husa .................. 109 Kč
kachna ................ 65 Kč
krůta celá ............ 69 Kč
husokachna ........ 79 Kč

Drůbež chlazená
kuře ..................... 49 Kč
krůta .................... 69 Kč
krůta 1/2 .............. 71 Kč
Krůtí uzeniny
moravské uzené . 99 Kč
klobása zámecká  79 Kč
šunka stehenní ... 91 Kč
polosuchý .......... 119 Kč

Mají všechny úřady doma
/Ivanèice/ Témìø rok trvalo, než mohly být v Ivanèicích obèa-

nùm zpøístupnìny naprosto všechny úøady pøíslušející povìøeným
obcím III. stupnì, tzv. „malým okresùm“. Starosta mìsta MUDr.
Vojtìch Adam to vysvìtlil nedostateènou pøípravou reformy státní
zprávy v rámci kraje. „Vanèáci“ museli stále jezdit vyøizovat rùzné
úøední záležitosti do Brna nebo je posílat poštou.

Od 5. listopadu je vše jinak, veškerá agenda se pøestìhovala 
do Ivanèic. Jedná se pøedevším o oddìlení dopravy - evidence
vozidel a øidièù, dále pak odbor správních èinností - øešení doprav-
ních pøestupkù, vyøizování cestovních pasù a obèanských prùkazù.

Pro úèely úøadù slouží v Ivanèicích tøi budovy: Palackého 6 (stá-
vající radnice), Palackého 11 (rekonstruované prostory ze dvora
Muchova domu, kde sídlí sociální odbor). Koncem øíjna byla
dokonèena kompletní pøestavba na ulici Petra Bezruèe 4, kam se
novì nastìhoval právì zmínìný odbor správních èinností.

„Veškerý výkon státní správy mají obyvatelé v místì bydlištì,
nemusí nikam jezdit. Pøinese to znaèné finanèní prostøedky do
mìstské pokladny na správních poplatcích. Vždy• v Brnì si naúè-
tovali kolem dvou milionù korun, což bude ještì pøedmìtem
dohadování,“ zhodnotil situaci starosta mìsta.                        /ham/  

Ceny jsou uvedeny za 1 kg.

PŘEDVÁNOČNÍ

PRODEJ

SARRIA s.r.o.  Mobilní telefony
Ivančice, Palackého náměstí 10 - u radnice
tel. 777 247 727,  web: http://www.sarria.cz

Množství předvánočních překvapení a zajímavých akcí...

Akční balíček SIEMENS 1.490,- Kč
Akční balíček NOKIA 3410     3.490,- Kč 
Obsahuje: 
- mobilní telefon (dle momentálního stavu zásob)
- akční cenu za aktivaci 104,- Kč
- zálohu na hovorné 500,- Kč

Celková cena je včetně DPH. Tato suma je konečná
a nezaplatíte ani o korunu víc!
Cena je platná při uzavření účastnické smlouvy se společností
T-Mobile Czech Republic a.s. na dva roky.

Mobilní telefony všech značek a typů • baterie do mobilních telefonů za výhodné
ceny • veškeré příslušenství • poskytujeme záruční i pozáruční servis na většinu
dostupných typů mobilních telefonů • Standartní aktivace T-Mobile, převody z Twistu
na tarifní program • Splátkový prodej Multiservis, Home Credit. 

Ing. Roman Sládek
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Kulturní a informační centrum Ivančice
• 24.11. v 17.00 hod., M. Suchánek + R. Genzer. Zábavný poøad,
který uvádí M. Herzán, sál kina Réna, vstupné 370 Kè, (vyprodáno).
• 9.11. v 19.00 hod. - Vánoèní koncert Marty Kubišové. P. Malásek
- klavír, J. Svìcený - housle. Kino Réna, vstupné 340 Kè, pøedprodej v KIC.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• listopad  - výstava Slovanská epopej, MìÚ, nám. Klášterní 125, 1.p. 
• listopad - výstava obrazù, tapiserií a skla, sdružení Mixtum
Compositum Brno, Galerie Knížecí dùm (do 27.11.)
• 28.11. v 18.00 hod. - Mrazík - pøehlídka folkové hudby. Úèinkují:
Zuzana Mojžišová a její družina, Funny Fellows, Vlakvous. Uvádí
Marek Ostrovský. Kinosál MK, pøedprodej slosovatelných vstupenek:
Infocentrum a MìKS. vstupné: 90 kè, dìti 50 Kè. 
• 30.11. v 15.00 hod. - Adventní shromáždìní, nám TGM.
• 3.12. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - Dialogy. Vladimír Hejtmánek
(fotografie), Martin Foretník (kresby). Galerie Knížecí dùm MK.
• 4.12. v 8.15 a 9.30 hod. - Pinocchio. poøad pro MŠ a 1. a 2. tøídu ZŠ.
Kinosál MK, vstupné: 30 Kè.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 4.12. v 16.00 hod. - tradièní mikulášská nadílka - dìtská disko-
téka, rej masek, nadílka s èertem a Mikulášem, Dìlnický dùm,
vstupné dobrovolné. Poøádá Spolek Lidový dùm.
• 5.12. ve 20.00 hod. - Relax - mikulášská rocková zábava. Dìl. dùm. 
• 6.12. v 16.00 hod. a v 19.00 hod. - Lotrando a Zubejda -  pohád-
ka  v podání hercù Divadla „Na mýtinì“. Dìlnický dùm.
Pøipravujeme: • 12.12. v 18.30 hod. - Zla•anka - vystoupení kro-
jované dechové hudby, vstupné 80 Kè, • 13.12. ve 20.00 hod. -
Diskotéka pro mladé i døíve narozené, vstupné 45 Kè.

