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VÝHODNÉ PŮJČKY
50.000 - 3 MIL. Kč
I NEBANKOVNÍ
Příklad splátky:
500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně

telefon kanceláø: 532 193 153
mobil: 608 945 185, 721 160 799
Toto číslo vyšlo 2. července 2004 • 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

Našel stokilovou bombu
XX/Hostìradice/ Velkého pøekvapení se dostalo obèanu z Hostìradic,
když 22. èervna odpoledne pøi výkopových pracích na základech
garáže narazil na bombu. Jednalo se o leteckou pumu z druhé svìtové
války sovìtské výroby o váze asi sto kilo. Nebezpeèný nález byl
v hloubce jednoho metru v obydlené èásti obce. Na místo nálezu byli
pøivoláni pyrotechnici z Brna. Nevybuchlou munici vyjmuli a pøevezli do nedalekého lomu, kde ji zneškodnili øízeným výbuchem. /jak/

Vandalové opět v Miroslavi
XX/Miroslav/ Neustálé výpady vandalù v Miroslavi dosahují svého
vrcholu. V zrcadle èíslo 11 jsme vás informovali o novì vybudované
hrací sestavì pro dìti, a co úsilí stálo tuto akci pøivést ke zdárnému
konci. Pozornosti však neušla ani vandalùm, kteøí ji postøíkali skej•áckými nesmyslnými hesly. To jim ovšem nestaèilo a proto se podepsali
také na dopravním znaèení oznaèující prùtah mìstem, velkoplošnou
mapu mìsta, odpadkové koše, skøíòky rozvodu plynu v majetku mìsta
i soukromých vlastníkù. V tomto pøípadì úspìšnì zasáhla mìstská
policie, které se podaøilo viníky odhalit a usvìdèit. Velkou škodou je,
že tito žáci ZŠ Miroslav jsou nezletilí a nemùžeme zveøejnit jejich
jména. Vìtšina z nich je právì z Miroslavi a výše škody, která pøevyšuje desítky tisíc korun, bude vymáhána po rodièích. Snad již i rodièùm dojde, že by se mohli více starat o své potomstvo a zajímat se
o to, co dìlá ve volném èase.
/jak/

Ivančický falešný výběrčí
XX/Ivanèice/ Dne 22. èervna byl na parkovišti Palackého námìstí
zaznamenán výskyt falešného výbìrèího parkovacího poplatku. Dle
získaných informací toto individuum zpoplatòovalo parkování osobních vozù deseti korunami za pùl hodiny na šatnový blok a nutno
podotknout, že s úspìchem. Dokazuje to, že nápaditost a drzost nìkterých našich obèanù je bezmezná. Skuteèní výbìrèí - zamìstnanci
mìstského úøadu v Ivanèicích, mají zelenou výstražnou vestu a jsou
oznaèeni legitimací se jménem a fotografií. Na parkovacích lístcích
èervené barvy je vyznaèen provozovatel - mìsto Ivanèice. A navíc
parkování je o tøi koruny levnìjší, než u "šatòáku".
/mask/

Bude ze zámku veřejný dům ?
XX/Miroslav/ Na dvanáctém
zasedání zastupitelstva mìsta Miroslavi dne 28. èervna bylo živì
diskutováno o další budoucnosti
místního zámku. Zprávu podával
místostarosta p.Volf spoleènì se
starostou Ing. Formanem.
XXZásadní informací je, že mìsto
Miroslav bylo kontaktováno firmou Medicus-stav s.r.o. z Plznì,
která o zámek projevila zájem.
Pøi jednáních, která probíhala
mezi radnicí a firmou Medicus,
se spoleènost pøedstavila a sdìlila zástupcùm mìsta dosavadní
podnikatelské aktivity, což je
provádìní rekonstrukcí památkovì
chránìných objektù. K využití
samotného zámku uvedla, že by
mìl sloužit jako školící støedisko,
reprezentativní prostory pro poøádání veøejných kulturních akcí,
jako jsou výstavy, koncerty, pøednášky a podobnì.
XXV nìkolika kolech jednání se
probíral text pøípadné smlouvy
o využití zámku. Pùvodním pøedpokladem bylo pronajmutí zámku
firmì Medicus na 8. let. Ta se
mìla zavázat bìhem této doby na
opravách proinvestovat 35 milionù
korun. Po této dobì by se zámek
firmì prodal za jednu korunu.
XXPochybnosti nastaly s výší
celkové èástky urèené na rekonstrukci. Podle projektu záchrany
zámku, které nechalo vypracovat

Palackého 113, 672 01 Mor. Krumlov
Telefon: 515 322 833
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ TZB, MONTÁŽE A SERVIS
VODOINSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ A PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY

!!! VÝPRODEJ ZBOŽÍ !!!
RUČNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ EINHELL
PÁKOVÉ VODOVODNÍ BATERIE METALIA

ZA CENY, KTERÉ JINDE NENAJDETE
PRODEJNY:
Miroslav
Husova 76
Tel.: 775 708 123

Moravský Krumlov
Pionýrská 539
(Za čerpací st. EURO OIL)
Tel. a Fax: 515 323 937
e-mail: krumlov@whccerny.cz

Znojmo
Tyršova 1
Tel.: 515 223 995
Fax : 515 223 996
e-mail: znojmo@whccerny

foto: mape

pøed nìkolika lety mìsto, by bylo
potøeba asi 110 milionù korun.
Firma ovšem hodlá investovat
pouze 80 milionù. Již zmínìných
35 bìhem prvních osmi let. Tato
èástka by mìla staèit jen na nejnutnìjší opravy.
XXObrat v postupu vyjednávání
nastal po návštìvì pana starosty
a místostarosty v Oslavanech.
Oslavany podobný problém již
øešily a mají své zkušenosti. Jisté
problémy by totiž nastaly s mož-

ným využitím zámku firmou po
prodeji, kdy už mìsto nebude
moci dìní na zámku ovlivòovat.
V úvahu proto pøichází oslavanský model, a to, po osmi letech
dát firmì dlouhodobý pronájem
s možností pøedkupního práva,
aby mìsto mìlo i nadále možnost
kontrolovat jeho využití. Z dùvodu
možného zneužití objektu v pøípadì prodeje napøíklad jako veøejného domu, se zastupitelé shodli
na variantì vypsání veøejného

referenda. Protože zámek je dominantou mìsta a je neodmyslitelnì
spjat s jeho historií, oèekává se
výrazný zájem obèanù. Pøípadné
negativní zkušenosti s novým
majitelem by mohly být bez referenda obèanù pøipisovány špatnému rozhodnutí zastupitelù.
XXMiroslavské zastupitelstvo se
usneslo pøipravit referendum
k postupu prodeje zámku v termínu
voleb do krajského zastupitelstva
v listopadu 2004.
/mask/

V Krumlově kamery hlídat nebudou
XX/Moravský Krumlov/ Odbor
prevence kriminality ministerstva
vnitra v roce 2004 realizoval program „Partnerství“. Projekt mìl
umožnit obcím získat úèelové
státní dotace pro nastartování
projektù prevence kriminality
a rychle reagovat na aktuální
negativní vývoj trestné èinnosti
v konkrétních lokalitách.
XXV rámci spolupráce Policie ÈR
a mìsta Moravský Krumlov byly
vypracovány dva projekty, které
se ucházely o tuto státní dotaci.
Jedním bylo vybudování mìstského kamerového monitorovacího systému, který mìl být
propojený s operaèním støediskem mìstské policie. V první fázi
dvì kamery na stále se rozšiøujícím sídlišti a jedna kamera na

hlavním námìstí, pøes které vede
dùležitá dopravní spojnice. Kamerový systém mìl pøi nepøetržitém
provozu zajistit v pøípadì incidentu okamžitý zásah výjezdové
skupiny mìstských strážníkù
a díky poøízenému videozáznamu
i obrazovou dokumentaci pro
následné šetøení.
XXDruhým projektem je vybudování víceúèelového sportovního høištì na sídlišti. V areálu by
mìla být horolezecká stìna, „U“
rampy a rùzné pøekážky pro
skateboard a koleèkové brusle.
Po vzájemných jednáních mezi
mìstem Moravský Krumlov
a ministerstvem bylo komisí
ministerstva vnitra rozhodnuto
ještì v letošním roce høištì vybudovat. Na tento projekt byly

z dotaèního programu vyèlenìny
finanèní prostøedky ve výši 293
tisíc korun. Celková stavba bude
stát cca 570 tisíc. Zbylou èást
penìz dofinancuje mìsto. Práce
na výstavbì høištì zapoènou ještì
letos v mìsíci záøí.
XXNa projekt kamerového systému, který byl mezi desítkami
žádostí hodnocen velmi kladnì,
nenašli ministerští úøedníci peníze a odložili jej na neurèito.
Projekt ve výši zhruba dva miliony
korun si ale pro plnou funkènost
vyžaduje nepøetržitou službu provozovatele, což by byla mìstská
policie. Po již schválených redukcích poètu strážníkù i provozní
doby by pøípadný noèní incident
v ulicích zachytila až denní smìna
z pásku videa.
/mask/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Inženýrská činnost ve výstavbě,
kompletní poradenská činnost
Příprava zakázky • Návrh stavby • Zajištění vypracování dokumentace k územnímu řízení • Zajištění
vypracování dokumentace pro stavební řízení • Zajištění vypracování dokumentace pro provedení
stavby - tj. tzv. realizační dokumentace • Zajištění vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele
stavby • Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli • Spolupráce při provádění stavby

Realitní činnost:
Pronájmy a prodeje komerčních objektů a pozemků
Zajiš ování znaleckých posudků a tržních ocenění
Ostatní zprostředkovatelská činnost
FUERTES DEVELOPMENT s.r.o.,
Stavebně obchodní a inženýrská spol. s r.o.
Provozovna: Čajkovského 1, 616 00 Brno
Tel.: 541 243 530, Fax: 541 243 530

®

SLEVY
AŽ 30 % !
čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

RI OKNA, s. r. o.

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

nám. 13. prosince č.8, 664 12 Oslavany
Telefon: 546 425 181
Zelená linka: 800 127 965
Mobil:
608 505 529
Fax:
546 425 286
E-mail: ribrno@ri-okna.cz, Web: www.ri-okna.cz

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY
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Generál Knorr jmenován Havárie v jaderné elektrárně byla v rámci cvičení
Ve støedu 23. èervna
čestným občanem Ivančic XX/Region/
probìhlo v zónì havarijního plá-

XX/Ivanèice/ Ve støedu 23. èervna v obøadní síni mìstského úøadu
Ivanèice byl slavnostnì jmenován èestným obèanem Ivanèic gen.
Miloš Knorr. Slavnostního aktu se zúèastnili význaèné osobnosti
mìsta, pøátelé a spolubojovníci z II. svìtové války. Generál Knorr
k pøíležitosti této význaèné události dostal památeèní diplom. V pøátelském rozhovoru zavzpomínal na svùj život. Narodil se v Ostravì
a od svých dvou mìsícù žil v Ivanèicích, odkud pocházeli jeho rodièe.
Prožil tu celé mládí a svá studentská léta na Gymnáziu. Poté se dostal
do Vojenské jezdecké školy a Vojenské akademie v Hranicích. Za protektorátu utekl pøes Slovensko a Støední východ do Francie. Tam se
dostal do Èeskoslovenské armády jako dùstojník a stal se osobním
poboèníkem generála Viesta. Když padla Francie, pøešel do Anglie, byl
proškolen a propùjèen anglické armádì, se kterou se zúèastnil ve druhé
vlnì invaze v Normandii. Loï, ve které se plavil, dostala pøímý zásah
a z šestiset vojákù pøežilo padesát. On byl jeden z nich. Ve Francii byly
jednotky pøeskupeny a postupovaly pøes Holansko do Nìmecka. Tam byl
Miloš Knorr do konce války. Poté se vrátil domù. V Èeskoslovensku
pùsobil jako profesor na Váleèné škole. Po roce 1948 byl perzekuován
a opìt musel prchnout. Pracoval ve Vídni s Amerièany na provìøování
uprchlíkù a pøes Nìmecko, už jako civilista, se dostal do USA, kde
žije dodnes v New Yorku. Za svoji èinnost jako kapitán získal
Anglický øád Britského impéria, Èeskoslovenský váleèný køíž a francouzská vyznamenání.
/mask/

Třičtvrtě miliardy do vody
XX/Ivanèice/ Zastupitelé projednávali dostavbu a rekonstrukci kanalizace v Ivanèicích, Alexovicích, Nìmèicích a Letkovicích. Na programu
byla žádost SVAKu Ivanèice o dotaci z kohezního fondu na zlepšení
kvality vod v øekách Jihlava a Svratka nad vodní nádrží Nové Mlýny.
Kohezní fond je urèen pro projekty evropského významu, zejména
v oblasti životního prostøedí, ochrany vod a nakládání s odpady.
Výhodou èerpání finanèních prostøedkù z fondu je, že se pøímo podílí
na financování konkrétních projektù. V pøípadì Svazku vodovodù
a kanalizací Ivanèice by mìlo jít o osmdesát procent celkové èástky.
S dalšími deseti procenty úèasti se poèítá ze státní dotace. Zbylá
desetina bude profinancována z kasy SVAKu.
XXCelková èástka pro celý „svazek“ je více jak tøiètvrtì miliardy korun,
a z této èástky zhruba 300 milionù bude urèeno pro samotné Ivanèice.
Z tìchto penìz by se nejprve zrekonstruovala èistírna odpadních vod,
dobudovala kanalizaèní sí• v obcích Alexovice, Nìmèice a Letkovice.
Pak by se zrekonstruoval hlavní páteøní sbìraè a nakonec by se provedla nová výstavba výtlaku odpadních vod z Oslavan.
XXVe stanovisku zastupitelstva mìsta Ivanèic bylo odsouhlasení
a akceptování zámìru svazku v jeho komplexnosti žádat o dotaci
z fondu EU. V dalším ujednání zastupitelé odsouhlasili navržený harmonogram prací: 1. rekonstrukce èistírny, 2. rekonstrukce páteøního
sbìraèe, 3. výstavba výtlaku z Oslavan.
/mask/

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

nování jaderné elektrárny Dukovany dosud nejvìtší cvièení složek
Integrovaného záchranného systému nazvané „Horizont 2004“.
Zapojil se do nìj kraj Vysoèina
a Jihomoravský kraj. O dùležitosti
svìdèí i úèast hejtmana JM kraje
Juránka. Šlo o nacvièení evakuace
pøi vzniku mimoøádné události
v elektrárnì, po pøedem urèených
únikových zónách. Akce se dotkla, kromì pracovníkù elektrárny,
úøadù, hasièù, Policie ÈR, Rychlé
zdravotní služby a Armády ÈR.
XXVše zaèalo v sedm hodin vyhlášením mimoøádné situace zpùsobenou fiktivní poruchou na JEDu.
V našem regionu si obèané mohli
povšimnout pøedevším zøízení
zábran na silnicích, evakuace dvou
škol a zøízení míst speciální oèisty.
V katastru obce Rouchovany se
provádìla dekontaminace terénu,
v Olbramovicích byla pøedvedena
ukázka dekontaminace techniky
a osob. Vojáci z 74. záchranné
a výcvikové základny z Buèovic
instalovali na silnici celkem tøi
dekontaminaèní rámy, kterými
postupnì projely dva autobusy

foto: jak

s dìtmi a nìkolik osobních vozidel. Obsluha rámù byla odìna do
nepromokavých oblekù a masek.
XXNa náš dotaz, jak to jde, vojáci
odpovìdìli: „Dá se to v tak hor-

Na rekonstrukci náměstí
budou žádat dotace
/Miroslav/ Mìsto Miroslav nechalo vypracovat projekt rekonstrukce námìstí Svobody. Na základì tohoto projektu hodlá žádat
o dotaci v rámci programu PHARE 2003 èást II. Podmínkou
pøidìlení dotace je uvolnìní finanèních prostøedkù z rozpoètu
mìsta. Proto zastupitelstvo mìsta na svém zasedání z 28. èervna
schválilo, že vyèlení v letech 2005 až 2006 finanèní prostøedky
z rozpoètu mìsta na financování projektu rekonstrukce námìstí
Svobody a to až do maximální výše 4,1 milionù korun bez DPH.
Jestliže bude žádosti vyhovìno a budou finanèní prostøedky z programu PHARE uvolnìny, mohlo by se poèátkem roku 2005 zaèít
s pracemi na rekonstrukci námìstí.
/jak/

Moravský Krumlov
obch. dům Jednota
tel.: 515 324 587

NOVÁ ŘADA KOMOD

kém dni vydržet, ale pøi opravdové
situaci bychom byli po hodinì
støídáni.“ Poté evakuovaní pokraèovali na høištì v Šumicích, kde
probìhla dekontaminace osob,

posádek autobusù a automobilù.
Po skonèení byly dìti odvezeny
po únikové trase do Lednice, kde
pro nì na závìr byl pøipraven
zábavný program.
/jak/

Uvolní školku pro knihy
/Ivanèice/ Zastupitelé na svém
zasedání odsouhlasili zrušení,
respektive slouèení mateøské
školy na ulici Majora Nováka
s mateøskou školou Na Úvoze.
Nedostatek dìtí i plánované sluèování vede k postupné redukci
mateøských školek.
XXTímto krokem se uvolní prvnì
zmiòovaná školka, která po nezbytných úpravách bude využita
jiným zpùsobem. Uvažuje se o
pøestìhování mìstské knihovny

ze stávajících prostor v mìstské
sportovní hale. Nové prostory, do
kterých by se knihovna nastìhovala, jsou výhodné i z hlediska
jejich polohy, protože dvì tøetiny
obyvatel Ivanèic bydlí právì na
sídlišti, kde se rušená školka
nachází. Uvažuje se také o tom, poskytnout nìkteré místnosti skautùm.
XXNa stìhování „vydìlá“ i sportovní hala, která jistì využije
uvolnìné místnosti pro sportovní
aktivity.
/mask/

IERACO - WECH s.r.o.
TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ A CHODNÍKOVÉ DLAŽBY

OZNAMUJE ZAHÁJENÍ

od 1.490 Kč

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení
• revize ruèního náøadí pøístrojem
SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
• projektová dokumentace
• revize domovních rozvodù
a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

VÝROBY A PRODEJE
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
A BETONOVÝCH
VÝROBKŮ

ELEKTROMONTÁŽE
RL A PE T
D
R
ŠE

(po tel. dohodì: 606 354 953, 602 758 327)

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 324 222
mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

