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Bez zástavy nemovitosti
OSVČ = ručení směnkou
Brno, Èeská 11, tel.: 532 193 153
GSM: 608 945 185, 721 160 799

Toto číslo vyšlo 27. srpna 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

Skládka Písečňák se zaváží nelegálně
XX/Rybníky/ Lokalita „Píseèòák“
v Rybníkách na Moravskokrumlovsku byla do roku 1989 vnímána,
a také až na malé výjimky i respektována jako hnízdištì pro pomìrnì vzácné bøehule øíèní. Po
zmìnì vlastnických vztahù si
mnoho obèanù zaèalo vysvìtlovat
demokracii po svém. Zaèaly se sem
navážet odpady, a to jak od obèanù, tak i z firem z blízkého okolí,
pøedevším z Moravského Krumlova. Na skládku vozí nákladní
automobily plasty, pneumatiky,
stavební su• i ostatní materiály,
které by se mohly identifikovat jako
nebezpeèné chemikálie. Nìkteøí
øidièi aut si sundávají i SPZ. Je to
z toho dùvodu, že skládka je

„èerná“, èehož si jsou mnozí
obèané velmi dobøe vìdomi.
XXLokalita „Píseèòák“ se sice
nachází v katastru obce Rybníky,
ale obec zde nemá žádná vlastnická práva. Majiteli pozemku je
nìkolik obèanù z Dobøínska.
Pøístup ke skládce je polními cestami z obce Rybníky, Dobøínsko
a z èásti Moravského Krumlova
„Na Kaèence“. Jak nám sdìlil
místostarosta obce Rybníky František Jordán: „Toto území je opakovanì osazováno znaèkami „Zákaz
skládky“, které nejsou obèany
respektovány, ale naopak neustále
odstraòovány. V této oblasti se
pohybují èasto zemìdìlci i myslivci, pøesto se dodnes nenašel

foto:mask

nikdo, kdo by obecnímu úøadu
ohlásil nìco konkrétního, napøíklad jméno, nebo SPZ auta. Obecní
úøad pak jen následnì èásteènì
napravuje poškození životního
prostøedí tak, že nechá hromady
odpadu vršící se po okrajích shrnout. Je tøeba nešvary ohlásit a
v pøípadì potøeby také dosvìdèit
i když se jedná tøeba o známého
nebo souseda.“
XXJe obecnì známo, jak se má
s odpady zacházet. Proè firmy
i sami obèané naøízení nerespektují a radìji riskují pokutu, je
k zamyšlení. Jak dodal místostarosta Jordán: „Špatnou zkušenost
s pøístupem obèanù k životnímu
prostøedí dokládá i problematické využívání povolené skládky
inertního odpadu, využívání kontejnerù na sklo, plasty a papír,
zpùsob užití velkoobjemových
kontejnerù a neschopnost odložit
na vyhrazené prostranství jen kovový šrot. Obecní zastupitelstvo svolává pravidelnì obèany na veøejná
zasedání obecního zastupitelstva,
kde je prostor pro interpelace
obèanù. Tato cesta k informacím
není obèany využívána, na veøejné
schùze se dostaví vìtšinou jeden
nebo dva lidé. Je ale tøeba, aby
každý zaèal u sebe, odpady tøídil
a plnì využíval podmínky, které
obec v oblasti odpadového hospodáøství vytváøí.“

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

ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY

!!! VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY !!!
RUČNÍHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ zn. FERM

TRVALE NÍZKÉ CENY
RUČNÍHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ zn. EINHELL
Široký sortiment zboží a nářadí pro kutily a zahrádkáře
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:mask
XXS celou záležitostí jsme se
také obrátili na povolané. Tím je
odbor životního prostøedí pøi
Mìstském úøadu Moravský Krumlov. Od jeho vedoucího Ing.
Miroslava Vítka jsme se dozvìdìli: „Každý obèan je povinen
chránit svùj majetek a udržovat
poøádek, jak je to dáno platnou
legislativou. V tomto pøípadì dle
vyhlášky obce o nakládání s od-

pady a o èistotì obce. Sankce
k postihu dle pøestupkového zákona mùže uplatòovat každá
obec na majitelích pozemku,
kteøí se o nìj øádnì nestarají.
Zákon stanovuje majiteli povinnost zbavit se odpadu ohrožujícího životní prostøedí.“
XXJinými slovy to znamená, že
za èernou skládku v „Píseèòáku“
je odpovìdný majitel, a obec

Rybníky ho mùže pokutovat za
nedodržení pøíslušného zákona.
Otázkou je, zda této možnosti
obec plnì využívá. Obec také
mùže požádat o dotaci na rekultivaci, ale ta mùže stát nìkolik miliónù korun. Majitelé by nemìli
„èernou“ skládku tolerovat a svùj
pozemek by mìli oplotit, aby
nedocházelo k neoprávnìnému
ukládání odpadù.
/mask/

Pohøební služba
Ing. Jiøí Dvoøák, Ivanèice
Dovolujeme si Vás oslovit a nabídnout Vám naše pohøební služby.
Zajistíme:
• rozlouèení v tradièních obøadních síních
• pohøby do zemì, kopání hrobu a jeho výzdobu
• tisk smuteèního oznámení
• autobusovou dopravu, dechovou hudbu
• bohatou nabídku smuteèní vazby
• široký sortiment rakví
• obaly na urny /rytí nápisù/, høbitovní dekorace
• další služby dle pøání zákazníka
Adresa kanceláøe: Ivanèice, Komenského nám. 1, Tel.: 546 434 366
Kvìtináøství Alice /naproti Komerèní bance/
STÁLÁ SLUŽBA 24 HODIN DENNÌ:
TEL.: 546 434 366, MOBIL: 603 854 637

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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Spor o bentonit stále trvá
XX/Ivanèice/ Krajský stavební úøad vyhovìl odvolání ivanèické radnice proti rozhodnutí vyvlastnit pozemky nad ložiskem bentonitu na dobu
šesti let. Pozemky nad ložiskem jsou v majetku mìsta Ivanèic.
Tìžební práva vlastní firma Bentex Bohemia, která by chtìla tìžbu
zahájit. S tím ovšem nesouhlasí vedení radnice i široká veøejnost. Protože mìsto nehodlá pozemky k tìžbì pronajmout, bylo snahou
Bentexu Bohemia pozemky vyvlastnit „ve veøejném zájmu“. Jako navrhovatel vyvlastnìní ovšem neprokázal naléhavost veøejného zájmu,
a proto krajský úøad zrušil rozhodnutí o omezení vlastnických práv
mìsta k pøedmìtným pozemkùm a vrátil vìc k projednání na nižší
instanci. Jak nám k celé vìci øekl starosta Ivanèic Adam: "Nejsme
zásadnì proti tìžbì. Firma, která bude tìžit, nám ale musí dát majetkové záruky, aby prùbìh tìžby a hlavnì následná rekultivace nezùstala
jako závaží na mìstì. V tomto smìru se vyjádøilo i zastupitelstvo
mìsta. Radìji bychom mìli celou záležitost definitivnì ukonèenou.“
Jak se bude dále vyvíjet mnohaletý spor je jen otázkou èasu. Zcela
urèitì jsou ale rozhodnutím krajského úøadu potìšeni zahrádkáøi
i obèané využívající lokalitu Réna k výletùm a odpoèinku.
/mask/

Bytový dům na „Zachráněné“ byl předán

Strážníci jezdí na kolech
XX/Miroslav/ Tým mìstské policie v Miroslavi má tøi èleny. V minulosti mìl k dispozici služební automobil Škoda Favorit. Ten byl dán
protiúètem v souvislosti s výmìnou vozového parku na nákup vozu
Škoda Octavia pro Mìstský úøad. Od té doby koná MP pøedevším pìší
pochùzky. Ing. Forman, starosta Miroslavi a velitel MP nám k tomuto
sdìlil: „Jsme v situaci, kdy mìsto Miroslav nemá samostatnou služebnu
pro èinnost státní policie. Proto se po revoluci rozhodlo o zøízení
mìstské policie. Byli vybráni lidé takoví, jací byli vybráni. Osobnì
tvrdím, nejlepší oèi jsou nohy. Mìsto není tak velké, aby se nedalo
obejít. Strážníkùm jsme zakoupili jízdní kola. Jsem si ale vìdom toho,
že jeden strážník na kole jezdit neumí. Strážníci ale mají k dispozici
jiný automobil, zaparkovaný u MÚ.“
XXMìstská policie stojí mìsto roènì zhruba 900.000 korun. Pod
pùsobnost spadá i èást mìsta Kašenec vzdálená asi tøi kilometry, což
v pøípadì nutnosti zásahu pro jízdní kolo není. Jak ing. Forman dodal:
„Mìstská policie má ze zákona povinnost absolvovat odbornou i kondièní pøípravu. Co se týká odborné pøípravy, tak ji všichni strážníci
absolvovali a zakonèili zkouškou, kterou pøedložili jako kvalifikaèní
pøedpoklad pro výkon funkce. Rada mìsta se tímto problémem zabývá.
Bylo mi uloženo jednat s OØ Policie ÈR ve Znojmì, o možnosti absolvovat kondièní pøípravu v rámci èeské policie, která se dìlá ve Znojmì.
Došlo ke shodì, a na podzim strážníci nastoupí na kondièní pøípravu
do Znojma s tím, že bude ukonèena testem o fyzické schopnosti
vykonávat funkci strážníka u mìstské policie.“
/jak/

Anonym hrozil výbuchem
XX/Dukovany/ Ve ètvrtek 5. srpna po jednadvacáté hodinì zavolal
do Jaderné elektrárny Dukovany starší ženský hlas a oznámil, že
do elektrárny smìøuje autobus naložený zbranìmi hromadného nièení.
Jaderná elektrárna uèinila okamžitì všechna opatøení, která jsou pro
takový pøípad stanovena, informovala pøíslušné úøady a orgány, vedení
spoleènosti ÈEZ, a.s. SÚJB (Státní úøad pro jadernoou bezpeènost)
a Policii ÈR. Jaderná elektrárna také zvýšila a posílila svou ostrahu.
XXVyhrùžka nebyla brána na lehkou váhu, i když všechny indicie
pøípadu ukazovaly na to, že jde o provokaci. Podle zpráv Policie ÈR
byla žena, telefonující na Jadernou elektrárnu Dukovany provokativní
výhrùžku již bìhem téže noci identifikovaná. Ženì bylo sdìleno obvinìní z trestného èinu obecného ohrožení. Další kroky, které budou
v pøípadu podniknuty jsou vìcí Policie ÈR a orgánù èinných v kárných
èi trestních øízeních.
/abé/

OČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELA
Poliklinika APEX
Znojemská 235
Moravský Krumlov
po-pá 800 - 1500

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

• KE KAŽDÝM BRÝLÍM NAD 2.000 Kč
polarizační brýle zdarma
• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

foto:jak
XX/Moravský Krumlov/ Bytový dùm Zachránìná byl pøedán
nájemníkùm, kteøí se postupnì
zaèali stìhovat do svých bytù.
V domì je celkem pøedáno 54
bytù, které jsou èlenìny do jednotlivých sekcí. V sekci A je 24 bytù,
v sekci B 22 a v C s terasami 8.
Jde o byty 1+kk, 2+1, 2+kk, 3+1.
Z toho je 12 bytù pro tìlesnì
postižené. Tyto byty jsou nájemní.

XX/Moravský Krumlov/ Poèátkem prázdnin zapoèaly stavební
úpravy a celková rekonstrukce
jídelny a kuchynì v mateøské
škole na ulici Husova v Moravském Krumlovì. Na celou akci
byla pøedem dle projektu Ing. arch.
Kudrové vyèlenìna èástka 360
tisíc korun. Na kontrolním dnu
byly dle vedení radnice shledány
nedostatky, které se musely neprodlenì øešit. Jednalo se o odpady
vody, elektroinstalaci, digestoøe,
podlahu, obklady atd. Tyto „vícenáklady“ byly vyèísleny èástkou
258.000 korun, což èiní o 72% více
oproti pùvodnímu projektu.
XXV tomto smìru se usneslo i
zastupitelstvo mìsta Moravský
Krumlov na svém 15. zasedání konaném 2. srpna, a tyto vícepráce

Vedení úèetnictví a úèetní poradenství
vèetnì zpracování daòového pøiznání
fyzickým a právnickým osobám.
Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

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

JOSEF REITER
TRUHLÁØSTVÍ

J.Vávry 2 (30m od KB), Ivanèice, tel: 731 222 369

AKCE !!! Kopaèky a obuv
Adidas, Diadora Nike, Lotto, ...

se SLEVAMI až 60% !!!
Vybrané tenisové rakety
za polovièní ceny !!!

a navržené rozšíøení dodávky
investièní akce schválilo. Jak
sdìlil starosta Pitlach: „Co jsme
mìli jiného dìlat? Dìti nastoupí
do školky 1. záøí, a ta musí být
v provozu! Jak bychom to
vysvìtlili rodièùm? Chybìjící
peníze budeme muset najít.“
XXK neplánovanému nárùstu ceny
se nám také vyjádøila Ing. arch.
Daniela Kudrová: „Projektová
dokumentace akce byla zpracována z dùvodu požadavku vyhovìt
vyhlášce è. 107 MZ O hygienických požadavcích na stravovací
služby a osobní a provozní
hygienì pøi èinnostech epidemiologicky závažných na jaøe 2003.
Letošního roku byla vydána nová,
pøísnìjší vyhláška è. 137 téhož
názvu. Skuteèných víceprací

z celkové sumy nad plánovaný
rozpoèet je minimum. Vznikly:
a) zpøísnìním podmínek hygieny,
b) absencí pùvodní projektové
dokumentace, c) neèekanými okolnostmi (vznik výškových nerovností po vybourání pøíèek). Vìtší
èást sumy však tvoøí položky,
které øeší opravy vadných a
porušených èástí nesouvisících
s projektem èi zásahy, které nebyly nezbytnì nutné. Tuto èást
mìli možnost zastupitelé zvážit,
èi bude realizována, nebo nebude,
zda jsou na ni v pokladnì mìsta
peníze, nebo se bude investovat
jinam. Podotýkám, že mateøské
školy jsou zatím v investicích
mìsta zanedbávány. Jen na Husovì
ulici dlouhodobì zatéká na nìkolika místech støešní krytinou,

MONTÁŽ A SERVIS:
žaluzie vertikální a horizontální
pøedokenní rolety z PVC a hliníku
silikonové tìsnìní oken a dveøí
sítì proti hmyzu do oken i dveøí
lamelové dveøe a laminátové podlahy

Pavlík Ivo, Dukovany 221
tel.: 568 865 321, mobil: 602 719 156

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

jednotlivé pavilony nejsou oddilatovány a tak se v nìkterých
místech objevují povážlivé trhliny, technické vybavení kuchynì
je zastaralé. Školka v Rakšicích
je na tom podstatnì hùøe. Objekt
je vlhký, nejsou oddìleny èisté
a špinavé prostory provozu, strava se vaøí v kuchyni na dvoøe
a pøenáší se venkovními prostory
do jídelny. Na Palackého ulici
chybí zázemí pracovnic. Zastupitele v Moravském Krumlovì
èekají v nejbližší dobì rozhodující kroky v celkové organizaci
pøedškolních zaøízení a následnì
i investice do opomíjené oblasti
mateøského školství. Podpora
rodin s dìtmi je ostatnì ve volebním programu mnohých skupin
naši komunální politiky.“ /jak/

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

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

Letní sleva - poslední šance

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

M sport

Možná právì proto se nekonalo
slavnostní otevøení novì postaveného domu. Pøesto, že místní
šetøení probìhlo 8. èervna a kolaudaèní protokol byl vyhotoven
21. èervna, k pøedání nemohlo
dojít. Pøitom pøi kolaudaci nebyly
shledány žádné závažnìjší nedostatky. Hlavní pøíèinou proè
došlo ke zdržení byl nestandardní
zpùsob vybudování pøípojky a za-

Nedostatky v projektu přijdou město na statisíce

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

Sportovní
obchod

Majitelem domu je mìsto Moravský Krumlov. Vedení mìsta
schválilo jednotné nájemné na
46,53 Kè/1m2 za byt, terasy jsou
o polovinu levnìjší. Z poøadníku
na obecní byt bylo uspokojeno
padesát procent žadatelù.
XXToto oznámení je sice optimistické, ale nutno podotknout, že
k pøedání bytù do užívání došlo
s témìø tøímìsíèním zpoždìním.

pojení venkovních sítí nízkého
napìtí k domu, tak i elektromìrù
k jednotlivým bytùm. Pøedevším
firma Imos a.s. jako generální
dodavatel stavby nemìla platné
oprávnìní pøipojovat tyto sítì,
a vèas tyto práce nezajistila subdodávkou u specializované firmy.
Další díl spoluúèasti má Jihomoravská Energetika a.s. jako
poskytovatel služeb, který
zavinil zpoždìní pøedání sítí do
jejich užívání svými, pøedevším
úøedními, prùtahy.
XXV posledním srpnovém týdnu
se již nájemníci zaèali naplno
stìhovat do bytù a zabydlovat se.
Mnozí byli pøekvapeni, že v kuchyni není namontovaná linka.
Není povinností tento spotøební
nábytek dodávat spoleènì s bytem a proto se mìsto rozhodlo,
nedodávat toto pøíslušenství s tím,
že bude sníženo nájemné. Když
se nájemník bude stìhovat, tak
i s vlastní kuchyòskou linkou.
XXZeptali jsme se jednoho z nájemníkù Martina Klímy, jak se mu
líbí v novém bytì: „Právì se stìhujeme a musím øíci, že se nám
tu moc líbí, máme byt 2+1. Je to
tu moc pìkné. Kuchyòskou
linku si koupíme sami takovou,
jaká nám bude vyhovovat. Je
to lepší než umakartová.
Nájem je pro nás cenovì pøijatelný a dostupný.“
/mask/

rohové sedací
soupravy

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

od 10.172,- Kč
rozkládací pohovky

sektorový
nábytek VANESSA

SLEVA 20%
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Rekonstrukce nemocnice je ve finále

foto: Ing. Hrubeš
XX/Ivanèice/ Místní nemocnice
je v našem regionu nejvýznamnìjší zdravotnické zaøízení. Okolní
nemocnice se nacházejí nejblíže
v Brnì nebo Znojmì. Spád
nemocnice tvoøí pøevážnì jižní
èást okresu Brno-venkov, oblast
Krumlovska, v nìkterých oborech Tišnovska a Tøebíèska, což
dìlá pøibližnì 63.000 obyvatel.
Služby ivanèické nemocnice
využívají i pacienti z mìsta Brna.
V souèasné dobì má nemocnice
255 lùžek, šest základních oddìlení a léèebnu dlouhodobì
nemocných s šedesáti lùžky.
Roènì je zde hospitalizováno
na osm tisíc pacientù.
XXPodle historických pramenù
je zmínka o špitálu z roku 1442.