Klub českých turistů Ivančice
• 28.11. - návštìva nové rozhledny u Tišnova. Odjezd vlakem v 7.50
hod. (kupujeme zpáteèní jízdenku). Návrat odpoledne. Vede J. Flíèek.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 24.11. v l7.30 hod. - Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu na
námìstí Svobody - poøádá MKS, mìsto Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ
Malinovského, MŠ Husova, Øímskokatolický farní úøad.
• 30.11. v 8.00 hod. - 1. adventní mše - Øímskokatolický farní úøad.
• 30.11 v 8.30 hod. - 1. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 30.11. v 15.00 hod. - Setkání dìtí mateøských škol s Mikulášem
v KD - poøádají mìsto Miroslav, DDM, Øímskokat. farní úøad a sponzoøi.
• 30.11. - Dìtská vánoèní slavnost a „Dárkování“ v evang. kostele
• 4.12. v 15.00 hod. - Mikulášské posezení seniorù v restauraci Slávie
- poøádá DPS a MKIC Miroslav
• 6.12. ve 20.00 hod. - Poslední leè v kulturním domì. Poøádá Mysli-
vecké sdružení Hubertus
• 7.12. v 8.00 hod. - 2. adventní mše - Øímskokatolický farní úøad.
• 7.12. v 8.30 hod. - 2. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 7.12. v 17.00 hod. - Hudba našich domovù -  tradièní kruhový
poøad v evangelickém kostele.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 26.11. od 17.00 hod. - Semináø Péèe o ple• pro Vás pøipravila 
kosmetická firma Mary Kay. Dozvíte se zde, jaký typ pleti máte 
a vyzkoušíte si úèinky kosmetických pøípravkù z øady dekorativní
kosmetiky, parfémù a péèe o ruce a nohy. Semináø povede kosmetická
poradkynì Dana Bystrianská. Je nutné se nahlásit pøedem. 
• 27.11. od 13.30 hod. - Turnaj ve stolním tenise v klubu Poškolák,
zveme všechny profesionály i amatéry. Vstup zdarma, svoji pálku s sebou.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• celý mìsíc - Ekookénko DDM -  ekologická vìdomostní soutìž v DDM.
• pátky v mìsíci v 17.00 hod. - Klubové diskotéky pro náctileté -
DDM, klub OKNO; poplatek: 15 Kè.
• 27.11. v 17.00 hod. - Adventní vìnce. Tvorba vlastního adventního
vìnce. V DDM Ivanèice, Tesaøovo nám. 1, poplatek: 20 Kè + materiál.
• 27.11. v 15.00 hod. - Peèeme mikulášské perníky. Výroba perníkù,
drobných dárkù, krabièek a sáèkù. V DDM Ivanèice, Komenského
nám. 7, poplatek: 30 Kè.
• Pøipravujeme: • 12.12. v 17.00 hod. - FA - MI - RE - DO - zpíváme
si pro radost, DDM, poplatek: 30 Kè. Zájemci  o  úèinkování  v  soutìži
se mohou pøihlásit do 21.11.2003. Pøihlášky do soutìže k vyzvednutí v
DDM. Soutìžíme ve tøech vìkových kategoriích: 1. dìti do 10 let, 2.
dìti do 15 let, 3. mládež do 18 let. • Kam o jarních prázdninách ?
Krkonoše - Malá Úpa - 28.2. - 6.3. 2004. Ubytování: penzion" U
Kostela" (2 - 4 lùžkové pokoje); strava: 3x dennì + pitný režim;dopra-
va: vlastním autobusem; lyžování: v místì ( 3 vleky ) i v okolí, sjezd,
bìžky, bobování; poplatek: dìti 2.850 Kè; dospìlí 3.000 Kè. Pøi pøi-
hlášení v DDM Ivanèice je nutné zaplatit zálohu 1.000 Kè.
• Volná místa v tìchto kroužcích: • Hra na kytaru • Diskotance • Šachy
• Výtvarný ateliér • Anglická konverzace • Klub Klubíèko pro maminky
s dìtmi • Cvièení rodièù a dìtí • Pohybovky pro nejmenší • Aerobic pro
dìti • Jóga • Minikopaná • Basketbal • Florbal • Stolní tenis.
• Zahájení tìchto kroužkù dle Vašeho zájmu: • Ruský jazyk • Èeský
jazyk - procvièování ZŠ • Dìtská televize • Poèítaèe pro dìti • Hrajeme
si na školu • Malí divadelníci • Klub pro náctileté • Moderní dívka •
Dobrodruzi v pøírodì. Informace v DDM Ivanèice.

