
XX/Oslavany/ Pøed pìti lety
nastal v Oslavanech problém s uvol-
òováním skalního masivu na ulici
Havíøské. Byly tehdy kontaktová-
ny Lesy ÈR, aby problém øešily,
protože skalní masív se nachází
na jejich pozemcích. Dlouhou
dobu se nic nedìlo. Problematická
a poèasím promìnlivá letošní zima
mìla za následek posun jed-
notlivých blokù skalní stìny na
rodinné domy stojící skálou.
XXV bøeznu byly opakovanì
požádány Lesy ÈR, aby zaèaly in-
tenzivnì øešit situaci, jako maji-
telé pozemku, který není z jejich
strany udržován. Lesy ÈR tvrdí,
že provádí údržbu, kterou mají
státní správou schválenou. Firma
má i právní oporu v tom, že lesní
zákon hovoøí, že „jsou-li nemovi-
tosti ohrožovány z lesních po-
zemkù“ má majitel povinnost
„trpìt neodkladné práce na svém
pozemku“.
XXPraxe je však jiná. Nikoliv
Lesy ÈR, ale vlastníci ohrože-
ných nemovitostí jsou povinni si
provést nezbytné sanaèní práce
na svùj náklad. Jak nám sdìlil
starosta Oslavan Aldorf: „Uvažo-
vali jsme o alternativách, zda
není nadøazen Obèanský zákoník,
ale není tomu tak. Legislativa
chrání státní lesy, a potvrzuje to
i nález ústavního soudu. Dospìli
jsme k jednání na ministerstvu
zemìdìlství, které je zøizovatelem
Lesù ÈR. Jednání se uskuteènilo
za úèasti øeditelství Lesù ÈR
Hradec Králové, nedopadlo pro
Oslavany a obèany v dotèené lo-
kalitì dobøe. Lesy ÈR neustoupily
ze svého stanoviska, sdìlily, že
nechtìjí a nemohou danou lokalitu
sanovat, a „nezajímá“ je to. Byla
navržena náhradní varianta, kdy
Lesy ÈR byly ochotny pøistoupit
na smìnu pozemkù s mìstem.
Potom by si mìsto mohlo po-
žádat o dotaci. Je tu ovšem pro-
blém, že je tøeba øešit akutní zásah
a není možno èekat pùl roku, až
bude dotace vyøízena. Tímto
„Danajským darem“ by se Lesy
ÈR zbavily veškerých problémù
a odpovìdnosti.
XXNa základì tìchto skuteèností
a jednání byla zvážena jediná
možnost. Žádost starosty mìsta
k hejtmanovi JM kraje, zda by
nezvážil vyhlásit stav nebezpeèí.

Následnì by byla sanace žádána
nikoli od Lesù ÈR, ale po JM kraji.
Spojil jsem se s panem hejtma-
nem, popsal jsem mu problém,
a tuto záležitost jsme projednali.
Pan hejtman Juránek mi sdìlil, že
musí zvážit všechny okolnosti
pro vyhlášení tohoto stavu. Pøi-
jeli odborníci z JM kraje, kteøí
posoudili daný stav vìci na místì.
Bylo mi sdìleno, že na základì
faktického stavu dojde k vyhlá-
šení stavu nebezpeèí. Což se 1. záøí
v 9 hodin ráno stalo.“
XXNa základì vyhlášení stavu
nebezpeèí vyplývají i úkoly podle
krizového scénáøe a to i pro mìsto.
Prvním z tìch úkolù bylo pro-
vést bezodkladné zahájení prací
a terénních úprav za úèelem
zmírnìní nebo odvrácení nebez-
peèí. Práce budou probíhat v nìko-
lika etapách. V první bude z celé
skalní stìny a zøícených èástí od-
stranìn nálet stromù, pøedevším
akátù a borovic, které zpùsobují
narušení skal. Další etapou by mìla
být likvidace tìch nejohrože-
nìjších pøevisù, které jsou podle
oborníkù ètyøi, øádovì o váze
nìkolika tun, až desítek tun, které
bezprostøednì hrozí zøícením,
a ze kterých se neustále uvolòují
balvany. Potom by mìli být
provedeny støelecké a destrukèní