Adresa provozovny:
Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459,
tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin
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Jak vybírat dodavatele služeb komerční bezpečnosti REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
XXV poslední dobì si jak mezi
podnikateli, tak i u soukromých
osob získává oblibu ochrana majetku prostøednictvím pøipojení
instalovaných bezpeènostních
systémù (EZS) na Pult centralizované ochrany (PCO). V souèasné
dobì pùsobí v ÈR velké množství
provozovatelù PCO, úroveò jejich
služeb je ale velmi rozdílná. Rozdíly jsou jak v provozovaném
zaøízení a technickém zajištìní
centrálního pracovištì, tak v odborné zpùsobilosti a pøístupu obsluhy.
XXV pøípadì, že se klient rozhodne využít tìchto služeb, vìtšinou
se zajímá pøedevším o cenu, nìkteøí pak ještì o garantovanou dobu
dojezdu zásahové jednotky. Málokdo se ale zajímá o to, jakou má
provozovatel reálnou schopnost
poskytnout kvalitní službu. Pøipomeòme si tedy alespoò nìkteré
základní aspekty, které by zájemce o tuto službu mìly zajímat.
XXPCO je jako jakékoliv jiné
zaøízení závislé na dodávce elektrického proudu. Obslužné poèítaèe i samotné zaøízení by proto
mìly být zajištìny pro pøípad
pøerušení dodávky elektrické
energie a následné možné ztrátì
dat a to jak v okamžiku výpadku
napøíklad zdrojem UPS, tak pro
dlouhodobìjší pøerušení dodávky
energie záložním generátorem.
Dále by zajištìní mìlo obsahovat
kvalitní pøepì•ové ochrany a celý
systém PCO by mìlo být možno
v pøípadì poruchy okamžitì
nahradit systémem záložním.
XXPro kvalitní funkci PCO je
dále nutností odpovídající poèet
vstupních telefonních linek, jejich
automatické pøeklápìní na jiné
v pøípadì obsazení èi poruchy,
možnost identifikace místa vyslání pøíchozích signálù, pøípadnì
možnost alternativního pøíjmu
signálù na jiném místì.
XXPracovištì PCO je obsluhováno
operátory a stejnì jako v jakékoli
jiné oblasti i zde hraje roli lidský
faktor. Pro minimalizaci rizika
selhání lidského faktoru by mìly
být samozøejmostí zpracování a
kontrola dodržování stanovených
postupù, smìrnic výkonu služby
a ostatních pøedpisù, pravidelná
školení, zvyšování kvalifikace

KOMERČNÍ
INZERCE
V
ZRCADLE
NA
TELEFONU
608 252 541

Omluva občanům
V minulém èísle jsem mylnì informovala o chystaných zmìnách
v èásti Kaèenka. Mým cílem bylo obèanùm sdìlit kladnou informaci,
avšak mùj pøeklep zpùsobil pravý opak. Rozpoutala jsem lavinu nedorozumìní. Tímto se omlouvám a otiskuji správné znìní textu:
V jednání je rekonstrukce mostku, vybudování nové lávky a po té
ROZŠÍØENÍ nebezpeèné zatáèky z dùvodu zajištìní vìtší bezpeènosti
chodcù. Dìkuji za pochopení.
Prustomìrská N.

Moravskokrumlovskou
radnici řídí opět starosta!

obsluhy v oborech užívaných
bezpeènostních a pøenosových
technologií a pravidelné rozbory
mimoøádných událostí s odborníky prevence kriminality. Tyto
záležitosti pomáhá velmi úèinnì
øešit napøíklad vhodnì zavedený
systém kontroly jakosti ISO 9001
èi jiné standardy jakosti.
XXDobrá bezpeènostní služba též
klade dùraz na co nejmenší fluktuaci zamìstnancù. Pøedevším
v pracovních funkcích operátorù
PCO a posádek zásahových vozidel
jsou žádoucí dlouhodobé zkušenosti
s bezpeènostní problematikou, což
pøedpokládá pøedevším seriozní
pøístup zamìstnavatele, odpovídající mzdu a zázemí. Samozøejmostí je stanovení a vedení
zamìstnancù k dodržování etického kodexu, jehož nedílnou
souèástí je i mlèenlivost o skuteènostech, které jsou významné pro
bezpeènost klientù.
XXTaké samotný dispeèink PCO
by mìl být odpovídajícím zpùsobem zabezpeèen proti možnému
pøepadení, vhodné jsou kamery
monitorujících pøístupové cesty
k objektu samotnému a pøípadnì
též systémem EZS, pøipojeným
na jiné monitorovací stanovištì,
což lze využít i pro pøípad

XX/Miroslav/ Vedení miroslavské radnice velmi reálnì uvažuje
o využití stávající èistírny odpadních vod v lokalitì „Rény“ pro
alternativní zdroj energie. Jednalo
by se o výstavbu nového závodu
vedle èistírny, který by èásteènì
využil stávajícího zaøízení pùvodnì urèeného a pøipraveného pro
bývalou Frutu, které je zatím nevyužito. Závod by zpracovával biomasu ze zemìdìlství. Poèítá se
s spoluprací zemìdìlských pro-

Jan Prustomìrský
• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény
Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

Potřebujete ihned řešit
Vaše bydlení?
Nabízíme Vám půjčku
s možností finančních prostředků
IHNED !!!
Příklad:

-

tržitì k dispozici pro alternativní
výjezd náhradní vozidla a též
možnost okamžitého nahrazení
stávajících vozidel v pøípadì
havárie èi technické poruchy.
XXV tomto èlánku jsme zmínili
jen rámcovì hlavní èást možných
problémù na stranì provozovatele PCO. Existuje øada dalších
okolností, k nimž je pøi výbìru
poskytovatele bezpeènostních
služeb tøeba pøihlédnout.
XXV každém pøípadì doporuèujeme volbu dodavatele služeb
komerèní bezpeènosti peèlivì
zvážit a nenechat se zlákat výhradnì nízkou cenou poskytovaných služeb.
XXTyto a další služby v oblasti
bezpeènosti nabízí firma TREBI
s.r.o. Pult centralizované ochrany
TREBI s.r.o. je situován v Tøebíèi a Brnì. Jednotlivé zásahové
jednotky pùsobí v oblastech:
Tøebíè, Velké Meziøíèí, Velká
Bíteš, Moravské Budìjovice,
Moravský Krumlov, Námìš• nad
Oslavou, Rosice, Ivanèice, Brno
/placená inzerce/
a Hustopeèe.
Najdete nás v Tøebíèi,
ul. Marie Majerové 751/6
Centrální dispeèink NONSTOP
tel.: 568 821 820, fax: 568 821
831, www.trebi.cz

Biomasa bude vyrábět elektřinu i teplo

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Moravský Krumlov
Bøízová 253

zdravotních potíží obsluhy PCO.
Èinnost bezpeènostní služby
samozøejmì nekonèí pøijetím
poplachové zprávy. Následný zásah
ve støeženém objektu by mìl být
veden profesionálnì a v mezích
pravomocí, daných zákony ÈR.
Pokud má bezpeènostní služba
zaveden systém kontroly jakosti,
jsou v nìm automaticky zahrnuta
pravidelná školení pracovníkù
zásahových jednotek od právních
otázek až po fyzický výcvik,
pohyb v terénu, prùzkum vnitøních
prostor, školení o funkci a vlastnostech bezpeènostních systémù
a zásadách asertivního jednání.
XXJakákoliv pracovní èinnost se
èasem stává rutinní a její kvalitu
je tøeba neustále provìøovat. Pro
svoji potøebu tak mùže èinit
samotný klient, nicménì zejména
v èinnosti bezpeènostní služby je
tøeba dùslednì dbát na kontrolu
vnitøní. Pracovníci zásahové jednotky by mìli být v nepravidelných intervalech, ale periodicky
provìøování zpracovaným systémem kontrol, který vykonávají
jejich nadøízení pracovníci. Poèet
vozidel a posádek musí být v odpovídajícím pomìru k poètu
pøipojených objektù, provozovatel PCO musí mít taktéž nepøe-

300.000,- Kč
nulový vklad
bez ručitele
měsíční splátka 1.900,- Kč

TEL.: 736 485 009

ducentù v Miroslavi a možná
i z blízkého okolí. Jelikož je tento
kraj zamìøený právì na zemìdìlskou prvovýrobu, nebyl by s nedostatkem zpracovatelné biohmoty
problém. Do úvahy pøichází
kukuøice, chlévská mrva a kaly
z èistírny, jejichž likvidace je
v souèasné dobì finanènì nároèná.
Tímto zpùsobem by suché kaly
naopak pøinesly užitek a vyrábìly
by elektrický proud. Využily by
se také silážní jámy, ve kterých

Firma Jan Košíček
GATEX

by se biomasa urèená ke zpracování v zimním období skladovala.
Výsledným produktem z tohoto
alternativního zdroje by byla elektrická energie a teplo, které se dá
dále využívat. Vytvoøilo by se i
nìkolik nových pracovních míst.
XXRada mìsta Miroslavi dostala
v dalším jednání o návrhu využití
objektu èistièky odpadních vod
pro tento alternativní zdroj
energie od zastupitelù souhlas
pokraèovat. /mask/

XXV minulém èísle tìchto novin jsem si posteskl, leè èlovìk má a musí
doufat ve š•astný konec. Poslední zasedání zastupitelstva tímto happyendem bylo. Po tøíletém snažení si koneènì zastupitelstvo vyhradilo
rozhodovat o všech investièních akcích i nákupech investic pro mìsto.
To znamená, že zastupitelé rozhodnou nejen o investièním zámìru, ale
i o složení výbìrové komise, schválí dodavatele a smlouvy o realizaci
vèetnì doplòkù. A poté starosta, jako statutární zástupce mìsta, smlouvu
podepíše. Zdá se to velice prosté a jednoduché. Pro vedení radnice
však bylo daleko pohodlnìjší øešit vše na radì, bez pøítomnosti
obèanù a jejich zvìdavých a dotìrných dotazù. Pravdou zùstává, že
radnièní koalice se svými jedenácti hlasy je stále schopna protlaèit vše,
ale už se o tom bude více vìdìt. Proto obèané krumlovští, úpìnlivì
prosím, navštìvujte v hojném poètu jednání zastupitelstva, která se
tak stanou skuteènì vìcí veøejnou. Nedovolme, aby to, co se koneènì
podaøilo, vyšlo nazmar. Ing. Boøivoj Župa, v M.Krumlovì 26.6.2004

Edy z Pekingu se rozloučil

XX/Moravský Krumlov/ V roce 2003 agentura AFS oslovila vedení
gymnázia v Moravském Krumlovì s žádostí, aby se ve školním roce
2003/2004 zúèastnili výuky zahranièního studenta. Bylo mu zajištìno
ubytování v hostitelské rodinì manželù Wechových a umožnìno v tomto
školním roce navštìvovat 2.A. místního gymnázia. Jmenuje se
Wenbin Zhu, ale spolužáci mu øíkají Edy.
XXDo Èeské republiky pøijel na výmìnný pobyt z Pekingu v Èínì,
odkud pochází. Hlavním problémem pro Edyho byla jazyková bariéra.
I pøesto se ve škole bìžnì úèastnil výuky, navštìvoval taneèní a hrál
závodnì basketbal. Pøed svým pøíjezdem vìdìl o ÈR jen to, že se tu
hraje fotbal a vaøí pivo. Jeho spolužáci a pøedevším rodina
Wechových mu s aklimatizací v novém prostøedí vydatnì pomohli.
Nauèil se pár vìt èesky, seznámil se s kulturou a aspekty naší zemì,
což bylo cílem celého programu.
XXNa závìr jeho studijního pobytu byla 28. èervna uspoøádána pedagogy
gymnázia beseda a formální rozlouèení. Pro pøíští školní rok by bylo
možné zaøadit do tohoto programu více studentù, ale nejsou dostateèné
ubytovací kapacity. Do hostitelských rodin by se mohli dostat studenti
napøíklad z Brazílie, Ekvádoru, Guatemaly, èi Hong Kongu.
/jak/

Liška má pro Vás překvapení
Snížením úrokových sazeb
je bydlení dostupné všem:

HYDROIZOLACE
PLOCHÝCH STØECH, TERAS
A PARKOVIŠ•

Vás zve k nákupu v nových prostorách
(bývalá akvaristika), Knížecí dům v MK
nám. T.G.M. 40, tel.: 515 322 119

Příklad: ...... 300.000 Kč
splátka ........... 1.900 Kč

úrok 4,8%

SYSTÉM SARNAFIL

ROZŠIŘUJEME NABÍDKU
O AKVARIJNÍ RYBY

BEZ RUČITELE

vèetnì klempíøských prací

DÁLE NABÍZÍME
ŠIROKÝ SORTIMENT:
• CHOVATELSKÝCH POTŘEB
• GRANULÍ PRO PSY A KOČKY
• KRMNÝCH SMĚSÍ PRO KRÁLÍKY,
KACHNY, NOSNICE
VŠE ZA VÝBORNÉ CENY

Těšíme se na Vaši návštěvu

NULOVÝ VKLAD

Fa Krchòavý
Mir. Knínice 179
mobil: 736 484 337

tel.: 515 334 049
tel./fax: 515 334 524

Marie Benešová
A BYDLENÍ JE VAŠE !!!
Přij te se informovat do naší kanceláře
nám. T.G.M. 40, Moravský Krumlov
1. patro (po bývalé České pojiš ovně)
otevřeno: po - pá 830-1200 a 1230-1600

Tel.: 515 321 246
603 327 050, 603 535 766

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov
tel.: 724 021 338,
e-mail: marie.bene@seznam.cz
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Odpově
a dodatečné sdělení dle tiskového
zákona k článku U nás v M.K. (Moravském
Kocourkově) v Zrcadle č. 11 ze dne 4.6.2004
a v Znojemském týdnu č. 23/04 ze dne 7.6.2004.
XXV èlánku U nás v M.K. (Moravském Kocourkovì) byla obsažena
skutková tvrzení, dotýkající se cti a dùstojnosti pana starosty Bartolomìje
Pitlacha a vedoucí finanèního odboru ing. Kláry Kalousové a zároveò
poškozující jméno a dobrou povìst mìsta Moravský Krumlov.
XXJedná se o informace zpochybòující výbìrové øízení na zhotovitele díla
„Rekultivace skládky Lerch“ dotovaného ze Státního fondu životního prostøedí
(dále SFŽP, Fondu). Pan ing. Michal Šotner, autor èlánku, uvedl chybné informace, nejvíce slovy cit.: „…Tato zmateènost graduje tím, že komise vydává
zprávu o posouzení a hodnotí nabídky jako zakázky malého rozsahu (do 500
000 Kè) a pøímo vybírá dodavatele. Na což nemá právo. Logicky z toho
vyplývá, že celá zpráva mìla být neplatná a návaznì samozøejmì i všechny
následující akty“. Toto nesprávné východisko pak autor èlánku dovedl až
k podezøení o naplnìní skutkové podstaty trestného èinu zneužití pravomoci
veøejného èinitele a navazujícímu tvrzení, že kauzou by se proto mìly zabývat orgány èinné v trestním øízení. U investice „Obnova zámeckého parku“
autor èlánku opìt z nesprávného tvrzení, že legislativa ukládá lhùtu maximálnì
pìt mìsícù od rozhodnutí ministra životního prostøedí do podpisu smlouvy
o dotaci, vyvozuje nesprávné závìry, že starosta dokumenty neète, že nám
fond dotaci kvùli zpoždìní smlouvy se SFŽP nepøidìlí, až po hypotetické
katastrofální dùsledky pro rozpoèet mìsta.
XXNa vysvìtlenou k jednotlivým bodùm tvrzení: 1. K výbìrovému øízení
na zhotovitele díla „Rekultivace skládky Lerch“. Na obì veøejné zakázky
probìhlo øádné výbìrové øízení dle § 49 odst.1. Vlastní rekultivace skládky
Lerch dle stavebního povolení è. 550/03 ze dne 2.10.2003, resp. veøejná
zakázka na její provedení je bezpochyby veøejnou zakázkou, jejímž pøedmìtem je nemovitost a platí pro ni, že obchodní veøejná soutìž se v takovém
pøípadì vyhlašuje až pøi veøejných zakázkách, kde výše budoucího penìžního
závazku pøesáhne 30 mil. Kè bez DPH. Postup veøejných zakázek na „Rekultivaci skládky Lerch“ stejnì jako „Obnovu zámeckého parku“ byl v souladu
se zákonem o zadávání veøejných zakázek. 2. K porušení podmínek poskytnutí dotace SFŽP na investice „Obnova zámeckého parku“. V rozhodnutí
ministra životního prostøedí o poskytnutí finanèních prostøedkù ze strany
SFŽP je mimo jiné stanoveno, že pokud pøíslušná smlouva nebude uzavøena
do pìti mìsícù od vydání rozhodnutí ministra životního prostøedí, má SFŽP
právo od jejího uzavøení odstoupit, což by znamenalo ztrátu podpory. Pokud
jsou na obou stranách v prùbìhu pøíslušných pìti mìsícù od vydání rozhodnutí
èinìny kroky vedoucí ke schválení smlouvy a podklady probíhají kontrolou
a schvalovacím procesem Fondu, jako tomu bylo v pøípadì mìsta Moravský
Krumlov, nevyužívá SFŽP svého práva od uzavøení smlouvy odstoupit.
Státní fond životního prostøedí na základì kontroly pøedložených dokladù vèetnì
výbìrových øízení obì smlouvy o dotaci podepsal a obì dotace postupnì uvolòuje.
XXPodrobné materiály k uvedené problematice doložené prùkaznými pøílohami a vyjádøením odborníkù, na prvém místì právníkù - specialistù na zákon
o zadávání veøejných zakázek a zákon o obcích, které byly projednávány
na 14. zasedání zastupitelstva mìsta dne 21.6.2004, prokazují, že rozhodnutí
ministra životního prostøedí ÈR è. 25170241, kterým pøidìlil mìstu Moravský
Krumlov podporu na rekultivaci skládky Lerch a rozhodnutí ministra životního prostøedí ÈR è. 08800331, kterým pøidìlil mìstu Moravský Krumlov
podporu na obnovu zámeckého parku, jsou realizována v souladu se zákonem
128/2000 Sb. o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, se zákonem 199/1994
Sb. o zadávání veøejných zakázek ve znìní pozdìjších pøedpisù a se smìrnicí
ministra životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního
fondu životního prostøení Èeské republiky
XXNa základì vyjádøení specialistù oèekáváme, že pokud bude opìt podán
podnìt k dohledu nad dodržováním zákona è. 199/1994 Sb. Úøadu pro ochranu
hospodáøské soutìže, bude se opakovat výsledek „kauzy“ bytová výstavba
v roce 2002 a „kauzy“ rekonstrukce obecní šatlavy v roce 2003, kdy Úøad pro
ochranu hospodáøské soutìže shledal podnìty neodùvodnìné.
XXUž jen na okraj: vzhledem k tomu, že pøedkladatelem materiálu pro veøejné
zasedání zastupitelstva mìsta byl pan starosta Pitlach, zpracovatelem vedoucí
finanèního odboru ing. Kalousová, není pravdivé ani tvrzení o otevøení nesprávné zásuvky a vìcech v ní uložených, které mìly zùstat mimo pozornost
obèanù. O vydìšených a zmatených tváøích pøedkladatelù a koalièních zastupitelù nemùže být ani øeè. Odpovìdi na položené dotazy byly vedeny obvyklým zpùsobem, což je možno doložit zvukovým záznamem zasedání.
XXOdpovìï a dodateèné sdìlení dle tiskového zákona k èlánku U nás
v M.K. (Moravském Kocourkovì) ve výše uvedeném znìní (pøed gramatickou
úpravou èasu minulého a budoucího ve vztahu k termínu konání 14. zasedání
zastupitelstva mìsta) jsme chtìli otisknout v Zrcadle è.12 ze dne 18.6.2004.
Bohužel se v èísle Zrcadla, které vyšlo pøed 14. zasedáním zastupitelstva
mìsta, na tento èlánek nenašlo místo.
XXZastupitelstvo mìsta na 14. zasedání dne 21.6.2004 vzalo na vìdomí pøedložená odborná posouzení právníkù a stanovisko auditorské firmy k projednávaným materiálùm, která potvrzují, že rozhodnutí ministra životního prostøedí
ÈR è. 25170241, kterým pøidìlil mìstu Moravský Krumlov podporu na rekultivaci skládky Lerch a rozhodnutí ministra životního prostøedí ÈR è.
08800331, kterým pøidìlil mìstu Moravský Krumlov podporu na obnovu zámeckého parku byla projednána v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích
ve znìní pozdìjších pøedpisù, se zákonem 199/1994 Sb. o zadávání veøejných
zakázek ve znìní pozdìjších pøedpisù a se smìrnicí ministra životního
prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního
prostøení Èeské republiky.
ing. Klára Kalousová, Bartolomìj Pitlach