Poradna pro rozvoj osobnosti
Široká 1, Ivanèice, budova Ekotexu - 1. patro, tel.: 777 808 133
• 24.11. od 10 do 15 hod. a 27.11. od 12 do 17 hod. - Pletená móda
paní Fuchsové. Pro volný èas i do spoleènosti. Po tel. domluvì i jindy.  
• 24.11 od 17 do 19 hod. - Tisíc a jedna noc. Halenky z arab. emirátù.
I vy mùžete být svùdné a orientální. Pavla Francová - ZP FASHION.
• 27.11 v 17. hod. - Setkání s mandalou. Pøednáška o tom, co je to
Mandala života a jak mùže pomoci prožít vyrovnaný a spokojený život. 
• 28.11. od 9 do 17 hod. - Pulsová diagnostika. Velmi jemná a spo-
lehlivá metoda, která dokáže nalézt nerovnováhu v organismu a odhalit
tak i poèínající vážná onemocnìní daleko døíve, než moderní medicína.
Následná harmonizace. Marcela Špavorová    
• 2.12. od 9 do 17 hod. - Den otevøených dveøí HYPOstavební
spoøitelny. Pøijïte si nechat vysvìtlit, jaké výhody ve stavebním
spoøení pøináší  právì HYPOstavební spoøitelna jako jediná. 

Kulturní programy
24. 11. - 7. 12. 03´

KKIINNOO MMOORR.. KKRRUUMMLLOOVV 515 322 618

• stø 26.11. ve 20.00 KURS SEBEOVLÁDÁNÍ
Komedie USA, titulky

• so 29.11. ve 20.00 TERMINÁTOR 3:
ne 30.11. v 17.30 a 20.00 VZPOURA STROJÙ

Akèní sci-fi USA, titulky

• stø 3.12. ve 20.00 SLZY SLUNCE
Komedie USA, SRN, titulky

• so 6.12. ve 20.00 PRCI, PRCI, PRCIÈKY
ne 7.12. v 17.30 a 20.00 SVATBA

Akèní sci-fi USA, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• st 26.11. ve 20.00 PUPENDO
Èeská komedie

• ne 30.11. ve 20.00 MIZEROVÉ III
Akèní film USA, titulky

________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 29.11. v 18.00 KAŠLU NA LÁSKU
Romant. komedie USA, titulky

• ne 30.11. v 18.00 KLOKAN JACK
Komedie USA, titulky 

_______________________________________________

Zmìna programù vyhrazena. V èase uzávìrky nebyl program
kina Réna Ivanèice a kina Oslavany na prosinec znám.

Program kin

SYMFONICKÝ JABLKOŇ
25 let skupiny Jablkoň

Ve spolupráci s Brněnskou konzervatoří
středa 26.11. od 19.30 hodin

ve dvoraně VUT v Brně (Antonínská 1), vystoupí
Jablkoň, Moravští symfonikové pod vedením Aleše
Podařila, jako host Jaromír Hnilička (trubka) a Ivana

Kovalčíková (housle)

Mladá MISS a MINIMISS WELLNESS
Dne 7. prosince v diskotéce restaurace DON v Třebíči

Zájemci se mohou hlásit na naší adrese do 27. listopadu.
V této soutěži není prioritou krása dívky, ale její vyzařování
osobnosti a sportovní zdatnost. MISS se mohou zúčastnit
dívky od 12 do 17 let. MINIMISS  je určena dívkám od 6
do 11 let. Soutěží se v různých sportovních i nesportov-
ních disciplínách. Soutěžící mají působit přirozeně, aby
vynikla jejich přirozenost a sportovní duch.

NENÍ PROMENÁDA V PLAVKÁCH!!!!!!
Pro malé i velké diváky jsou během programu zařazovány
diskotékové vstupy. Diváci si volí MISS SYMPATIE. 
Info: www.wellnesstrebic.cz , 604 206 135 Jana Mertlová

Divadelní spolek Želetín Želetice si Vás dovoluje
pozvat na představení divadelní hry N.V.Gogola

ŽEENNIITTBBAA
Historka skoro neuvěřitelná o třech jednáních

29.11. v 15.00 hod. a v 19.30 hod.
30.11. v 15.00 hod. a v 19.30 hod.

6.12. v 19.30 hod. 7.12. v 15.00 hod. a v 19.30 hod.
Vstupné: 40 Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu. DS Želetín

Mládež Bohutice pod záštitou TJ Bohutice
pořádá 21. prosince 

PŘEDVÁNOČNÍ AAMATÉRSKÝ
VVOOLLEEJJBBAALLOOVVÝÝ TTUURRNNAAJJ
SSMMÍÍŠŠEENNÝÝCCHH DDRRUUŽSSTTEEVV

Začátek v 8.00 hod. v sále TJ Bohutice (Sokolovna) 
Startovné: 50 Kč za družstvo

Přihlášky posílejte na e-mail: jakam@volny.cz nebo
sms: 606 722 109 do 14.12. do 20.00 hod.

Poznámka: Družstva budou tvořena ze 4 hráčů a to max.
dvou mužů, ve věkové kategorii 14 - 25 let. S sebou
přezůvky pro sálový sport. Pravidla budou vyvěšena

na místě a všichni hráči s nimi před turnajem seznámeni.
Občerstvení zajištěno.

MěKS - MĚSTSKÁ KNIHOVNA M.Krumlov
pořádá 26.11. v 18.00 hodin přednášku 

ing. Bořivoje Župy

VE SSTÍNU EELEKTRÁRNY
/od výstavby až po likvidaci/

Galerie Knížecí dům M. Krumlov, vstupné: 20 Kč

Tradiční pprodejní aa vvýstavní ttrhy
se konají

ve dnech 2., 9. a 16. prosince od 8.00 do 17.00 hod.
na náměstí T.G.M. v Moravském Krumlově.