Lze tedy øíci, že jde o nemocnici
s letitou tradicí a zkušenostmi.
Význam tohoto zdravotnického
zaøízení ale stoupl až v novodobé
historii. Zub èasu, pokroky v medicínì a potøeby obyvatelstva si
samozøejmì stále vyžadovaly
nejrùznìjší opravy, rekonstrukce
a dostavby. Uspoøádání budov
a staveb nebylo optimální. Proto
padl zámìr ivanèickou nemocnici
rekonstruovat.
XXAkce nese oficiální název
„Nemocnice Ivanèice - rekonstrukce a dostavba“. Teprve v roce
2001 se podaøilo získat registraci
dané akce u ministerstva zdravotnictví a tím se dostala do státního
rozpoètu. Podle vypracovaného
rozpoètu bude rekonstrukce a

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Zveme Vás do prodejny
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J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

dostavba nemocnice stát cca 300
miliónù korun na investice a
dalších 15 miliónù na vybavení
interiérù nových èástí. Celá akce
byla rozplánována na tøi roky.
Rekonstrukce by tedy mìla být
dokonèena letos v záøí. V souvislosti s aktuálním dìním, jsme se
zeptali øeditele ivanèické nemocnice Ing. Jaromíra Hrubeše.
XXJaká je souèasná situace ve
výstavbì, a jak bude vypadat
koneèná podoba nemocnice?
XXV souèasné dobì probíhají
kolaudaèní øízení na novì vybudovaný komplementární pavilon,
ve kterém budou tøi operaèní sály
jako náhrada za stávající, již
témìø nevyhovující, centrální sterilizace s pøímou návazností na

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429
STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639
(naproti „Pianky“)
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320
STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7
664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910
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VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

Nabízíme
k pronájmu

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

N

provozní a kancelářské
prostory na ulici
Palackého č. 57
(vedle zámku),
Moravský Krumlov.
Bližší informace
a prohlídka objektu
na tel.: 606 724 449
nebo 606 704 379.

www.stavebninyplus.cz

Jan Prustomìrský
• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény
Moravský Krumlov
Bøízová 253

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov
tel.: 724 021 338,
e-mail: marie.bene@seznam.cz

operaèní sály, nové prostory oddìlení klinické biochemie a hematologie a oddìlení radiodiagnostiky, které budou pøemístìny do
støedu areálu. Rovnìž jednotka
intenzívní péèe bude umístìna
do pøímého sousedství operaèních
sálù a dále bude uveden do provozu rehabilitaèní bazén. Lùžková oddìlení budou s novým
komplementárním pavilonem
propojena chodbami, které zajistí
pøesun pacientù „suchou nohou“.
Dotèené lùžkové kapacity chirurgického oddìlení budou ve dvou
etapách zrekonstruovány na pøevážnì dvoulùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením.
XXJak se nemocnice vypoøádá s
trvalým odchodem „civilkáøù“?
XXPráce, které byly zajiš•ovány
v rámci civilní služby bude nemocnice muset zajistit zamìstnanci,
na které jsou pøislíbeny pøíspìvky pøímo od ministerstva
práce a sociálních vìcí. Jde o to,
zda budeme schopni potøebné
zamìstnance v rychlém èase
vùbec sehnat.
XXMùžete nám øíci nìkolik slov
o provozu a fungování lékaøské
služby první pomoci u Vás?
XXPohotovostní služba v nemocnici je zajiš•ována dle smluv
s povìøenými mìsty. Pro Ivanèicko
a Rosicko jsou stacionární ambulance v areálu nemocnice v Ivanèicích v pracovní dny, v noèních
hodinách a v mimopracovní dny
nepøetržitì tak, aby lékaøská
služba byla dostupná co nejvíce.
Dopravu do nemocnice si musí
lidé zajistit sami, nebo je jim
nabídnuta možnost obrátit se na
dopravní službu, která je na
jejich žádost dopraví do nemocnice za úhradu.“
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Denunciace není tvůrčí čin
(Reakce na článek „Miroslavská ODS“)
XXKaždý pokus o znehodnocení práce rady a zastupitelstva mìsta,
aniž by byl doložen fakty, si zaslouží svoji odezvu. V srpnovém èísle
periodika Zrcadlo tvrdí autor èlánku p. M. Pokorný, že pravicové
opozici v Zastupitelstvu mìsta Miroslavi: „…je obèas dovoleno být
èleny výbìrových komisí ménì významných výbìrových øízení.“
XXFakta: Všechna výbìrová øízení jsou vyhlašována radou mìsta dle
platných zákonù a zastupitelé i pøítomná veøejnost dostává na jednáních zastupitelstva úplné informace o všech chystaných investièních
poèinech. Jen z poslední doby lze doložit, že ve dvou nejvýznamnìjších výbìrových øízeních, která pøedstavovala nejnákladnìjší souèasné
investice mìsta, tj. rekonstrukce prùtahu mìstem (asi 60 mil. Kè)
a plán odbahnìní rybníka Rény (asi 17 mil. Kè), byli ve výbìrové
komisi zastoupeni jak èlenové rady, tak zástupci opozice. Pøipomínky
k tìmto investièním akcím, stejnì jako výsledky hlasování je opìt možno
doložit v ovìøených zápisech. V èlánku p. Pokorného dost nejasnì
pùsobí zmínka o: „…mnohdy rozporuplném hlasování našich (rozumìj
ODS) zastupitelù.“ Asi jde o dovìtek k pøedchozímu naøèení, že:
„…dominantní síla zastupitelstva koalice KSÈM a ÈSSD nejeví
ochotu ani snahu spolupracovat se zastupiteli opozice.“ Snad by bylo
p. Pokornému, jako pøedsedovi miroslavské ODS ku prospìchu,
kdyby obèas jednání zastupitelstva osobnì navštívil, aby mìl možnost
informace z jednání zastupitelstva získávat nezprostøedkovanì, aby si
bezprostøednì vyslechl pøipomínky zastupitelù i odpovìdi na nì, zvážil
argumenty a vyhodnotil prospìšnost závìreèných kolektivních rozhodnutí pro Miroslav. Mohl by se zároveò pøesvìdèit, že zasedání probíhají
podle programu uvedeného v materiálech, které zastupitelé dostávají vždy
v pøedstihu k prostudování a k hlasování dochází až po svobodné diskusi.
XXTaké by nebylo na škodu, kdyby si každý, kdo se cítí být povolán
hodnotit kvalitu práce rady a zastupitelstva našeho mìsta obèas porovnal stav plnìní volebních programù. Zjistil by, že je u nás pøihlíženo
k realizaci volebních programù všech zvolených politických uskupení.
Teprve pak mùže práci volených orgánù mìsta lépe posoudit a nenapadne jej pokoušet se o její neumìlou skandalizaci.
XXKomunální politika ve mìstì Miroslavi doposud nestavìla na škodlivém škorpení se mezi politickými subjekty, ale na schopnostech,
nápaditosti a pracovitosti lidí, kteøí nìco umìjí a jsou i ochotni pro své
mìsto spoleènì pracovat. Je proto v zájmu mìsta i našich obèanù, aby
tomu tak bylo i nadále. A má-li nìkdo pochybnosti, mùže své pøípadné
pøipomínky pøednést ve vytèeném èase na jednáních zastupitelstva,
kde je dostateèný prostor pro objasnìní zpùsobù øízení mìsta.
XXJistì se všichni shodneme na tom, že neplodné sváry v obci
neúmìrnì zatìžují všechny aktéry, odvádìjí je od tvùrèí práce a jsou
jejich bezdìèným pavlaèovým prùvodcem do její stagnace a výsledné
bezvýznamnosti mìsta. Nedejme se k nim vyprovokovat!
Rada mìsta Miroslavi: ing. Forman, Volf, ing. Plechatý, Mikulka, Salát

Pozor !! Novì otevøená

PRODEJNA

stolaøských materiálù,
kování a výrobkù.
!!! NEJEN PRO STOLAØE !!!
V areálu OSP spol. s r.o., Okružní 394,
Moravský Krumlov (ve dvoře)

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ
PRODEJNY ELEKTROMATERIÁLŮ
NA ULICI TISKÁRENSKÁ 433
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

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

4

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

Investice jdou do školy Oprava Zámecké ulice V Krumlově se zkoumalo
Krumlov/ V týdnu od 2. do 6. srpna probìhl
v plánu až v roce 2005 XX/Moravský
v Moravském Krumlovì výzkum a záznam hlasového fondu obèanù.

foto:jak

XX/Oslavany/ Poèátkem prázdnin byla zahájena pøístavba základní
školy v Oslavanech. Akce je rozdìlena na dvì èásti. První, která se
provádí v letošním roce je vybudování šatnového bloku, venkovní
kanalizace, vstup do školy, schodištì a jídelna. Celkové ukonèení
prací se pøedpokládá koncem tohoto roku. Takto velká akce se svým
objemem prací se nedá zvládnout za dva mìsíce prázdnin. Aby nedošlo
k výraznému omezení provozu školy budou 1. záøí ukonèeny práce
ve vnitøních prostorách, schodištì, vstup do jídelny a jídelna. Dokonèovací práce budou probíhat nadále za plného fungování školského
zaøízení. Na konci roku bude pøedán nový šatnový blok, vstup do budovy a v podkroví poèítaèová uèebna.
/jak/

XX/Moravský Krumlov/ Silnice
na ulici Zámecká ve smìru od
námìstí T. G. Masaryka po køižovatku ulic Ivanèická a Znojemská v Moravském Krumlovì je
již nìkolik let ve velmi špatném
stavu. Špatná údržba, pøetìžování
a nevhodné podloží žulového
dláždìní dalo vzniknout docela
obstojnému „tankodromu“. Øidièi
vozidel, kteøí tudy jezdí, dávají
svým vozùm dokonale zabrat.
XXTato komunikace patøí Správì
a údržbì silnic, které ji také
opravují. Celková rekonstrukce
bude možná až se vyøeší rekonstrukce inženýrských sítí pod
vozovkou. Døíve se nový povrch
dìlat nebude. K celé vìci nám øekl
starosta Pitlach následující: „Nejdøíve musí být hotový projekt,
a následnì mùžeme zajiš•ovat
financování. V souèasné dobì již
Vodárenská akciová spoleènost
a.s. divize Tøebíè zadala vypracování projektu sítí pod komunikací. Celá akce je také závislá

na spuštìní garanèního projektu
Dyje II. Možná, že bychom
mohli poèítat s finanèní spoluúèastí Incheby. Celá vìc by se mohla
vyøešit bìhem pøíštího roku.“
XXNejvìtším problémem je špatný
technický stav sítí a absence dokumentace pøedevším v èásti od námìstí T. G. Masaryka po zámek.
S rekonstrukcí této vozovky se
pravdìpodobnì provede i obnova
námìstí. Již nyní se zvažuje pøípadný pøesun autobusového nádraží do jiné, vhodnìjší lokality.
Zmìny by se mìla doèkat i samotná køižovatka ulic Ivanèická,
Znojemská a Zámecká. Pøedevším z dùvodu zvýšení bezpeènosti
a plynulosti prùjezdu by zde mìl
být vybudován kruhový objezd.
XXOtázkou zùstává, zda „tankodrom“ na Zámecké pøežije letošní
zimu alespoò v souèasném stavu.
Správì silnic zøejmì nezbude nic
jiného, než na jaøe ty nejvìtší
nerovnosti a výmoly opìt
„zaflikovat“.
/mask/

Tuto akci organizoval Marian Žïárský z ÈVUT fakulty informatiky.
Výsledkem je øeèová databáze, která bude sloužit k vývoji hlasovì
ovládaného auta. Výzkumu se zúèastnilo pøibližnì tøicet lidí, kteøí
jezdili autem a èetli pøipravený text s bìžícím motorem, bez motoru
a za jízdy. Výsledky se poèítaèovì zpracovávají.
/jak/

Oves lehl popelem
XX/Miroslav/ Ve ètvrtek 19. srpna odpoledne byl nahlášen požár
obilného porostu. Pole, které bylo oseto ovsem o výmìøe cca 2 hektary, lehlo popelem v katastrálním území obce Našimìøice u mìsta
Miroslav. Požár lokalizovaly jednotky SDH Miroslav a Rakšice tøemi
vozidly. V této dobì jsou podobné požáry èastým jevem. Výjimkou
nejsou ani hoøící stohy slámy. Pøíèinou je nedbalost, vypalování trávy
a nedodržování preventivních opatøení.
/jak/

Historická kašna zmizela

Projekt komunitního vzdělávání ve Višňové
XX/Višòové/ Zaèátek školního
roku se projeví na základní škole
ve Višòovém novými èinnostmi,
které vedení školy chystá. Pøedevším se rozjede ve vìtší míøe již
druhý roèník projektu „Základní
škola Višòové, škola otevøená
dìtem i dospìlým.“ Garantem projektu je Nová Škola o.p.s., jejímž
cílem je celoživotní vzdìlávání
a financování projektù tohoto
druhu. Celý projekt je rozdìlen
na dvì základní èásti. Dìtská varianta se zamìøuje na volnoèasové
aktivity žákù druhého stupnì.

Jejím úkolem je suplovat školní
klub. Dìti tu nejsou do nièeho
nuceny a pod dozorem pedagogù
se vìnují svým koníèkùm. Druhá
èást projektu je zamìøena na dospìlé. Jde o poøádání vzdìlávacích
kurzù nìmèiny, angliètiny, informatiky a keramiky. Letos pro zaèáteèníky a pokroèilé. Vedení školy
si uvìdomilo, jakým potenciálem
škola disponuje, a snaží se toho
využít. Díky tomu se stává vzdìlávacím a kulturním centrem v obci.
Zlepšila se tak komunikace i s rodièi, kteøí tímto zpùsobem mohou

lépe poznat prostøedí školy.
XXZmìnu v letošním roce poznají
nejen prvòáèci, ale i žáci sedmých
tøíd, kteøí budou mít o jednu hodinu
týdnì více. Je to z toho dùvodu, aby
se srovnala výuka s víceletými
gymnázii. Studenti si tak mohou
pøidat v objemu tøí hodin týdnì druhý volitelný jazyk, napøíklad angliètinu nebo nìmèinu. Pro novì pøíchozí prvòáèky a jejich rodièe škola
pøipravila prázdninové setkání.
Jde o neformální akci, jejímž cílem je lepší poznání nastupujících
prvòákù. Zlepší se tak komuni-

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

IZOLACE PROTI VODĚ
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

KATALOG FIREM

kace mezi dìtmi, pedagogy i rodièi.
XXDo budoucna jsou naplánovány jednak krátkodobé semináøe
pro dospìlé, na kterých budou
školit lektoøi, se zamìøením pøedevším na manuální dovednosti.
Další akce zamìøená pro dìti, ale i
veøejnost jsou „Volba správòáka
roku“, kde žáci budou navrhovat
a volit dospìlého z øad veøejnosti.
Opakem je „Volba talentu roku“,
kdy dospìlí, vedoucí zájmových
kroužkù navrhnou a veøejnost
posléze zvolí talentovaného žáka
školy ve Višòové.
/mask/
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XX/Ivanèice/ V mìsíci srpnu zapoèala rekonstrukce kašny na námìstí
Palackého v Ivanèicích. Jednotlivé díly kašny byly peèlivì rozebrány
a odvezeny k opravì. Novì vznikla podzemní šachta vedle kašny
na vodní pøívod do chrlièe. Oprava má být hotova na podzim a její cena
je milión korun. Ètvrt miliónu korun bude použito z fondu regenerace
mìstských památkových zón, zbytek bude financovat mìsto.
/jak/

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

MORAVSKÝ KRUMLOV A OKOLÍ 2005

V KATALOGU NALEZNETE:
200

foto:jak

Abecední seznam firem
Oborový seznam firem
Kompletní kontakty vč. e-mailů
Provozní a pracovní doby
Činnosti jednotlivých firem
Barevné vizitky s kalendářem
Slevové kupony na zboží a služby
Důležité informace státní správy
Celoroční kalendář na rok 2005
Plošné prezentace firem

NEVÁHEJTE S REGISTRACÍ
A VYUŽIJTE VÝHODNÉ CENY
A ZAJÍMAVÉHO BONUSU
Redakce Zrcadla
Růžová 39, Knížecí dům
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 608 252 541, 515 321 099

REGISTRACE OD 300,- Kč
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Podnikatel Jaroslav Pařík na kandidátce ODS

XXVe dnech 3. - 6. srpna probìhly
v oblastním sdružení ODS Znojmo
primární volby kandidáta pro doplòovací senátní volby, které probìhnou letos 8. a 9. øíjna. Po
seètení hlasù konstatovala volební
komise, že jednoznaèným vítìzem
se stal pan Jaroslav Paøík. Definitivnì byla kandidatura J. Paøíka
schválena a potvrzena Výkonnou
radou ODS dne 9. srpna.
XXJaroslav Paøík je rodákem ze
Zlína a pochází z podnikatelské
rodiny z Napajedel, která ve tøech
generacích vybudovala známou
firmu na výrobu naftových motorù a zemìdìlských strojù - Bratøi
Paøíkové. Rodina ale byla po

roce 1948 nucena z politických
dùvodù emigrovat. Usadila se ve
Francii, kde Jaroslav Paøík získal
základní, støední i univerzitní
vzdìlání na paøížské Sorbonnì.
Posléze pracoval na francouzské
ambasádì v USA.
Vzhledem k silné rodinné podnikatelské tradici po návratu z USA
s bratrem Markem Paøíkem v Belgii založili firmu vyrábìjící potraviny a mražené výrobky. Firma
prosperuje dodnes. Po návratu do
republiky poèátkem 90. let postupnì vybudovali obchodní øetìzec
Delvita a poté koncern Delta
Pekárny a. s., který je jedním
z nejvýznamnìjších potravináø-

ských podnikù.Podnik s témìø
ètyømiliardovým obratem svými
podnikatelskými aktivitami zasahuje do Slovenské republiky,
Polska a Maïarska.
XXU pøíležitosti poøádané tiskové
konference s médii jsme se pana
Paøíka zeptali:
Co Vás vedlo ke kandidatuøe na post
senátora za znojemský okres?
„Obdržel jsem nabídku od ODS
a protože i jako nestraníkovi je mi
pravicová konzervativní politika
ODS sympatická, souhlasil jsem.
Znojemský region je mi velice
blízký, máme zde prosperující pekárnu, která byla jedna z prvních
ve skupinì Delta. Jako milovníka
historie a archeologie mì velice
oslovuje staré Znojmo a jako
milovník dobrého vína navštìvuji
Nový Šaldorf. Znojemský region
ale také nabízí nádherné turistické
lokality, v nichž chybí infrastruktura, která by zajistila pøíliv turistù.
To je také jedna z vìcí, které je
tøeba pomoci øešit.“
Co konkrétního chcete svým volièùm nabídnout, jak je pøesvìdèit,
že právì Vy jste tím pravým?
„Mezi senátory i poslanci je
spousta uèitelù, lékaøù, státních
úøedníkù, umìlcù, ale minimum
podnikatelù, kteøí se podílejí
pøímo na rùstu èeské ekonomiky
a tvorbì nových pracovních míst.
Chci nabídnout své bohaté zkušenosti právì pøi tvorbì pracovních
míst, protože klíèovým problémem znojemského regionu je
vysoká nezamìstnanost. Jsem
pøesvìdèen, že bych umìl pøivést
do regionu zahranièní investory
a problém øešit. Znám podnikatelské prostøedí na Západì, v sousedním Rakousku mám spoustu
užiteèných kontaktù a senátorský
titul mùže pomoci otevøít dveøe

firem, které mají kapitál a hledají
nové lokality pro investice.
Dokázal jsem již vytvoøit tisíce
stabilních pracovních míst a jsem
na to pyšný. Je jasné, že v lavicích Senátu se pracovní místa
nenajdou. Chci cestovat, oslovovat podnikatele, lobbovat. Chci
také lobbovat za živnostníky,
malé, støední i velké podnikatele,
protože sám dobøe vím, jak stát
jejich podnikání ztìžuje. Naopak
nechci planì slibovat bazény s tobogány pro každou vesnici.
Mojí výhodou je, že jsem zajištìný a nehledám v politice prostøedek k zbohatnutí. Cítím zøetelnì,
že mojí motivací je snaha pomáhat. Není to ani o trafice nebo
o imunitì, ani jedno nepotøebuji.“
Kde se s Vámi mohou obèané
v následujících dnech setkat?
„Urèitì nebudu nìkde zavøený
v kanceláøi. Chci se s lidmi
setkávat, být s nimi, hovoøit
o jejich problémech. Poèítám
s turné po mìstech i vesnicích,
pøipravuji se svým týmem i nìkterá pøekvapení.“
Kde po pøípadném zvolení budete
mít svou kanceláø a jak èasto Vás
v ní obèané uvidí?
„Pøirozeným centrem regionu je
Znojmo, proto by kanceláø byla
zcela jistì tam. Povolání senátora
se chci vìnovat na sto procent,
výkonné funkce v koncernu Delta
v pøípadì zvolení opustím. Máme
ve firmách spousty kvalitních
manažerù, rozhodování je pevnì
v rukou mého bratra. Nechápu,
jak nìkdo mùže stihnout být
senátorem èi poslancem a vedle
toho se zodpovìdnì vìnovat dalším pracovním aktivitám. Logicky
musí nìco šidit. A na to já nejsem
zvyklý.“
Dìkuji za rozhovor.
Marek Peèer