Na ivančickém gymnáziu se vyučuje již 85 let
XX/Ivanèice/ V letošním roce
oslavilo 85. výroèí založení
(1919 - 2004) Gymnázium Jana
Blahoslava v Ivanèicích. Oslavy
probìhly ve dnech 25. - 27. èervna.
Ještì pøed oficiálním zahájením
oslav probìhla 20. èervna ve výstavní síni Památníku Alfonse
Muchy vernisáž výstavy umìleckých dìl absolventù školy. O
zahájení se postaral slavnostním
koncertem pìvecký sbor GJB
Blahoš. V sobotu byl Den otevøených dveøí, kde si návštìvníci
mohli prohlédnout výstavu o historii školy, jejích mezinárodních
kontaktech, projektu EU Comenius a partnerských školách.
K zakoupení byl Almanach k 85.

Peníze pro DDM Ivančice
/Ivanèice/ Zastupitelé mìsta Ivanèic rozhodli o daru Domu dìtí
a mládeže. Odsouhlasená èástka 30 tisíc korun bude použita
na opravu prostor v bývalé „hasièárnì“, které má DDM pronajaty
místo Besedního domu. Nejdøíve musí obì zúèastnìné strany
podepsat smlouvu. Èást daru bude v naturální podobì a pùjde
o poskytnutí stavebních kapacit potøebných na opravu. Zajiš•ovat
tuto akci bude technický a investièní odbor. Zbytek daru ve formì
finanèních prostøedkù pøevede mìsto na úèet DDM. Tyto prostøedky
jsou vyèlenìny z rozpoètu mìsta na rok 2004.
/mask/

Dny evropského dědictví
XX/Ivanèice/ Mìsto Ivanèice se
i v letošním roce aktivnì zúèastní
Dnù evropského dìdictví. Pro
mìsto samotné to bude v poøadí již
druhý roèník. Tato akce je významným celoevropským kulturnì poznávacím a spoleèenským
podnìtem k zamyšlení nad naším
vztahem ke kulturnímu dìdictví.
Od roku 1991 se každoroènì
poøádají v mìsíci záøí. Ivanèice

Rybník bude odbahněn
XX/Miroslav/ Mìsto Miroslav
hodlá investovat nemalé finanèní
prostøedky do ekologie. Situaci
kolem miroslavského rybníka, který se nachází v lokalitì „V Rénách“, se vedení radnice rozhodlo
øešit. V minulosti totiž docházelo
k tomu, že splašky z mìsta byly
svedeny právì do tohoto rybníka.
Situace se zmìnila až výstavbou
èistírny odpadních vod. Stále ale
tiká èasovaná ekologická bomba
v podobì kalù na dnì rybníka.
Rybník slouží jako významná
retenèní nádrž a jeho okolí je
domovem mnoha živoèišných
druhù, které jsou chránìny zákonem. Tuto, z hlediska ochrany

Bohutice: Prodejna Jednota s.d. MK, Branišovice: Prodejna Jednota s.d. MK, Dobelice:
Řeznictví a uzenářství Hrubý, č.p. 1, Dobřinsko:
Prodejna Jednota s.d. MK, Dolní Dubňany:
Smíšené zboží Hana Nekulová, č.p. 162, Horní Kounice: Obchod se smíšeným
zbožím Luboš Hájek, Hostěradice: Smíšené zboží Josef Loveček, č.p. 430,
Ivančice: KIC, Palackého náměstí 9, Jamolice: Prodejna Jednota s.d. MK,
Jezeřany: Prodejna Jednota s.d. MK, Lesonice: Prodejna Jednota s.d. MK,
Miroslav: MěKS, náměstí Svobody 13, Moravský Krumlov: MěKS, Břízová 254;
Informační centrum, Smetanova 167; MěÚ, Klášterní nám. 125, Olbramovice:
Prodejny Jednota s.d. MK Oslavany: KIS, Dělnický dům, Široká 2, Petrovice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Rybníky: Prodejna Jednota s.d. MK, Tulešice: Smíšené
zboží Jaroslava Rozmahelová, č.p. 28, Vedrovice: Prodejna Jednota s.d. MK,
Vémyslice: Prodejna Jednota s.d. MK, Višňové: Smíšené zboží L. Moravec.

do nově otevřené specializované prodejny
masa a uzenin v Prosiměřicích.
Čeká na Vás široká nabídka čerstvé chlazené i mražené drůbeže, výrobků
z drůbežího masa a masouzenářských specialit.
Již tradičně zařazujeme pro vyznavače zahradního posezení a grilování sezónní
program, letos obohacený o celé krůty a kuřata v grilovací (opékací) úpravě.
Nezapomínáme ani na Vaše domácí mazlíky a nabízíme možnost ušetřit Vaší
peněžence leckdy nemalé výdaje spojené s nákupem suchých krmných směsí.
Polévkové kosti, drůbeží hřbety a kůže u nás pořídíte za cenu od 3,- Kč/kg.
Znojmo
Práče

MK

Kyjovice
Prodejna
PROSIMĚŘICE

pøírody cennou lokalitu, je potøeba uchovat i do budoucna. Proto
radnice nechala zpracovat projekt na úpravu a odbahnìní
Miroslavského rybníka. Dle
tohoto projektu bude na práce
zapotøebí zhruba 16,5 milionu
korun. Mìsto bude na státním
fondu životního prostøedí žádat
o dotaci ve výši 80% z celkových
nákladù. V mìsíci záøí by už mìlo
být o pøidìlení financí rozhodnuto a ještì na podzim tohoto roku
se rybník vypustí a zahájí se práce.
V této problematice zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo z rozpoètu
pro pøíští rok vyèlenit èástku 3,3
milionu jako 20% podíl mìsta. /jak/

STAVEBNINY PLUS,
spol. s r.o.
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

Moravský Krumlov
a okolí 2004
zakoupíte na těchto
místech:

35,-

počínaje dnem 20. července 2004
si Vás firma MASIKO dovoluje
pozvat k nákupům

Využijte možnosti nákupu za zaváděcí ceny.

hodlají v letošním roce zpøístupnit pìt památek. Jedná se o kostel
Nanebevzetí Panny Marie, vèetnì
vìže, Památník A. Muchy i se
sklepními prostory, kaple
Nejsvìtìjší Trojice, židovský
høbitov a kostel sv. Petra Pavla
v Øeznovicích. Náklady na tuto
akci v èástce okolo šesti tisíc budou uhrazeny z rezervy rady mìsta
Ivanèic.
/mask/

foto: archiv

KATALOG
FIREM

Vážení zákazníci,

Otevírací doba: út-pá 730-1130 1330-1730, so 700-1100
Parkoviště u provozovny. Tel./zázn.: 515 334 796

založení gymnázia a drobné
upomínkové pøedmìty.
XXBezbariérovou budovou školy
provádìli studentky a studenti.
Nejdùležitìjší èástí oslav byla
slavnostní pedagogická rada a poté
prùvod k pomníku Jana Blahoslava od budovy školy a slavnostní
shromáždìní v kinì Réna. Bývalí
absolventi se v podveèer setkávali podle jednotlivých roèníkù
v restauracích ve mìstì a okolí.
Závìr oslav byl pojat spíše sportovnì. V tìlocviènì gymnázia
probìhl turnaj absolventù v košíkové. Koneènou teèku za oslavami udìlal odpolední koncert
Marthy a Teny Elefteriadu v kinì
Réna.
/jak/

HYDROIZOLACE
SKLOBIT G200 S40

71,80 Kč/m2

HRANOL DŘEVĚNÝ
100/100/4000 mm

249,90 Kč/ks
VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

www.stavebninyplus.cz

KOUPELNOVÉ STUDIO

AXIS,

o.z.

SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní 394 (areál OSP)

LETNÍ SLEVY
PØI ZAKOUPENÍ KOMPLETNÍ KOUPELNY

SLEVA -10%
a navíc slosování o vìcné ceny (televizor, hi-fi, ...)
Moravský Krumlov otevøeno:
Po-Pá: 8.00 - 17.00 hodin
Sobota: 8.00 - 12.00 hodin
Telefon, fax: 515 324 609

ZDARMA
NÁVRHY KOUPELEN NA POÈÍTAÈI
PORADENSTVÍ PRACOVNÍKÙ DESIGNU

nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk - ZRCADLO 5
Zveme Vás do prodejny
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OČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELA
Poliklinika APEX
Znojemská 235
Moravský Krumlov
po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdr. střed.)
Nádražní 526
Hrušovany nad J.
po-pá 800 - 1630

• KE KAŽDÝM NOVÝM BRÝLÍM
pevné pouzdro zdarma
• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

Lubomír Becha

HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény
Špièkový materiál, ivotnost a 50 let.
Záruka na práci 10 let.
Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Burešová Vlasta
Sídlištì 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

C E N E C O . C Z , s . r. o .

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

Naše nabídka pro Vás !

Kontakt - předváděcí a informační centrum:
Ivančice, Drůbeží trh 13, tel./fax: 546 434 312,
mobil: 603 569 672, 603 448 102, e-mail: ceneco@seznam.cz

Tel.: 515 333 121, 515 334 276
POZOR !!! OD PRÁZDNIN
OTEVÍRÁME v sobotu již od 7 hodin!
Po - Pá: 7 - 17 hod., So: 7 - 12 hod.

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

I o prázdinách platí akční cena na betonovou krytinu

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

Omítkové směsi: CEMIX, PROFI • Zateplovací systémy
Sádrokartonový systém • Cihelné bloky P+D
Betonové bednící dílce a štípané bloky • Zámkové dlažby
Plovoucí podlahy • Letní ceny pevných paliv

JOSEF REITER

B A Z É N Y

VODA • TOPENÍ • PLYN

TRUHLÁØSTVÍ

Najdete nás i ve Znojmě v Nové nemocnici,
na nám. Svobody 5 a na hr. přechodu Hatě

Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

Prodej interiérových dveří a obložkových zárubní SOLO
Kompletní servis: Dveře, zárubně, dveřní kování,
doprava do bytu, domu, na stavbu, zabudování do staveb

W H C therm., s.r.o.

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

Vedení úèetnictví a úèetní poradenství
vèetnì zpracování daòového pøiznání
fyzickým a právnickým osobám.

Stavíte rodinný dům, chatu ? Provádíte rekonstrukci bytu ?
Uvažujete o výměně dveří ve Vaší domácnosti ?

ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • BETONOVÉ • PLASTOVÉ
VENKOVNÍ • VNITŘNÍ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ
DODÁVKY NA KLÍČ VČ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA

IZOLACE PROTI VODĚ
VÝROBA
EUROOKEN,
DVEØÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádra ní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

SPODNÍ STAVBY • PLOCHÉ STŘECHY
TERASY • BALKONY • NÁDRŽE • JÍMKY

ELEKTROINSTALACE NN - VN
SILNOPROUD • SLABOPROUD • OSVĚTLENÍ • HROMOSVODY
KABELOVÉ ROZVODY
DODÁVKY • MONTÁŽ • REVIZE • SERVIS • PORADENSTVÍ

Bazény VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov, 672 01
tel./fax.: 515 324 646, 515 324 863, mobil: 777 123 750

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Okružní 394, v areálu OSP
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341
email: osp-mk@volny.cz

Euro okna
Euro dveøe
Pergoly
Zimní zahrady

9
9
9
9

Kvalita už nemůže být levnější !!!
5-ti komorový profil FINSTRAL BLOK, šířka 105 mm
Řešení, které NIKDO nemá!
Dvořákova 21 - Agrodům, Znojmo
tel.: 736 688 665, 515 225 696, fax: 515 225 699

www.plastovaoknafinstral.cz
kontaktní místo Medlice 20, tel.: 515 339 345, 736 688 592

OFSETOVÝ TISK
knihtisková rotačka
rotačkové číslování
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce
Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty
TISKÁRNA
Moravský Krumlov

Pavel Šašinka
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
GSM: 777 769 809

Nemusíte
chodit daleko !
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Permoníci v Oslavanech
XX/Oslavany/ V dopoledních hodinách 25. èervna mohli obèané Oslavan spatøit v ulicích prùvod skøítkù. Nejednalo se o skuteèné skøítky,
ale dìti z oslavanských mateøských škol, které se louèily se školním
rokem. Tuto tradici založily uèitelky mateøských školek, které inspirovala povìst o permonících z místních dolù. Podle této povìsti má
každý kopec v okolí Oslavan svého ochránce v podobì permona. Dìti
v kostýmech i se svými pedagogy prošly mìstem a daly tak veselým
výskotem všem najevo, že už jim zaèínají prázdniny. Nìkteré z nich se
po prázdninách stanou žáky Základní školy v Oslavanech. Na závìr se
v Dìlnickém domì uskuteènilo pásmo vystoupení.
/jak/

Pohádková cesta Rešicemi
XX/Rešice/ Letos již podruhé poøádala OB Rešice pro dìti „Pohádkovou cestu“. Start a cíl byl na pohádkové celnici na návsi v Rešicích.
Zde každý úèastník obdržel pohádkový pas ke vstupu do pohádek.
V každé pohádce dìti plnily úkoly, za které dostávaly do pasu razítko.
První zastavení bylo u hajného Robátka a jeho Vìtrníka, kde urèovaly
stromy, zvíøata a ptáky. Dále navštívily perníkovou chaloupku, vílí
potok, makovou panenku a motýla Emanuela, babku koøenáøku a další.
Poslední zastavení bylo u princezny ze mlejna. Zde musel každý pøenést
pytel mouky pøes lávku z mlýnice na vùz a také vyprat plenky. Práci kontroloval èertík, vodník a roztomilá Terinka. V cíli každý obdržel obèerstvení
a sladkou odmìnu. Program se líbil nejen dìtem, ale i všem ostatním, kteøí
se pøišli podívat. Veèer následovala diskotéka pro dìti. Za dìti i rodièe poøadatelùm dìkuji a všichni se tìšíme na další akci.
Eva Ryšavá, Rešice

Vítání léta na „Vrabčáku“

Karty, numerologie, regresní terapie, Feng Shui, ...
XXMožná jste si také v novinách
èi jinde pøeèetli inzerát, kde se
nabízely kromì výkladu karet
také služby, o kterých jste nìkteøí
nevìdìli co si máte myslet, jiní
byste si zase nìjaké vysvìtlení
našli, ale … je to opravdu tak?
Pokud máte chvilku èasu, možná
vám toto moje povídání poodhalí
trochu tajemna. Protože se sama
zabývám touto èinností, vím, že
nìkdo ze zásady nìèemu nevìøí,
ale když mu náhodou na•uknu
pár vìcí, nestaèí se divit. Myslím
si, že tìchto nìkolik øádkù nìkomu
mùže trochu pomoci pøi vytvoøení si svého názoru.
XXZaènìme tím nejznámìjším
- KARTAMI - které mají pro
nìkoho magickou pøitažlivost,
pro nìkoho jsou to „èertovy
obrázky“ a pro nìkoho opravdu jen
karty hrací èi karbanické. Výklad
karet je intuitivní a energetická
záležitost, kdy si zájemce sám karty
zamíchá, a tím do nich pøedá
svou vlastní energii. Pak teprve
po vyøèení otázky karty vytahuje
- to aby jeho ruka vytáhla ty
správné. A vìøte nebo nevìøte,
když nìkteøí døívìjší klienti pøijdou znovu po nìjaké dobì a položí stejnou otázku, odpovìï je
zase taková, jako pøedtím. A to si
kartáø nemùže pamatovat všechny lidi, kteøí ho navštívili, ne tak,
aby si pamatoval, co se ho kdo
ptal - a jaká byla odpovìï!
Prostì to funguje.
XXDalším oborem, kterému se

vìnuji, je NUMEROLOGIE. Zde
se vychází z data narození, køestního jména a pøíjmení. Z tìchto
údajù se dají vyèíst schopnosti
èlovìka - to je hlavnì vhodné pro
rodièe, kteøí si lámou hlavu s tím,
kam jen tu svou dceru nebo syna
mají dát po ukonèení základní
školy. Jestli se dítì hodí ke studiu,
nebo bude zruèné manuálnì, zda
pro nìho bude vhodná práce v kolektivu èi samostatný výzkum.
Také se na mne obracejí snoubenci, abych jim zjistila, které
datum je vhodné pro uzavøení
sòatku a jak bude nové pøíjmení
pùsobit na mladou paní. Je vhodné provìøit, zda se vùbec lidé
k sobì hodí pro spoleèný život
a na co si mají dát pozor!!! No
potom, až se narodí jejich potomek, jaké mu vybrat to nejvhodnìjší jméno, aby se hodilo
k pøíjmení a nepùsobilo tak malému èlovíèkovi problémy hned,
jak pøijde na svìt! Pøi nevhodné
kombinaci jména a pøíjmení se
pak tøeba rodièe nestaèí divit, jak
je jejich dítì neklidné, ve škole
nedává pozor, vzteká se apod.
Nìkdy je dobré ještì provìøit
pùsobení bydlištì na toho èi onoho
èlovìka, pokud má jakékoliv
problémy. A také nìco pro podnikatele èi zamìstnavatele. Urèitì
by každý, kdo pøijímá nového
pracovníka, rád vìdìl, jestli bude
spolehlivý a pracovitý, jaké bude
mít vlastnosti, jestli má pøedpoklady pro obor, o který se uchází.