Čeští prodejci z celého území budou nabízet široký
sortiment zboží. (Proutěné zboží, sklo, porcelán, textil,
obuv, koženou galanterii, drogistické zboží, atd. 

TELETUBBIES - párty pro mrňata
XXPøes kopce k nám èastokrát si Teletubbies chodí hrát.
XXDùm dìtí a mládeže Ivanèice uspoøádal v nedìli 9. listopadu akci
pro rodièe s malými dìtmi pod názvem Teletubbies - párty pro mròata.
Soutìžící se sešli v 15.00 hodin ve velkém sále ivanèického Besed-
ního domu, aby se pøenesli do pohádkové zemì Teletubbies. Poøadem
provázeli dva klauni a v tomto úkolu jim vydatnì pomáhaly známé
postavièky z televizního seriálu - Po, Lala, Dipsy a Tinky Winky.
Atmosféru pohádkové zemì umocòovaly nejen tyto masky v životní
velikosti, ale i monumentální kulisy a živí králíèci na pódiu.
XXSedmdesát pìt dìtí za pomoci osmdesáti rodièù plnilo nìkolik
soutìžních úkolù: skládání chodníkù ze stavebnice puzzle, prolézání
tunelem, stavba komínu z døevìných kostek, jízda na kolobìžce, hod
obrovskou kostkou. Na závìr malí soutìžící krmili své rodièe
pudinkem. Za každý splnìný úkol byli odmìnìni malou sladkostí.
Mezi jednotlivými úkoly dìti tanèily a také se nauèily nìkolik nových
básnièek. Na konci dvouhodinového programu byli všichni pøítomní
pozváni na pokraèování této úspìšné akce, která se uskuteèní pøi-
bližnì za dva mìsíce.  /DDM Ivanèice/

Senioři zahájí kurz informatiky
XXZákladní škola Oslavany disponuje moderní poèítaèovou uèebnou
zøízenou investicí mìsta za pomoci sponzorù. Zámìrem této investice
bylo co nejširší využití pracovny nejen pro potøeby ZŠ, ale i pro veøejnost.
V souèasnosti zde probíhá výuka, poèítaèové kroužky, další vzdìlávání
pedagogických pracovníkù. Po dohodì mìsta s vedením ZŠ se zrodil
další nápad - nabídnout zdejším seniorùm i oslavanským obyvatelùm
možnost základního kurzu ovládání poèítaèe spolu s prací na internetu.
Cílem je zpøístupnit poèítaè starším spoluobèanùm, pro nìž je nìkdy
tato „moderní mašinka“ tabu. Nyní jsou všichni zájemci osloveni
prostøednictvím tisku i místního rozhlasu a na základì zájmu se plánuje
zahájení dvou kurzù (pro seniory, pro širokou veøejnost) poèátkem
pøíštího roku. „Chceme, aby zájemci mìli možnost se s poèítaèem
seznámit, získali základní poèítaèovou gramotnost a mohli se také
informovat o dìní ve mìstì tøeba pomoci internetu,“ sdìlil starosta.

Nahá těla v krumlovské Galerii
XXPozoruhodná výstava bude zahájena ve støedu 3. prosince v 18 hodin
v Galerii Knížecí dùm na námìstí v Moravském Krumlovì. Brnìnští
výtvarníci Martin Foretník (kresby) a Vladimír Hejtmánek (fotogra-
fie) pøedstaví pod názvem Dialogy kolekci portrétù a aktù, jejichž
tématem je nejen zobrazení mužského (Foretník) a ženského (Hejtmá-
nek) tìla, ale i pohled do poodhaleného vnitøního svìta muže a ženy.
XXKresby Martina Foretníka jsou plné poezie a hudby, jsou èitelné
svou vypovídací schopností o autorovi - srdce dokoøán, snadno zrani-
telné a pøijímající každý emocionální podnìt. Kreslí pøevážnì akty 
a portréty slavných osobností z øad hercù, hudebníkù a zpìvákù. 
V této dobì je na pultech obchodù kniha povídek, kterou ilustroval (již
druhá) - „Když si žena splete kozla“ spisovatelky I. Fuchsové. Je èlen-
em umìlecké rady US Parnas a vicepresidentem sdružení vý-tvarníkù
a umìlcù Trium Brno, které bylo vybráno, aby v pøíštím roce
reprezentovalo Èeskou republiku ve Finsku.
XXFotografie Vladimíra Hejtmánka jsou pohledem romantického
vyznavaèe, který rád odkrývá ženskou krásu, ale hledá za ní poro-
zumnìní, respekt a zklidnìní. Prostøedí, do kterého fotograf staví své
modelky, není pouhou rekvizitou: žena èasto metaforicky vyjadøuje
jeho náladu a pùsobení na autora, který rád øíká, že „v krajinì fotografuje
ženu a v ženì krajinu“. Hejtmánek je èlenem Klubu moravských foto-
grafù a krumlovská výstava je prùøezem jeho tvorby z posledních let.
XXOba vystavující autoøi se nebojí ani zobrazení lidského tìla, ani
vyjádøení vlastního názoru a postoje k tématu, jehož spoleèenské pøi-
jímání je poznamenáno tu nemístnou prudérií, tu odlidš•ující komer-
cionalizací. Jejich tvorba je pøihlášením se k vlastní pøirozenosti a vý-
zvou po hledání upøímné a nezkažené odezvy v nitru každého
návštìvníka.
XXVýstava, jejíž zahájení ozdobí krátkým vystoupením hráèka na
klasickou kytaru Marie Hovorková, laureátka soutìže Radio France
Prix a koncertní umìlec Petr Pomkla, první flétnista Státní filhar-
monie Brno, potrvá v prostorách Galerie do 2. ledna 2004. 