Střelné zbraně příčinou
smrtelných úrazů
XX/Miroslav/ K rodinné tragédii došlo v nedìli 15. srpna odpoledne.
Po hádce manželù vzal muž - myslivec legálnì drženou zbraò a støelil se
do oblièeje. S tìžkým zranìním byl pøevezen do znojemské nemocnice…
XXVydávání zbrojních pasù a legální držení støelných zbraní s sebou
nese i riziko zpravidla smrtelných úrazù. V této smutné statistice
s pøehledem vedou myslivci. Pokaždé, když se pøihodí událost spojená se støelbou, není to náhoda, ale hrubá nedbalost, která si mnohdy
vybírá tu nejvìtší daò - lidský život. I samotné držení a uchovávání
støelných zbraní v domácnosti se øídí platnou legislativou. Je to z toho
dùvodu, aby nemohla být zneužita a zamezil se pøístup k ní nepovolaným osobám, pøedevším dìtem. Jen v okrese Znojmo je registrovaných 7.732 zbraní v držení fyzických osob. Jak nám sdìlil vedoucí
skupiny pro zbranì, støelivo, výbušniny a drogy OØ Policie ÈR
Znojmo kpt. Bc. Pavel Chovanec: „Nemùžeme bez souhlasu majitele
kontrolovat uložení zbraní v domácnosti. Tyto pøípady zneužití øešíme
až se stane neštìstí, ale to už je pozdì.“
XXK èastým nehodám dochází pøi manipulaci se zbraní. Pøedevším
pøi honech. Svùj díl viny v tom má i požitý alkohol. Policie mimo jiné
provádí úkoly dozoru a dohledu, kontrolou prùbìhu vykonávání zkoušek
odborné zpùsobilosti k získání zbrojního prùkazu, kontrolou støelnic,
mysliveckých akcí, honù a soutìží, ale i kontrolou prodejcù zbraní
a støeliva. I pøes tato opatøení pøípadù postøelení neubývá. Je to i
lehkomyslností jejich držitelù. Pøíkladem je i situace v miroslavské
støelnici mysliveckého sdružení. Zde se organizují závody „Lovecké
kolo“, pøi kterých vrhaèka vystøeluje asfaltové holuby v pøímém
smìru nad veøejnou cestu a silnici. Smrtelný zásah brokem 2,5 mm je
160 metrù. Ohrožený prostor je v tomto pøípadì asi 300 metrù. Jenže
cesta je vzdálena 90 a silnice 200 metrù. Otázkou je, kdo zkolaudoval
a dal souhlas k užívání této životy ohrožující støelnice.
/jak/

O 50 bytech rozhodnuto
XX/Oslavany/ Na mimoøádném zasedání zastupitelstva mìsta
Oslavan 11. srpna byl projednán zámìr realizovat Dùm chránìného
bydlení na námìstí 13. prosince v Oslavanech. Na základì schválené
architektonicko-urbanistické studie nového námìstí a uskuteènìných
výkupù nemovitostí v této lokalitì je zámìrem vedení mìsta zahájit
realizaci. Proto zastupitelstvo schválilo budoucí investièní akci, prostøednictvím státní dotace na daný typ výstavby a dofinancování
ze strany mìsta. Dále byla projednávána pøíprava pro podání žádosti
na ministerstvo Místního Rozvoje na zpracování projektové dokumentace k výstavbì Domu chránìného bydlení pro 50 bytových jednotek.
Tímto krokem bude moci mìsto o dotaci požádat v lednu 2005.
XXNa základì pøedložených nabídek byla zvolena jako nejvhodnìjší
nabídka studie arch. Knesla a Kynèla s.r.o. k podobì budoucího námìstí. Tito pánové budou projektovat i první stavbu na námìstí. /jak/

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

Á
V
NO BA
E
C
M Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 7.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276
O
B
» AKCE: HYDROIZOLAČNÍ PÁSY
• V 60 S35 - 419,- Kč za 10 m role (od 27.8. do 10.9)

» AKCE: PÁLENÁ KRYTINA
• Engobovaná taška (s ochranným nátěrem) za cenu režné
• Režná taška (Francouská, Brněnka) s objektovými slevami

BLIŽŠÍ INFORMACE
A DALŠÍ SLEVY POSKYTNEME
PŘI NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ PRODEJNY

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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Na bazén chybí peníze Letošní úroda bude lepší než loňská
XX/Moravský Krumlov/ Ze tøí pøedbìžnì navržených variant podoby
krytého bazénu, které pøedložila firma Sport Akcent Praha s.r.o., a
které rada mìsta Moravský Krumlov pøipomínkovala, byla vybrána
jedna definitivní studie. Podle této by stavba bazénu mìla stát 107
miliónu korun. Projektové práce na investièní akce tohoto typu stojí
pøibližnì 8-10% nákladù z pøedpokládané ceny. Až bude hotov projekt, mùže vedení radnice zaèít shánìt peníze na stavbu. Pøi cenì této
investice to bude velký oøíšek. Jednou z možných variant je udìlat
hrubou stavbu, a pak postupnì dodìlávat stavbu po menších a ménì
dùležitých èástech, které nejsou rozhodující pro provoz bazénu.
Projekt celé stavby by mìl být hotov až v pøíštím roce.
/mask/

První úsek zprovozněn

XX/region/ Jižní Morava byla
tradiènì zemìdìlským krajem
proslulým pøedevším pìstováním
vinné révy, kukuøice, obilovin
a teplomilného ovoce, jako jsou
meruòky a broskve. Ze zeleniny
dominují jednoznaènì okurky.
Pro tyto plodiny tu jsou pøíznivé
klimatické podmínky.
XXJestliže si zemìdìlci dva pøedešlé roky stìžovali na neúrodu,
letos k k tomu nebudou mít žádný
dùvod. Množství sklizeného obilí
napovídá, že jej bude více než
loni. Jediným drobným problémem,
který letos museli zemìdìlci øešit,
bylo odložení skliznì. Kvùli chladnému poèasí se sklizeò posunula
o dva týdny.
XXProto nás zajímalo, jak si letos
zemìdìlci vedli. Navštívili jsme
Agrodružstvo Miroslav právì
v dobì nejvìtšího pracovního
nasazení. Miroslavští hospodaøí
na 1.400 hektarech, z toho je 55%

obilovin, ostatní jsou krmné a speciální plodiny pro farmaceutický
prùmysl. K tomu je nutné
pøipoèítat 46 hektarù plodných
vinic. K prùbìhu letošních žní
nám pøedseda družstva ing. Pavel
Oliva øekl: „V letošním roce jsme
vyseli pøedevším pšenici, kukuøici a jeèmen. Prùmìrný výnos
máme 6,8 tuny na hektar. To je
u obilovin vìtší výnos oproti roku
2003 o 1,6 tuny na hektar, takže
mùžeme být spokojeni. Co nás ale
trápí, je cena výkupu. Ta se øádovì pohybuje okolo 3.000 korun
za tunu, což je málo. Na souèasném stavu vinice se podepisuje
suché poèasí, projevuje se to
velikostí bobulí, což bude mít za
následek celkový výnos. Na naší
evropsky známé vinièní trati Weinperky jsme u veltlínu zeleného
loni dosáhli cukernatosti 26
stupòù. Odhaduji letošní sklizeò
ve srovnatelné kvalitì jako loni.“

foto:mask
XXSouèasná krize v zemìdìlství
se dotkla i Agrodružstva Miroslav. Jak dodal ing. Oliva: „Mìli
jsme 45 hektarù sadù merunìk.
Z dùvodu špatného odbytu jsme
je ale museli zlikvidovat.“

XXLetos zemìdìlce nepostihla
žádná pøírodní katastrofa, tak se
dá dobrá úroda oèekávat v celém
státì, a ne jen na Jižní Moravì,
která bývá oznaèovaná za obilnici republiky.
/mask/

První zkouška zredukovaného školství už v září

foto:jak
XX/Miroslav/ Èást novì budovaného prùtahu mìstem Miroslav, která
je plánovaná pro letošní rok, se pøehoupla do své druhé poloviny. Je
z vìtší èásti hotov úsek od køižovatky u bývalé Fruty po autobusové
nádraží. Jsou osazeny obrubníky, zbudovány chodníky a je položen
podkladový povrch vozovky, na který bude ještì dán ètyøcentimetrový
silný asfaltový povrch. Tento úsek se zprovozní 1. záøí pouze pro potøeby autobusové dopravy. Práce pokraèují úsekem od autobusového
nádraží pøes námìstí Svobody k ulici Husova. Tento by mìl být zprovoznìn kolem 1. øíjna. V pøíštím roce na jaøe se rozjedou práce na druhé
fázi, která konèí výpadovkou na Hostìradice.
/jak/

XX/region/ Školství jako celek
je záležitost velice složitá. Jednotlivé školy budou mít urèitì v budoucnu problémy s naplòováním
svých kapacit. V letošním roce
probìhla celorepubliková optimalizace støedního školství. Na
názor k dané problematice jsme
se zeptali starosty mìsta Miroslavi a krajského zastupitele ing.
Augustina Formana:
XX„Dovolil bych si situaci blíže
„rozklíèovat“, aby bylo jasno, jak
celá koncepce školství bude v budoucnu vypadat. Pokud se týká
vysokých škol ty máme pouze
v krajském mìstì Brnì a ty patøí
pod ministerstvo školství. Co se
týká støedních škol, ty byly pøevedeny do zøizovatelské pravomoci

krajského úøadu. Základní školy
a pøedškolská zaøízení byly pøevedeny na obce.
XXV letošním roce probìhla pøíprava reformních krokù støedního
školství v rámci kraje, a to se
dotklo i našeho okresu. Znojmo
mìlo specifický problém. Støední
školy máme ve Znojmì a v Moravském Krumlovì. Mìsto Znojmo
bylo projednáváno samostatnì
a Moravský Krumlov byl projednáván spoleènì s okresem Brnovenkov. Okres vyšel z celé diskuze
dobøe, protože ve Znojmì se slouèily pouze dvì školy a tím se stav
škol omezil. Toto opatøení se
dotklo Zemìdìlské školy a Jazykové školy. Moravský Krumlov
uhájil Gymnázium i Zemìdìls-

kou školu a myslím si, že pro okres
je to dodøe. Na problematiku
støedních škol mám vyhranìný
názor, protože jestli probìhla
optimalizace, tak nemìla být jen
do poètu a kapacit, ale mìlo se
zaèít i s oborovou optimalizací.
Jak vím z praxe, nìkteré uèební
obory chybí a nemáme z nich
vzešlé odborníky. Také se mi nelíbí název škol typu „Integrovaná“.
Tam je zamìøení takové zvláštní
a pokud bych do toho mohl dost
významnì mluvit, urèitì bych
upøednostnil nìkteré obory a pøedevším bych trval na spolupráci
s úøady práce. Ty by mìly dávat
jednoznaèné podklady k tomu,
aby školství šlo urèitým odborným smìrem tak, aby se nepro-

dukovali z tìchto škol další nezamìstnaní. Vytvoøí se tak i lepší
podmínky pro absolventy tìchto
škol. Mladý èlovìk tím dostane
možnost nastoupit po vyuèení
oboru do zamìstnání.
XXV základním školství bude redukce øešena vlastním bìhem
života. Buï dìti budou nebo nebudou, a urèitì to zaène u pøedškolských zaøízení, kde se úbytek
dìtí projevuje již dnes. Uspìjí
základní školy, které mají parametry a kvalitu. I rodièe budou
zvažovat, do které základní školy
své dítì dají, aby je škola pøipravila co nejlépe pro budoucí
život. Myslím si, že základy jsou
právì na tìchto školách, proto se
jim také øíká základní.“
/jak/

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394, tel.: 515 320 718
(areál OSP)
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Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin
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• SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY
V SUPER CENÁCH
• DŘEZY FIREM FRANKE A REGINOX
• STOLY, ŽIDLE A ROHOVÉ LAVICE
• DRÁTĚNÉ DOPLŇKY
SEKTOROVÉ
KUCHYŇSKÉ
LINKY

NIKA

TRAFIC A SENTIMA
MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY I BEZ NAVÝŠENÍ

S NÁMI LÉTO NEKONČÍ
MÁTE V ZÁŘÍ NAROZENINY?
Máme pro Vás dárek!
Připojujeme se ke gratulantům a všem
oslavencům věnujeme dárek v podobě
slevy 3% z ceny vybraného zájezdu.
Platí pouze pro klienty narozené v měsíci září. Sleva bude poskytnuta z prodejní ceny pobytu.
Sleva se nevztahuje na dopravu, pojištění a ostatní cestovní poplatky. Akce trvá do 30. září 2004.

TURECKO
12 dní
odlet Brno
Antalya
Hotel Club Fiesta ***
polopenze
Hotel Kleopatra Golden Sun ***+ all inclusive
Hotel Mirador***
all inclusive

3.9.-14.9.2004

MENORCA

9.990,- Kč
13.990,- Kč
13.990,- Kč

TUNISKO

11 dní
Hotel Continental ***
Hotel Amir Palace *****
Hotel Amir Palace *****

odlet Brno
polopenze
polopenze
all inclusive

7.9.-17.9.2004
8.590,- Kč
12.990,- Kč
15.990,- Kč

EGYPT

odlet Brno

7.9.-17.9.2004

8 dní
Hotel Los Delfines **+
Hotel Cala Blanca ***
Hotel Cala Blanca ***

odlet Praha
polopenze
all inclusive
polopenze

8.9.-15.9.2004
9.990,- Kč
16.990,- Kč
13.990,- Kč

Hurghada
Hotel Magawish ***
polopenze
Hotel Iberotel Makadi Oasis **** all inclusive
Okruh Scarab***
polopenze

11.590,- Kč
16.190,- Kč
12.990,- Kč

MALLORCA

12 dní
Hotel Santa Monica **
Hotel Eucalipto ***
Hotel Belveder ***+

odlet Brno
polopenze
polopenze
all inclusive

4.9.-15.9.2004
9.990,- Kč
12.990,- Kč
19.990,- Kč

CHORVATSKO

BULHARSKO

odlet Brno

11.9.-22.9.2004

12 dní

Burgas
Hotel Nimfa/Rusalka **
Hotel Yantra ***

snídaně
snídaně

ŘECKO

odlet Brno

12 dní

Korfu
Studia/apartmány Servos
Hotel Gemini***

bez stravy
polopenze

8.990,- Kč
10.990,- Kč
4.9.-15.9.2004
9.990,- Kč
14.990,- Kč

11 dní

7 dní

Komarna
Vila Bili - pokoj
Vila Bili - apartmán dvoulůžkový
Vila Goranka
Trpanj
Vila Konoba Dubrovník
Gradac
Vila Tanja
Klek
Apartmány Klek

bus Brno/vlastní

4.9.-11.9.2004

bez stravy
polopenze
bez stravy

3.885,- Kč/os.
11.490,- Kč/apt.
13.950,- Kč/apt.

bez stravy

3.050.- Kč/os.

bez stravy

14.550,- Kč/apt.

bez stravy

8.850,- Kč/apt.

Uvedené ceny jsou bez letištních a bezpečnostních tax
a poplatků za vyřízení víz.