ilustraèní foto

Jestli bude zdravý nebo promarodí vìtšinu pracovního èasu. Jak
vybrat toho pravého z nìkolika
uchazeèù? - Proè neporadit?
Urèitì se to každému v budoucnu
vyplatí, i když za to bude muset
nìjakou korunu zaplatit. Také pøi
podpisu dùležité smlouvy je
vhodné se poradit s èísly, aby
v budoucnu bylo vše v poøádku
a nevznikly závažnìjší problémy.
XXPokud má nìkdo velké starosti
vztahové, nebo by se rád zbavil
jakékoliv závislosti (kouøení,
alkohol, rùzné úchylky…), pak je
lze øešit pomocí REGRESNÍ
TERAPIE, nahlédnutím do minulosti blízké èi vzdálenìjší, tedy až
do minulých životù. Nìkdy to
trvá øadu hodin a je to nároèná
psychická práce pro auditora i
„pacienta“. Ale vyplatí se! Èlovì-

ku se uleví, problém se vyøeší a jeho další život plyne pokojnì.
XXFENG SHUI, také psáno feng
šuej (vítr - voda) je staré èínské
umìní pro rozproudìní energií
v bytì, domì èi jinde, abychom
se zde cítili pøíjemnì a skvìle.
My i naši pøátelé. Jak napø. orientovat vùèi svìtovým stranám dùm,
který chceme postavit. Kam je
nejvhodnìjší v nìm umístit
kuchyò a v ní sporák, kam ložnici
a v ní postele, aby se nás držely
peníze, když už je vydìláme.
Kam s kvìtinami, vodou a vùbec
jak na to, aby nás nic nerušilo.
XXKdybyste nìèemu nerozumìli,
chtìli se na nìco zeptat, nebo
potøebujete poradit, ráda pomohu
a poradím. Mùžete zavolat, domluvíme se. Tel. 603 497 555
Mgr. Sylva Skálová, Ivanèice

Havajské ostrovy - ostrov Oahu, Big Island a Pearl Harbor
foto: mask

XX/Moravský Krumlov/ V sobotu 19. èervna již poètvrté poøádalo
Místní sdružení ODS v Moravském Krumlovì akci nazvanou „Vítání
léta“. Každoroèní taneèní zábava byla letos zpestøena programem
pøipraveným šermíøskou skupinou REGNUM FORTIS. I pøes nepøíznivé poèasí jejich více jak pùlhodinové pøedstavení v plné zbroji
a s hoøícími louèemi sklidilo obdiv divákù. Taneèní zábava s rokovou
kapelou ARCUS i v dešti nakonec pøilákala na dvì stovky lidí. Akce
konaná na pøelomu jara a léta vznikla na základì spoleèné myšlenky
p. Marty Procházkové a p. Libora Kosoura. Místní „ODSka“, jako
jediná z politických stran, chce v poøádání tìchto kulturnì-zábavných
akcí pokraèovat v pøíštích i nevolebních letech. Poøadatelé dìkují
sponzorùm a všem, kteøí pomáhali pøi organizaci této akce.
/abé/

Budou slavnosti meruněk
XX/Miroslav/ V letošním roce se 16. èervence v Miroslavi uskuteèní
již 5. roèník Meruòkobraní v novì zrekonstruovaném kulturním domì.
Akce Zahrádkáøù a radnice smìøuje k propagaci tohoto tradièního
ovoce v Miroslavi. Od 20.00 hodin probìhnou v kulturním domì tøi
soutìže: Meruòkovým králem se stane ten, který sní co nejvìtší poèet
meruòkových knedlíkù z odpalovaného tìsta v èasovém limitu dvaceti
minut. Meruòkovice roku je soutìž o nejlepší pálenku, a Meruòkou
roku bude ocenìn nejhezèí plod. Poøadem bude provázet Vítìzslav
Jandák a zahraje Moravìnka. Letošní kuriozitou je darování vzorkù
pálenky. Doprovodným programem je výstava nerezových šperkù,
obrazù a keramiky.
XXNásledovat bude 17. èervence již 15. Jarmark u Floriána. V devìt
hodin bude zahájen slavnostním prùvodem pøed kulturním domem. Poté
zaènou soutìže hasièských družstev, posezení s obèerstvením a cimbálovou hudbou v letním kinì, ukázka historické bitvy z období tøicetileté války a táborový život a výcvik tehdejších vojákù. Dùležitou akcí
bude ve 14. hodin slavnostní odhalení sochy „Miroslava“ akademického
sochaøe Krbálka v zámeckém parku za úèasti význaèných hostù a osobností veøejného života. Od 10. hodin bude také zahájen Den otevøeného
letištì na novém letišti AIRCON a v 15 hod. letové ukázky UL letadel.
Veèer bude na koupališti taneèní zábava poøádána hasièi. Zahrají
kapely Alibi a Sabrin. Po celý den bude probíhat výstava s ochutnáváním vzorkù vín ve sklepì pod zámeckým mostem.
/mask/

Templářský štít 2004
XX/Biskoupky/ V pøekrásném pøírodním areálu Pod Templštýnem se
dne 19. èervna konal festival folku, country a blugrassové hudby
„Templáøský štít“. Na tomto již druhém roèníku v nádherném, skalami
lemovaném údolí øeky Oslavy, se pøedstavily skupiny Hop Trop, Maranta,
Colorado, B.T.T.P., Salklabana, Køídla, Duo Rivolovky a další.
Jednotlivé produkce zpestøila taneèní country skupina Ajeto! z Ivanèic.
Snad jen na závìr èásteènì pokazilo celou akci deštivé poèasí. To však
organizátory nezaskoèilo. Jednotlivá vystoupení pøemístili do sálu, kde
se pokraèovalo v pøíjemné náladì do noèních hodin.
/jak/

XXHavaj - prý nejkrásnìjší zemì
svìta, souostroví proslulé svými
pøátelskými polynéskými obyvateli, svou melodickou hudbou,
svými surfaøi a snad s nejlepším
podnebím planety, svými prý
nejkrásnìjšími plážemi svìta vèetnì slavné Waikiki Beach. Pro ty,
co si pod slovem Havaj pøedstavují jen synonymum pohody a
lenošení, pøipomínám, že je to
opravdová zemì nacházející se
na severní polokouli v tropické
èásti Tichého oceánu, asi nìkde
uprostøed mezi Amerikou a Asií.
Havajské souostroví je padesátým státem USA a to od roku
1959. Hlavním mìstem je Honolulu, které se nachází na nejlidnatìjším ostrovì Oahu. Tìžištì
pøíjmù leží na turismu a v malinké
míøe ještì na posledních zbytcích
zemìdìlství (cukrová tøtina,
ananas, káva). Vedle angliètiny tu
je zøídka slyšet havajštinu.
XXHavajské ostrovy jsou v podstatì hory (sopky) a vzhledem
ke stálým vzdušným proudùm
se veškeré srážky zastavují o
východní svahy tìchto hor. Návìtrná strana Oahu není výjimkou
a co víc, vzhledem ke strmosti
a výšce pohoøí Koolalu Mountains
se již odpoledne dostává do stínu
tìchto hor. Vzhledem k tìmto
skuteènostem se tu témìø nevyskytuje žádná forma ubytování
pro turisty a je spíše domovem
chudší vrstvy obyvatel. Pøesuneme svùj zájem na North Shore.
Tohle krátké pobøeží je ve znamení surfingu. Vyskytují se zde
údajnì nejvìtší vlny na pobøeží
USA dosahující výšky až 15
metrù. Pak už toho moc nezbývá,
snad ještì Waikiki se svou
proslulou pláží Waikiki Beach
XXBig Island ve vás naopak
zanechá mnohem lepší pocit,
snad právì pro tu svoji vìtší
havajskou autentiènost. I tak ale
nemá, vzhledem k ostrovní izolovanosti, prùmìrnì zvídavý cestovatel po týdnu na ostrovì co
dìlat. Ti, co by zde chtìli najít
svou pøedstavu o prsatých Havajankách vlnících se v bocích,

které každého návštìvníka pøivítají s lei (kvìtinový vìnec, který
se dává hostùm kolem krku),
musím ale zklamat - tuto tváø
Hawaie už dávno spláchla historie.
Aèkoliv Big Island je zdaleka
nejvìtším ostrovem Havajského
souostroví a pøestože by se do
nìho vešli všichni jeho ostrovní
„bratøi“ z celé poèetné havajské
ostrovní rodinky, nepøedstavuje
okružní cesta nijak zvláš• velkou
výpravu. Na pøejetí ostrova
napøíè staèí slabé dvì hodinky.
Dalo by se zjednodušenì øíci, že
Big Island tvoøí dvì hory. Na
vrcholu Mauna Kea je astronomická observatoø, pyšnící se
vynikajícími pozorovacími podmínkami, protože okolní vzduch
je mimoøádnì èistý. Druhá hora

lávový proud. Proudy lávy stékají pod povrchem zchladlé krusty
do moøe. Za sykotu a pod oblaky
páry pak vznikají nové kusy
zemì. Zajímavý je výlet po
lávových polích. Jižnì od vesnice
Pahoa se dostanete až k místu,
kde láva vytéká do moøe. Jihovýchodní oblast Big Islandu je liduprázdná a pustá. Prý tu bývaly
nìjaké rybáøské vesnice. Když tím
mrtvým svìtem dojdete až k místùm, kde láva vytéká do moøe,
potkáte tam nemálo lidí s opodál
zaparkovanými auty, kteøí tam
pohodlnì dojeli po cestì odkudsi
z jiné strany. Místo, které nese
název Kilauea, pøedstavuje shluk
kráterù o prùmìru od desítek do
nìkolika set metrù. Dokonalý
obraz místa pøírodních bìsù je

Havai-Waikiki Beach

se jmenuje Mauna Loa, a na
rozdíl od své severní sestry je
stále sopeènì aktivní. Po jediné
okružní silnici jižním smìrem je
vesnice Volcano, støedisko všeho
sopeèného. Naivní pøedstavy o
tom, že každá poøádná sopka
kouøí a chrlí popel, lávu a kamení
ze svého kráteru na vrcholu, se
rozplyne. Stejnì tak vrchol sopky
Mauna Loa, na jehož jižní stranì
vesnice Volcano leží, pokrývá
v souèasné dobì mírumilovná
snìhová èepice. Sopka si momentálnì ulevuje ze svého jižního
boku. Vyvìrá tu ze zemì žhavý

doplnìn množstvím kouøících
sopouchù, obrovských povrchových puklin a intenzivní všudepøítomný sirný zápach nenechá
nikoho na pochybách, že sopka
ještì neøekla své poslední slovo.
To je ostatnì vidìt i v Jaggar
muzeu, které je souèástí vulkanologické observatoøe. Kromì
øady fotografií, filmù a jiných
zajímavých faktù ze života sopky
mùžete také vidìt aktuální výstupy ze seismografických stanic,
kterými je celá oblast peèlivì sledována a právì v oblasti kráterù
Kilauea se ruèièky seismografù

urèitì nenudí. Nejjižnìjší bod
Big Islandu zároveò pøedstavuje
i nejjižnìjší bod USA. Je tam
takový polomaják, možná víc
výstražná lampa než maják, a
pusto. Z místních útesù se pøi
troše odvahy dá krásnì skákat asi
z 12-ti metrové výšky do moøe.
Jestliže východní èást se docela
zelená, pak západní je už z døíve
popsaných dùvodù suchá a skoro
pustá. Hlavním mìstem této
strany je Kailua, kterému, nevím
proè, nikdo neøekne jinak, než
Kona. Vzhledem ke stálému
sluneènému podnebí je to centrum turismu na ostrovì. Musím
dodat, že v porovnání s tím, co je
vidìt na Oahu, si Kona v tomto
ohledu vede dobøe; živé ulice
poseté krámky se suvenýry a restauracemi vám alespoò trochu
poopraví názor na turistické dìní
na Havaji. A proto Aloha! Vítejte!
XXPearl Harbor urèitì stojí za
prohlídku. Vládnou zde pøísná
bezpeènostní opatøení a do areálu
se vám podaøí pronést jen fo•ák
èi kameru, ovšem bez brašny.
Žádné jiné zavazadlo nepøipadá
v úvahu. Prohlídka Pearl Harbor.
sestává z asi dvacetiminutového
filmu, který pøináší nejen
události ze 7. prosince 1941, ale
vysvìtluje také, co pøimìlo Japonce zaútoèit na USA neèestnì
bez vyhlášení války. Pak následuje krátká cesta lodí k samotnému památníku, který je postaven
pøímo nad lodí Arizona. Na jedné
z vnitøních stìn budovy památníku jsou jména všech vojákù
pohøbených uvnitø lodi Arizona.
Nìkterá z nich se opakují nìkolikrát a není to jen shodou jmen;
ve spoleèném ocelovém hrobì
pod hladinou moøe tu leží nìkolikero bratrù a otcù se syny. Pod
hladinou je vidìt potopená loï,
z níž dodnes na nìkolika místech
vytéká olej. Ty duhové skvrny,
které olej na hladinì vytváøí, prý
pøedstavují slzy potopené lodi.
Nikdo nedokáže odhadnout, jak
dlouho to ještì bude trvat, ale
jisté je, že loï takto pláèe již
šedesát let.
/jak/

Nejsnadnější výběr
Vaší dovolené

.
2
1
E
M
Á
R
Í
V
E
OT

E
C
N
E
V
R
E
Č

pobytové zájezdy v tuzemsku i v zahraničí • poznávací zájezdy
exotické pobyty • léčebné a lázeňské pobyty
LAST MINUTE - aktualizace denně

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
po - pá: 9.30 - 12.30 a 13.00 - 17.00
so: 9.00 - 11.00
Zastupujeme cestovní kanceláře z celé České republiky s pojištěním proti úpadku
FISCHER • ČEDOK • MEGA TRAVEL • ALEXANDRIA • EXIM TOURS • SUNNY DAYS • INGTOURS • A DALŠÍ
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Rozhledna Vlad. Menšíka Na kolech po vinařské stezce
XX/Ivanèice/ Klub èeských turistù, obec Hlína a mìsto Ivanèice se
spoleènými silami snaží vybudovat rozhlednu Vladimíra Menšíka v obci
Hlína. Rozhledna tu už kdysi bývala a jsou tu pro ni mimoøádnì dobré
podmínky. Výhled stojí za to, bìžnì jsou vidìt obce jižní Moravy,
Pálavské vrchy, Bílé Karpaty a v Rakousku Liské vrchy nebo Alpy.
XXK této aktivitì se pøihlásili ivanèiètí turisté, kteøí zaèali výstavbu
pøipravovat. Rozhledna bude vysoká dvaadvacet metrù v nadmoøské
výšce 450 metrù. Podle projektu, který zdarma vypracoval Ing. Arch.
Èuhela, bude na 2,5 m vysokém kamenném soklu stavba ze døeva.
Celkové náklady jsou asi milion korun.
XXJiž v roce 2001 byla jihomoravským krajským úøadem povolena
sbírka. Ta byla v kvìtnu letošního roku ukonèena a pøipravuje se
proúètování krajskému úøadu. Byla sesbírána èástka pøevyšující 430
tisíc korun. I když ještì není celá èástka potøebná k výstavbì pohromadì,
s první èástí výstavby se zaène již na podzim, kdy by mìl být postaven
kamenný sokl. V tomto smìru se usneslo i zastupitelstvo a po diskusi
odsouhlasilo zrušení ustanovení ve smlouvì, které podmiòuje zaèátek
výstavby až po nashromáždìní celé èástky potøebné k realizaci. Jestli
se bude pokraèovat ve sbírce, není zatím jisté, ale formou daru mùže
pøispìt každý už dnes.
/mask/

Dovezly republikové zlato

XXVšechna družstva, která se umístila na druhých místech v krajských
soutìžích, se ve dnech 18. - 20. èervna utkala na turnaji v Pøerovì
o Pohár ÈR v národní házené. Mladší žákynì z Olbramovic: Jana
Mièková, Zuzana Buriánková, Alena Hlavinková, Nikola Svojsíková,
Petra Orlovièová, Milena Štìpánková, Pavlína Doubková, Barbora
Kavalcová, Michaela Košíková, Andrea Nováková, Daniela Brázdová,
Michaela Ungrová, vybojovaly 1. místo. Soutìž byla napínavá až do
posledního zápasu a ani jeden z šesti soupeøù olbramovická dìvèata
neporazil. Dìvèata si vychutnala pocit vítìzství, když zvedala nad
hlavu pohár, který je teï vystaven ve škole. Naše Nikola Svojsíková
byla vyhlášena nejlepší obránkyní turnaje. /text i foto: ZŠ Olbramovice/