práce k odstranìní uvolnìného
pøevisu.  Vše do ètrnácti dnù. Domy
budou zabezpeèeny kevralovými
sítìmi, aby nedošlo k velkému
poškození. Bude proveden odstøel
nejohroženìjšího skalního pøevisu
a následnì uvolnìné skalní stìny.
XXDalším nezbytným krokem
bylo rozhodnutí evakuovat osoby.
Jak dodal starosta Aldorf: „My
jsme ve spolupráci s JM krajem
provedli evakuaci z nejohrože-
nìjších míst, kde je pádové pole
balvanù. Jedná se o 4 domy a 13
osob. Obyvatelé jsou u pøíbuz-
ných v Oslavanech, nìkteøí mají
ubytování v hotelu Stadion tady
ve mìstì. Evakuace se zvládla
a lidé ji svým zpùsobem pøijímali
s ulehèením. Co se týká ochrany
majetku, to zajiš•uje policie ÈR,
ve spolupráci s mìstskou policií,
a ti provádìjí nepøetržitou ostrahu
domù. Odklon dopravy bude

øešen dle postupù prací. Je pøed-
poklad, že nedojde k totální
uzávìøe, vyjma doby odstøelu.
Jak hejtman, tak i my chceme mít
stav nebezpeèí jen na dobu
nezbytnì nutnou.“
XXV Oslavanech na ulici Náporky
je další lokalita, kde hrozí ne-
bezpeèné zøícení skalního masívu.
Je to na pozemku mìsta, kde není
problém získat dotaci. Jedná se
o jeden balvan o velikosti 40 m3.
Ten stav není tak fatální, jak na
ulici Havíøské. V souèasné dobì
je úspìšnì udìlaná ocelovodøe-
vìná opìrná konstrukce. Skála se
ruènì odtìžuje pneumatickými
kladivy a pásovým dopravníkem
se kamení pøemís•uje do kontej-
neru. Pøedpoklad dokonèení prací
je asi za mìsíc. V tomto pøípadì
se mìsto nezøíká své odpovìd-
nosti a situaci øeší, a to i na pozadí
významného výroèí, které slaví. /jak/
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RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

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

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ    OOOOKKKKNNNNAAAA

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

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY

®

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

Brno, Èeská 11, tel.: 532 193 153
GSM: 608 945 185, 721 160 799

Podnikatelské a občanské

Úvěry do 1 mil. Kč

Bez zástavy nemovitosti
OSVČ = ručení směnkou 

Tel./Fax: 546 451 968
GSM: 777 300 999

777 300 880

Annapurna s.r.o.
Za Ústavem 31

664 91 Ivančice

DDIISSTTRRIIBBUUCCEE  AA  TTIISSKK  LLEETTÁÁKKŮŮ
Zasíláme letáky, reklamní tiskoviny, katalogy. Veškeré materiály, které nejsou určeny
konkrétním adresátům a je možné je vložit do domovní schránky.

Význam? Reklama v poštovních schránkách je třetí nejsledovanější za televizí
a billboardy. Letákové zásilky čte okolo 70% obyvatel. To znamená, že z hlediska dostup-
nosti je pro menší podniky a živnostníky reklamou nejdosažitelnější.

Kam? Kromě plošné distribuce po celém území ČR, je možnost na přání zákazníka
přesně vybrat oblast distribuce (okolí obchodu, provozovny, čtvrti města atd.). Statistické
údaje o počtu domácností námi používané dávají záruku účelné distribuce.

Email: anna.purna@volny.cz, pocitej@volny.cz, www.pocitej.czPO
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V Oslavanech vyhlášen stav ohrožení

Vyhlášen stav nebezpečí
Na základì § 3 odst. 3 zákona è. 240/2000 Sb., o krizovém øízení
a o zmìnì nìkterých zákonù, byl dne 1.9.2004 v 9.00 hod. na území
Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpeèí.
Tento stav byl vyhlášen k odvrácení ohrožení vyvolaného sesuvem
skalního masivu pro èást území Jihomoravského kraje, mìsto Osla-
vany, ulici Havíøskou. Stav nebezpeèí byl vyhlášen na dobu 30 dnù.