Krumlovská Kolisova desítka
XXV nedìli 9. 11. uspoøádal Sport klub Kolis za krásného sluneèného
poèasí u Bistra Kolis V. roèník silnièního bìhu „Krumlovská Kolisova
desítka“. Po desáté hodinì se  na start jako první postavili chlapci a dívky
do 17-ti let, na tra• dlouhou 2.200 m a všichni to bez problémù zvládli. 
O pùl hodiny pozdìji byl odstartován závod juniorù, pøíchozích (hobby
bìh) a žen na trati dlouhé 4.500 m a pøedevším v ženách jsme vidìli zají-
mavý souboj mezi letos i v èeském poháru úspìšnì závodící Ivanou
Doubravovou z Kyjova a letošní mistryní republiky v maratonu
Martincovou z M.S. Brno. Nakonec se z vítìzství po dlouhém finiši
radovala kyjovská bìžkynì. 
XXPo slavnostním vyhlášení nejlepších dìtí byl v poledne odstartován
závod mužù a veteránù na trati dlouhé 10.000 metrù. Stále se zvedající
úroveò závodu byla letos korunována mezinárodní úèastí vynikajících
bìžcù ze Slovenska, Bulharska, Ukrajiny, Etiopie a pochopitelnì Èeska.
Ihned od prvních metrù se vytvoøila silná tøíèlenná skupina ve složení
Križák (Slovensko), Serbasa (Etiopie) a obhájce loòského vítìzství Èotov
(Bulharsko). Ten v polovinì závodu pøedvedl obrovský nástup, který
žádný ze soupeøù nezachytil a zvítìzil v kvalitním èase 30:31 pøed
Križákem a unaveným Etiopanem, letos nejrychlejším maratoncem žijí-
cím na èeském území. Ani místní borci se neztratili, když na 4. místì byl
Libor Kohoutek z Polanky (letos tøetí na MÈR do 22 let na 5.000 m) 
a šestý skonèil Ivo Vyžrálek z poøádajícího krumlovského klubu (letošní
jednièka Èeského duatlonového poháru v kategorii 30 - 39 let) ve
výborných èasech 31:50, resp. 32:08.
XXTakže na závìr i pøes malou kaòku, kdy se nám pokusil nìjaký
„hrdina“ v Rakšicích ponièit znaèení tratì, musíme vyjádøit spokojenost
jak s úrovní této akce, s poètem úèastníkù (60 bìžcù), tak s hladkým prù-
bìhem organizace. Za tu bych chtìl podìkovat všem osobním pøátelùm,
kteøí pøiložili ruku k dílu a bez kterých by se to prostì dìlat nedalo! Mé
podìkování patøí pochopitelnì i sponzorùm celé akce (Bistro Kolis, Zno-
jemský pivovar, zubní oddìlení Mudr. Široký, Èalounictví Stix a Cyklo
Novotný) a krumlovské mìstské policii.                                  Koláø Petr



NOVOROČENKY

A KALENDÁŘE

TMK Tiskárna

Moravský Krumlov

tel.: 515 322 281

GSM: 777 769 809

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

Nečekejte

na poslední chvíli
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XXPosledním podnikem letošní
sezóny na Masarykovì okruhu se
stal šestihodinový závod cestov-
ních automobilù AGROTEC
PRIMA Epilog 03. Na startu se
objevil i pøedseda pøedstavenstva
Škoda Auto Vratislav Kulhánek,
který startoval s Adamem Lackem
a Štefanem Rosinou st. V sobotu
o pùl ètvrté byl závod odstarto-
ván. Hned po startu se do vedení

probojoval Machánek, za kterým
jezdil Madìryè a Jan Vonka, který
po loòské nezavinìné nehodì,
kdy úplnì znièil své Porsche, jel
rozvážnì a po první hodinì závo-
du byl na osmém místì. 
XXVytrvalostní závod je tvrdou
zkouškou nejen pro jezdce samot-
né, ale hlavnì pro jejich automo-
bily. Tankování paliva a výmìna
pneumatik je samozøejmostí, ale

pro mechaniky není nic neobvyk-
lého, když bìhem závodu mìní
komponenty brzdového systému
nebo poloosy nápravy.
XXPo polovinì závodu byl ve
vedení Madìryè s Majerem pøed
Porschem Machánkova týmu 
a Rakušany na druhém Porsche.
Na ètvrté místo se již propracoval
letošní mistr Evropy v závodech
do vrchu Robert Šenkýø, který se
za volantem støídal s Rosinou
jun. a Janem Kopeckým. Z favo-
ritù už byla pro technickou
závadu mimo hru Fabia týmu Michl
Motorsport. Jako nejlepší Octavia
ve startovním poli na 13. místì
jeli Kulhánek, Lacko a Rosina st.
XXPo pìti hodinách závodu se
do èela probojovali  Gooding, Tay-
lor a Passey, kteøí i s poškozeným
zadním køídlem vybojovali
vítìzství. Posádku Šenkýøova vozu
vyøadila porucha na brzdových
destièkách. Machánkovo Porsche
odstoupilo po technické závadì.
Kurióznì, bez benzínu, zùstali Ra-
kušané, protože Stohr nereagoval
na signalizaci svého týmu, že má
zastavit na dotankování. Na dru-
hém místì skonèili Kaèírek a
Kusín. Tøetí dojel modøický Jan
Vonka s Petrem Vencálkem.
Všechny tøi posádky na stupních
vítìzù startovali na vozech BMW
M3. Cenu Miss Cosmetic Moniky
Žídkové získala dívèí posádka
Pohanková, Prášková, Stará,
které startovaly se Škodou Fabia
v týmu AZ Servis. /Ctibor Adam/