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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
tel.: 515 321 044, mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118, e-mail: tmktravel@seznam.cz

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé České republiky s pojištěním proti úpadku
ČEDOK • MEGA TRAVEL • ALEXANDRIA • EXIM TOURS • SUNNY DAYS • INGTOURS • VIAMARE
GALATEA • VHT • ANCORA • TIPATOUR • HELLAS TOUR • VICTORIA • FIRO TOUR • A DALŠÍ
GE Capital Bank, obchodní místo Moravský Krumlov - partner pro Vaši dovolenou
NEJRYCHLEJŠÍ PENÍZE NA CESTY - OSOBNÍ PŮJČKA EXPRES
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M. Krumlov jde do Evropy
Dne 7. srpna t.r. jsem navštívil jistou zdejší samoobsluhu v Zachránìné.
V obsluhovaném úseku tepelnì zpracovaných výrobkù se nabízely
bramboráèky s 50% slevou, a protože po nich neskotaèil žádný hmyz,
jak je to možno obèas pozorovat, rozhodl jsem se lahùdku zakoupit.
Rozhodnutí je jedna vìc, domoci se obsluhy vìc druhá. Za ta léta èlovìk
získá zkušenost, že nìkteré prodavaèky si nevšimnou zákazníka, i když
pøešlapuje pøed pultem jak vekslák pøed Tuzexem nìkolik minut.
Nebo jej možná zaregistrují, ale to by musely pøerušit konverzaci s kolegyní nebo se známými. Zkušený návštìvník po spatøení tìchto typù si
vzpomene na staré èasy (Sovìtská žena za pultem - náš vzor), nechá si
zajít chu• a pokraèuje dál. Nakonec tržní ekonomika u nás nefunguje
ještì ani patnáct let, což je pouhé mrknutí vesmírného oka.
Tentokrát jsem mìl štìstí, neb prodavaèka z oddìlení sladkých dobrot
na požádání zavolala svou kolegyni kompetentní k prodeji bramborové
pochoutky. Ta zanechala èištìní jakési mašiny a obsloužila mì. Teï
však nastal malér. Mnohokrát jsem až pøi placení nebo doma zjistil, že
zboží oznaèené 50% slevou je úètováno v pùvodní hodnotì. A nyní
rovnìž. Nìkdy možná mohlo dojít k zámìnì, tentokrát ale v celém boxu
byly pouze dva kusy zmínìného výrobku. Prodávající zpoèátku zøejmì
nechápala, co reklamuji, snad se dovtípila, když jsem vznesl dotaz, zda
kilogram bramboráèkù stojí 240 Kè. V tu chvíli jsem si vzpomnìl,
kolikrát jsem byl v této provozovnì podveden, a došla mnì trpìlivost.
Zboží jsem vrátil a pravil, že si je mohou strèit nìkam (myslel jsem
prodejnu). Mladá dáma od sladkostí se do mì pustila, že se mám chovat
slušnì, mluvím prý sprostì atd. (Pøipadal jsem si jak starý kulak tepaný
mladou komsomolkou. Pokud si chtìla èíst pod zákuskovým pultem
Timura a jeho partu, velice se omlouvám za vyrušení.) slovo „nìkam“
použité okradeným zákazníkem je tedy sprosté, zatímco šizení je v této
prodejnì asi zanedbatelný detail. Opìt jsem si vzpomnìl na doby minulé.
Tím ale konflikt neskonèil. Prohlédl jsem si pøihrádku s rohlíky, zda zde
nehoduje moucha domácí. Nezjistil jsem její pøítomnost, a proto vložil
pekaøský výrobek do sáèku. To jsem ale nemìl dìlat. Hmyz, který se
pøedtím krmil jinde se bleskovì vrátil, aby oznaèkoval svou rohlíkovou
domovinu. Uznávám muší práva, proto jsem vyklopil rohlík ze sáèku na
pùvodní místo se slovy, že peèivo je zneèištìno tìmito infekci pøenášejícími tvory. Zamìstnankynì této zahmyzené instituce projíždìjící kolem
s vozíkem zaslechla má slova, podivila se, že to nìkomu vadí, a pøivolala manažerku. Ta se vyjádøila v tom smyslu, že mouchy na peèivu jsou
normálním standardem. A reakce na upozornìní o špatnì úètované cenì
- rozumìl jsem tomu tak, že se to mùže stát z technických dùvodù. Velmi
uklidòující - možná pro toho, kdo má IQ menší než velikost dìtských
bot. Asi tak, jako když vám bouchne pod zadkem granát, ale nebude
od teroristù, nýbrž od pouhých gangsterù.
Ètenáøi Švejka si jistì vzpomenou na spros•áka hospodského Palivce,
který sundal obraz císaøe pána, protože mu na nìj s… mouchy. To se
stalo pøed 90 roky. Jak si poradí s mouchami kálejícími na potraviny
management dnešních prodejcù v pøíslušném zaøízení?
Rovnìž nejbližší pøátelé èlovìka zdržující se v prostoru prodejny
mohou roznášet ledaco.
A další delikatesa. Informace o deklarovaných cenách se èasto nedostanou k pokladnì. Ne jedna pokladní si jistì vzpomene, že jsem avizoval
nesprávnì úètovanou cenu. Pak se zastaví provoz, je volána kompetentní
osoba, vìc se dává do poøádku. Jenže kolik zákazníkù pøede mnou
zaplatilo vyšší cenu a kolikrát jsem si toho všimnul až doma, nebo
vùbec ne? (Mezi veøejností se šíøí názor, že nejde o náhodný proces, ale
že samoobsluha tak kompenzuje své manko zpùsobené poberty.)
Vrcholem byla pøed èasem cena mléka - na reklamním letáku uvedená
cena byla napsána rovnìž na exteriéru provozovny, ale u pokladny úètovali cenu vyšší. I když za leták prodejna nemùže, za nápis ano.
A tak to nakonec zùstává na pokladních. Tyto zdvoøilé, ochotné, sympatické a milé dámy se pak omlouvají za prohøešky, které zpùsobil
nìkdo jiný. I na jiných místech se setkáme se zamìstnanci, kteøí se
chovají solidnì a profesionálnì.
Takže MK kráèí do Evropy. Do jaké? O tom bude rozhodovat i kultura
prodeje. Hlavnì brát hmyzem pokálené peèivo do rukavic.
P.S.: Obraz manažerky byl již také odstranìn. Zdá se, že ze stejných
dùvodù jako v historické pražské hospodì. Mgr. Vladimír Gracias, MK

XXCelý chod státní správy i samosprávy je hrazen z veøejných rozpoètù a jde o ne zrovna zanedbatelné
èástky. V pøípadì MìÚ Ivanèice se
roènì vynakládá na zajištìní práce
úøedníkù, vèetnì jejich platù, pøibližnì 40 mil. Kè. Úøedníky si platíme
formou daní a odvodù prostøednictvím obecního, krajského èi státního
rozpoètu a tedy coby zamìstnavatelé
máme právo požadovat, aby úøad pracoval kvalitnì, rychle, levnì a efektivnì. Èinnost jednotlivých odborù
MìÚ musí být nestranná, v souladu
se zákonem a ve prospìch veøejnosti.
Každý obèan, bez ohledu na svoje
postavení, by mìl mít jistotu, že nebudou upøednostòovány nìèí zájmy na
základì známostí, pøíbuzenských
pomìrù, postavení, majetku apod..
Bohužel práce MìÚ Ivanèice mnohdy shora uvedené požadavky nesplòuje. Jako jeden z konkrétních pøíkladù tohoto tvrzení mùže posloužit
vyvlastòovací øízení pro tìžbu bentonitu vedené Stavebním úøadem
Ivanèice (dále jen SÚ).
XXØízení bylo zapoèato dne 6.6.
2001 na návrh tìžební organizace
BENTEX Bohemia s.r.o. a po více
jak tøech letech není stále ukonèeno.
Krajský úøad (dále jen KÚ) zrušil
poslední rozhodnutí SÚ, kterým bylo
omezeno vlastnické právo k pozemkùm, a pøípad vrátil SÚ k novému
projednání a rozhodnutí. Jinými
slovy vše zaèíná od zaèátku a jsme

v bodì nula. Smutné na tom je, že
v prùbìhu vyvlastòovacího øízení SÚ
nepostupoval dùslednì podle stavebního zákona a správního øádu.
XXK nejzøejmìjším pochybením SÚ
patøí, že k øízení nebyli pøizvání
všichni oprávnìní úèastníci, nebyla
správnì stanovena výše náhrady za
vyvlastnìní, nebyl prokázán veøejný
zájem na vyvlastnìní a samotné rozhodnutí postrádá zákonem stanovené
náležitosti. Chybí dùležité podklady,
pøièemž vìtšina tìch, které byly
shromáždìny, je nedostateèná a
vydané peníze na jejich shromáždìní
pøišly vniveè. Na základì hrubých
chyb vyplývajících z nepochopení èi
neznalosti nìkterých stìžejních
ustanovení základních právních
pøedpisù musíme konstatovat, že
zpùsob vedení správního øízení SÚ
v Ivanèicích nerespektoval základní
instituty právního státu a demokratické spoleènosti. Jako volení zástupci
obèanù se budeme zasazovat o vyvození odpovìdnosti a provedení
nutných zmìn na MìÚ Ivanèice.
Vyvlastnit lze jen ve veøejném zájmu,
na základì zákona, a za náhradu,
a jen tehdy, pokud není možno cíle
vyvlastnìní dosáhnout dohodou nebo
jiným zpùsobem. Základní nedostatky rozhodnutí, které vydal SÚ:
1) Již na první pohled se rozhodnutí
SÚ Ivanèice vyznaèuje absencí tøí
obligatorních náležitostí - nebyla
stanovena lhùta, do kdy musí být

Petice na záchranu muzea v Ivančicích skončila
XXPetièní podpisová akce, jíž
žádají obèané zachování muzea
v Ivanèicích, se blíží ke svému
konci. Na podpisových arších jsme
napoèítali už pøes 2.800 podpisù.
Petièní výbor požádal krajského
hejtmana JmK Ing. Juránka o stanovení termínu v posledním srpnovém týdnu, ve kterém je ochoten
pøijmout delegaci obèanù a petièní
archy pøevzít. K tomuto setkání
s nejvyšším pøedstavitelem našeho
kraje však nedojde, protože on sám
je zaneprázdnìn jinými záležitostmi, které považuje za naléhavìjší.
Povìøil tímto úkolem radního pro
záležitosti v oblasti kultury.
XXOrganizátoøi petièní akce tak
plní svou povinnost vùèi nìkolika
generacím dobrovolných pracovníkù, kteøí bez nároku na odmìnu,
ve svém volném èase pro muzeum
pracovali, shromažïovali sbírky
od dobrovolných dárcù, poøádali
výstavy, šíøili znalosti o životì
našich pøedkù a poskytovali historické vzdìlání školní mládeži.
Muzeum mìlo sídlo 109 let v budovì mìstské radnice, nyní Mìstského úøadu, bylo však souèasným

øeditelem pøestìhováno do budovy
RETEXu, kterou slibovali nynìjší
„majitelé“ sbírek, úøedníci Jihomoravského kraje, pro muzeum
koupit. Své sliby však nedodrželi,
budovu nekoupili a rozhodli se
všechny sbírky, nashromáždìné
za 110 let v Ivanèicích, odvézt
do novì upravovaných depozitáøù
v Rajhradì. Do majetku Jihomoravského kraje se dostalo muzeum
tím, že v roce 1965 bylo administrativním rozhodnutím prohlášeno
Okresním muzeem s pùsobností
pro Brno-venkov a zøizovatelem
se stal okres. Po zrušení Okresního
úøadu Brno-venkov se od 1.1.2003
stal zøizovatelem ivanèického muzea, poboèky novì zøízeného Muzea
Brnìnska, Jihomoravský kraj.
XXOd této chvíle nastaly muzeu
zlé èasy. Souèasný øeditel je vystìhoval do slibované budovy
RETEXu. Následnì Jihomoravský
kraj s ním zaèal nakládat jako se
svým majetkem a bez ohledu na
morální právo ke sbírkám a úctu
ke generacím je chce z mìsta
odstìhovat. Jakým právem nás
pøipravují o sbírky, na které máme

nezpochybnitelné právo? Bylo by
smutné a ostudné, že zrovna v naší
nové demokracii a po vstupu do
Evropské unie by nám byly sbírky
zcizeny jediným necitlivým rozhodnutím krajských zastupitelù,
když v Ivanèicích tyto sbírky pøes
všechny minulé totality pøežily. Možná, že nìkteøí z tìchto našich zástupcù v kraji naše mìsto ani neznají.
XXIvanèiètí obèané vìdí, jakou
škodu by odvezením sbírek mìsto
utrpìlo a jsou rozhodnuti se na
jejich záchranì úèinnì podílet.
Proto jsme uspoøádali podpisovou
akci, abychom na tuto nespravedlnost poukázali. Vìøíme, že naše
petice, která vyjadøuje pøání obèanù, podpoøí jednání mezi mìstem
a krajem. Teï však nastává také
okamžik, kdy musí zaèít jednat
za muzeum i mìstští zastupitelé,
schválit a požadovat setrvání
muzea ve mìstì. A• zástupci JmK
jako zøizovatelé najdou finanèní prostøedky na zakoupení RETEXu, jak
pøed dvìma lety slibovali v nìkolika jihomoravských denících. Je
zapotøebí je donutit, aby tyto sliby
splnili a dát jasnì najevo, že zde

muzeum musí zùstat. Nechceme,
aby mìsto ztratilo svùj kulturní
význam a stalo se z nìho jen mìsto
úøedníkù a hospod.
XXZároveò bychom chtìli podìkovat všem, kteøí petici podepsali
a jakýmkoliv zpùsobem pomáhali
pøi této akci. Zvláštì dìkujeme
všem majitelùm prodejen, ve kterých se petice podepisovaly: paní
Studené, paní Juøenové, paní
Nováèkové, panu Sovovi, majiteli
prodejny potravin na sídlišti a panu
Menšíkovi v Brnì. Dìkujeme také
redakcím ZRCADLA a Ivanèického zpravodaje, které uveøejòovaly naše èlánky. Náš dík patøí
také obèanùm, kteøí z vlastní iniciativy shánìli podpisy. Ti všichni
se rozhodujícím zpùsobem zasloužili o zdárný prùbìh celé akce.
Snad se naším spoleèným úsilím
podaøilo pøesvìdèit i zastupitele
našeho mìsta, aby za muzeum
bojovali a ukázali zastupitelùm
JmK, že to Vanèáci s muzeem
myslí vážnì.
XXA Ivanèické muzeum se dožije
v našem mìstì dalších 110 let.
Lidmila Navrátilová

Mezinárodní výměnný tábor v Moravském Krumlově
XX/Moravský Krumlov/ V týdnu od 30. èervence až 7. srpna se
uskuteènil mezinárodní výmìnný
letní tábor Partnerství. Dìti z polského Przeworska strávily svùj
týdenní pobyt v letním táboøe
v Biskupicích, který se nachází
v krásném údolí øeky Rokytné.
Polských dìtí pøijelo celkem 34
v doprovodu ètyø vedoucích.
Ubytovány byly v døevìných chatkách po devíti, rozdìleny byli do
ètyø oddílù, mladší a starší chlapci,
mladší a starší dìvèata. Program
mìly opravdu bohatý. Jezdily na
koních, navštívily EDU, zámek
Jaromìøice nad Rokytnou, projely
se vláèkem po Znojmì a navštívily nové koupalištì. Prohlédly si
i Moravský Krumlov a Slovanskou epopej A. Muchy. Spoleènì
s našimi dìtmi v táboøe sportovaly, hrály noèní hru, bavily se
u táboráku a na diskotéce.
Pøidaly se i k celotáborové høe
„Kdo pøežije“. Jazyková bariéra
nebyla pro dìti pøekážkou, bez
problémù si rozumìly, posunky
rukou a nohou nebyly pøíliš
èasté. V táboøe jim bylo k dispozici høištì, bazén a spoleèenská

místnost s krbem. Polské dìti
v táboøe navštívil i polský konzul
v ÈR ing. Piotr Czosnyka
v doprovodu starosty Moravského
Krumlova Bartolomìje Pitlacha
a místostarostky Marie Valachové.
XXDvacet dìtí se ètyømi vedoucími z Moravského Krumlova
bylo výmìnou ve stejném termínu
v Przeworsku. Ubytování a stravu mìly zajištìno v základní škole.
Navštívily muzeum hasièù, kostel
sv. Barbory, lidový skanzen, zámek Lancut a nejvìtší pøehradu
v Polsku Solino. Projely se na
úzkokolejné železnici s nejdelším tunelem (602 metrù). V programu mìly sportovní tréninky,
plavání, utkání v kopané a basketbalu a navštívily koncert místní skupiny. Shlédly i fotbalový
turnaj „O pohár starosty mìsta
Przeworsk“.
XXZemìpisnì se partnerské
mìsto Przeworsk nachází v jihovýchodní èásti Polska, padesát
kilometrù od hranice s Ukrajinou.
Územnì spadá do vojvodství
Podkarpatského. Má 16 tisíc obyvatel a od Moravského Krumlova
jej dìlí asi 600 kilometrù. /jak/

zapoèato s užíváním pozemkù, chybí
pouèení o možnosti a podmínkách
podání žádosti o zrušení rozhodnutí
o vyvlastnìní a nebyl uveden právní
pøedpis, dle kterého SÚ rozhodoval.
2) Okruh úèastníkù vyvlastòovacího
øízení. Správní øád vymezuje úèastníky øízení. Úèastníkem øízení je
vždy mino jiné ten, o jehož právech,
právem chránìných zájmech nebo povinnostech má být v øízení jednáno,

øízení Místní organizace ÈSZ, která
má od mìsta Ivanèice pronajaty
pozemky v dobývacím prostoru. O
tomto SÚ vìdìl, stejnì jako o existenci staveb v dotèeném území. Tady
opravdu vážnì pochybil a uvedené
jednání lze hodnotit jako hrubou neznalost správního øádu jakožto „bible“
úøedníkù veøejné správy. Stavební
zákon øíká, že pokud se dotýká øízení
podle tohoto zákona zájmù chránì-
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VYVLASTNĚNÍ
na ivančický způsob
nebo jehož práva, právem chránìné
zájmy nebo povinnosti mohou být
pøímo dotèeny. Cituji rozhodnutí
KÚ: „SÚ Ivanèice se touto otázkou
v øízení a v rozhodnutí vùbec nezabýval.“ Pøitom ze shromáždìných
materiálù je jasné, že dotèeni jsou
minimálnì všichni vlastníci nemovitostí (resp. staveb) v dobývacím prostoru. Úèastníkem øízení by se však
mohli stát i další osoby. Tøeba vlastníci nemovitosti situovaných sice
mimo dobývací prostor, nicménì
budoucí tìžbou dotèeni (napø. pøejezdem tìžkých nákladních vozidel,
zvýšeným hlukem a prašností apod.).
Jednoznaènì mìla být úèastníkem

ných zvláštními pøedpisy, rozhodne
SÚ jen v dohodì (se souhlasem)
orgánù státní správy, které dotèené
zájmy hájí. Cituji rozhodnutí KÚ: „V
rozhodnutí SÚ Ivanèice není žádná
zmínka o tom, jak se SÚ s tím
vypoøádal. Pøitom v dotèeném území
jsou pozemky zemìdìlské a lesní,
a pro naplnìní úèelu vyvlastnìní je
nutné toto ošetøit. V tomto pøípadì je
SÚ oprávnìn rozhodnout jen se
souhlasy, popø: rozhodnutími, orgánù
ochrany ZPF (tj. zemìdìlského pùdního fondu) a orgánu státní správy
lesù. Nic z toho se ve spisu nenachází.“ Další dùkaz hrubého pochybení a neznalosti tentokrát Stavebního

foto:archiv MìÚ
zákona, jenž by mìl být „základním
kamenem“ pøi tvorbì rozhodnutí SÚ.
3) Stanovení náhrady pøi vyvlastnìní
(omezení vlastnického práva). Náhradu stanoví obecnì závazný právní
pøedpis. Citujeme rozhodnutí KÚ:
„Všechny znalecké posudky, se kterými SÚ pracoval, jsou s ohledem na
pøedmìt øízení, a úèel, pro které byly
zpracovány, nesprávné. Mimoto
žádný z nich vùbec neuvažuje s ocenìním trvalých porostù - lesních,
ovocných a jiných døevin na pozemcích se nacházejících. Stejnì tuto
okolnost pominul i SÚ, který zase
nesprávnì o náhradì za porosty nerozhodl. S odùvodnìním o stanovení
výše náhrady se pak vùbec nevypoøádal.“ Další hrubé porušení obecných pøedpisù.
4) Problém existence a prokázání
veøejného zájmu jako zásadní vìci
pøi vyvlastnìní èi omezení vlastnického práva. Žijeme pøece jen v jiné
dobì než pøed pár lety a veøejný
zájem (dále jen VZ) se musí jednoznaènì prokázat a být skuteènì veøejným zájmem, nikoliv zájmem jednotlivce èi skupinky jednotlivcù,
kteøí ho halasnì proklamují za zájem
veøejný. VZ je pøedmìtem správního
uvážení, pøi kterém musí správní
orgán peèlivì zvážit zda jde o VZ
a pøípadnì zda nedojde k jeho støetu
s jinými „jednoznaènì a bezpochyby“
VZ (typicky napø. ochrana životního
prostøedí èi ochrana zdraví osob), a

zda v tomto pøípadì bude prosazovaný
VZ nad jiným èi jinými VZ pøevažovat. Zvláš• peèlivì musí být VZ
posuzován tam, kde ho „prosazuje“
soukromá firma, protože jejím
hlavním cílem je zisk. VZ proto ve
vìtšinì pøípadù argumentuje z logiky
vìci stát nebo orgány územní samosprávy (tj. obce a kraje), pøi prosazování skuteèných celospoleèenských
zájmù (napø. rozvoj bydlení a infrastruktury, zabezpeèení výjimeèných
pøírodních hodnot, obrana státu
apod.). V tomto pøípadì tomu bylo
pøesnì naopak. Za VZ je zde pøedem,
bez jakékoliv opory a zdùvodnìní (jak
ze strany s.r.o., tak koneènì i SÚ),
považován zájem soukromé spoleènosti spoèívající v tìžbì suroviny.
To, že se jedná o ložisko vyhrazeného nerostu, nevypovídá naprosto
nic o existenci VZ ložisko vytìžit.
Citace rozhodnutí KÚ: „SÚ se ve
svém rozhodnutí otázkou veøejného
zájmu na vyvlastnìní dùslednì nezabýval a v podstatì tvrdí, že VZ
pøímo vyplývá z horního zákona. Tak
tomu ovšem není.“
XXZávìrem vìøíme, že vedení mìsta
bude reagovat na neprofesionální
práci konkrétních pracovníkù a
vyvodí z toho jasné a srozumitelné
dùsledky, které povedou k zásadním
zmìnám jak ve struktuøe úøadu, tak
v jeho personálním složení.
Zastupitelé mìsta Ivanèice:
Pavel Valenta a Erik Feith
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Zeptali jsme se: ing. Augustina Formana, starosty Miroslavi