Logo Moravských vinaøských stezek

XX/Region/ Se zaèínajícími prázdninami využije volný èas každý
podle svého gusta. Udržovat se
v kondici, poznávat nová místa
a lidi, relaxovat v krásném pøírodním zákoutí, to jsou možnosti,
které nám nabízí cykloturistika.
XXNáš region se dá nazvat cyklistickým rájem. Je zde mnoho
znaèených cyklistických cest.
Mezi nejznámìjší patøí Moravské
vinaøské stezky, které tvoøí ucelenou sí• znaèených cyklistických
tras na území všech vinaøských
oblastí jižní Moravy. Každá z devíti vinaøských oblastí má svou
vlastní vinaøskou stezku, všechny
jsou pak spoleènì propojeny
páteøní Moravskou vinnou stezkou
od Znojma až do Uherského
Hradištì. Návštìvníci si mohou
z nabídky vybrat podle vlastní
chuti napøíklad jednodenní výlet
sady a vinicemi po Velkopavlovické vinaøské stezce nebo 242 km
dlouhou trasu po èervenì znaèené
Moravské vinné stezce od svahù
Bílých Karpat na východì až po
národní park Podyjí na západì.
XXOpravdovým milovníkùm cykloturistiky dávají Moravské vinaøské
stezky možnost objet každý okruh
zvláš•. Jen tak se nejlépe seznámí
s nejhezèími vinohrady, sklepními ulièkami a památkami tohoto
vinaøského kraje. Vinaøské stezky

se od bìžných cyklistických tras
liší stylem, jakým jsou vedeny
v krajinì, i samotným znaèením.
Trasy se na první pohled výraznì
klikatí krajinou. Nejsou tudíž
pøímé, ale jsou vedeny za každým
místním cílem, který má ve
vinaøské krajinì význam a pùvab.
Vinaøské stezky jsou navrženy
opravdu pro ty, kteøí chtìjí poznat místní kolorit a obraz krajiny.
Trasy jsou vedeny vìtšinou po
klidných silnicích tøetí tøídy,
velmi èasto po obslužných zemìdìlských komunikacích a místy
po polních èi lesních cestách.
Povrch komunikací je vìtšinou
zpevnìný, jen málo úsekù vede
po prašných cestách.
XXTrasy jsou navrženy tak, aby
byly sjízdné i po dešti. Na vinaøské stezky se mùžete vydat na silnièním kole a nemusíte se obávat
žádných výrazných stoupání ani
klesání. Ménì zdatní cyklisté a
skupiny s dìtmi a• si nejprve
peèlivì pøeètou pøíslušnou mapu
vinaøské stezky, kde najdou
dostatek informací o délce trasy,
jejím výškovém profilu i stavu povrchù. Zejména pro rodiny s dìtmi
jsou v mapì vyznaèeny i úseky se
zvýšenou frekvencí motorových
vozidel. Dobrou pøípravou nad
mapou si mùžete zajistit požitek
ze samotné jízdy.
XXVšechny vinaøské stezky jsou
znaèeny spoleèným logem, každá
stezka má svou barvu, napøíklad
Velkopavlovická modrou, Znojemská zelenou, Uherskohradiš•ská
fialovou. Logo vinaøských stezek
v pøíslušné barvì je umístìno na
všech smìrových znaèkách, na
tabulích s mapami i informaèních
panelech v obcích. Trasy jsou
znaèeny žlutými kovovými tabulkami. V pøípadì soubìhu se
znaèenou cyklotrasou je uvedeno

ilustraèní foto: archiv redakce
její èíslo. Informaèní smìrovky
s piktogramy upozoròují na zajímavosti a služby v blízkosti
trasy. V každé obci na vinaøských
stezkách najdete i tabuli s celkovou mapou vinaøské stezky. Informace v terénu jsou nìkde doplnìny
tabulemi s popisem místních
zajímavostí nebo plánkem obce
s vyznaèenými službami.
XXZa zmínku jistì stojí informace o tøech místních okružních
trasách. Nacházejí se v okrese
Brno-venkov na ivanèicku, oslavansku a zasahují i do kraje
Vysoèina. Jsou tématicky zamìøeny a mají své názvy. Templáøská, Hornická a Energetická.
Poslední jmenovaná je již hotová,

po celé délce oznaèená a vybavená mobiliáøem. Templáøská cyklotrasa je více „pøírodní“. Trasa
vede pøes rozvodí øek Oslavy a
Jihlavy, po zpevnìných a èásteènì po nezpevnìných lesních
cestách a po silnicích III. tø.
Vhodná pro horská a krosová
kola. Není dosud znaèená a je
nutno jet podle popisu. Podtitul
této trasy je „kolem zøícenin
hradù na Oslavì a Jihlavì za
pivem Templáø“. Tématickou
trasu Hornická lze definovat jako
trasu „od kouzelného údolí Oslavy
k Bílému potoku bývalým Rosicko-Oslavanským kamenouhelným revírem za hornickými
památkami“.
/mask/
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MORAVSKÝ KRUMLOV
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MYDELKO

NIKA
RAMKA

Moravský Krumlov
smìr Znojmo

smìr Rakšice

7.82
0,NIKA
CLASIC

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA • PRODEJ NA SPLÁTKY
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Zeptali jsme se: starosty Dolních Kounic pana Karla Zalaby

Karel Zalaba

Mùžete nám øíct nìco o Vaši obci?
Dolní Kounice jsou starobylé
mìsto, jehož poèátky se dají
datovat do založení kláštera Rosa
Coeli (Nebeská rùže) roku 1046.
Nachází se v údolí øeky Jihlavy. Nejvýznamnìjšími dominantami je
zøícenina kláštera, mohutný komplex hradu a zámku, historické
mìš•anské domy, židovská synagoga a høbitov spolu s nìkolika
dalšími kostely a kaplemi. Díky
klimatickým podmínkám je tu rozšíøeno pìstování vinné révy a teplomilného ovoce jako merunìk
a broskvoní. V souèasnosti mají
Dolní Kounice 2300 obyvatel
a jsou menším mìsteèkem. Jako
mìsto jsme byli od 16 století.
V 60. letech minulého století bylo
rozhodnuto zrušit statut mìsta
a stali jsme se øadovou obcí. V 90.
letech zastupitelstvo požádalo
parlament o navrácení statutu
mìsta. Žádosti bylo v roce 1998
vyhovìno. Ve znaku máme krahujce s vinným hroznem v zobáèku, vše na rudém podkladì.
Pane starosto, jaké máte zkušenosti s novým samosprávním
rozdìlením?
Naše zkušenosti jsou rozporuplné. Pochopitelnì zvyknout si
na novou správu je vždy složitìjší. Døíve z hlediska okresního
úøadu, který mìl státní kompetenci a zajiš•oval pro mìsto
Dolní Kounice státní správu,
bylo pro mìsto výhodné, spádovì

jsme jezdili do Brna. Se zmìnou
samosprávního èlenìní došlo
k tomu, že naším povìøeným
mìstem se stalo mìsto Ivanèice
a to pøevzalo kompetence tehdejšího okresního úøadu. Odbory,
které potøebujeme, jsme si vytvoøili sami podle potøeby obèanù.
Se správou mìsta Ivanèice jsme
spokojeni.
Jaké investièní akce obec plánuje, z jakých zdrojù se budou hradit a kdy budou zahájeny?
Máme složitou infrastrukturu,
protože jsme rozdìleni øekou
Jihlavou a spojeni mostem, vše je
proto komplikovanìjší. Mìsto
Dolní Kounice mají dva velké
problémy. Je to v první øadì kanalizace. Ta stávající je vyústìna do
øeky Jihlavy a tím jsme jedním
z nejvìtších zneèiš•ovatelù na
dolním toku øeky. Za to neseme
i odpovìdnost formou rùzných
sankcí z Èeské inspekce životního prostøedí. Zastupitelstvo se
snaží dosáhnout komplexní systémové zmìny v podobì nové
kanalizace a èistírny odpadních
vod. K dnešnímu dni máme
územní rozhodnutí a zpracovává
se projekt pro stavební povolení,
který bude z èásti hrazen z prostøedkù Jihomoravského kraje a
z èásti z vlastních penìz. Budeme
podávat žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a èistírny.
Pøedpokládáme, že by k zahájení
stavby mohlo dojít v pøíštím roce
na podzim. Dalším problémem je
stav budovy základní školy. Postavena byla v roce 1910 pro 500
dìtí. V minulosti byly udìlány
urèité stavební úpravy velice
nekvalitnì a zaèínají se projevovat statické problémy. Je tam také
zastaralá kuchynì, tìlocvièna je
pùvodní z roku 1910. Snažíme se
hledat cestu jak toto napravit. Pro
rekonstrukci základní školy
poèítáme s možností státní dotace.
Jakým zpùsobem øešíte ekologii
ve mìstì?
Je to pro nás opravdu problém,
a to je zneèištìná øeka Jihlava.

V nejbližší dobì ho budeme
muset velmi radikálnì øešit. Další
problematikou byla èerná skládka
Na Karlovì, kterou se podaøilo
svépomocí od odpadù vyèistit.
Zakonzervovali jsme ji, aby
nedocházelo k dalšímu èernému
ukládání odpadù. Máme také
zajištìn systém tøídìní odpadù
bìžnou formou, jaká je i v jiných
mìstech. Letos zrealizujeme výstavbu sbìrného dvora, vhodnou
lokalitu již máme. Otevøením
dvora vyøešíme problém obèanù,
kam s odpadem všeho druhu.
Jak je to se zamìstnaností?
Naše mìsto se nevymyká prùmìrùm zamìstnanosti v okrese Brno
-venkov. Nejvìtší spádovou oblastí
je pro zamìstnání Brno, Ivanèice
a Pohoøelice. Místní možnosti
jsou v nìkolika provozovnách,
které samozøejmì nejsou v tak
velkém mìøítku jako pøed rokem
1990, kdy zde zamìstnávali vìtšinu místních obyvatel. Nezamìstnaných máme kolem 9%, mìsto
má osm pracovníkù z pracovního
úøadu na veøejnì prospìšné práce
a je s nimi spokojeno. Èást mzdových nákladù je hrazena z prostøedkù ministerstva sociálních
vìcí. Situaci se snažíme do
budoucna øešit pøilákáním investorù na zøízení výrobního závodu.
Zmìnilo se nìco po vstupu do
EU? Co se dá oèekávat?
Zmìna není viditelná. Nejvìtší
zmìnou vstupu do EU je, že poèítáme s dotací na investièní akce.
Jsme èlenem mikroregionu Ivanèicko, tøetím nejvìtším mìstem
po Ivanèicích a Oslavanech.
Mikroregion funguje rok a teprve
teï se všechno dává dohromady.
Jak funguje služba zasílání
SMS a proè jste k tomuto kroku
pøistoupili?
V roce 1997 se Dolní Kounice
plynofikovaly a pøi tom vzal za
své mìstský rozhlas. Tehdejší
samospráva nepøistoupila k jeho
rekonstrukci. Od té doby je mìsto
bez rozhlasu, takže jsme se v loòském roce rozhodli pøijmout

foto: archiv

nabídku jedné firmy ke zøízení
SMS kanálu prostøednictvím
mobilních telefonù. K dnešnímu
dni máme kolem 400 uživatelù,
tuto službu provozujeme na kvalitní úrovni, obèané jsou spokojeni a pøipojují se další zájemci.
Jaké kulturnì - spoleèenské akce
plánujete v tomto roce spolu se
zájmovými organizacemi?
Naše mìsto má dvì hlavní kulturnì-spoleèenské akce. Je to
Antonínská pou•, každoroènì
poøádaná v polovinì èervna a mìstské historické slavnosti konané
v prvním záøijovém víkendu. Ty
probíhají pravidelnì a jsou poøádány k udìlení statutu mìsta
Dolní Kounice v roce 1998. Tato
akce je už známá a hojnì navštìvovaná. Budeme pøipravovat již
šestý roèník. Letos budou slavnosti vìtší a pompéznìjší, protože se
jich úèastní naši pøátelé z partnerských mìst Azay-Le-Brulé z
Francie a Caprese Michelangelo
z Itálie. Z obou po padesáti
obèanech. Naši hosté budou ubytováni v rodinách z Dolních Kou-

Evropské vodní lyžování v Oleksovicích
XX/Oleksovice/ Oddíl vodního
lyžování TJ Delfín se mùže pochlubit dlouholetou èinností a významnými sportovními úspìchy
s celkem 18 registrovanými závodníky, kteøí se zúèastòují závodù
za èlunem i vlekem a to na území
ÈR i v zahranièí.
XXOddíl získal na evropských
šampionátech devìt a v republice
32 medailových umístìní. Lepší
materiální zabezpeèení znamenalo
výrazný výkonnostní posun, který
byl v roce 2003 korunován ziskem
titulu absolutního juniorského
mistra Evropy. Stal se jím osmnáctiletý Daniel Odvárko, reprezentant ÈR ve vodním lyžování.
Mladý závodník nám øekl: „Soutìží se v kategoriích do ètrnácti
let, juniorská do sedmnácti, a mužská. Jsou tøi základní disciplíny.
Figurální jízda, slalom a skok.
Figurální jízda se jede na jedné
lyži a dva prùjezdy vždy po dvaceti vteøinách, jednou držením za
ruce a jednou držením za nohu.
Úkolem je udìlat co nejobtížnìjší
sadu cvikù, jednotlivì bodovaných. Slalom je slalomová dráha
stávající se z 6 bójek, které musí
lyžaø objet. Jede se na jedné lyži
a postupnì se zvedá rychlost. Ta
maximální je 58 km/h, a pro ženy
55 km/h. Pak se zkracuje vleèné
lano. Bójky jsou od støedu dráhy
11,5 metrù, tzn., èím kratší lano,
tím je obtížnìjší dráhu projet. Ve
skoku se jede na mùstek pomocí
traverzu s maximální rychlostí
pro muže 57 km/h, 54 km/h pro
ženy a cílem je skoèit co nejdál.
Horní hranice je kolem 50 metrù.“

foto: TJ Delfín

XXLetos se chystá na mistrovství
Evropy. Koncem srpna do švédské Agelsty, pro závodníky do 21
let. A v záøí na mistrovství Evropy
mužù do italského Recetu.
XXV ÈR je vodní lyžování organizované Èeským svazem vodního lyžování, které sdružuje
tìlovýchovné svazy. Svaz má 26
TJ a samostatných klubù vodního
lyžování, a to závodní i rekreaèní.
TJ Delfín je jedním z èlenù, je
nejvìtší s 234 èleny a stálé sídlo
má v Oleksovicích. Funguje již
30 let, zabývá se nejen závodním
sportem, ale i výchovou mládeže.
Pracuje zde profesionální trenér

se speciálním vybavením. Areál
se rozkládá na rozloze jednoho
hektaru, má ubytovací kapacity,
vše nezbytné pro vodní lyžování
a organizování závodù.
XXCo se týèe financování, je to
obtížné, tak jak to u sportu bývá.
Èást penìz je z èlenských pøíspìvkù, a je to také na rodièích dìtí
které trénují, protože vìtšinou si
samy platí náklady. To ovšem na
krytí provozu støediska nestaèí.
Další financování je zabezpeèeno
ze státních dotací z Èeského
svazu vodního lyžování, pøíjmù
z reklamy a ze sponzorských
darù. Tyto prostøedky jsou urèeny

výhradnì na sport. Pro pøíklad:
roèní spotøeba benzínu je 7.500
litrù, èlun stojí 1.600.000 korun,
vyrábí se v USA na Floridì a jsou
kladena pøísná kritéria na hluk
a zneèištìní vody. Pøitom jeho
životnost je 6.000 hodin. V Oleksovicích mají 3 èluny a vlek pro dìti.
XXKapacita støediska není tak
velká, aby mohlo být otevøeno
pro rekreaèní provoz. Jako
tìlovýchovná jednota pracuje
oddíl pouze se svými èleny. Není
v silách jednoty organizovat
lyžování pro veøejnost, a proto
pokud si chce nìkdo zalyžovat,
musí se stát èlenem.
/mask/

Pohled na klášterní budovu kostela Panny Marie

nic a úèastní se rùzných akcí.
V programu je i návštìva pamìtihodností Moravy a Prahy. Seznámíme je s ivanèickem, provedeme je po vinných sklepech
s ochutnávkou. Souèástí této akce
bude i oficiální 1. roèník bienále
moderního umìní v klášteøe Rosa
Coeli a slavnostní otevøení židovské
synagogy, která je novì zrekonstruovaná. Zúèastní se i vrchní
rabín Karl Sidon. Tento program
organizuje mìsto a vydatnì nám
pomáhají hasièi, Svaz žen, vodáci.
Zaèínají prázdniny, jaká je možnost sportovního vyžití a relaxace
v Dolních Kounicích?

Lze uvést velmi dobøe zabìhlý
vodácký klub, který se úèastní
i mistrovství svìta. Tady je po pøedchozí domluvì možno využít
plavby kanoí po øece Jihlavì.
Koupalištì bohužel nemáme a øeka
je zneèištìná. Mùžeme ale nabídnout hodnì kulturních památek,
které neuberou na kráse mìsta
a pøilákají své zájemce i návštìvníky. Handicap s koupáním
tak vynahradíme památkami. Ubytovací kapacity jsou u nás menší,
je zde hotel a chystáme rekonstrukci dalšího hotelu zhruba pro
60 lùžek.
Dìkuji za rozhovor, Martin Sklenáø