Agrotec Prima Epilog 03´ ukončil sezónu

Jan Vonka a Petr Vencálek s pohárem za 3. místo            foto Kvìtoslav Adam

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 

POZOR
NEJVYŠŠÍ ČAS

UZAVŘÍT
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
ZA VÝHODNĚJŠÍCH

PODMÍNEK
DO 31.12. 2003

v prostorách knížecího domu
v 1. patře, T.G.M. 40, MK

Tel.: 515 321 246
603 327 050, 777 016 765

• uzavírání a výpovědi smluv
• vyřizování úvěru
• bezplatné ověření podpisu

pro klienty

otevřeno:      po a st  800-1200 a 1300-1700

út, čt, pá  800-1200 a 1300-1600
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Komerèní inzerce
•• Èištìní kobercù a èalounìného
nábytku. Èištìní interiérù osob-
ních a nákladních vozidel.
Ivanèice - Ivacar (u autobaza-
ru). Tel.: 737 713 696.

•• Novì otevøený BAZAR v Ivan-
èicích na ul. Møenková (u žid.
høbitova) pøijímá zboží do ko-
mis. prodeje: spotø. elekroniku,
mobily, prùmysl. výrobky, vy-
bav. domácnosti, kola, lyže, atd.
Tel.: 546 452 308 a 723 402 727.

•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní 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.

•• Chcete stavìt, èi rekonstruo-
vat dùm s ušetøením až 40% ?
Odbìr pouze vìtší množství,
nebo postupnì v prùbìhu stav-
by. Tel.: 728 509 063.

•• Pùjèky - úvìry do tøí dnù.
Výkup aut, havarijní pojištìní,
stavební spoøení, sporoservis,
poj. domácností, živ. pojištìní,
pov. ruèení, hypotéky. Tel.: 546
434 057, 605 953 994, 605 762 598.

•• Nabízíme volné kanceláøské
prostory v Ivanèicích u hlavní
silnice. Areál je hlídaný, mož-
nost parkování v areálu. Tel.:
777 252 060.

•• Nabídka k pronájmu: Pane-
lová plocha až 2.400 m2, 3 kan-
celáøe - i jednotlivì. Možnost
využití mostní váhy. U nádraží
ÈD MK v prostorách uhelných
skladù. Tel.: 515 223 071, nebo
515 322 282.

Koupím
•• chatku nebo zahrad. domek k
celoroè. obývání v kat. Miroslav.
Možnost vody, elektr. pøípojky,
Tel.:737 978 218.
•• orné pole v Oslavanech za ro-
zumnou cenu. Tel.: 777 881 297
po 18. hod. 
•• jakékoliv ND na pøedváleèné
motocykly zn. BSA, AJS, Ariel +
platné doklady TP, OTP + jakou-
koli dobovou literaturu. Sbìratel.
Tel.: 723 013 578.
•• doklady na CZ 125 kývaèka.
Tel.: 728 337 745.
•• moped Stadion S11, Pionýr
550, Jawa 250 - 350 pérák, Velo-
rex a jiné. Vše i nekompletní i
poškozené. Tel.: 608 626 289. 
•• dveøe 60 m, levé, prosklené.
Tel.: 724 251 701. 
•• pokoj. fontánku s cirkulací vody
- èerpadlem. Tel.: 604 112 538.
•• starodáv. dìtskou postýlku, i jen
èela a starodáv. døevìný stùl. Tel.:
515 324 512.
•• cviè. stroj Orbi - track, nabíd-
nìte. Tel.: 732 309 983.
•• andulky a korely jakékoliv
množ., po dohodì i jiné exot. ptac-
tvo. Platí stále. Tel.: 603 841 097.

Prodám
•• starší RD, rekonstrukce nu-
tná nebo na stav. místo. Velký
dvùr, stodola, blízko Dol. Kou-
nic. Tel.: 546 421 228.
•• RD, kolaudace r. 78,  pøízemí
130 m2 + patro, parcela 750m2,
hala, krb, sklep, slepá ulice, Kir-
šova, Miroslav. Tel.: 737 978 218.
•• DB 3+1 na sídlišti v MK, vnitøní
úpravy, sklep, balkon, 625.000 Kè.
Tel.: 515 323 912 po 17. hod.
•• patrovou zdìnou chatu s
bazénem v okolí Mohelna, cena
dohodou.  Tel.: 604 262 026.
•• ornou pùdu v k.ú. Ivanèice-
Nìmèice, 2 374 m2, úrodná rovina,
výhodné místo a cena. Nevázáno
nájmem, ale obdìláváno, pøístup
ze dvou stran. Tel.: 546 435 801,
20-20.30 hod., 603 797 158, vzkazy.
•• Dacii 1310, pojízdná, na ND,
cena 2.000 Kè. Tel.: 606 928 212.
•• Peugeot 405 1,9d, r.v. 89,
støíbrná met., alarm, taž. zaø., stø.
okno, dig. rádio, zad. náprava po
GO záruka, výborný stav i vzhled,
65.000 Kè. Tel.: 723 429 376.
•• Honda Civic r.v. 91 1,5 16V,
el. stø. okno, TP do 06, støíb. met.,
26.000 Kè. Tel.: 736 147 775.