Ing. Augustin Forman

Pane starosto, na podzim se
uskuteèní doplòující senátní
volby pro znojemský okres. Kdo
a co Vás vedlo ke kandidatuøe?
Pokud se èlovìk nerozhodne
sám, musí zareagovat na vnìjší
podnìt. Tímto podnìtem bylo
oslovení ze strany okresního výboru KSÈM ve Znojmì. Nerozhodl jsem se okamžitì. Nechal
jsem si urèitý èas na rozmyšlenou, i když jsem byl v urèité
èasové tísni, protože podle regulí
o senátních volbách to muselo
být do 23. srpna. Zároveò jsem
ale nechtìl celou situaci dlouhým
váháním napínat. Bylo také
potøeba se o tìchto vìcech poradit s rodinou, protože jde o práci,
která svým zpùsobem zasáhne i
ji. Po poradì s nejbližšími, kteøí
nebyli zprvu pøíliš nadšeni, padlo
rozhodnutí, že kandidaturu pøijmu. Teprve poté jsem zámìr oficiálnì oznámil.
Èeho chcete dosáhnout a v jakém
smìru se angažovat v pøípadì
zvolení senátorem?
Priority jsou jednoznaènì dány

z mého volebního programu.
Osobnì tuto funkci považuji za
službu veøejnosti. Plánovat, èeho
chci dosáhnou, již dnes, je
pøedèasné, protože na senátorské
židli ještì nesedím, o tom rozhodnou volièi. Situace je o to
tìžší, že bývalý senátor Vladimír
Železný nastavil pomyslnou
la•ku dosti vysoko. Nìkolikrát
jsme spolu hovoøili o možnostech
øešení nìkterých problémù, a tyto
rozhovory byly pro mnì urèitým
impulsem
do
budoucna.
Zajímavé podnìty jsem získal
také od poslankynì Parlamentu
ÈR Dr. Bayerové. Já mám jasno
pøedevším v tom, že v pøípadì
mého zvolení budu orientovat
svoji èinnost v oblasti samosprávy. V každém pøípadì jsem
pøipraven na pravidelnou komunikaci se starosty obcí. Myslím
si, že region má spoleèné problémy, a tím že jsem starostou, tak
do tìch problémù vidím. Domnívám se, že dokážu rozlišovat i
specifika jednotlivých obcí, které
na znojemsku jsou. Nebude také
pro mne problém spolupracovat
s poslanci Parlamentu ÈR i se
zastupiteli JM kraje, abychom
spoleènì bez ohledu na politickou
pøíslušnost dokázali pracovat ve
prospìch našeho regionu. Zde
vidím hlavní tìžištì mého usilování. Pøitom ovšem nesmím zapomenout naslouchat lidem. Tuto vìc
mám i jako motto a volební
heslo. Když jsem se rozhodoval
zda kandidovat, tak jsem pochopitelnì zvažoval, jestli mám
potøebné pøedpoklady k výkonu
funkce senátora. Vzhledem k tomu,
že moje profese je se zamìøením

na ekonomii, chtìl bych využít i
zkušeností profesních, to znamená ekonomických. S ekonomikou
okresu a kraje jsem mìl možnost
se dùkladnì seznámit, nejen jako
starosta, ale i jako krajský zastupitel. Jsem pøesvìdèen, že vím,
jakým smìrem napnout své síly,
ve prospìch obyvatel znojemska.
Jste radním a starostou v Miroslavi, zastupitelem Jihomoravského
kraje, hodláte se stát senátorem.
Nebude takovéto pracovní vytížení na úkor kvality výkonu jednotlivých funkcí?
Mohu øíci jen tolik. Nejsem jen
zastupitelem kraje a starostou,
pracuji i v jiných orgánech, které
jsou v rámci kraje zøizovány. Napøíklad v dozorèí radì sdružení
mìst a obcí Jižní Moravy, jsem
èlenem Energoregionu a pøedstavenstva znojemského rozvojového fondu. Svoji angažovanost
v tìchto orgánech zvažuji. Pokud
bych byl zvolen a to zdùrazòuji,
budu se muset rozhodnout.
Hlavní rozhodnutí už padlo.
Hodlám to udìlat tak, a to jsem
slíbil veøejnì, že budu i nadále
vykonávat funkci starosty mìsta
Miroslavi. Není to samoúèelné
rozhodnutí, dùvodem je, abych
byl v kontaktu s lidmi a jejich
problémy. Pragmaticky øeèeno,
dobøe vykonávat funkci senátora
a starosty je sluèitelné i zákon to
dovoluje. Ostatní funkce opustím.
Kde, pokud budete zvolen, budete mít senátní kanceláø a jak
bude zajištìn její chod?
V této vìci jsem si stanovil jednoznaèné podmínky. Pokud mám
spojit funkci starosty a senátora,
kanceláø musí být v Miroslavi.

Co se týká její organizace a chodu,
nad tím jsem se zatím nezamýšlel, to bude otázka aktuální až
v pøípadì zvolení. Pak bych koordinaci chodu kanceláøe konzultovat se svými spolupracovníky
tak, abychom zajistili spoleènì
optimální fungování senátní
kanceláøe i úøadu starosty.
Jak hodnotíte ze svého pohledu
èinnost a chod Jihomoravského
krajského úøadu?
Šel jsem do svého prvního
funkèního období po zøízení a
ustanovení Krajského úøadu a jeho
zastupitelstva. Pokud bych hodnotil jednotlivé etapy, tak ty první
dva roky byly o tom, že jsme pøebírali kompetence, které pøicházely z ministerstev na kraj v rámci
reformy veøejné správy. Té práce
pro obèany bylo ménì. Co se
týká té druhé poloviny volebního
období, tak zde se již projevovaly
konkrétní výsledky se zajiš•ováním chodu JM kraje, jako
samosprávního orgánu. Pochopitelnì, že mohu i zhodnotit èinnost
krajského
úøadu.
Myslím
si, že ta pøedstava, která byla
v poèátcích a provázela diskuzi
o reformì veøejné zprávy byla
trošièku jiná než je dnes a to se
nebojím øíci nahlas. Krajský úøad
je pøeplnìn lidmi, protože když
vezmu, že dnes tam pracuje zhruba 560 úøedníkù, tak je to vìc,
která by rozhodnì snesla zúžení.
Jako starosta vím ze zkušenosti,
že by bylo lépe pøedat urèité kompetence na nižší stupnì øízení, to
znamená na povìøené úøady
druhého a tøetího stupnì. Ty by se
s nìkterými problémy srovnaly lépe.
Bylo by to lepší, jak pro obèany,

tak i pro ty instituce a úøady,
které jsou obèanovi nejblíže.
Ve funkci starosty se nacházíte
v polovinì druhého volebního
období, co bylo splnìno z vašich
pøedsevzetí?
Pokud se týká mého druhého
funkèního období musím navázat
na to první, protože to má spolu
úzkou souvislost. Obèané ví, že
mìsto Miroslav na tom zpoèátku
ekonomicky nebylo dobøe. S mými spolupracovníky, radou mìsta
a zastupitelstvem se nám podaøilo
vytvoøit pøíznivé ekonomické
podmínky do druhého funkèního
období, a toho jsme také s plnou
vahou v druhém období využili.
V podstatì tak, jak byly nastaveny
naše cíle a volební programy,
které byly brány v úvahu z programù všech politických seskupení, které do miroslavských
voleb šly. Myslím si, že to není
jen otázka vítìze voleb, ale dobrá
vùle všech, kteøí nìco chtìjí udìlat
pro mìsto a hlavnì pro obèany.
Když jsem nastupoval do funkce
starosty, tvrdil jsem, že chci být
starostou pro všechny obyvatele
mìsta Miroslavi. Pokud mì nìkteøí nevolili a volili jinou stranu
nebo osobnost, i tak cítím povinnost vùèi tìmto lidem, protože
jsou obèany Miroslavi. V druhém
volebním období jsme poskládali
všechny volební programy, které
mìli jednotliví úèastníci voleb,
a vybrali jsme z nich všechno to,
co by bylo reálné a pro mìsto
prospìšné. V souèasné dobì pøipravujeme hodnocení poloèasu
volebního období, které bude
zveøejnìno. Zpracováno bude napøíè všemi politickými subjekty

a volebními programy tak, aby si
miroslaváci udìlali pøedstavu o tom,
co se daøí nebo nedaøí splnit. Za
významný krok považuji to, že jsme
zahájili v letošním roce práce na
prùtahu mìstem, na který budou
navazovat další akce v rámci
obnovy komunikací. Souèástí
øešení prùtahu je i rekonstrukce
všech sítí, které jsou pod vozovkou. Takže je do toho zahrnuta
kanalizace, vodovod a veøejné
osvìtlení. Je to pro mìsto dobrý
krok, ale na druhé stranì èásteènì
a doèasnì komplikuje život obèanùm. Takto velká akce se nedá
realizovat bìhem krátké doby,
a èasový horizont je rozplánován
ve dvou etapách až do roku 2005.
To je nejvìtší a nejrozsáhlejší
akce, do které jsme se pustili.
Dalším pøíznivým krokem je výstavba nového závodu, který
vytvoøí prùmyslovou zónu v prostoru bývalé cihelny. Ten jsme
pøed tøemi lety koupili od ÈKD
Blansko. Hledali jsme investora
a ten se našel. Po zralé úvaze se
jím stala firma Strabag, která
nový závod staví. Pøedpokládané
dokonèení stavby a zahájení èinnosti závodu bude kolem prvního
øíjna. Ze zatím pøipravovaných
akcí bych zmínil podanou žádost
na ministerstvo životního prostøedí na odbahnìní rybníka v Rénách.
Z evropských penìz žádáme o finanèní pøíspìvek na rekonstrukci
námìstí pro rok 2006. Zde konkrétní pøíslib zatím není, èekáme
na rozhodnutí. Pokud se tyto vìci
podaøí, budou to další dvì velké
akce v øádech desítek milionù
korun.
Dìkuji za rozhovor
Martin Sklenáø

Sto let rybářství na řece Rokytné
XXV letošním roce oslavili
milovníci sportovního rybaøení
na Moravskokrumlovsku kulaté
výroèí organizovaného rybáøství
na øece Rokytné. Letos uplynulo
100 let od založení rybáøských
revírù na této øece a následného vzniku prvního Rybáøského družstva.
XXJiž dne 13. øíjna 1904 provedlo
Okresní hejtmanství na Rokytné
zjiš•ovací øízení oprávnìnosti
k rybáøství. Tok øeky Rokytné
byl poté na území tehdejšího
krumlovského okresu rozdìlen
na pìt rybáøských revírù a byly
stanoveny jejich hranice. Pozdìji
bylo založeno Rybáøské družstvo
v Moravském Krumlovì, což
dokládá zachovaný zápis, který
byl sepsán u obecního úøadu. Byl
také schválen návrh na pronájem
rybáøského revíru krumlovského

cukrovaru za roèní èástku 250
korun. Rybáøské družstvo požádalo
o prodloužení pronájmu na rybáøský revír a Okresní hejtmanství
žádosti vyhovìlo a to na dobu 10
let. Cena povolenky k lovu ryb
tehdy èinila za 1 prut 7 korun, za
tápal 10 korun. Zajímavostí bylo
i udìlování penìžních pokut. Za
první pøekroèení svého vlastního
„poøádku“ byla uložena pokuta
50 korun, pøi druhém provinìní
100 korun.
XXRoku 1936 se sešlo deset
rybáøù, kteøí se rozhodli založit
rybáøskou organizaci, a tak vznikl
„První rybáøský spolek sportovcù
v Moravském Krumlovì“, který
v únoru na ustavující schùzi
schválil stanovy. Tímto nastala
ponìkud paradoxní situace, protože rybochovná práva a proná-
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jem rybáøského revíru byl schválen Rybáøskému družstvu a nová
organizace vodní plochu nemìla.
XXI když v roce 1939 ukonèil
èinnost cukrovar v Moravském
Krumlovì a došlo k výraznému
zlepšení èistoty vody na øece
Rokytné, èinnost obou rybáøských
organizací byla až do roku 1945
pøerušena. Za protektorátu roku
1940 pøi veliké vodì došlo k
protržení hrází nìkolika rybníkù.
Z tìchto se do øeky dostalo veliké
množství ryb. Kapr o váze 6-8
kg, nebo štika 8 - 10 kg nebyla
žádná zvláštnost.
XXPo skonèení 2. svìtové války
došlo k obnovení èinnosti rybáøského spolku. Již v èervnu 1945
se sešlo 32 vyznavaèù rybáøství
a zvolili správní komisi, která
zajistila obnovení èinnosti na
revíru a využití rybníka Vrabèí
hájek. Od té doby také zaèal
stoupat poèet zájemcù o èlenství
v rybáøské organizaci. Poèet
organizovaných èlenù se pohyboval kolem 110. Došlo i k omezení
poètu ryb, které si mohl rybáø
odnést za 1 den. V roce 1951
došlo k reorganizaci rybáøského
spolku a v lednu byl pøejmenován
na „Lidový rybáøský spolek“.
XXRybník Vrabèí hájek postihla
v kvìtnu 1948 veliká povodeò,
která ponièila hráz i výpustné
zaøízení a vyplavila vìtšinu rybí
obsádky. Naopak mezi nejúspìšnìjší roky rybáøské organizace
patøil rok 1953. Rybáøùm se
podaøilo ulovit celkem 1324 kusù
ryb, pøedevším kapra, cejna a
lína. Nechybìly ale ani parmy,
štiky a samozøejmì „bílá ryba“.
Rok od roku se zvyšoval odchov
ryb ve vlastních i pronajatých rybnících. V roce 1954 hospodaøili
rybáøi na rybnících a nádržích ve
Vrabèím hájku, knížecím koupališti, Polánce, Køepicích, Skalici

a Horních Kounicích.
XXPoèátkem sedmdesátých let
mìla organizace 201 dospìlých
a 63 mladých èlenù. Ti ulovili
celkem 1887 kaprù o váze 3241
kg. Výraznou zmìnou v rybáøském životì bylo rozhodnutí
delegátù Krajské konference
ÈRS zavést od roku 1974 celokrajské povolenky. To znamenalo
zmìnu v dobì hájení nìkterých
druhù ryb, povolené lovné délce
a v nìkterých pøípadech i zpùsobu lovu. Všechny MO zaèaly
hospodaøit spoleènì na všech
rybáøských revírech celého Jihomoravského kraje. V tomto roce
byl revír opìt postižen otravou,
kterou zapøíèinily Jatky, Lacrum
a JZD. Byl také poprvé zorganizován Rybáøský karneval, který
se stal neodmyslitelnou akcí v
Moravském Krumlovì. Karneval
byl poøádán pøed zahájením
rybáøské sezóny na bývalém panském koupališti.
XXKe konci roku 1981 mìla
místní organizace 224 dospìlých
èlenù, z toho 6 žen. Mladistvých
bylo organizováno osm a v rybáøských kroužcích bylo 95 dìtí
do 15 let. V roce 1983 došlo ke slouèení MO Moravský Krumlov a MO
Vémyslice a èlenská základna
vzrostla na 422 èlenù. Od roku
1983 mìla organizace v užívání
2 rybáøské revíry. Následující rok
byl vydán nový rybáøský øád
a uskuteènily se po dlouhé dobì
rybáøské závody v úseku Valdùv
splav, kterých se zúèastnilo 519
soutìžících. Výsledek nebyl výrazný. Bylo uloveno 79 kaprù a 1 úhoø.
XXRok 1989 se na našich revírech projevil srážkovým deficitem a suché poèasí zapøíèinilo
nízký prùtok na øece Rokytné
a na nìkterých úsecích se nedalo
lovit. Ryby trpìly nízkým stavem
a také zhoršenou kvalitou vody.

foto: archiv MO MRS Moravský Krumlov

XXV roce 1990 vznikl Moravský
rybáøský svaz, který sdružoval
vìtšinu rybáøských organizací na
jižní Moravì. Byly dokonèeny
stavební úpravy provozní budovy
ve Vrabèím hájku a poprvé se v
areálu u rybníka uspoøádal
rybáøský karneval, v celkovém
poøadí již sedmnáctý. Organizace
také zaèala vytváøet zisk ze své
roèní èinnosti a mìla 639 èlenù.
Rokem 1995 došlo ke zvýšení
cen povolenek a to mimopstruhové na 450 Kè, pstruhové na
500 Kè. Stále se zvyšoval zájem
o rybaøení mezi dìtmi ve vìku
8-15 let, které jsou organizovány
v sedmi rybáøských kroužcích.
XXDo roku 2000 byl zaznamenán výrazný nárùst èlenské základny. V té dobì mìla organizace
716 èlenù, mezi kterými byli 4
èleni organizováni od roku 1945.
Rok 2002 byl úspìšný pro místní

organizaci hned z nìkolika dùvodù. Po dlouhém období jednání
byly doøešeny majetkoprávní
vztahy k provozní budovì na
Vrabèím hájku a formou notáøského zápisu bylo stvrzeno, že
organizace má na budovì 85 %
podíl a 15 % pøipadá mìstu.
XXV prùbìhu let docházelo ke
zmìnám hranic rybáøských revírù a celý rozvoj rybáøské organizace prošel složitým obdobím,
dvìma svìtovými válkami a opakovanou reorganizací státní správy.
Letos byl pøijat zákon è.99/2004
Sb. o Rybáøství, a na nìj navazující provádìcí vyhláška è.197/
2004 Sb., které i pøes své èetné
nedostatky jsou moderními
právními pøedpisy vycházející
v zásadì ze souèasné spoleèenskoekonomické reality. Tyto nové
právní normy se jistì odrazí i na
chodu rybáøského svazu. /mask/
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V Miroslavi se střílelo

expedice speculum

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Zmizí středověké Mstěnice opět pod zemí

foto: jak
XX/Miroslav/ V nedìli 8. srpna se uskuteènily støelecké závody
„Letní cena“ Èeského støeleckého svazu - SSK Miroslav na støelnici
Štìpánov. Z dùvodu vyšších letních teplot byl zaèátek závodù oproti
pùvodnímu plánu odstartován o dvì hodiny døíve. Úèast soutìžících
byla již tradiènì velká. Výsledky v jednotlivých disciplínách jsou
následující. Libovolná malorážka/STM 60 ran - Tvarùžek 573, Kasík
570, Jandek 427. Libovolná pistole 60 ran - Bartoš 417, Øeøucha 360,
Ludvík 355. Malorážka žáci 30 ran v leže - Dohnal, Øeøucha,
Jandková. Brokovnice parkur - Žaludek, Fous, Srb. Další kolo závodù
se uskuteèní 11. záøí o Putovní Pohár SSK Miroslav.
/jak/