Vinařství v podmínkách EU
XXLegislativa pro vinohradnictví a vinaøství po vstupu ÈR do EU se
od toho, na co jsme byli až dosud zvyklí, ponìkud zmìnila. Pro
pìstitele jsou zmìny zásadního charakteru. I když nový zákon o vinohradnictví a vinaøství navazuje na stávající legislativu, normy platné
v EU jsme povinni pøevzít v plném rozsahu. Základní rozdíly jsou
pøedevším v zákazu výsadby vinic v èlenských státech EU, nastolení
institutu Správy výsadbových práv, zavedení registru, povinné hlášení
za ÈR do komise EU o produkèním materiálu a sklizni hroznù v ÈR.
XXDalší zmìnou je zaøazení vinic v ÈR do vinaøských zón. Pro Èeský
region zóna A, a B zóna pro Moravský region. Dále je stanoveno navýšení
ploch vinic, ale pouze o 2 % z registrované plochy vinic pøi vstupu naší
republiky do EU a pøidìlení rezervy na výsadby ve výši 50 ha pro révové
školky, podnožové a roubové vinice, výzkumné úèely a šlechtìní.
Toto zaøazení do vinaøské zóny znamená, že výrobci vína mohou
doslazovat hroznové mošty v zónì A maximálnì o 5,9 kg sacharózy
na 100 l, v zónì B pak maximálnì o 4,2 kg/ 100 l, pøièemž v souèasnosti
mohou výrobci doslazovat mošty o cca 7 kg/100 l moštu.
XXZásadním rozdílem je tedy zákaz výsadby nových vinic s tím, že
je možná pouze obnova vinic na základì práva na opìtovnou výsadbu.
Toto právo získá pìstitel na základì hlášení o likvidaci registrované
vinice na povìøený správní úøad. Po nahlášení likvidace vinice na pøedepsaném formuláøi pøidìlí ústav právo na opìtovnou výsadbu pìstiteli, který tímto právem bude moci disponovat až 8 let. Toto právo
bude moci pìstitel uplatnit buï ve stejné vinièní trati nebo vinaøské
obci èi v dané vinaøské oblasti. S právem na opìtovnou výsadbu mùže
pìstitel nakládat z hlediska vlastníka, což znamená, že je mùže prodat
jinému pìstiteli èi se jich vzdát, podobnì jako u nových práv. Pro
získání nových práv a práv z rezervy budou zájemci žádat povìøený
správní úøad a toto právo bude udìleno za úplatu.
XXKdo tedy zavèas nevysadil vinice v maximální míøe a samozøejmì
nemá všechny stávající vinice zaregistrované, s plochou vìtší jak 10 arù,
nebo i dobrovolnì s plochou menší jak 10 arù, bude to mít složitìjší.
Teï, po vstupu ÈR do EU, mohou být pìstitelé za novì vysazené vinice
bez povolení ve vinièní trati podle nového zákona sankcionováni, pøípadnì mùže být naøízeno nepovolenou vinici zlikvidovat. Bude také
zakázán veškerý prodej hroznù èi vína z vinic, které nejsou registrované. Podobnì platí tento zákaz i pro zpracovatele hroznù s tím, že
nemohou nakupovat hrozny, jež pochází z neregistrovaných vinic.
Pro všechny pìstitele z toho vyplývá, že pokud chtìjí i v budoucnosti
révu vinnou pìstovat, a to i v malém, èi prodávat hrozny, je nejvhodnìjší
všechny plochy vinic (alespoò nad 5 arù) zaevidovat. Tyto plochy
mohou pìstitelé bez problémù v budoucnosti obnovovat a tato plocha
bude zapoèítána ÈR do celkové registrované plochy, která je ve svém
dùsledku pro naše vinohradnictví koneèná.
XXNa závìr trochu statistiky. Nejvìtší vinaøskou obcí v republice jsou
Velké Bílovice s 560 ha vinic. Znojemská vinaøská oblast má 77 vinaøských obcí s rozlohou 2.537 ha, Brnìnská oblast má 52 vinaøských obcí
s rozlohou 821 ha. Nejvìtší vinaøskou oblastí je Velkopavlovická
s 4.305 ha vinic. Celorepubliková odrùdová skladba je následující:
Müller - Thurgau 12%, Veltlínské zelené11%, Svatovavøinecké 9%,
Ryzlink vlašský 8%, Ryzlink rýnský, Frankovka po 7%, Rulandské
bílé, Zweigeltrebe, Sauvignon po 4%, Chardonnay, Rulandské modré,
Modrý Portugal, Rulandské šedé po 3% a Tramín èervený 2%
z celkového poètu osázených vinic, zbytek je rùznorodý. Novì se nejvíce osazovaly odrùdy: Frankovka, Rulandské modré, Ryzlink rýnský,
Sauvignon, Chardonay, Zweigeltrebe a Svatovavøinecké.
/mask/
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Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Po stopách petrovických doškových domů

èp.64 - 20. léta. Soška sv. Antoníèka ve výklenku chránila pøed neštìstím. (p. Hodeèek)

XXSlamìná došková krytina
mívala u nás dávnou tradici a na
pøíhodných místech se snad vyskytovala na celém území našeho
státu. Èasovì pøedcházela šindelové krytinì, která ji brzy zatlaèila ve mìstech, v podhùøí i v
horách. V nìkterých vsích ve vnitrozemí však pøetrvala i v první
polovinì 20. století. Jako dùvod
zániku doškové krytiny se uvádí,
že hospodáøi platili za objekty
kryté doškem vysoké pojistné. To
však mohl být jen jeden z mnoha
faktorù. K pozvolnému ústupu
dochází již od vydání stavebního
øádu pro venkov z roku 1833,
který nepovoloval doškovou krytinu na novostavbách.
XXNevýhodou slamìných doškù
byla jejich snadná zápalnost, hoølavost a malá možnost hašení. Pøi
požáru hoøící došky nebezpeènì
ohrožovaly i okolní stavby.
Došky, které byly pøivázány povøíslem k latím a oheò je uvolnil,
vysoko vylétávaly a vítr je zanášel na okolní støechy. Stávalo se,
že tak vyhoøela i celá vesnice
krytá došky. Z tìchto dùvodù se
v hasících øádech objevuje pøíkaz
o výsadbì stromù mezi budovami, aby svými korunami bránily
v pøípadì požáru pøed hoøícími
došky a jiskrami.
XXAle i pøi vìdomí rizika se

hospodáøi neradi louèili s doškovou krytinou, protože mìla i
mnoho nesporných výhod a mohli
si ji vyrobit sami ze své vlastní
pøebyteèné slámy. Došková støecha ze všech krytin nejlépe tepelnì
izolovala pùdní prostor a bránila

èp. 12, konec 70. let Chaloupka v zátoèinì s žundrem, tak se øíkalo klenutému
výstupku kolem vchodu.
(p. Holubáøová)

rychlému støídání teplot. Na
takových pùdách bývalo v létì
chladno a v zimì teplo. Vznikalo
zde pøíznivé mikroklima, které bylo vhodné pro uskladnìní plodin.
Nejdéle se došková krytina dochovala na stodolách a hospodáøských
budovách. Proti ostatním krytinám
byla lehká, vzdušná a snadno

èp. 55, kolem r. 1905. Pøed doškovými domy nemohly chybìt stromy. (p. Krejèová)

ASA, tail,
oktáv, DY,
bake, CN,
SVA, iconyl

Smetí

Uzeniny

Balík
slámy

opravitelná. Dobøe provedená
støecha byla trvanlivá a vydržela
s drobnými opravami až 50 let.
XXK provedení kvalitní doškové
krytiny bylo zapotøebí dlouhé
a pevné žitné slámy. Žito urèené
na došky se selo hustì, aby vyrostlo dostateènì dlouhé, zhruba
do výše 120 cm. Žito bylo potøeba
pokosit asi týden pøed dozráním,
když stébla ještì mìla nazelenalý
nádech a docela nezežloutla. Nedozrálé žito se obtížnìji mlátilo,
zato z nìj byla dostateènì pevná
a vláèná sláma. Kosou poseèená,

Velké
pole

•

Oslavný
výkøik

opatrnì cepy vymlácená sláma se
svázala do snopù. Do mìsíce po
výmlatu, než sláma ztratila tvárnost, se pøièinliví hospodáøi pustili
do výroby doškù. Na výrobu jednoho došku bylo potøeba zhruba
2 kg slámy. Došky se svazovaly
povøísly - ukroucenými slamìnými provazy, kterými se také
pøipevòovaly ke støešním latím.
Výroba doškù byla snadná. Do
trámu se zatloukla døevìná jehla.
Na ní se zhruba pùlmetrový
snopek rozdìlil na dva prameny,
které se proti sobì otoèily tak,
aby z ovázaného povøísla vznikla
osmièka - a došek byl hotov. Jen
se ještì sešlápl, aby zùstal plochý
a povøíslo se nerozkroutilo.
Hotové došky se skladovaly ve
stodole, na pùdì nebo v kùlnì.
Menší zásoba doškù bývala vždy
po ruce pro drobné opravy. Když
se však mìla zakrýt vìtší støešní
plocha, bylo zapotøebí pøipravovit došky i z nìkolika sklizní.
XXBuï sám hospodáø, nebo nìkdo
z rodiny, dovedl došky pokrýt støe-

Kolo
Pokøik
(hovor.) toreadora

Èistit
MPZ aut Bedna
koberce Španìlska (hovor.)

Malý
hrot
3. díl
tajenky

Drobná
mince

chu, pouze v nároènìjších pøípadech se k práci volal zkušený
doškaø - pokrývaè. Pøi výmìnì
doškové krytiny se èekalo na
pøíznivé poèasí. Nejdøíve se
odstranily všechny staré došky
a zaèalo se s novým pokrýváním
(pošíváním). Zakrytí jednoho
metru doškem trvalo zhruba 15
minut. Zpùsoby krytí i vázání
byly v našich zemích rùzné.
S vlastním pošíváním støechy se
zaèínalo od spodní okapové øady
doškù smìrem k høebeni. Pøed
pošíváním se došek prkýnkem
upravil a na sekeøe zarovnal.
Došky se postupnì v øadách pøivazovaly povøísly k sobì navzájem a zároveò k vodorovným
støešním latím. Jestliže se došky
kladly silnìjším koncem nahoru,
vznikala hladká støecha, v opaèném pøípadì støecha stupòovitá.
Exponovaná místa - u štítu, okapu
a høebene - se kryla prkny, høeben
se navíc chránil drnem èi došky
pomazanými hlínou, pøípadnì
taškami. Tlouš•ka krytiny se
pohybovala minimálnì od 25 do
30 cm, aby nepropouštìla vodu.
Èím strmìjší byla støecha, tím
slabší mohla být vrstva slámy.
XXPravou doškovou støechu dnes
mùžeme spatøit jen zøídka. Dochované chalupy a stodoly jsou
chránìny státem, jakožto památky
lidového stavitelství. Náš kraj není
na tyto památky pøíliš bohatý.
Podle pamìtníkù stálo ještì koncem dvacátých let v Petrovicích
dobøe 25 budov „pod došky“ - jak
se tady øíká. Dnes stojí pouze jediný - dochovaný dùm è. 10. Patøí
panu Milanu Brymovi z Brna. Pøi
pohledu na malebnou chaloupku
choulící se v zátoèinì na nás
dýchne kouzlo starých èasù. Chalupa byla panu Brymovi vrácena
v restituci. Dùm patøil rodièùm
jeho již zesnulé manželky. Kdy
byl dùm postaven nevíme, jeho
stáøí se odhaduje na 150 let. Byl
postaven na obecní pùdì spolu
s dalšími dvìma domy vtìsnanými
na miniaturní parcele. Jako stavebního materiálu bylo použito
nepálených cihel, spojených místo
malty žluticí. Stìny byly omazány hlínou smísenou s plevami.
Dùm je olíèen vápnem a ozdoben
šmolkovì modrou podrovnávkou.
Má tradièní tøíkomorový pùdorys
s typickými malými okénky. Typ

•

Oslavo- Goniometr. Vyznání
vati
(pl.)
zkratka

èp. 33, 40. léta Pohádková chaloupka „pod došky“ na husím rynku (p. Závišková)

domu je jednotraktový, okapovì
orientovaný ke komunikaci. V
pøedzahrádce je studna a nemùže
chybìt ani la•ový plot, tak jak to
døív bývalo. Pan Brym domek peèlivì udržuje a zkrášluje. V pohádkové chaloupce tráví pìkné
chvíle zaslouženého odpoèinku.
Samozøejmì se chalupa neobejde
bez trvalé údržby. Bylo nutné
opravit fasády a udìlat izolace.
Støecha byla naposledy renovována v kvìtnu roku 1986. Doškovou krytinu dodalo JZD Sobotištì
(okr. Senica), které bylo toho
èasu jediným výrobcem doškù
v republice. Péèe o památky není
jednoduchá. A neoblomný zub
èasu pracuje. Po témìø dvaceti
letech støecha volá opìt po nutné
opravì. Potøebovala by být novì
pošita došky, shromáždìnými
z nìkolika sklizní. Døíve levný
a snadno dostupný materiál - žitná

•

Pøed

Literární
útvary

Spojka

•

Plakat

Heyerdahl.
plavidlo
MPZ let.
Maroka

Africký
stát
Cetka

A tak
podobnì

Sí•
obchodù

Zaøízení
k válení
Neèistota

Hnojivo
Italský
ostrov

Vývojka
Èeský
hudebník Stvùra

Chlupy
Inic. zpì-

Tisková ag.
Hondurasu
Ocas
(angl.)

Pracovištì
v dole
Mezin. kód
Nizozemska

váka Zicha

Pevnost

Zemìdìlský
stroj
Døívìjší
zn. Polska
4. díl
tajenky
Oznaèení
mouky

Èást
vaøièe
Utišovati
SPZ aut
Nìmecka

Ochoten
Ch. zn.
jodu
Decilitr

Draví
ptáci

Èistoty
mravní
Ch. zn.
kyslíku

Ti dva

Zakonèení
šach. partie
Typ rodin.
domu

Prvek
zn. Se

Vpád

Životospráva
Péct
(angl.)

Formát
papíru

1000 kg
(slov.)
Obojživelníci

MPZ aut
Dahome

Zaèátek
abecedy

Glazura

Èásti
vozu
MPZ aut
Bìloruska

2. díl
tajenky

•

Pošt. kód
1. díl
Oregonu tajenky

Medvìdí
citoslovce
SPZ aut
Náchoda

Èekatel

Prázdné
tìleso

Za laskavé zapùjèení dobových
fotografií dìkujeme p. Záviškové,
p. Hodeèkovi, p. Holubáøové,
p. Hájkovi a p. Krejèové.

èp. 10, Jediná dochovaná chalupa s doškovou støechou na Znojemsku patøící
panu Milanu Brymovi z Brna
(p. Hájek)

Citlivost
(foto)
Snad

SPZ aut
Ostravy
Øadová
èíslovka

sláma - je dnes nedostatkovým
a tudíž i velmi drahým zbožím.
Cena došek mnohonásobnì pøevyšuje ceny souèasných støešních
tašek. Nová støecha stojí dvì stì
padesát tisíc korun. Polovinu
dotují památkáøi, zbytek je na
majiteli. Pro majitele - dùchodce
suma zcela závratná. S pomocí
sponzorských darù by se snad
potøebné finance sešly. Bylo by
škoda, kdyby dùm skonèil jako
ten sousedící s popisným èíslem 12,
který musel být v roce 1985 asanován, protože do nìj zatékalo.
Pokud se podaøí støechu vymìnit
a bude kvalitní, mohla by pùvodní
doškovice stát i další pùl století.
Napsala Eva Grunová

Pokoj
(slov.)

© /ap/

KÿÕéOVKA

PRO VOLN› »AS
Ulánbátar (Rudý bohatýr) - hlavní mìsto Mongolska,
založeno v pol. 17. stol., bylo dùležitou základnou pro karavany putující pøes pouš• Gobi. Bìžným jevem na pøedmìstích dnes již moderního mìsta jsou (1. díl tajenky) tradièní (2.-4. díl tajenky). Ale bývají již vybaveny elektøinou. V Ústøedním státním muzeu je soustøedìno mnoho
prehistorických nálezù z pouštì Gobi vèetnì dvou kompletních dinosauøích koster, 20 cm dlouhých dinosauøích vajec
a pozùstatkù gigantického rhinocera.

InformaËnÌ servis

Sportem proti drogám
XX/Moravský Krumlov/ V úterý 22. èervna probìhl na ZŠ Ivanèická
již 7. roèník turnaje Stop drogám. Žáci a žákynì 9. roèníkù se rozhodli
sportem bojovat proti nudì a negativním vlivùm spoleènosti. Soutìžilo se ve vybíjené a kopané. K úvodnímu hvizdu nastoupila ZŠ
Ivanèická, ZŠ Olbramovice, ZŠ Klášterní a Gymnázium Moravský
Krumlov. Na správný prùbìh hry dohlíželi trenéøi a rozhodèí zároveò,
a to Mgr. Lenka Hanzelová a Mgr. Pavel Tauwinkl. Všichni bojovali
s velkým nasazením a odhodláním zvítìzit, nebo• odmìnou jim byly
nádherné ceny v podobì sladkých dortù a fotbalových nebo volejbalových
míèù. A jak tedy nakonec turnaj dopadl? Vybíjená: 1. ZŠ Olbramovice, 2.
ZŠ Ivanèická, 3. GMK, 4. ZŠ Klášterní. Kopaná: 1. ZŠ Ivanèická, 2. ZŠ
Olbramovice, 3. ZŠ Klášterní, 4. GMK.
Mgr. Lenka Hanzelová

Bronz pro krumlovské atlety

nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk - ZRCADLO 11
Kulturní programy
červenec 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 29.6.-25.7. - Výstava - Obrazy Petr Paviš a keramika Jiøí Seka.
Galerie Památník Alfonse Muchy.
• 11.7.-18.7. - Kurs racionální výživy, Litomyšl - aerobní, kondièní
cvièení, plavání, turistika, kulturní program, kosmetièka, kadeønice,
masérka a další, cena: ženy 2.350 Kè, dìti 2.150 Kè.
• 17.7. v 8.00 hod. - Jihlava - katakomby - ZOO - vodní ráj, celodenní poznávací zájezd, odjezd od Besedního domu, doprava: 190 Kè.
• 23.-24.-25.7. - Ivanèická pou•, Palackého nám., pou•ové trhy a atrakce, kulturní program: Pá: 15.00 - Annie’s Trip, 17.00 - Kaskadéøi,
19.00 - Ivanèický Dixilend; so: 14.00 - Fan Daniel, 16.00 - Rusty Nail,
18.00 - Sanklabáno; ne: 14.00 - Horenka z Boøetic,

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 16.7. ve 20.00 hod. - Meruòkobraní - V. Roèník - košt meruòkovice,
soutìž o meruòkového krále, meruòka roku, hraje Moravìnka, hosté
veèera V. Jandák a Radúza, v KD. Pøedprodej vstupenek u p. Klejduse.
Poøádají - Miroslavští zahrádkáøi, SDH, MKIC a mìsto Miroslav.
• 17.7. v 9.00 hod. - Jarmark u Floriána - XV. roèník - historický
šerm, prùvod, výstavy, koncerty a jiné atrakce. Veèer letní noc
v Letním kinì Miroslav. Poøádají - MKIC, SDH, FC, mìsto Miroslav
a Obecnì prospìšná spoleènost Marek.

Kulturní a informační středisko Oslavany
XX/Moravský Krumlov/ Atletický klub v Moravském Krumlovì už
po plném zimním tréninku vstoupil do atletické sezony. O víkendu 19.
a 20. èervna se uskuteènilo mistrovství ÈR juniorù a dorostu v nádherném areálu v Liberci. Zúèastnil se ho krumlovský atlet Denis Ceniga,
který skáèe do výšky. Juniorský reprezentant se své úlohy zhostil velmi
dobøe. Denis získal bronzovou medaili ve skoku do výšky za 203 cm.
Denis celou soutìž vedl, posledními pokusy se mu ale nezdaøil skok
na 206 cm, díky tomu skonèil na tøetím místì.
XXV èervnu se také uskuteènily krajské pøebory žactva v Brnì na stadionu
Pod Palackým vrchem, kde byli i závodníci AC Moravský Krumlov.
Kristýna Kudláèková bìžela 800 metrù a dobìhla na 5. místì. Vynikající
místo a úspìch závodnice Radky Berkové ve skoku do výšky je bronzová medaile za 130 cm. Medaili Radce pøedával hejtman Jihomoravského kraje Juránek.