•• Renault 21, STK 04, r.v. 86, i na
ND. Tel.:  515 334 706 po 19. hod.
•• Felicii combi 1,3, r.v. 96, èer-
vená, stø. okno, centrál + DO,
rádio. Naj. 96 tis. km, STK
2003/2004, cena 105. 000 Kè.
Tel.: 777 016 765. 
•• Š 100 L, r.v. 73, oranž., sedadla
Š 120 + motor, taž. zaø., bez STK,
nutno vidìt. Jede super, cena do-
hodou. Tel.: 604 796 467, GSM.
•• nové zimní pneu na Š 105 -
120 165/80-13. Za velmi výhod-
nou cenu. Tel.: 603 337 850. 
•• zimní pneu a disky 155x80
R13, rozteè 100 mm. Cena za 4
ks 2.000 Kè. Tel.: 602 719 156.
•• pøední sklo na Opel Astra,
r.v. 96. Tel.: 728 249 395.
•• 2 reproduktory dvoupásmové
zn. Techic 2x45 W, vhodné na
desku u zadního skla auta, cena
430 Kè. Tel.: 604 112 538.
•• motor Zetor 3011 + pøevod. Š
1203,  dohoda. Tel.: 515 323 092.
•• na Ladu 1500 dveøe levé zadní,
žluté, èaloun. Tel.: 604 710 758.
•• dvoupásmové 110-ti watové
repro MTC do auta, prùm. 13
cm za 400 Kè. Nové, v krabici.
Oslavany. Tel.: 737 713 696.
•• motorový - dieslový naviják
na podvozku, vhodný do lesa.
Velmi levnì. Tel.: 608 626 289.
••øetìz. klapku (hubcuk), nosnost
3,20t zn Brano, levnì nebo vymì-
nou za slabší. Tel.: 515 334 244.
•• vál se sedaèkou k Teøe nebo
Vari; štìnì 4 mìs.; bøezová koš•a-
ta; cep; vyøezáv. døev. dopis.
schránku. Tel.: 515 336 601.
•• až 10 tun staveb. suti. Doplatím
až 1.500 Kè. Tel.: 604 245 592.
•• 20 l plech. kanystry 100 Kè/ ks.
Tel.: 721 412 848.
•• balk. dveøe zdvojené se žaluz.
a rámem, 220-80cm, 6 let byly
zabudovány. Tel.: 604 710 758.
•• válenda, 3 ks, 200 Kè; rozkl.
pohovka 1,5 lùžk., 500 Kè; stùl,
100 Kè; židle 5 ks/50 Kè; obýv.
stìna 5ks, 500 Kè; matrace za od-
voz; garnyž 2,4 m 100 Kè; TV
Tesla color 100 Kè; lednièka 100 l,
100 Kè; lednièka 175 l, 500 Kè;
škopek døevìný 70 l, 200 Kè; vo-
dárna komplet. 1.000 Kè; topidlo
Pohoda na PB 1.500 Kè; medo-
met, 100 Kè; zvìtšovák na èb fot-
ky, 100 Kè, døev. a bakelit. rádia,
bambus. udice a navijáky, cena
dohodou; kolo Superior pánské
2.000 Kè. Tel.: 515 252 355.
•• klasické válendy, 2 ks, 200x
100 cm, vè. matrací, ks/900 Kè.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• stùl leštìný mahagon, roztaho-
vací, 120-80 cm. Tel.: 604 710 758.
•• koberec, vyšší smyèka, sv. me-
lír., 3,5x3,5 m. Tel.: 604 710 758.
•• kachlová kamna svìtle modré
barvy. Tel.: 723 754 152.
•• litinové radiátory. Tel.: 603
350 130 po 16. hod.
•• sekaèku MF 70, 5.000 Kè; sloup-
ky na oplocení, 10 ks za 200 Kè;
Experlit 10 pytlù á 100 Kè; žeb-
øík, délka 4 m, 200 Kè; kotel
Brutar, 1.000 Kè; prodlužovací
kabel, rùzné délky, 10 Kè/1m.
Tel.: 728 643 723.
•• výbavu chlad. boxu - kompre-
sor, regul. ventil, výparník, trubky.
6.000 Kè. Tel.: 607 230 251.
•• mrazák Calex 50 l, cena
1.000 Kè. Tel.: 728 249 395.
•• mrazáky šuflík. 130 l a 150 l ,
cena dohodou. Tel.: 607 872 908.
•• praèku Romo, málo používaná,
cena 400 Kè. Tel.: 608 546 656.
•• grafickou kartu Ati Radeon
7500, 64 MB, tv-out, DVI, 30
club. Málo použív., 16 mìs. v
záruce. Cena dohodou. Tel.: 606
562 266, 777 223 839.
•• PC 1+10 her za 2.500 Kè.
Tel.: 603 859 970.
•• mobil. tel. Nokia 5510, rádio,
MP3, USB, software Nokia
Audio Manager + pøísl., cena
3.500 Kè. Tel.: 732 823 968.
•• pianino Carl Hintze, Berlin.
Gerg 1870, tmavé barvy, pùv.
majitel èlen Èeské filharmonie.
Vyøezávání, sloupky, kazety, velmi
dobrý stav. Tel.: 546 435 801, 20-
20.30 hod., 603 797 158, vzkazy. 
•• akordeon Delicia Carmen III,
96 basù, modrá perle•. Jako nový
a navíc rozehraný. Cena doho-
dou. Tel.: 546 435 801, 20-20.30
hod., 603 797 158,  vzkazy. 