Vandrobraní 2004
XX/Oslavany/ V pátek 6. a sobotu 7. srpna probìhla na zámecké
zahradì oslavanského zámku písnièková pøehlídka country, trampské
a folkové písnì s názvem Vandrobraní. Sdružení pooslavských osad se
sídlem v Padochovì, jež byl poøadatelem, rozdìlila celé dìní do dvou
dnù. V páteèním podveèeru vystoupila brnìnská skupina Jantar známá trampská kapela, jež v posledních letech doznala citelných
zmìn v obsazení a také v repertoáru.
XXV sobotu v 11. hodin byl zahájen zažehnutím pomyslného olympijského ohnì závod o Zlatou lyži Oslavany - což byla v podstatì velká
recese, která pøinesla úèastníkùm mnoho humorných zážitkù. Ve 14.
hodin zaèal pøehlídkový festiválek vystoupením padochovské trampské skupiny Pumpaøi, která je známá interpretací vìtšinou starších
trampských písní, ale i vlastních skladeb z dílny kapelníka - Mirka
Nováèka. Následovala skupina Müller thurgau band - stále se zlepšující seskupení hrající pøevážnì písnì svingového Tramp evergreen
bandu a ryvolovky. Místní skupina Woraz, mající za sebou dlouholeté
pùsobení v rùzných sestavách, se pøedvedla dobøe zahranými tradicionály s vlastními texty, a také nìkolika vlastními skladbami. Poøadatelská Haluza - ryze trampské trio s novým basistou Samem - zahrálo
nìkolik pøevzatých i vlastních trampských songù a my pevnì vìøíme,
že o Haluze ještì uslyšíme. Dalším úèinkujícím byla brnìnská skupina
Pupínci v èele s kapelníkem Alešem Agim Bojanovským - rovnìž kapelník známé brnìnské skupiny F.T. Prim. Pupínci jako další z trampských
skupin pøedvedli svižný styl moderní trampské písnì s výhradnì vlastními skladbami a bylo znát, že hrají v pohodì, i když s velkým nasazením. Posledním vystupujícím v pøehlídce byla skupina Louisiana
z Hustopeèí - kapela se zajímavým obsazením, znaènými zkušenostmi
a vlastními skladbami ukázala, že i smìsice folkových písní nemusí
zapadnout mezi dnešní tlaèenicí moderních stylù.
XXPo ukonèení pøehlídky nastoupila na prkna, jež znamenají svìt,
skupina z Brna - Kompromis, která hrála pro poslech, ale hlavnì k tanci
až do druhé hodiny ranní. Každý si pøišel na své, nebo• s takovým
zábìrem si našel každý tu svoji noteèku.
Igor Kuèera
look, chan,
vao, ulu, Inic. hud.
USU, LZ
Plíhala
echinus

Oblouk
(archit.)

Vzhled
(angl.)

Bruslaø.
Poøádající
unie

•

Rodit
(o zvíøatech)

XXDnes se expedice Speculum
vydala na samotný okraj „regionu
Zrcadla“, asi dva kilometry severozápadnì od Rouchovan.
XXPolní cesta nás zavedla k místu
nalezištì støedovìké vesnice
Mstìnice. Vzhledem k tomu, že
v této lokalitì pøerušovanì probíhá
øízený archeologický prùzkum
více jak ètyøicet let, chceme ètenáøùm pøiblížit, s jakými výsledky.
XXDominantou støedovìké vesnice
Mstìnice byla bezpochyby vodní
tvrz, jejíž mohutné kamenné základy jsou dobøe viditelné i dnes.
Vznik této stavby, nejdøíve v podobì hrádku, se odhaduje koncem
12. století. Tvrz byla chránìná
vodním pøíkopem, pøes který vedl
padací most pro pìší. Byl postaven z dubového døeva, jehož
zbytky byly pøi výkopu nalezeny.
XXV tìsné blízkostí tvrze stával
dvùr, jehož kamenné základy
tvoøí pravidelný obdélníkový
pùdorys a jsou dnes jediným, ale
Kamenné zdivo vodní tvrze
foto dole: støedovìká vesnice Mstìnice
za to jasnì viditelným dùkazem foto: mape
pøítomnosti dvora. Dvùr vznikal ceny do oválné návsi. Stavby na ní chodby. Kromì rolníkù žili XXMezi Mìstským úøadem Hrov polovinì tøináctého století, pøi sebe navazovaly a tvoøily nepro- v této osadì také hrnèíøi a hutníci, tovice, odborem výstavby a životrekonstrukci zemanské tvrze. niknutelnou bariéru. Podle množ- jejichž pece byly rovnìž odhaleny. ního prostøedí, kam Mstìnice
Souèástí dvora byl trojdílný dùm, ství nalezeného døeva se archeo- XXArcheologický výzkum dal územnì patøí, souèasnou majiteldvì stáje, kolny a kovárna. Mstì- logové domnívají, že zde stála také záhy odpovìï na otázku, jak kou pozemkù a Moravským zemnický dvùr zajiš•oval pro oby- mohutná brána, která uzavírala obec Mstìnice zanikla. Spálené ským muzeem, probíhají jednání,
vrstvy svìdèí o tom, že vesnice jak ušetøit významné místo pro
vatele tvrze základní zemìdìlské vstup do vsi.
produkty. Výzkum mimo jiné XXZákladem každé usedlosti byl zanikla požárem. Stalo se tak pøi další generace.
potvrdil ojedinìlou sušárnu obilí zpravidla trojdílný dùm. Vstup tažení uherských vojsk krále XXVše skonèilo na krajském
se stodolou. Souèástí byly hospo- do domu byl ze dvora do støední Matyáše roku 1468 na Tøebíè. úøadì Vysoèina, který jakožto
dáøské budovy, jako chlévy, místnosti - sínì, z níž vedl vchod Dùkazem násilného konce Mstì- pøíslušný odvolací orgán vydal
stodoly a kolny, které byly do jizby a komory. Nejdùležitìjší nic jsou nálezy velkého množství rozhodnutí o odvolání. V platnosti
místností byla jizba, kde stávala šipek, meèe a zbytkù tarasnice. prozatím zùstává opatøení uvést
rozmístìny po obvodu dvora.
XXDále byly objeveny témìø hlinìná pec a ohništì. Na území Byly objeveny i lidské kosti bo- dotèené pozemky do stavu odpodvì desítky zemìdìlských used- vesnice byla také objevena více jovníkù, kteøí zde zahynuli. Proti vídajícího druhu pozemku orná
lostí, které byly svými štíty obrá- jak stovka obilních jam a podzem- pøevaze vojsk krále Matyáše pùda do 31. prosince 2004.
Korvína nemìli ale vesnièané XXVše by vyøešila žádost o trvažádnou šanci.
lé vynìtí pùdy ze zemìdìlského
XXPo pùl tisíciletí hrozí Mstì- pùdního fondu. Z celkových asi 2,6
nicím další katastrofa. Místo, kde hektarù, které mají být vráceny,
Moravské zemské muzeum dese- má nejcennìjší èást osady asi
tiletí po krùècích objevovalo jeden hektar. V pøípadì, že nikdo
historii Moravanù, by mìlo díky nepožádá do konce roku o souneústupné legislativì opìt skonèit hlas k trvalému odnìtí, budou dotpod tíhou stovek tun orné pùdy.
èené plochy (s výjimkou tvrze,
XXI když jsou Mstìnice registro- která je na ostatní ploše a vodvanou nemovitou kulturní památ- ního mlýna, kde konèí souhlas
kou, leží na území, které katastr k doèasnému odnìtí pùdy v roce
nemovitostí eviduje jako ornou 2005) zahrnuty.
pùdu. Moravské zemské muzeum XXTakže závìrem rada všem záprovádí archeologický výzkum jemcùm o shlédnutí Mstìnic: jeïte
na základì doèasného vynìtí se tam podívat ještì letos, v náz pùdního fondu, jehož platnost sledujících letech tam možná zase
vyprší na Silvestra letošního roku.
poroste kukuøice ... /M. Peèer/
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Viktoriiny vodopády, (Victoria Falls), Zimbabwe/
Zambie - jeden z nejvìtších svìtových vodopádù,
vysoký 90 - 108 m, na øece Zimbabwe. Objevil je
roku 1855 skotský misionáø a cestovatel David
Livingstone a podrobnì je zmapoval èeský cestovatel Emil Holub. Místní jméno Mosi-oa-Tunya
znamená (tajenka) a popisuje oblaka vodní tøíštì
vznášející se až ve výšce 500 m nad propastí, do
které se øeka propadá.

Znìní tajenky výherní køížovky z èísla 14/04: „Na Grand prix se objeví nejtalentovanìjší...“ Vstupenku na Grand prix získali: M. Horáková - Trstìnice, K. Geidlová - M. Krumlov,
E. Seidlerová - Oslavany, O. Fládr - Miroslav, F. Novosad - M. Krumlov, J. Mikulík - Ivanèice. Všem vylosovaným gratulujeme.

InformaËnÌ servis

Evropský titul pro vodní
lyžaře z Oleksovic
XXVodní lyžaøi z Oleksovic mají další evropský titul, o který se
postaral v uplynulých dnech Daniel Odvárko. Na ME do 21 let ve vodním lyžování za motorovým èlunem, které se konalo ve dnech 20. až 22.
srpna ve švédské Fagerstì, vybojoval titul mistra Evropy ve figurální
jízdì výkonem 8.090 bodù. V kombinaci to je souèet bodù za figurální
jízdu, slalom a skok se umístil na skvìlém 4. místì výkonem 1953,88
bodù s minimálním odstupem na medailové pozice.
XXDaniel odjíždìl na ME do Švédska po absolutním mistrovství ÈR,
kde získal kromì titulu mistra republiky ve figurální jízdì, za výkon
8.400 bodù, také titul absolutního vítìze v kombinaci, a to výkonem
2.003 kombinaèních bodù. Zeptali jsme se Daniela, v èem je tajemství
tìchto úspìchù a na jeho další plány: „Uspìt v Evropì znamená nejen
absolvovat kvalitní a nesmírnì nároènou pøípravu, ale musíte mít
možnost se zúèastòovat závodù v zahranièí a závodit opravdu s tìmi
nejlepšími a trvale udržovat kontakt s evropskou špièkou. Rovnìž je
nutná podpora domácího oddílu a všech lidí, kteøí pøípravu závodníkù
celoroènì zabezpeèují. Bez obìtavosti tìchto lidí by nebylo možné
uspìt. Letošní sezóna se skuteènì vydaøila a doufám, že ještì nekonèí,
protože vrcholem by mìla být moje úèast na ME dospìlých v italském
Recettu, kterého se letos v záøí zúèastní kompletní èeský reprezentaèní tým. Doufám, že budu jeho platným èlenem a že se nám podaøí
prosadit i v tak tvrdé konkurenci.“ Popøejme tedy vodním lyžaøùm,
a nejen tìm z Oleksovic, hodnì dalších úspìchù a doufejme, že se
letos ještì budou moci pochlubit dalšími skvìlými výkony.
/mask/

Gibernau ovládl Brno
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Kulturní programy
1. - 12. září 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• záøí - 110 let Muzea v Ivanèicích. Galerie Památníku A. Muchy.
• 11. záøí - Rakousko - krajinou kolem hory Ötscher. Celodenní
poznávací zájezd. Odjezd v 5.30 hod. od Besedního domu. Cena 500 Kè.
• 11.-12.9. - Dny evropského dìdictví - Hudba probouzí památky Kostel nanebevzetí panny Marie (11.9. - 9-12, 13-17 hod., 12.9. - 13-17
hod.), Vìž kostela nanebevzetí panny Marie (11.a 12.9. - 9-12, 14-17 hod.),
Mìstský dùm (11.9. - 9-12, 13-17 hod., 12.9. - 13-17 hod.), Mìstský dùm
sklepní prostory (11.9. - 9-12, 13-17 hod., 12.9. - 13-17 hod.), Kostel sv.
Petra a Pavla v Øeznovicích (11.9.- 9-12, 13-17 hod., 12.9. - 13-17 hod.),
Židovský høbitov (11. a 12. 9. - 9-12, 14-17 hod.), Kaple nejsvìtìjší trojice
(11.9. - 9-12, 13-17 hod., 12.9. - 13-17 hod.). O zpøístupnìných objektech
budou v tìchto památkách k dispozici informaèní materiály.
• Pøipravujeme: 18. záøí - Jižní Èechy - Budìjovický Budvar, klášter
Zlatá koruna, rozhledna Kle• • 24.-25.9. - Svatováclavské trhy.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• Záøí - výstava koláží a obrazù Antonína Veselého, MìÚ, 1. patro.
• 7.9. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Karel Košárek (klavír), Petr
Pomkla (flétna), Josef Hanák (kontrabas), Ctibor Bártek (bicí nástroje),
galerie Knížecí dùm, pøedprodej vstupenek Info centrum a MìKS.
• 8.9. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - Jiøí Havlíèek (obrazy a keramika), galerie Knížecí dùm, výstava potrvá do 17.10.
• 12.9. ve 13.00 hod. - Zábavné odpoledne a den otevøených dveøí
do Muchovy epopeje - program: ukázky a práce s dravými ptáky,
taneèní kroužky, ukázky historického šermu, jarmark.
• Pøipravujeme: • 20.9. - Banánové rybièky - Halina Pawlowská se
svými hosty, zájezd do Brna na natáèení poøadu ÈT, zaè. ve 20.00
hod., závazné pøihlášky na MìKS do 10.9. • 18.10. v 19.00 hod. - Ivo
Jahelka (zpívající právník) „Neznalost zákona neomlouvá“, kinosál.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• od 1.9. - Klub Poškolák - jsou zde k dispozici šipky, poèítaèe, stolní tenis, spoleèenské hry, atd.
• od 6.9. - Zápis do kroužkù na DDM. Vyzvednout nebo odevzdat pøihlášky a zaplatit zápisné mùžete v kanceláøi každý den od 8.00 - 16.30 hod.
• 12.9. - Zábavné odpoledne na zámku - zúèastníme se s pásmem
soutìží a her v rámci celostátní akce Svìtluška, která podporuje naše
nevidomé spoluobèany.
• Mám doma zvíøe - výtvarná a literární soutìž pro dìti od MŠ po SŠ.
Napište nám nebo namalujte na témata: „Jak se mi doma žije se zvíøetem.“ „ Jaké by to bylo mít doma nìjaké zvíøe.“ Podepsané výkresy
a literární pøíbìhy odevzdávejte na DDM do 30.9.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 3. - 5.9. - Tradièní krojované hody.

Kulturní a informační středisko Oslavany

foto: Kvìtoslav Adam

Lukáš Pešek havaroval z páté pozice

XXNa Masarykovì okruhu v Brnì se jel desátý závod mistrovství
svìta silnièních motocyklù, GAULOISES GRAND PRIX Èeské
republiky. Na startu se objevilo také šest domácích jezdcù.
XXVe tøídì do 125 ccm si vyjel nejlepší pozici na startu Ital
Simoncelli pøed krajanem Doviziosem a Španìlem Simonem. Èeský
jezdec Lukáš Pešek startoval z deváté pozice, Bittman byl tøicátý,
Markéta Janáková stála na roštu o dvì místa dál a nejmladší jezdec
závodu, teprve 15-ti letý Patrik Vostárek se kvalifikoval 34. èasem. Do
závodu nejlépe vyrazil Dovizioso. K velké radosti domácích divákù si
vynikajícím zpùsobem vedl Lukáš Pešek, který startuje v týmu Ajo
Motorsport s podporou Automotodromu Brno. Bìhem prùbìhu závodu
se probojoval na perfektní ètvrté místo.V desátém kole z devatenácti
jeho snažení ukonèil zadøený motor stroje Honda. Lukáš havaroval
z páté pozice tìsnì poté, co byl pøedjet Španìlem Nietem.V dramatickém závìru vybojoval vítìzství Lorenzo /Derbi/ pøed Doviziosem
/Honda/ a Locatellim /Aprilia/. Z našich dokonèil nejlépe Vostárek
na 27. místì, který jel teprve osmý závod v životì. Markéta Janáková
skonèila osmadvacátá.
XXLídr dvìstìpadesátek Španìl Pedrosa stál na startu až na tøináctém
místì, když pole position si vyjel Argentinec Porto. Jakub Smrž byl
šestnáctý. Kralický Radek Rous, èlen Klub Racing Teamu Znojmo
startoval z dvacáté ètvrté pozice.V závodì, pøi kterém se nad okruhem
dvakrát jemnì rozpršelo, zvítìzil Porto pøed De Punietem z Francie
/oba Aprilia/. Tøetí dokonèil Pedrosa. Jakub Smrž získal dva body za
ètrnácté místo. Rous, který získal angažmá v týmu UGT Yamaha Kurz
dojel na 18. místì. „S výkonem jsem vcelku spokojený. Moje Yamaha
není tak výkonná jako Aprilia, se kterou jsem zde startoval v loòském
roce.V letošní sezónì jsem jel na strojích všech tøech znaèek, které se
v této tøídì objevují. S Yamahou to dnes byl po Anglii druhý závod
a jsem velice rád, že mohu v tomto týmu startovat ve zbytku letošní
sezóny", øekl nám Radek Rous.
XXV nejprestižnìjší tøídì MotoGP pøestoupil šampión posledních tøech
roèníkù Ital Valentino Rossi od Hondy k Yamaze. V Brnì si vyjel tøetí
místo na startu, když pole position si zajistil Španìl Gibernau pøed
Barrosem z Brazílie /oba Honda/. Další z kandidátù na letošní titul Ital
Max Biaggi /Honda/ startoval z osmé pozice. Na èele závodu jeli
Gibernau, Barros, Biaggi, Rossi a Hayden. V sedmém kole se Rossi
propracoval na druhé místo a poté spoleènì s Gibernauem svádìli boj
o vítìzství. V patnáctém okruhu havaroval Barros, který v Brnì startoval již ve 235. závodì mistrovství svìta. O pìt kol pozdìji ho následoval
týmový kolega Hayden. Cílem projel vítìznì Gibernau s náskokem
3,5 vteøiny pøed Rossim. Tøetí dojel Biaggi pøed kolegem z týmu Camel
Japoncem Tamadou. Mistrovství svìta vede Rossi /184 b./ pøed
Gibernauem /167 b./ a Biaggim /158 b./.
/Ctibor Adam/