KINO MOR. KRUMLOV

• 3.7. v 17.00 hod. - Vítáme prázdniny - diskotéka pro dìti, sokolovna
Padochov, poøádá TJ Sokol Padochov.
• 16.7. ve 20.00 hod. - taneèní zábava se skupinou Dynamic, na
zahrádce Dìlnického domu.
• 17.7. - Turnaj seniorù v kopané k 80. výr. fotbalu, na stadionu TJ
Oslavany • v 15.00 hod. - koncert Oslavanského chrámového sboru a
Dìtského chrámového sboru, v zámecké kapli • taneèní zábava se
skupinou Fantazie, na zahrádce Dìlnického domu • „Letní noc“ se
skupinou Relax na stadionu TJ Oslavany • taneèní zábava na
Sokolovnì Padochov.
• 18.7. - 297. Karmelská pou• - Zámek Oslavany. Interiéry zámku:
9.00 - 17.00 hod. • muzeum hasièské techniky (i v so) • muzeum hornictví a energetiky, výstava rádií (i v so) • výstava fotografií Oslavany, jak už je neznáme (i v so) • prohlídky zámku s prùvodci •
vinárna s cimbálem. Zámecký park: 9.30 - 11.30 hod. - koncert krojované dechové kapely Polanka + mažoretky Anife • 14.00 - 16.00
hod. - koncert folkového dua Vojta „Kiïák“ Tomáško a Ríša Melichar
• 16.00 - 18.00 hod. - country odpoledne se skupinou Tremolo. Zámecká alej: • 9.00 - 17.00 hod. - tržištì lidových øemesel. • kostel sv.
Mikuláše v 15.00 hod. - spoleèný koncert Pìveckého Sboru Modøice
a Pìveckého sboru a sólistù orchestru Bobrava.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 12. - 16.7 - Pøímìstský tábor „Balón“. Výlety do starých èasù - klasická a historická øemesla. Dílny - Vojkovice, Rajhradice. Kromìøíž,
zøíceniny v okolí MK. Znojmo - prohlídka mìsta a muzeum, vodní
mlýn Slup (Jaroslavice).
• 24. - 31.7. - Letní tábor „Pod Tesákem“ na téma: Sedm divù svìta.
Ubytování: Rekreaèní støedisko Pod Tesákem, 10 km od Bystøice pod
Hostýnem, ètyølùžkové chatky. Dobrodružné hry, sport, zážitky, turistika, poznávání nových míst. Cena: 2.250 Kè, pro èleny DDM 2.150 Kè.

ÈERVENEC DOVOLENÁ

LETNÍ KINO MIROSLAV
• pá 9.7. ve 21.00
• so 10.7. ve 21.00
• ne 11.7. ve 21.00
• pá 16.7. ve 21.00
• ne 18.7. ve 21.00
• pá 23.7. ve 21.00
• so 24.7. ve 21.00
• ne 25.7. ve 21.00
• stø 28.7. ve 21.00
• pá 30.7. ve 21.00
• so 31.7. ve 21.00

foto: mask

XXDalší významnou akcí pro krumlovské atlety byla 28. èervna úèast
na atletických závodech v obnoveném areálu Dukly Praha na Julisce.
Konal se tu velký mezinárodní atletický mítink, Memoriál Josefa
Odložila, a pøed tímto závodem ještì Dukla mítink, na kterém startovali i krumlovští atleti. Zúèastnili se žákovských kategorií, Kristýna
Kudláèková na 800 metrù skonèila šestá, Radka Marková skákala do
výšky a výkonem 130 cm skonèila také šestá. Krásným výkonem
oslavila své 15. narozeniny. Denis Ceniga ve skoku do výšky získal
10. místo. V celorepublikové konkurenci lze hodnotit výkony atletù z Krumlova jako výborné, a nelze jinak než podìkovat jim za vzornou reprezentaci mìsta a povzbudit je k dalším sportovním výkonùm. /mask/

Coca - Cola Cap 04´ dohrán
XX/Miroslav/ Ve dnech 11.-13.èervna byl v Praze dohrán letošní již
4. roèník za úèasti posledních šestnácti týmù z celé Èeské republiky.
Na bývalém spartakiádním stadionu v nádherném sportovním centru
Sparty se školy utkaly ve ètyøech skupinách systémem každý s každým.
Miroslavská škola byla vylosována do skupiny B spolu se ZŠ Tuháèkova Brno, ZŠ Bystøice p. H. a ZŠ Frenštátem p. R. Prvním soupeøem
na umìlém trávníku byli žáci z Bystøice p. H. V tomto utkání miroslavští žáci vedli brankou Procházky M., ale své vedení do konce utkání
neudrželi a po zbyteèné chybì obrany utkání skonèilo smírnì 1:1.
XXV druhém utkání s Frenštátem p. R. záøil útoèník M. Procházka,
který se podílel na všech vstøelených brankách. První dal, druhou vstøelil
z penalty za faul na nìho brankáø P. Priml a na tøetí nahrál A. Olahovi.
V posledním zápase se o postup do finále utkali se ZŠ Tuháèkova a po
tuhém boji odešli poraženi v pomìru 1:0. V nedìlních zápasech se pak
utkali o 5. - 8.místo se ZŠ Teplice a ZŠ Toužim. První zápas skonèil
nerozhodnì 2:2 a na penalty miroslavští žáci prohráli v pomìru 3:2 až
po šesti støílených penaltách. Branky vstøelili Procházka a Sklenský.
Utkání o 7. místo se ZŠ Toužim skonèilo smírnì 0:0, když tìsnì pøed
koncem J. Šimša netrefil prázdnou branku. V penaltovém rozstøelu
byli opìt neúspìšní a prohráli 4:2. ZŠ Miroslav tak obsadila koneèné
8. místo. Pøesto je to vynikající úspìch, vezmeme-li do úvahy, že za
tímto týmem skonèily ZŠ z Opavy, Olomouce, Sobìslavi, Bystøice p.
H., Trutnova, Ostravy, Frenštátu p. R. a Blatné. Celkovým vítìzem
turnaje se stala ZŠ Neratovice, pøed ZŠ Praha 5, tøetí byli žáci
z Dobøíše a 4. místo obsadili žáci ze ZŠ Tuháèkova Brno.
/HrV/

515 333 538

GOOD BYE, LENIN!
Satirická komedie, Nìmecko
DEN POTÉ
Katastrofický thriller, USA
SAMURAJ
Akèní film, Japonsko
TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
Film USA
VAN HELSING
Film USA
FANFÁN TULIPÁN
Dobrodružná komedie, Francie
TROJA
Historický film, USA
POST COITUM
Film ÈR
DRŽ HUBU!
Komedie, Francie, Itálie
KILL BILL
Film USA
KILL BILL 2
Film USA

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE
• ne 4.7. ve 20.00
• stø 7.7. ve 20.00
• ne 11.7. ve 20.00
• stø 14.7. ve 20.00
• ne 18.7. ve 20.00
• stø 21.7. ve 20.00
• ne 25.7. ve 20.00
• stø 28.7. ve 20.00

546 451 469

ZLODÌJ ŽIVOTÙ
Thriller USA
OHNIVÝ OCEÁN
Film USA
STARSKY A HUTCH
Akèní komedie, USA
BOLERO
Krimi film, ÈR
DEN POTÉ
Katastrofický thriller, USA
IN AMERICA
Film USA
UMUÈENÍ KRISTA
Film USA
SCOOBY DOO 2
Film USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY
• ne 4.7. ve 20.00
• stø 7.7. ve 20.00
• ne 11.7. ve 20.00
• stø 14.7 ve 20.00

Dům dětí a mládeže Ivančice
• Letní tábory: • 2.7.-11.7. - Cykloturistický tábor Cakov, poplatek:
2.900 Kè. Cykloturistika hanáckým krajem, sport, hry a soutìže,
koupání, táboráky, noèní hry, výlety • 24.7.- 31.7. - Tábor pro matky
s dìtmi I., Otrokovice - Štìrkovištì, poplatek: dìti do 10 let - 1.600 Kè,
dìti do 18 let - 2.200 Kè, dospìlí - 2.900 Kè. Orientální tance, cvièení,
relaxace, tvoøivá dílna, kosmetika, kadeøník, zábava, hry a soutìže,
zážitková pedagogika, programy pro matky s dìtmi. • 24.7.- 31.7. Tábor na poslední chvíli, Otrokovice - Štìrkovištì, poplatek: 2.200 Kè.
Èeká Vás mnoho dobrodružství, napínavých her a skvìlých zážitkù, ale
také sport, cyklistika, plavání, noèní hry a mnoho dalšího. 13.8.-22.8. Tábor u moøe, Chorvatsko - Premantura - AC Stupice, poplatek: 4.500 Kè.
Pobyt u moøe, sport, zábava, hry a soutìže, koupání, výlety, tvoøivá dílna.

515 322 618

__________________________________________________________________________

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• èervenec - Vidìno tøemi - výstava, galerie Knížecí dùm, do 20.7.
• èervenec - Moravští fotografové - výstava, MìÚ, 1. patro
• 2.7. v 19.00 hod. - Czech Virtuosi se ètyøicetièlenným souborem korej.
umìlcù. Zámek M. Krumlov, Slovanská epopej. Vstupné: 40 a 70 Kè.
• 28.7. v 18.00 hod. - vernisáž - Petr Veselý, obrazy, galerie Knížecí
dùm, výstava potrvá do 31.8.

foto: mask

P ro g r a m k i n

• ne 18.7. ve 20.00
• stø 21.7. ve 20.00
• ne 25.7. ve 20.00
• stø 28.7. ve 20.00

546 423 018

ZLODÌJ ŽIVOTÙ
Thriller USA
OHNIVÝ OCEÁN
Film USA
STARSKY A HUTCH
Akèní komedie, USA
BOLERO
Krimi film, ÈR
DEN POTÉ
Katastrofický thriller, USA
IN AMERICA
Film USA
UMUÈENÍ KRISTA
Film USA
SCOOBY DOO 2
Film USA

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec 549 241 175, J. Flíèek 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 1. - 8.7. - Základna „Orlické hory“ - pro pøihlášené. (Ing. Moravec)
• 10. - 18.7. - Základna „Vysoké Tatry“ - pro pøihlášené. (Ing. Drozd)
• 10. - 17.7. - Pobyt na Valašsku - pro pøihlášené. Vedoucí p. P. Bednáøová.
• 17.7., 11.00 - 17.00 hod. - „Scuk na Rénì - 9. roèník“ - park pod
Rénou, každý si volí trasu sám, hlavní organizátoøi: manželé Valovi.
• 17.7. - Hrad Templštejn - Biskoupský kopec - vede p. O. Polák. Lze
pøistoupit do autobusu, který má pøíjezd do Ivanèic v 8.35 (smìr Daèice).
Jízdenka do Jamolic, návrat ze Senorad ve 14.29. Chùze asi 12 km.
• 22.7. - Žïár nad Sázavou - Nové Veselí - rybníky - místo, kde žije
M. Zeman - pramen Oslavy (místo avizovaného termínu 5.7.), celodenní akce. Vede J. Flíèek. Zájemci nech• se pøihlásí do 18.7.
• 24. - 31.7. - Základna pro rodièe s dìtmi „Øásná - Velkopaøezitý
rybník“ - pro pøihlášené. Vedoucí p. H. Pokorná.
• 30.7. - .1.8. - „Pøedolympiáda turistiky v Plzni“. Zájemci nech• se
pøihlásí p. Flíèkovi do 18.7., sdìlí další podrobnosti.

Upozornění na povinnost
zpětného odběru vybraných výrobků
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako obec s rozšířenou působností, příslušný podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto upozorňuje na povinnost zpětného odběru některých výrobků, vyplývající z § 38 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace určené pro použití v domácnosti.
Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků má osoba, která výše uvedené vybrané výrobky dováží, vyrábí nebo je jejím posledním prodejcem
(povinná osoba). Poslední prodejce je povinen při prodeji informovat spotřebitele o možnosti zpětného odběru a způsobu zajištění zpětného odběru.
Pokud tak neučiní, musí výše uvedené použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to po celou provozní dobu a bez nároku na úplatu od spotřebitele.
V případě nesplnění povinnosti zpětného odběru vybraných, použitých
výrobků mohou být povinné osoby podle § 66 zákona č. 185/2001.,
o odpadech pokutovány do výše 1 milionu korun.

KEMP A KOUPALIŠTĚ VÉMYSLICE
PROGRAM NA ČERVENEC 2004
• 3.7. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje country skupina Vlakvous.
Na prodej pečené makrely.
• 10.7. od 9.00 hod. Nohejbalový turnaj trojic, od 20.00 hod. - Diskotéka
• 24.7. od 20.00 hod. Taneční zábava, hraje country skupina Paroháči.
Na prodej pečené makrely.
• 31.7. od 9.00 hod. Nohejbalový turnaj dvojic, od 20.00 hod. - Diskotéka
Pro ubytované v kempu je vstup na taneční zábavy a diskotéky zdarma.
Na nohejbalové turnaje je omezen počet mužstev na 10. Startovné je
150 Kč. Přihlášky a informace na tel.: 776 094 250, 515 323 388 po
20.00 hod. nebo na e-mailu kempkoupání @ znojemsko.com

Moravský rybářský svaz místní organizace v MK pořádá
v sobotu 10. července v přírodním areálu Vrabčí hájek

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ KARNEVAL
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Polanka pod vedením
p. Švába a skupina Hurikán. Občerstvení a rybí speciality na tradiční
úrovni. Začátek ve 20.00 hod., vstupné 70 Kč. Koná se za každého
počasí. K příjemné zábavě zvou pořadatelé.

SDH v Horních Dubňanech pořádá 1. srpna oslavu výročí

1 1 0 L E T Z A L O ŽE
ENÍ SDH
V HORNÍCH DUBŇANECH
Program: 10.00 hod. - Slavnostní členská schůze • 12.00 hod. - Společný
oběd • 14.00 hod. Sraz účastníků oslav u požární zbrojnice • 14.30 hod.
- položení věnců u památníku padlých • 15.00 hod. - Odchod do KD • 16.00
hod. - Taneční zábava hraje Venkovanka • 22.00 hod. - Ukončení oslav.

12 ZRCADLO - nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk

Vzhůru Farinovou zatáčkou
XXO víkendu ve dnech 19. - 20. èervna opìt ožila èást klasického
Masarykova okruhu, na kterém se do roku 1986 jezdily slavné závody
motocyklù a automobilù. Závodní tým Vonka Racing zde uspoøádal
závod automobilù do vrchu, který byl souèástí Mistrovství Èeské
republiky. Tento podnik se zde jezdí již od roku 1998 a v tomto roce
se jel o pohár primátora mìsta Brna.
XXV sobotu byl nejrychlejší Miloš Beneš na voze Luchini pøed
Otakarem Krámským /Osella-BMW/, tøetí byl Miroslav Fajkus
s monopostem Dallara. V nedìli, kdy tra• byla zkrápìna deštìm, nedal
opìt žádnou šanci svým soupeøùm Miloš Beneš, když zvítìzil pøed
Davidem Komárkem /Mitsubishi EVO 550/. Na tøetím místì skonèil
jeho otec Josef, který startoval se stejným vozem.
/Ctibor Adam/

foto: Kvìtoslav Adam

Vozidlo Jana Vonky z poøadatelského týmu

2. ročník Havířské kolobky
XXPoslední èervnový víkend jsme mohli v okolí Brna potkávat dospìláky škole dávno odrostlé, jak se prohánìjí na závodních kolobìžkách.
O co šlo? Na jih Moravy, konkrétnì do Brna a Oslavan, pøijela špièka
kolobìžkového sportu na ètvrté kolo Èeské Rollo Ligy.
XXV sobotu probìhl na atraktivním brnìnském Masarykovì okruhu
JME CUP, Mistrovství republiky v kolobìhu. Poprvé v letošní sezónì
pøálo závodníkùm poèasí a tak se daly oèekávat kvalitní výkony.
Krátce po šesté hodinì se peloton vydal vstøíc nároènému okruhu.
Nejdøíve do cíle dojeli žáci. Stateènì zvládli dvì kola, tedy 11 km.
Zvítìzil desetiletý Martin Vondráèek ze Spolku kolobìžek Oslavany
prùmìrnou rychlostí 19 km/hod. O chvíli pozdìji dokonèila své tøetí
pøedepsané kolo vítìzka kategorie žen, Markéta Štejrová z Plznì a
obhájila tak svùj loòský titul. Muži kroužili na krásné dráze více jak
hodinu. Šest okruhù proletìl nejrychleji Ladislav Provod prùmìrnou
rychlostí 31 km/hod. I on se radoval z obhájení titulu Mistra republiky. Èasem 1:02:42 pøekonal dosavadní rekord okruhu Fina Alpo
Kuusista o více jak pìt minut!

Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA. Komerèní øádková inzerce: Standardní komerèní inzerát vytištìn tuènì 200 Kè, (modøe 250 Kè), tuènì v rámeèku
300 Kè (modøe 350 Kè), inverznì 400 Kè (modøe 450 Kè). Ceny bez 19 % 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
•• štìòata kolie bez PP, oèkov.
aj. nové z Anglie, nevh. dar, pošlu
Auto - moto
KOUPÍM
KOUPÍM
•• Š Felici od r.v. 97. Tel.: 607
611 073.
•• moped Stadion S-11, Pio-nýr550, Jawa 250-350 Pérák,
Velorex a jiné. Vše i nekompletní.i poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• pøedvál. motocykl nebo rùzné díly i drobnosti; dob. literat.,
fota a rùzné staré rekl. cedule,
sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• Jawa 23 Mustang s TP a STK
v dobrém stavu. Tel.: 776 372 638.
•• naftu. Tel.: 777 769 802.
PRODÁM
•• Mazdu 323, 16i, bez dokl., na
ND, sport. sedaèky, volant, pedály
a náhr. skla, palub., øízení, rozum.
cena dohodou. Tel.: 732 715 427.
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 1972,
vè. TP, nutné opravy, chybí baterie, výfuk a klíèe od zapal. Tel.:
608 252 541.
•• peugeot 405 1,8GRDT, zeleno
šedá metal.,centr. zam., alarm, el.
okna, imob., RMG, stø. okno, naj.
11.500km, nutno vidìt, cena dohodou, spìchá. Tel.: 603 704 859.
•• Š Favorit, r.v. 90, silná koroze
na prazích, dveøích a lemech, doklady v poøádku, STK 12/05,
nový výfuk, motorovì dobrý,
10.000 Kè. Tel.: 602 879 732.
•• Š 100 l, motor 120 l, oranž.,
taž. zaø., RMG, pø. sedadla Š 120
malý volant, ètyøoká maska aj.,
drobné kosmetické vady, 5.200
Kè, spìchá. Tel.: 604 796 467.
•• Š 105, pohon LPG, TP 04/05;
Š 120 na ND, obì za 10.000 Kè.
Tel.: 604 324 119.
•• Simson enduro 70ccm, papíry
na 50ccm, dobrý stav, spolehlivý,
12.000 Kè. Tel.: 728 048 401.
•• 2-rychlost. babetu na ND, levnì. Tel.: 515 322 422.
•• 3ks zánovních plech. diskù
orig. na Peugeot, 450 Kè/ks. Tel.:
604 867 995.
•• disky na kola Lada nebo Žiguli,
3ks, cena dohodou. Tel.: 515 333
960, 606 418 690.
•• pøevod. ARO 461 pø. a zad. náhon, 1.200 Kè. Tel.: 606 125 725.
•• zahrádku a zamykání pedálù
na Š Felicii. Tel.: 606 575 472.