•• cca 80 plakátù a letákù z ulic
Brna ze dnù listopad. revoluce 89
(pøíští rok 15. výr.) Cena dohodou.
Tel.: 546 435 801, 20-20.30 hod.,
603 797 158, vzkazy.
•• krabici novin a èasopisù ze
dnù pøíchodu Rudé armády 
v létì r. 68. Cena dohodou. Tel.:
546 435 801, 20-20.30 hod.,
603 797 158, vzkazy. 
•• koèár 3 kombinaci v dobrém
stavu. Jedna konstrukce vanièka
a spor•ák zvlášt 2 boudy, letní a
zimní + taška, cena 2.000 Kè.
Tel.: 605 588 673.
•• svaøovací impregnovaný
odìv, pas 100 cm, v. 182cm,
nový. Tel.: 604 710 758.
•• bìžky závodní Fišer a Kargù
s botami Salomon a Adidas a
vázání Salomon, vše v perfekt.
stavu, cena 4 - 5.000 Kè za kom-
plet. Tel.: 606 539 498.
•• lyžaø. boty Raichle dìtské è. 5,
cena 500 Kè. Tel.: 732 510 740.
•• pánské brusle kanady è. 8,
žluto èerné. Tel.: 604 710 758.
•• pokoj. kvìtinu Monsteru, 12
listù, objemový vzrùst 130 cm.
Tel.: 604 710 758.
•• oøechy celé i loupané. Tel.:
515 339 256.
•• oøechy loupané i celé. Tel.:
732 562 498. 
•• oøechy loupané 1kg/80 Kè.
Tel.: 728 351 032.
•• oøechy papíráky, neloupané,
25 Kè/kg, loupané 110 Kè/kg.
Tel.: 546 423 400.
•• vìtší mn. 51% slivovice z vína,
140 Kè/l. Tel.: 515 338 384.
•• odstávèe velš pony, høebeèek,
šiml, s PP, hodný. Tel.: 728 546
217, 515 336 277.
•• štìòata labrador retríver, bez
PP, pouze smetanoví pejsci,
oèkov., odèerv., odbìr ihned.
Tel.: 732 430 983.
•• fenku drsnosrstého jezevèíka
do dobrých rukou. Tel.: 723 768
265 po 18. hod.

Rùzné 
•• Prosím o rùzné nahrávky Jiøí-
ho Štìdronì - dárek pro mamin-
ku. Dohoda na cenì jistá. Dìku-
ji za každou nabídku èi tip. Tel.:
724 251 701, i SMS. 
•• Kdo dojíždí dennì autem z MK
do Brna na 7 hod. a nevadila by
mu spoleènost, která by zaplatila
podíl z cesty? Tel.: 732 102 649.
•• Mladá rodina s 1 dítìtem hle-
dá pronájem rod. domku v Mi-
roslavi. Kontakt: 728 248 920.
•• Pronajmu levnì zaøíz. byt  3+1,
1. kat., kabel. TV, v Ivanèicích.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• Pronajmu byt 3+1 v Oslava-
nech, i dlouhodobì. Tel.: 737
255 801.
•• 35-ti letá z okolí Ivanèic
hledá pøítele pro dny všední i
sváteèní. Tel.: 776 698 268.
•• Mám zájem se seznámit. Jsem
2 roky rozvedený s malým dom-
kem, auto a jiné mám, ale dobrá
žena mi chybí. Jaké máte zna-
mení, vìk? Nekuøák, kolo, hud-
ba, láska, dìti. Tel.: 728 081 236.

Práce - zamìstnání
•• Pøijmu do novì otevøeného
obch. zastoupení pracovníky
do pozic: telefonista/ka, zpro-
støedkovatel/ka, obch. zástupce,
asistent/ka. Pøíjem 20-50.000
Kè/mìs. Možný postup, služeb.
vùz, mobilní telefon. Volejte
na tel.: 605 254 556.

•• Autodoprava Štulík pøijme
øidièe pro mezinárodní kamióno-
vou dopravu. Tel.: 515 324 165,
nebo 724 235 306.
•• Švadlena, 20 let praxe, hledá
práci i jinou. Ivanèice. Tel.: 732
637 844.
•• Hledám jakoukoli práci, bri-
gádu, pom. práce a pod. Spìchá.
Fin. tíseò. Nejlépe v okolí Žero-
tic. Tel.: 736 215 390. 
•• Hledáme lidi všech profesí do
nejlépe placených oblastí v ÈR.
Zajistíme nadstandardní pøíjmy.
Dále telefonisty/ky pro firemní
úèely. Tel.: 728 509 063.
•• Do znojemské kanceláøe pøij-
meme 2 spolupracovníky, nejlépe
ekonom. smìru. Praxe není nutná.
Po zapracování 16 - 20 tis.
Kè/mìs. Tel.: 723 781 231.
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Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397