• 3.9. v 18.00 hod. - Tìžba uhlí na Oslavansku, beseda, v kinì, poøádají:
Vlastivìdný spolek Rosicko-Oslavanska a Spolek Lidový dùm Oslavany.
• 4.9. v 9.00 hod. - Turnaj v minikopané u pøíležitosti 85. výroèí
založení Sokola Padochov, na Sokolovnì Padochov. Turnaj je spojen
s výstavou dokumentù a obrazù rodaèky, sleèny Valešové. V 17.00
hodin se potom koná slavnostní schùze. Poøádá TJ Sokol Padochov.
• 11.9. - Oslavanské historické slavnosti - Námìstí 13. prosince:
•11.00 hod. - starosta Vít Aldorf pøivítá rodáky a oficiálnì zahájí slavnosti.
• 11.15 hod. - vystoupení mažoretek Anife. • 13.00 hod. - historický prùvod
mìstem - z námìstí na zámek. • 14.00 - 15.45 hod. - hudební skupina Duha.
• 16.00 hod. - pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordù v poètu nejvíce
ústy nafouknutých balónkù za 1 hodinu. • 17.00 - 21.45 hod. - hudební
skupina Duha. • 22.00 hod. - historický prùvod mìstem - ze zámku na
námìstí. • 22.15 - 03.00 hod. - hudební skupina Duha. Celým programem
na námìstí bude provázet moderátorka ÈR Monika Brinzáková. Doprovodné atrakce na námìstí: • pro dospìlé od 10.00 do 20.30 hod. - Bungee
Jumping, • pro dìti je od 10.00 do 19.00 hod. otevøen „Dìtský ráj“ • soutìže,
hry o ceny, skákací hrad a kolotoè, vše pod vedením zkušených hostesek.
Zámek Oslavany: Interiéry zámku: • 9.00 - 17.00 hod. - muzeum hasièské
techniky • muzeum hornictví a energetiky, výstava rádií • výstava fotografií
„Oslavany, jak už je neznáme“ • výstava k 20. výroèí divadla „Na mýtinì“
• prohlídky zámku s prùvodci • vinárna s cimbálem • v kapli po celý den
„cejchování neøestných ženštin“ • 17.00 hod. v „Zeleném salonku“ komorní
koncert bývalých žákù ZUŠ Oslavany, který zahájí výstavu výtvarných
prací bývalých žákù. Výstava potrvá celý následující týden.
1. zámecké nádvoøí: • 13.45 - 14.00 hod. - prùvod v èele s Pøemyslem
Otakarem I. stane na nádvoøí a zde probìhne slavnostní ceremoniál
pøedávání kláštera a královských výsad mìstu Oslavany • 14.00 - 15.30 hod.
- historické souboje • 17.00 - 18.30 hod. - historické souboje • 18.30 - 20.00
hod. - historické souboje • 22.00 hod. - ohnivé boje
2. zámecké nádvoøí: • „Oslavanské historické povìsti“ v podání divadla „Na
mýtinì“ • 9.00 - 10.30 hod. - 1. vystoupení • 17.30 - 19.00 hod. - 2. vystoupení.
Zámecký park: • 9.30 - 11.15 hod. - koncert krojované dechové kapely
Podhoranka - v pøestávce vystoupení mažoretek Anife • 11.15 hod. mažoretky se za hudebního doprovodu kapely Podhoranka prùvodem vydají
ze zámku na námìstí k radnici • 14.00 - 16.00 hod. - koncert písnièkáøe
Wabiho Daòka • 18.00 - 03.00 hod. - taneèní zábava se skupinou Dynamic
• Pro dìti po celý den skákací hrad.
Zámecká alej: 9.00 - 17.00 hod. - tržištì lidových øemesel. Mlýnská ulice:
9.00 - 17.30 hod. pravý lidový jarmark. „Zaklášter“: 21.00 hod. - ohòostroj.
Doprovodné akce - po celý den: • Pozvání rodákù Oslavan a Padochova na
Slavnosti • V Katolickém domì výstava ovoce a zeleniny • Pátek a sobota
9.00 - 17.00 hod. v kinì výstava Šikovné ruce - pá, so, ne 9.00 - 17.00 hod.
- Den otevøených dveøí ZŠ - v rámci Setkání rodákù - so 11.00 - 13.00 hod.
• 12.9. Oslavanské historické slavnosti - Zámek Oslavany: Interiéry
zámku: 9.00 - 17.00 hod. • muzeum hasièské techniky • muzeum hornictví a energetiky, výstava rádií • výstava fotografií „Oslavany, jak už je neznáme“ • výstava k 20. výroèí divadla „Na mýtinì“ • výstava výtvarných
prací bývalých žákù ZUŠ Oslavany • prohlídky zámku s prùvodci.
1. zámecké nádvoøí: 10.00 - 12.00 hod. - dobová øemesla. Zámecký
park: 13.00 - 15.00 hod. - koncert bretaòské skupiny Gwalarn - keltská
hudba • 15.00 - 18.00 hod. - country odpoledne se skupinou Tremolo.

P ro g r a m k i n
KINO MOR. KRUMLOV

515 322 618

• stø 1.9. v 17.00

PETR PAN
Pohádkový dobrodruž. film USA

• so 4.9. ve 20.00
ne 5.9. v 17.30 a 20.00

UMUÈENÍ KRISTA
Velkofilm USA

• stø 8.9. ve 20.00

IN AMERICA
Psychologický film VB

• so 11.9. ve 20.00
POST COITUM
ne 12.9. v 17.30 a 20.00 Komedie ÈR
__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

• stø 1.9. ve 20.00

PØED SOUMRAKEM
Romantický film USA

• ne 5.9. ve 20.00

ŠKOLA RO(C)KU
Komedie USA

• stø 8.9. ve 20.00

ROSEMARY MÁ DÌ•ÁTKO
Horor USA

• ne 12.9. ve 20.00

KAMEÒÁK 2
Komedie ÈR

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

Do termínu redakèní uzávìrky nebyl program kina k dispozici.
__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec 549 241 175, J. Flíèek 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 4.9. - Dukovanské stezky - 8. roè. - „Z Dukovan do Dukovan“.
Trasy pro pìší: 7, 15, 25, 50km (dohodneme se na startu), cyklo:
35km. Star je od 7.00 - 11.00 hod. u Info centra JE Dukovany, odjezd
linkovým autobusem v 8.35 hod. od Besedního domu, vede J. Flíèek.
• 12.9. - v rámci „Dnù evropského dìdictví“ navštívíme románský
kostel sv. Petra a Pavla v Øeznovicích. Pøi zpáteèní cestì navštívíme
pøírodní rezervaci Pekárka, celkem 8km, vede J. Flíèek. Sraz zájemcù
ve 14.00 hod. u „Velkého“ nádraží ÈD. Vhodné pro rodièe s dìtmi.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov Vás srdečně zve na

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Jiří Havlíček - obrazy a keramika
Středa 8. září v 18.00 hodin, galerie Knížecí dům, M. Krumlov.
Výstava potrvá do 17. října 2004.

TJ Oslavany, oddíl atletiky a SŠK ZŠ Oslavany pod záštitou města
pořádají v sobotu 2. října v 9.25 hod. na stadionu TJ Oslavany

OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS
XXV. ROČNÍK
Cena VEMA Brno a nesoutěžní lidový běh pro veřejnost kolem
historického jádra města u příležitosti oslav 900 let od první
písemné zmínky o městě
Start a cíl na stadionu TJ Oslavany, tra je vedena na 1020 metrů
dlouhém okruhu v okolí stadionu, okruh hlinitý (50 m asfalt), rovina.
Prezentace od 8.30 hodin v kanceláři závodu, startovní čísla
tamtéž. Kategorie: 9.20 hod. - malé děti 1999 a mladší - 150 m,
9.30 hod. - nejmladší žactvo 1996-98 - 400 m, 9.40 hod. přípravka D 1993-95, 9.50 hod. - přípravka H 1993-95 - 1020 m,
10.00 hod. - mladší D 1991-92 - 1020 m, 10.10 hod. - mladší H
1991-92 - 2040 m, 10.20 hod. - starší D 1989-90 - 2040 m, 10.30
hod. - starší H 1989-90 - 3060 m, 10.45 hod. - dospělí - 5100 m.
V této kategorii mohou startovat společně s muži i ženy, junioři,
juniorky, nebo dorost. Po ukončení závodu dospělých bude odstartován nesoutěžní lidový běh kolem historického jádra města
- způsob překonání trati „běž jak umíš“. Trasa asi 1500 m, každý
účastník obdrží pamětní list. Cíl je na oslavanském zámku.
Přihlášky 1 hod. před startem. Ukončení prezentace v 9.20 hod.
Ceny obdrží první 3 závodníci v každé kategorii. Vypsány jsou
prémie za překonání tra ového rekordu. Závodí se podle pravidel
ČAS. Účast je na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. Vysílající
složka ručí za lékařskou prohlídku startujících.
Ing. Jiří Gross - předseda TJ Oslavany
Mgr. Miloš Musil - předseda oddílu atletiky

Nové CD Evy Henychové
XX„Všechno je jinak“ je název v poøadí již tøetího CD Evy Henychové,
které právì vychází. Celkem dvanáct autorských písní této zpìvaèky,
kytaristky, skladatelky i textaøky v jedné osobì bylo nahráno ve zlínském Studiu V pod dohledem Ivoše Viktorína (AG Flek), o zvukovou
režii se postaral Petr Vavøík (Buty).
XXAlbum je trochu odlišné od dvou pøedchozích. Ètyøi písnì jsou
nahrány v doprovodu skupiny Oboroh, v dalších ètyøech zazní elektrická kytara Slávka Klecandra èi saxofon jeho bratra Václava, na své
si však pøijdou i fanoušci tradièní Evy Henychové, nebo• poslední
ètveøice písní je nahrána pouze v doprovodu její akustické kytary, tak
jako tomu bylo na pøedchozích albech. Deska je natolik jiná, nakolik
je dnes jiná a vyzrálejší i sama autorka a interpretka.
XXCD vychází pod hlavièkou novì vzniklého vydavatelství ISLET
RECORDS, distribuce je zajištìna v síti prodejen Karmelitánského
nakladatelství, které se stalo z velké èásti i jeho sponzorem. Na podzim
je pøipraveno turné koncertù po celém Èesku, které zaène køtem v úterý
19. øíjna v Praze v Malostranské Besedì a bude pokraèovat v dalších
mìstech až do konce listopadu. O termínech vystoupení Evy
Henychové budeme zájemce vèas informovat na stránkách Zrcadla.
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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.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ovìøovány a v pøípadì nejasného pùvodu vyøazeny.
Ze soukromé inzerce budou také vyøazeny inzeráty s komerèním obsahem. Množství uveøejnìných inzerátù je limitováno místem a datem uzávìrky èísla.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com
Auto - moto
•• Èištìní interiérù a karosérií
vozidel. Benzínová stanice AB
oil Ivanèice. Tel.: 721 771 009.
KOUPÍM
•• Trabant Combi v dobrém
stavu. Tel.: 737 978 218.
•• 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. literaturu,
fota a rùzné staré rekl. cedule,
sbìratel. Tel.: 737 974 174
•• ARO-M461 vcelku na ND.
Tel.: 736 289 282.
•• poloosy na škodu 100 nebo
120. Tel.: 515 323 098, veèer
PRODÁM
•• BMW 323,2.3 benzín, r.v 80,
øadový šestiválec, bez dokladù,
litá kola, pojízdný, rozumná
cena. Tel.: 732 410 141.
•• Mitshubisi Colt, r.v 10/93,
serv. knížka, kulatý typ, 70.000
Kè, rychl. jednání sleva, nutno
vidìt. Tel.: 736 206 360.
•• Mazda 626 DTi, 2.0, r. v 98,
najeto 150 tis.km, mech.klima, ve
døevì, rádio, ABS, alu.kola, 4x
el.okna, aerbag, stavitelný volant,
velmi dobrý stav, cena dohodou.
Tel.: 515 224 825.
•• Renault rapid pick up 1,6D,
r.v. 92, velmi dobrý stav, nový
lak, naj. 143 tis, 40.000 Kè, rodinné dùvody. Tel.: 608 509 176.
•• Š Octavia 1,6 SLX, 7,4kw,
mod. 99, støíbrná, 62 tis.km, klimat., ABS, 2x airbag, šibr, elektrony, Construct, RMG, el. výbava, 210 tis. Kè, dohoda. Tel.:
604 575 846.
•• Š 105 S, r.v. 81, TK 05/05,
zelená, po vìtší GO, taž. zaø.,
10.000 Kè. Tel.: 723 745 840,
546 425 320.
•• Š Felicia combi, r.v. 97, typ
1,3MPI, naj. 115.000 km, barva
bílá, 99.000 Kè. Tel.: 606 817 383.
•• Š Favorit na ND, bez TP, motor výborný stav, cena dohodou.
Tel.: 602 739 165.
•• Š Forman, lehce, èelnì bouraný, vínovì èervený, r.v. 92, koroze
karoserie, motoricky spolehlivý,
bez TP, pohon PLG, 20.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• Dácie 1310 a Tatra 613. Lesonice 99, Moravský Krumlov.
•• Jawa 21, modro-bílá, nové
pneu, sedlo, TK 7/08 + ND,
2.000 Kè. Tel.: 732 943 663.
•• ÈZ 175, 1 výfuk, odhlášená,
levnì. Tel.: 732 657 083.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pø. spoiler, 2 svìtlomety (el. ovl.), ventilátory chlazení, cena dohodou. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• na VW 1,9TD, r.v. 89-93 spojk.
komplet, nový nevybal., PC 5.000,
nyní 3.500 Kè, dohoda. SMS na
tel.: 608 523 698, zavolám.
•• repas. pøevod. na Avii, 4 rychl.,
3.800 Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750-16C MB 60, vzorek
90%, 2.200 Kè/ks. Kompletní
funkèní motor + pøevod. (5ti
rychl.) na Avii 21,31, 20.000 Kè.
Kompletní kabina na Avii 21,31,
modrá, 10.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm
s chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• komplet. kola Barum 10/20 a
11/20, dohodou. Tel.: 737 011 605.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/
65, R15, vzorek asi 3 mm, 800 Kè
/ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• podvozek z náklad. vleku
valník, dvouosý, cena dohodou.
Tel.: 737 011 605.
•• autoplachtu 6x2,45m a 7x2,5 m,
cena dohodou. Tel.: 737 011 605.
•• zadní nápravu na Praga V3S.
Tel.: 732 787 522.
•• 5-ti stupòovou pøevod. ze Š
125, 2.500 Kè. Tel.: 604 303 267.
•• autolékárnièku. Tel.: 605 776 380.

Byty - nemovitosti
PRODÁM
•• RD v MK, 5+1+2x soc. zaø.
Tel.: 602 879 732.
•• RD 6+1, (gar., zahrada, dílna,
sklep, pùda) nebo vymìním za
menší RD 3+1, byt v OV, DB
3+1. Tel: 515 333 883.
•• pùl domu 1+5 ve støedu MK,
velmi pìkný, vè. garáže. Tel: 515
322 539, 732 732 680.
•• byt v MK 2+KK (50 m2),

cihlový, po celk. rekonstr., v pøízemí, ihned volný. Tel.: 608 175 298.
•• byt 3+1 v OV v MK. Tel: 737
252 862.
•• RD 2+1, Bohutice, na rekonstr., k bydl./chalupa, vjezd, vin.
sklep, dvùr, poz. 1400m2, PL/V/
EL + stav. místo. RK nevolat!
Tel. + zázn.: 601 541 721.
•• dùm v centru Pohoøelic vh. k
podnikání i bydlení - nebyt.
prost., vè. skaldu, gar. a 2 byty,
dohoda bez RK. Tel.: 608 887 613.
•• hosp. budovu - možnost dílna,
el., voda, cena dohodou, Rybníky.
Tel.: 515 323 470.
•• zem. usedlost v Kašenci s velkým pozemkem, oprava nutná,
cena dohodou. Tel.: 603 871 657.
PRONAJMU
•• zaøíz. byt 1. kat. 3+1 v RD nedaleko centra mìsta v Ivanèicích.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• 3+1 v cihlovém domì s garáží
v MK. Tel: 602 764 396
•• 3+1 zrekonstr. v Ivanèicích,
èást. zaøízený. Tel.: 777 825 370.
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 604 739 720.
•• 2+1 v Ivanèicích, 5.500 Kè
vè. ink. Rodinì max. 4 os. nebo
prac. páru, dlouhodobì. Tel.:
732 839 890. 603 299 787.
•• ornou pùdu, vh. i na zahradu
(vl. studna) v Oslavanech smìr
Letkovice, zdarma, pouze za
obdìlávání. Tel.: 608 456 273.
HLEDÁM PRONÁJEM
•• RD v MK a blízkém okolí
s možným pozdìjším odkoupením. Tel.: 732 949 550.
•• garsonky nebo 1+1, kdekoli.
Tel.: 728 281 261.

Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• vrata 3x3m; ièka 22, 24, 27
rùzných délek; okna 150x150;
komín. vložky prùm. 20. Tel.:
606 812 125 po 14. hod.
•• motor. sekaèku benzín. se sbìr.
košem a pojezdem. Tel.: 515 333
960, po 18. h. nebo 606 418 690.
PRODÁM
•• stav. kotouè + kalfas. Tel.:
605 776 380.
•• vchodové dveøe, kombinace
dub - sklo. Tel.: 515 322 247.
•• balkon. dveøe døevìné se zárubní, zdvojené se žaluziemi,
80x22cm, krátce zabudované.
Tel.: 604 710 758.
•• nové plot. støíšky rùzných
rozm.; naštípané tvárnice o 30%
levnìji, zmìna projektu. Tel.:
606 812 125.
•• 50 ks nových køidlic - èervená;
20 l kanystry plech. na benzín.
Tel.: 605 776 380.
•• stavební kámen, cena dohodou. Tel.: 728 800 118.
•• 0,6 m3 fošen a 0,2m3 desek,
borovice a modøín, vše suché.
Nové Bránice. Tel.: 608 023 576.
•• nový orig. bal. radiátor Radik
VK 22-4180 400/1800cm, cena
dohodou. Tel.: 737 841 870.
•• vyorávaè brambor „èert“, cena
dohodou. Tel.: 546 425 362, veèer.
•• smalt. plech na kruh. bazén,
hnìdý, 700 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• thuje na výsadbu živých plotù 100-130cm, 130 Kè/ks. Tel.:
568 888 283.
•• silné sazenice jahod Karmen,
3 Kè/ks. Tel.: 546 451 132, 605
455 152.
•• datlovou palmu, v. 2,5m, 18
listù. Tel.: 605 776 380.

Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• Kdo daruje nebo levnì prodá
starší nábytek. Tel.: 737 025 855.
•• Kdo daruje nebo levnì prodá
starý nábytek. Tel.: 732 949 550.
•• Kdo daruje za odvoz sed.
soupr., aut. praèku aj. vybavení do
domácnosti? Tel.: 776 096 722.
PRODÁM
•• kuch. linku Carmen, 3,4m. Tel.:
605 776 380.
•• kuch. stùl, masiv, sv. borov., 120
x 60, 1.000 Kè. Tel.: 723 546 240.
•• židle døev., tmavé, sedák èalounìný, odnímat. Tel.: 604 710 758.
•• pohovku s výsuv. úlož. prost.,
slušný stav, rozložená, možno
snadno odvézt, 600 Kè. Tel.:
724 067 628.
•• sedací soupr., rohová, rozkl.,
mikroplyš, hnìdá s úlož. prost.
2,5 x 1,75 m, cena dohodou.
Tel.: 605 787 506.
•• dvì nové prošívané pøikrývky
z peøí, rùžový sýpek, cena dohodou. Tel.: 546 423 535.
•• zahradní stùl s litin. nohou, pr.
90cm; pøedsíò. stìna s botníkem a
zrcadlem, d. 105 cm; bílé skøíòky,

2ks, d.80, v.85, š.28cm, 600 Kè/ks;
2 válendy + 2 peøináèe; datlovou
palmu, v. 250 cm; kuch. Carmen,
èervená + bílá. Tel.: 605 776 380.
•• postel žel. rozkl. Tel.: 608 460 192.
•• lázeòský kotel (originál nìmecký). Tel.:515 323 967.
•• kotel Brutar na ohøev vody; urna
mramor. èerná. Tel.: 728 576 970.
•• mlýnek na maso (vlk), pr. matrice 150mm. Tel.: 515 323 967.