Byty - nemovitosti

foto: Mgr. Petr Horák

XXPo spoleènì stráveném veèeru v Zámecké restauraci, pøi nìmž
debatovali nejen o skonèeném závodì, se všichni probudili do sluneèného rána. Po osmé hodinì se pestrobarevný kolobìžkový had zaèal
prohánìt po trati a trénovat. Pár minut pøed startem byli všichni
závodníci už dobøe pøipraveni. Po té, co se postavili na startovní èáru,
zvolal hlavní poøadatel: „Druhému roèníku kolobìžkového závodu
Havíøská kolobka 3, 4.“ Na to závodníci jako jeden muž (žena)
zakøièeli: „Trhni si nohou!“ Tímto, pro vyznavaèe tohoto sportu tradièním startem, se závodní pole vydalo smìrem k Padochovu. Hned
v poèátku se pole závodníkù zaèalo trhat. Na èele mohli diváci
zahlédnout plzeòské závodníky. Podél celé trati povzbuzovaly závodníky skupinky pøihlížejících. Do cíle u Mìstského úøadu se o dvacet
pìt vteøin rychleji než v prvním roèníku dostal opìt Ladislav Provod.
Èas 10:40 pøedstavuje prùmìrnou rychlost 31,9 km/hod. Ke krásným
èasùm pøispìly i sedmdesáti kilometrové rychlosti ve sjezdu kolem Františky. Ženskou kategorii vyhrála sobotní mistrynì republiky Markéta
Štejrová v èase 13:18.
XXVyhlášení vítìzù se uskuteènilo u Mìstského úøadu a pøihlížela mu
spousta divákù. Všichni startující si pochvalovali sice nároènou, ale
pìknou a rychlou tra•. Na delší debaty však nebyl èas. Bezprostøednì
po vyhlášení se nìkteøí závodníci pøidali k úèastníkùm nesoutìžního
Bìhu historickým jádrem mìsta Oslavan s cílem u zámecké kašny. Ke
svým vybojovaným cenám v kolobìhu si do svých domovù odvezli
hodnotné Pamìtní listy.
XXSkonèila tak akce, která úspìšnì navázala na loòský první roèník.
Na závìr chtìjí poøadatelé podìkovat za podporu Jihomoravské energetice, èlenu skupiny E ON a Mìstu Oslavany.
/lk/

ZRCADLO
ZRCADLO

KOUPÍM
•• starší RD v MK nebo v Rakšicích. Tel.: 728 758 779.
•• RD 2 - 3 + 1 s vìtší zahradou,
obyvatelný, nejlépe po èást.
rekonstr. v Oslavanech, Rosicích,
Ivanèicích nebo Dol. Kounicích,
max. do 700.000 Kè. Tel.: 732 377
506, 777 717 507.
PRODÁM
•• RD 4+1 v MK, oprava nutná
Tel.: 515 324 647.
•• RD se zahradou v Polance u
MK. Tel.: 602 817 247.
•• zem. pozemky, 2 ha, v kú obce
Dobelice, cena dohodou. Tel.:
515 333 960, 606 418 690
•• levnì pozemek. Tel.: 732 447 594.
PRONAJMU
•• 3+1, 1. kat. v RD v Ivanèicích.
Tel.: 605 455 152.
•• pìkný cihlový byt 2+1 v Ivanèicích, po dohodì i dlouhodobì.
Tel.: 732 839 890, po 17 hod.
•• dlouhodobì, zaøízený RD 3+1
se zahradou, 50 km od Brna Znojemsko. Tel.: 721 952 558.
(606 116 648.)
•• 2 pokoj. byt v rod. vilce 8 km
od MK, nájem 600 Kè + energie.
Tel.: 737 407 461.
HLEDÁM PRONÁJEM
•• chaty na Vranovské pøehradì
pro rodinu s menším psem v termínu od 7.8. - 14.8, levnì. Tel.:
603 730 236.

Stavba - zahrada
Nabízím sádrokartonáøské
práce, pùdní vestavby vè. støešních oken, SDK pøíèky a podhledy i protipožární, vè. certifikace a atestù. Pracujeme
s originál. materiálem KNAUF.
Tel.: 546 452 865, 777 252 060.
Cenová nabídka ZDARMA!

Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: 515 322 281, fax: 515 322 722,
e-mail: noviny@zrcadlo.com. Soukromá øádková inzerce: záznamník: 515 322 388, sms: 777 769 815. Komerèní inzerce,
sazba, grafická pøíprava, a distribuce: Marek Peèer, tel.: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14,
Brno, tel./fax: 543 210 364. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Náklad 12.100 kusù, Èíslo 14/2004
(srpen 2004) vyjde 30. èervence 2004, uzávìrka: 27. èervence 2004. Registrace MK ÈR E 13423. Výtisk zdarma.

•• starší venkovní dveøe pravé, 80
cm. Tel.: 515 333 270.
PRODÁM
•• míchaèku. Tel.: 776 176 174.
•• nové cihlové bloky Supertherm P-D rozmìr 30, 800ks, 25
Kè/ks; rozmìr 44, 120ks, 40 Kè/
ks. Tel.: 728 926 496.
•• originál. novou italskou dlažbu, dovoz Itálie, 20x20, za PC,
14m2. Tel.: 515 322 574.
•• dveøe vnitøní plné L -2x 60cm, P
- 2x 60cm, P - 2x 70cm, L - 1x
70cm, obývací dvojkøídlá èást a
vchodová dvojkøídlá èást prosklená, vše bez zárubní, zachovalé,
cena dohodou. Tel.: 607 294 385.
•• zánovní kotel + kotlinu 50 l;
nový radiátor Korádo, 120x60,
polovièní ceny. Tel.: 546 423 058.
•• 3 radlièný pluh za traktor
a nesený smyk + skládací brány.
cena dohodou. Tel.: 515 323 233.

Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• kuch. linku, levnì; podlah. krytinu na zahradu. Tel.: 602 420 306.
PRODÁM
•• èernou obyv. stìnu - proskl. èást,
skøíòky, polièky, šatní skøíò, roh.
sekce, pojízd. police na TV, video,
9.000 Kè. Tel.: 777 252 061.
•• plast. úchyty kruhové hnìdé
(asi 20ks) ke kuchyni Alpina.
Tel.: 515 338 257, 777 338 257.

Elektro
KOUPÍM
•• kuch. sporák Mora 3465.
Tel.: 605 904 681.
PRODÁM
•• MT Nokia 6150 a malý Siemens C-35i a C-45, na všechny sítì, nabíjeèka., výborný stav, nevyužity, levnì. Tel.: 608 887 613.
•• MT Nokia 3410, 22 mìs. záruka, levnì. Tel.: 737 628 042.
•• playst. 1 s 2 ovl., èipem, pamì•.
kart .+ hry, levnì. Tel.: 737 628 042.
•• video s nahráv. zn. Akai, plnì
funkè., 1.200 Kè. Tel.: 606 893 588.
•• lednièku Calex 225.1 v dobrém
stavu, 900 Kè. Tel.: 515 323 399.
•• praèku se sušièkou Zanussi,
boèní plnìní, výborný stav. Tel.:
777 045 367.
•• nástìn. ohøívaè vody Eta typ
1728 10 l, 2000W, se smìš. baterií,
2.700 Kè; el. radiátor Dimplex
2000W s termostatem, v. 44, š. 57,
h. 10, 400 Kè; lednièku Lehel 120 l,
500 Kè. Tel.: 736 257 547.

Hobby - zábava
PRODÁM
•• kuleèníkový stùl biliárd,
mramor. deska, velmi zachovalý.
Tel.: 728 643 862.
•• klávesy Kvorg X5D, 10.000
Kè. Tel.: 604 580 871.
•• železnièní modely vel. N.
Tel.: 604 847 254.

Vše pro děti
KOUPÍM
•• dìtskou sedaèku na kolo. Tel.:
721 884 752.
•• dìtskou ohrádku. Tel.: 605 145
789.
PRODÁM
•• houpaèku, malá dìtská, možno
zavìsit i doma, pro dìti už od 1
roku, velice pìkná, nepoužitá, 200
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,
vynikající pro mimina na koupání až do 2 let, 650 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.

Zvířata
KOUPÍM
•• Kdo daruje jezdecké potøeby a
pøísluš. pro konì? I poškozené,
nepoužitelné. Milovnice koní.
SMS na tel.: 607 540 185.
•• andulky a korely po doh. i jiné
exot. ptactvo, pro vìtší množství
pøijedu. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• zakrslé králíèky, odbìr zaèátkem èervence, cena 100 Kè/ ks,
do dobrých rukou. SMS na tel.:
721 747 883, volat veèer.
•• fretky, 6 týdnù staré, oèkov.,
odèerv. Tel.: 605 888 593.
•• štìòata zlatých kokršpanìlù,
èistokrev., bez PP, pejsek a fenky,
odbìr ihned, velice pìkná, oèkov.
s mezinár. prùkazem, 2.500 Kè.
Tel.: 515 322 596.

Tel.: 728 501 905.
•• štìòata ang. kokršp. po kval. rodièích, bez PP, odbìr možný ihned,
1.500 Kè. Tel.: 608 517 390.
•• štìòata labradorù bez PP, bar.
smetanová, oèkov., odèerv. Tel.:
728 842 674.
•• štìòata èau-èau s PP, bar. èervená, odbìr ihned. Tel.: 383 396 535.
•• èistokr. štìòata kolie bez PP,
barva zlatá, oèkovaná, odèerv.,
odbìr 15.7. Tel.: 515 324 370.
•• štìòata Rhodeský ridgeback,
bez PP, odbìr asi koncem srpna,
spoleèenský pes do rodiny, k dìtem a sportov. Tel.: 603 569 672.
•• nìmec. ovèáka za symbol. cenu,
7 let, dobrý hlídaè, ostøejší, cvièený,
bez PP, oèkov. 9/04, vh. pro bezp.
službu, na hlídání vìtš. obj. Tel.: 546
491 111, 546 437 149 po 19. h.
•• kamerunské kozièky, èerného
kozlíka nar. v únoru, odbìr ihned,
1.000 Kè; 2 èerné kozièky, nar.
v kvìtnu, odbìr koncem èervence,
cena 1.500 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• kozu a 2 kùzlata. Tel.: 603
863 470.
•• chovné i jateèné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• prase, váha 200kg, 24 Kè/kg
723 428 899.
•• komplet. funkè. akvárium se
skøíòkou s kov. konstr., b. sv. dub,
osvìtl. a filtr., d. 120, š. 40, v. 50,
3.800 Kè, MK. Tel.: 604 281 294.
•• 4-kotcovou králíkárnu, cena
dohodou. Tel.: 723 257 787, 515
322 323.
•• Daruji ko•átka (kocourky)
hodným lidem, vychovaná jsou
i v bytì. Tel.: 608 618 388.

Různé
•• Kdo poskytne info o fenì boxera zabìhnuté 24.6., prosím, ozvìte se! Tel.: 723 790 756.
•• Douèování angliètiny a konverzaci nabízí rodilý mluvèí.
Brno a okolí. Tel.: 731 275 625.
•• Anglicky zpívající kytarista
hledá uplatnìní v kapele hrající
taneèní hudbu. Tel.: 721 465 661.
•• Amatér. fotograf hledá štíhlou
dívku k fotograf. Èas. nenároè.,
finanè. vypomohu. Vh. jako brigáda pro studentky. Tel.: 732 180 721.
KOUPÍM
•• uèebnice 1. roè. obch. akademie, obor všeobecná ekonomika.
Tel.: 515 220 815, veèer.
•• dokumentace k hrotovému
soustruhu SN20/1500, pøíp. pùjèit
k okopírování. Tel.: 604 663 123.
•• el. kuføík. šicí stroj v dobrém stavu do 1.000 Kè. Tel.: 607 230 534.
•• demižony 50 nebo 35 l. Tel.:
546 437 165.
•• starý døevìný sud nebo škopek
na maso. Tel.: 777 252 061.
•• mlýnek na maso è. 10-12.
Tel: 737 884 165.
PRODÁM
•• plyn. hadici, 25m; kyslík. hadici, 25m; držák + øezák, hodiny
kyslík. + plyn. tel.: 515 323 206.
•• el. motor 3 kw, 1500 ot.; øezaèku na kopøivy a jetel; hever høebenový na 25 t; rumpál na vìšení
prasat; maèkaè na škvarky; el.
motor na stahování oken na auto.
Tel.: 515 333 883.
•• øeznický špalek, rozm. desky
50x50cm, v. 80cm, 2.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• øeznické háky, s kladkou, 40
ks, 100/ks, i jednotlivì. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• masážní køeslo, 5.000 Kè; uhlí
hnìdý oøech, 50 Kè/q. Tel.: 515
320 657.
•• šlapací stroj; lednièku; valašskou keramiku; klavír s vídeòskou
mechanikou. Tel.: 776 176 174.
•• 1-lùžk. pletací stroj Dopleta, cena doh. Tel.: 546 437 149 po 19. h.
•• trezor pevný dvoudveøový,
š/h/v - 60/60/150, cena dohodou.
Tel.: 604 250 721.
•• kotlinu šamot se smalt. kotlem, témìø nová, 50% sleva.
Tel.: 515 322 574.
•• nádobu na vodu 3.600 l, cena
dohodou. Tel.: 728 310 076.
•• knihy ze zrušené prodejny,
rùzné, cena dohodou. Tel.: 515
333 960, 606 418 690.
•• luxus. body vín. barvy, 500 Kè,
PC 980, sport. podprsenku 100 Kè,

dobírkou. Tel.: 737 407 461.

Seznámení
•• Hledám pøítelkyni pro dopolední intimní schùzky. Vìk a stav
není dùležitý. Jsem z Brna. Tìším
se na tel.: 603 551 926.
•• 50/168, èást. invalidní dùchodce hledá pøítelkyni pøimìø. vìku,
okolí Ivanèic, pøistìhování možné. Tel.: 605 570 368.
•• Rád bych touto cestou našel
ženu 30 - 38 let k vážnému seznámení. Jsem rozvedený 40/175.
Tel.: 736 454 043.
•• 28/183, SŠ, hodný, tmavovl.
a prý pohledný kluk hledá obyè.,
upøímnou a sympat. dívku èi maminku, toužící po vztahu založ. na
lásce. Napiš o sobì, co nejvíce,
foto nutné - vrátím. Pavel Hrazdira, Nebovidy 148, 664 48.
•• Svobodný 32/180 hledá dívku,
svobodnou maminku k seznámení. Zájmy: pøíroda, kolo, auta.
Jen okolí MK. Tel.: 606 305 423.
•• 28 letý kluk hledá dívku do 28
let k vážnému seznámení. Tel.:
603 947 541, záznamník.
•• svobodná, bez závazkù 31/160
hledá pohodového muže, který
touží po trvalém vztahu, tìším se.
Balíková Eva, Morašice 26, 67171.
•• 51 letá, kuøaèka, vdova hledá
kamaráda a pøítele: nechci být
poøád sama. Dom. kutil vítaný.
Tel.: 605 145 789.

Zaměstnání
•• Avon Cosmetic nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám, které mají zájem o kosmetiku. Vstup i výstup bez poplatkù,
vstupní materiály zdarma,
provize jistá. Pøi registraci sada
vzorkù a veselý dárek zdarma.
Volejte: 607 693 024.
•• Pøijmeme telefonisty/ky a pracovníky do kanceláøe, po zaprac.
manažerky. Plat 30-50.000 Kè/mìs.
Tel.: 728 958 301.
•• Nabídnìte, prosím, roznos
reklamních letákù v Ivanèicích.
Tel.: 732 648 944.
•• Ès. obch. firma pøijme spolupr..
pro komunikaci se zákazníky. Práce v kanceláøi, ne dealer. 30.000
Kè/mìs. Tel.: 608 003 035.
•• 40.000, zajímavá seriózní práce, ne dealer, herb. apod., fir. vùz.
Tel.: 605 254 556.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac. pøíležitost v nìkolika oborech. Tel.:
604 817 844.
•• Pøijmeme prac. do kanceláøe,
telefonisty, zprostøedkov., obch.
zást. Zajímavá práce, 18-40.000
Kè. Tel.: 607 179 486.
•• Èeská Fa pøijme spoluprac. do
kanceláøe. Práce po telefonu. 1830.000 Kè/mìs. Tel.: 721 758 565.
•• Pøijmu 2 obch. managery
z okolí MK. Dobré vystupování
a ochota pracovat v teamu podmínkou. Tel. 605 736 078.
•• Nìmecká spoleènost vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pozic obch. manažerù. Info
na tel.: 603 159 240.
•• Hledáme nìkolik schopných
managerù do pozice øídících pracovníkù, kteøí si chtìjí øídit svùj
èas a výdìlek. Tel. 724 341 718.
•• Atraktivní práce. Hledáme ne-spokojené, schopné lidi, kteøí
chtìjí opravdu nìco zmìnit a dokázat, zaškolíme. Možno HPP
i VPP. Tel.: 604 817 844.
•• Pøijmu GSM operátorky/ky na
HPP i VPP, volná prac. doba,
nadstandard. pøíjmy, pøes 30.000
Kè/mìs. Tel.: 728 913 388.
•• Nabízím katalog rùzných
dom. prací se smlouvou. Info
a pøihlášku za známku 6,50 Kè.
Macháèková K., Nábøežní 18,
Oslavany, 664 12, oslavanským
doruèím za SMS s adresou. Tel.:
607 989 177.
•• Hledám par•áka na Liaz, vìk
nerozhoduje. Tel.: 724 278 609.
•• Hledám spolehlivou dùchodkyni jako hospodyni pro otce (vìk
83) s možností ubytování v RD .
Tel.: 607 850 328.
•• Firma Dumag s.r.o pøijme do
HPP lakýrníka na lakování osob.
vozù. Plat dohodou, nástup ihned.
Tel.: 546 411 333, p. Jahelka.