Elektro
KOUPÍM
•• oskartu s výr. è. zaè. 00.. nebo
01.. s kreditem i bez, pouze funkèní ne zablok. Tel.: 608 523 698.
•• starší zachovalou lednièku do
500 Kè. Tel.: 732 949 550.
PRODÁM
•• MT Ericsson R 310S, žlutý,
neblok., zvýš. odolnost vodì,
prachu, nárazùm vè. pøísluš.,
800 Kè, pøíp. vymìním za Nokii
3210, 3310. Tel: 605 263 150.
•• MT Ericsson, T10 a T18, nevyužité, malý se sklop. krytem, vlast.
pamìt, hlas. ovl., jednod. obsluha,
nabij.+návod. Tel.: 608 625 767.
•• MT Nokia 3310 v perfekt.
stavu, levnì s nabí., jako nový.
Tel.: 608 887 613.
•• videohry Nintendo. Tel.: 732447594.
•• nepoužitou 64 mega XD kartu
vymìním za min. 32 mega SD nebo MMC kartu. Tel.: 728 913 388.
•• na PC TV, FM kartu Win Fast
2000 XP + dál. ovl., 1/2 r. stará,
v zár., 1.700 Kè. tel.: 604 281 294.
•• zrcadlovku Minolta Dynax
404si, støíbrná, aut. i manuál, 5 režimù, další funkce, orig. krabice,
popruh, èeský návod, PC 14.000,
nyní 5.900 Kè. Tel.: 732 871 895.
•• videokameru Panasonic NV
RZ 15, zár. 2. r., støíbrná, 9.500
Kè, Tel.: 737 873 940.
•• nový el. epilátor zn. Philips, v
zár., koupen 05/04, nepoužívaný,
PC 1.980 Kè, nyní 950 Kè. Tel.:
736 227 092.
•• epilátor zn. Braun silk epil,
málo používaný, 1.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• sváøeèku WTU vè. kabelù a
DO. Tel.: 515 320 695, po 19. hod.
•• chladnièku s mraz. Calex 280
l, velmi pìkná, nepoškoz., 2.000
Kè, Lukov. Tel.: 723 546 240.
•• novou chladnièku 280 l, 4.500
Kè. Tel.: 777 763 158.
•• lednièku Zannusi 155L. Tel.:
605 776 380.
•• lednièku; malý mrazák; TV;
èerpadlo na vodu, vše velmi
levnì. Tel.: 732 137 229.
•• lednièku Zanussi 155L, 1.r.
použ., PC 7.500, nyní 4.500 Kè,
samoodmraz. Tel.: 605 776 380.
•• komb. lednièku s mrazákem,
obj. 175 + 20 l, zn. Calex, 105x
60x60cm, spolehlivá, bez závad.
Tel.: 604 710 758.
•• nìmeckou poloautomat. praèku, zachovalá., 500 Kè. Tel.:
546 452 219, veèer.
•• cirkulárku s podavaèem, el.
motor 11 kw, 1.500 ot./min.
Tel.: 608 460 192.
•• reg. pokladnu nepoužitou,
4.500 Kè. Ondráèková Vìra,
Petrovice 124, po 15. hod.
•• vymìním nepoužitou 64 mega
XD kartu za min. 32 mega SD
kartu. Tel.: 728 913 388.

Vše pro děti
KOUPÍM
•• proutìný koèárek z 50 - 60 let,
zachovalý. Tel.: 605 776 380.
•• koèár golf. hole, levnì. Tel.:
608 252 541.
•• autosedaèku 9 - 36 kg. Tel.:
736 132 876.
•• dìtský šlapací traktor s vleèkou.
Tel.: 736 132 876.
•• dìt. chùvièku Philips, dosah
150 m, cena do 800 Kè. SMS na
tel.: 603 245 009.
PRODÁM
•• nový koèár trojkomb., drobná
modro-støíbrná kostka, 2 mìs.
používaný, v záruce, PC 6.500
Kè, nyní 5.000 Kè. tel.: 607 230
534, 723 123 765.
•• nenároèné mamince hl. koèár
- trojkomb., spor•ák, nepoužitý,
barva modrá s bílorùžovými
kvítky, prostorný, PC 5.000 Kè,
nyní 1.000 Kè. Tel.: 605 724 881.
•• autosedaèka zn. Chicco, polohov. se støíškou, sv. zelený dìt. motiv, 0- 13kg, PC 1.200 Kè, nyní
800 Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• obleèení vel. 52 - 80 (0-1r.), od
20 Kè; peøinky do koèárku, 300
Kè; koèárek trojkomb., 600 Kè.
Tel.: 515 334 717, 605 109 063.
•• kolo, model r. 2000, odpruž. sedadlo, jako nové, na 5 - 7 let, 1.200
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Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.

pøistìhování. Tel.: 728 281 261.

Zaměstnání

Zvířata

KOUPÍM
•• stabilní øezaèku píce. Tel.: 515
323 098, veèer.
•• staré knihy do r. 1800. Tel.:
603 586 855.
•• Kdo daruje sklenièky od dìtských výživ? Pøijedu si . Tel.: 723
123 765, 607 230 534.
PRODÁM
•• svatební šaty, pøíp. pøešiji dle
pøání a velikosti, švadlena. Tel.:
721 058 302.
•• nový pánský zimní kabát
Boselli. Tel.: 732 447 594.
•• montérky na svaøování, nové,
p. 182, d. 124. Tel.: 604 710 758.
•• luxus spod. prádlo body dýnová
krajka, 350 (PC 900), pevná sport.
podprsenka, 100 Kè aj. spod. prádlo z Anglie i na dobírku; nové
knihy Komisaø Rex zasahuje,
Recepty podle zvìrokruhu, Milionáøem v Èechách á 30 Kè; opékaè
topinek, 30 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• støednì dlouhou blond paruku. Tel.: 606 809 746.
•• rùzné vìci z pozùstalosti: gramodesky, noty, knihy, èasopis Lidé a Zemì, za symbol. cenu. Tel.:
546 452 089.
•• olejomalby - obrazy krajin,
akty, rùzn. vel. Tel.: 604 303 267.
•• promítací plátno na stojanu,
2 ks, 100x100; 125 x125; 800 Kè/
ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• øeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, 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.
•• starý kováøský mìch; døevìné
truhlice; váhu decimálku, st.
søíò a další. Tel.: 608 456 273.
•• dvoupláš•. ocel. nádrž na naftu,
na cca 1000 l. Tel.: 546 423 535.
•• registr. kasu nepoužitou v pùv.
balení za 4.000 Kè. Ondráèková
Vìra, Petrovice 124, tel.: 515 320 760.
•• mlýnek na maso è. 8; krájeè na
nudle; drtiè na kosti. Tel.: 605 776 380.
•• maèkaè na hrozny, výborný
stav, málo použ. Tel.: 732 562 498.
•• letošní jeèmen, 1q/270 Kè.
Tel.: 728 800 118.
•• jeèmen cca. 5q (letošní sklizeò);
drtiè ovoce (vh. na jablka); vál k
Teøe nebo Vari. Tel.: 515 336 601.
•• jeèmen 250 Kè/q, pšenice 300
Kè/q. Tel.:728 457 571.
•• brambory na jídlo, bílé nebo
èervené. Tel.: 568 866 505.

•• 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 + kosmetický balíèek
zdarma. Volejte: 777 969 552.

KOUPÍM
•• andulky a korely, pro vìtší
množ. pøijedu. Tel.: 603 841 097.
•• štìnì špice nebo kníraèe, fenku, bez PP. Tel.: 728 664 079.
•• štìòata rodhézského ricbeka,
oèkovaná, odèervená, odbìr ihned.
Tel.: 603 569 672.
•• kdo daruje zakrslého beránka?
Možno i staršího, nechtìného.
Bude o nìj s láskou peèováno.
SMS na tel.: 607 540 185.
PRODÁM
•• kuøata pštrosa Emu + jednoroèní pár. Tel.: 508 805 413, 737
611 804.
•• chovné a jateèní králíky. Tel.:
732 562 498.
•• nutrie chovné, standard i
støíbrné. Tel.: 515 338 384.
•• krásná proužk. selata, 75% divoèáci, 25% durok, vh. na výkrm
nebo ochoèení, odbìr ihned, 1.000
Kè. Tel.: 777 877 631.
•• selata divokých prasat. Tel.:
777 229 925.
•• kozla na chov, 5 mìs., bílý, rohatý, pastev. odchov, hodný, 600
Kè, Ivanèice. Tel.: 777 292 708.
•• støedoasiati, skvìlí hlídaèi štìòata bez PP, po rodièích s PP,
oba možno vidìt, barvy svìtlé a
tm. plavé s bílým malov., pìkná,
oèkov., odèerv., odbìr po 15.8,
4.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata rotvajlera s PP po
špièkových rodièích, pøedpokl.
výborných prac. povah a exteriéru. Tel.: 723 971 859.
•• 4 mìs. štìnì vlèáka (pes), 500
Kè. Tel.: 775 911 046.
•• rotvajler, štìòata s PP po
špièkových rodièích, pøedpokl.
výborných prac. povah a exteriéru. Tel.: 723 971 859.
•• levnì štìòata køíž. foxteriéra,
výborní myšáci. Tel.: 515 338 194.
•• štìòata bíglù bez PP, barva
trikolor, oèkov., odèerv.; štìòata
zlatých amerických kokrù, bez PP,
oèkov., odèerv. Tel.: 728 842 674.
•• štìòata labradorù bez PP, barva
smetanová, odbìr po 26.8.04,
odèerv. a oèkov. Tel.: 728 842 674.
•• štìòata foxteriéra drs. tricolor, s
PP, pro úspìšnost opak. spojení,
nutno vidìt, vh. na výstavy aj.,
3.000 Kè, odbìr 1.9., Ivanèice.
Tel.: 777 292 708.
•• fenku scheltie s PP, barva zlatá,
nebude chovná, stojící ouška, stáøí
1 r., malá výška, rozum. cena. Tel.:
383 396 535.
•• nabízím ke krytí psa NO - junior
a èeský šamp. bob, cacib, 1.tr. chovnosti, 5JX1/P, ZK: ZOP, ZM,
ZVV1. Na KVV-V7. Ivanèice.
Tel.: 777 292 708.
•• uzdeèku - komplet nánosník +
otìže, nová, nepouž., zdobený nánosník a èelenka, na teplokrevníka, 770 Kè; náušníky pony žluté,
nové, 150 Kè. SMS na tel.: 607
540 185.
•• jezdecké angl. sedlo, kompl.
vybavené + deèky, cena dohodou.
Tel.: 604 414 468.

Hobby
•• taneèní skupina hledá v MK
prostory, kde by mohly probíhat
zkoužky, cena nájemného dohodou. Tel.: 736 624 587.
PRODÁM
•• fotky plemen. høebcù a sport.
koní, velký výbìr, formát 9x13,
10 Kè/ks, napø. Kasmir, Catango, Genius, Przedswit. SMS na
tel.: 607 540 185.
•• nový nepoškoz. magazín Digitální foto 8/2004 + CD, neuvìøitelné èb fotogr. V magazínu i na
CD mj. testy fotoap., 100 Kè, možno i na dobírku. Tel.: 732 871 895.
•• alt saxofon 5.500 Kè; klávesy
Korg X5D, 12.000 Kè; 5ti str.
baskytaru Warvick streamer standard, 7.500 Kè, rychlé jednání
sleva. Tel.: 604 580 871.
•• klávesy KORG X5D, cena
dohodou. Tel.: 604 580 871.
•• kláves. harmonika Melodia 3, 80
basù, 5+3 registry, novì pøeladìná,
perfekt. stav. Tel.: 607 567 104.

Různé
•• Výklad karet, numerologie aj.
v Ivanèicích. Jestli potøebujete
poradit, vyøešit problémy, nebo
trochu nahlednout do budoucnosti, objednejte se na telefonu:
603 497 555
•• Pro svoji maminku (79 let) hledám schopnou seniorku jako spoleènici. Pokoj zajištìn pro pøípad

Seznámení
•• 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.
•• 46-ti letý, delší èas rozv.,
žijící s 19-ti letou dcerou studující. 170cm, nekuøák, rybáø
velký, obyèejný chlap s menší
pleší. Hledám obyèejnou ženu
z Ivanèic. Tel.: 604 377 802.
•• 39 let, hledám ženu do 39 let.
Tel.: 603 938 541.
•• 30/170/63 svob., nekuø. a kutil
s vl. domem hl. dívku všestr.
zájmù, která též hledá lásku a nechce prožívat krásné chvíle sama,
dítì nevadí. Tel.: 732 426 980.
•• Hledám pøítelkyni pro dopol.
intim. schùzky. Vìk a stav není
dùležitý, jde výhradnì o sex,
jsem z Brna. Tel.: 603 551 926.
•• Všestrannì založený rak, nekuøák, abstinent 31/170/63 by se
rád seznámil s dívkou též všestr.
zájmù z okolí MK. Dítì není
pøekážkou. Tel.: 721 465 661.
•• rozv. dùchodce, stále aktivní,
se solidním dùchodem, pracující,
s vyrovnanou minulostí, hledá
hospodyni, možná i životní partnerku pro další roky života. Jen
SMS na tel.: 732 276 557.
•• Hledám dívku z MK, která
pøed rokem navštìv. pana M.K.
v Kadovì a jezdila autobusem
z køižovatky. Chtìl bych se seznámit,
líbíš se mi, zavolej. Tel.: 728 770 848.
•• Hledám hodnou, spoleh., pohl.
ženu pro klidný život. Byt, chatu,
auto mám. Je mi víc než 40 ménì
než 50. Sport, láska, pøíroda, kultura, vzájem. úcta. Tel.: 728 081 236.
•• Je mi 33 let, sil. postavy, mám 2
dìti. Hledám pøítele do 45 let, život na vesnici. Tel.: 606 152 103.
•• 18-ti letá by se ráda seznámila s klukem z okolí Rosic, Mohelna, Oslavan. Jsem štíhlá, stø.
postavy. Kluci pište na tel.: 728
803 732. 721 747 883.

•• Hostinec Jezeøany pøijme na
výpomoc brigádnici/ka, znalost
v oboru vítána. Tel.: 723 388 569.
•• Pøijmeme èíšníka do restaurace Dukovany. Praxe nutná.
Možnost ubytování. Info na tel.:
723 816 812 - nonstop.
•• Stavební firma v MK pøijme
zkušeného zedníka. Požadujeme
praxi a zkušenosti v oboru. Nabízíme solidní jednání, dobré plat.
ohodnocení. Info na tel.: 515 322
341, 736 485 212.
•• Nabízím perspekt. práci v kanceláøi a telefonistùm v obch., reklamì, zprostøedk. a finanènictví. 26 52.000 Kè/mìs. Tel.: 728 958 301.
•• Pøijmeme telefonisty/ky, 30. 40.000 Kè/mìs. JM. 10 - 17.00.
Tel.: 721 745 586.
•• Pøijmeme prac. pro práci v kanceláøi a pro komunikaci s klienty
po tel. Fir. zázemí, 40. tis./mìs.,
Brno, BO, ZL, PV, Ho, UH, BV a
vysoèina. Tel.: 728 958 301.
•• Èeská obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost. Tel.: 604 817 844.
•• Manager finanèní spoleènosti
hledá spolupracovníky za úèelem
rozšíøení teamu. Tel.: 605 736 078.
•• Pøijmeme spoluprac. do nových poboèek na Moravì, oblast
obchodu, práce po telefonu, OZ
vysoké výdìlky, práce na ZL.
Tel.: 731 469 901.
•• Firma AVON - kosmetická
spoleènost pro ženy nabízí spolupráci. Materiály, katalog
a vzorky zdarma. Pøi registraci
dárek - kosmetický balíèek za
500 Kè. Tel.: 605 250 251.
•• Pøijmu obch. zást., nástup
ihned. Tel.: 728 913 388.
•• 40.000 Kè/mìs., zajímavá,
seriózní práce, ne dealer. apod.
Tel.: 605 254 556.
•• 21.000 Kè/mìs. Hledáme
spolehlivé, komunikat. spoluprac.
pro zajištìní chodu kanceláøe. Možnost èásteèné práce z domova. Tel.:
605 254 556.
•• Pro výrobní spoleènost na Oslavansku hledáme obrábìèe kovù.
Jde o práci ve tøísmìn. provozu,
nástup od záøí 04. Požadujeme:
vyuèení ve stroj. oboru (ideálnì
obrábìè kovù, zámeèník), praxe
ve stroj. výrobì, spolehlivost.
Mzda: 14-22.000 Kè/mìsíc (dle
zkušeností a výkonu), zaškolení
v Nìmecku. Kontakt na tel.:
542 424 520, Grafton, Minoritská 10, 602 00 Brno.
•• nabízím
katalog rùzných
dom. prací. Smlouva, pøihláška
a info za známku 6,50 Kè.
Macháèková K., Nábøežní 18,
Oslavany, 664 12. Oslavanským
doruèím za SMS s adresou. Tel.:
607 989 177.
•• Ovìøená dom. práce se slušným výdìlkem, jedná se o nadepisování obálek a montáž rekl. zásilek. Info zašlu zdarma za SMS
s vaší adresou. Tel.: 737 011 870.
•• Zaèínáme! Nový projekt
špièkové èeské firmy v oblasti
telekomunikací. Pøíležitost pøivýdìlku pro každého, seberealizace pro schopné a pracovité.
Trvalý pøíjem. Osobní konzultaci si domluvte na tel. èísle:
604 722 916.
•• dom. práce za SMS s adresou
na tel.: 605 931 278, pošlu info.
•• 31-ti letá žena se základy PC
hledá od záøí práci na 4 - 6 hod.,
možno i úklid, roznáška rekl. letákù, dom. práce se smlouvou.
Jen Ivanèice a nejbližší okolí.
Tel.: 605 822 062
•• Nabídnìte dom. práce s dovozem do domu v okolí Ivanèic
a MK. Tel.: 732 266 324.
•• 19-ti letá studentka hledá práci
na víkendy v okolí Oslavan. Tel.:
732 465 773.
•• žena 25 let s matur. hledá práci
v M.K, Mir., Hrušovany/ Jev. od 7
- 15 hod. Tel.: 515238731, 721051242.
•• Hledám hospodyni na výpomoc
v domácnosti. Kožnar Stanislav,
Džbanice 171.
•• Hledám dom. kutila, zedníka
na rùzné práce v RD, možnost
pøespání. Tel.: 728 281 261.