U P O Z O R N Ě N Í
pro naše inzerenty a čtenáře
Tento týden se k nám dostaly informace o tom, že naše inzertní
partnery kontaktuje osoba vydávající se za pracovníka redakce
ZRCADLA. Podává nepravdivé a matoucí informace se zámìrem
pošpinit naši redakci a noviny ZRCADLO. Zcela bezpeènì víme,
že se jedná o podlý útok konkurence. Žádáme ty, kteøí se s touto
osobou setkali, aby nás kontaktovali na tel. èísle 608 252 541, nebo
515 321 099. Dìkujeme.                             Marek Peèer, šéfredaktor

Bez práce skoro 7.000 lidí
XX/Region/ Nezamìstnanost je celorepublikový problém, o kterém
se stále hovoøí. Tíživá situace je i na Úøadì práce pro Brno - venkov.
K 31. srpnu bylo evidováno 6.947 nezamìstnaných, což je celoroènì
prùmìrný stav. Míra nezamìstnanosti je 7,5%. V tomto mìsíci pøibylo
836 nezamìstnaných a vyøazeno bylo 689. Z celkového poètu bylo
4.000 žen a pøíspìvek v nezamìstnanosti pobíralo 2.812 uchazeèù.
V evidenci pracovního úøadu pro Brno-venkov je 855 absolventù
s mladistvými. Registrovaných uchazeèù se zmìnìnou pracovní schop-
ností je 1.155 a nejvíce nezamìstnaných je ve vìku 20 - 29 let, celkem
2192, vyuèených 3073, støedoškolákù 1786, vysokoškolákù 393.
Oproti tomu volných míst je 481, z toho dìlnických 377 a THP 104.
Na jedno volné místo tedy pøipadá 14 nezamìstnaných v prùmìrném
vìku 36 let. Uchazeèi jsou v prùmìru registrováni 269 dnù.     /mask/

Pod vozovkou na náměstí
byl objeven vinný sklep

XX/Miroslav/ Na kraji námìstí Svobody byl dne 8. záøí objeven pøi
zemních pracích souvisejících s rekonstrukcí silnice køížový vinný
sklep. Pracovníci firmy provádìjící skrývku podloží dláždìné silnice
narazili bagrem a odstranili horní klenutý strop sklepa. Sklepní pros-
tory se nacházejí zhruba v hloubce dvou metrù uprostøed vozovky.
Jedná se o zaslepenou èást zøejmì pùvodního sklepení z pálených
cihel. Jeho stáøí se dá odhadovat na 100 let. Pøi prohlídce sklepa nebyly
nalezeny žádné mimoøádnì cenné fragmenty jak z hlediska historického,
tak architektonického významu. Situace se musela akutnì øešit. Vzhle-
dem k nutnosti rychlého prùbìhu rekonstrukce byli pøivoláni odborníci
ze Správy a údržby silnic a ještì téhož dne bylo rozhodnuto vyplnit
prostory nastøíkáním lehké betonové smìsi. Prostory sklepa se musejí
zaplnit, hlavnì z dùvodu nosnosti novì budované silnice.           /jak/

foto: jak                                                               Záchranné práce na skalním masivu na ulici Náporky v Oslavanech

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

SSppoorrttoovvnníí
oobbcchhoodd sport 

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

se SLEVAMI až 60% !!!
Vybrané tenisové rakety

za polovièní ceny !!!
Pavlík Ivo, Dukovany 221
tel.: 568 865 321, mobil: 602 719 156 

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

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

Lubomír Becha M
velkoobchod - maloobchod

PORADENSTVÍ
NÁVRHY • REALIZACE
Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

KOUPELNA
VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221

tel./fax: 546 410 467

MARKÉTA RABOŇOVÁ
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov

XX/Miroslav/ Ve dnech 3. až 5.
záøí probìhly v Miroslavi tradièní
krojované hody. V pátek se chasa
sešla pøed kulturním domem a pos-
tavila máju, což oslavila na taneè-
ní zábavì se skupinou Olympus.
Druhý den starosta mìsta Ing.
Forman pøedal v obøadní síni MìÚ
po ujištìní „stárka“, že je všechno
v poøádku, hodové právo chase.
Za doprovodu krojované decho-
vé hudby Hovorané pokraèovalo
vyhrávání po mìstì a zvaní
na hody. Odpoledne se zavádìlo
pod májí pøed kulturním domem
a neodmyslitelnì následovala
taneèní zábava. Nedìle již tra-
diènì patøila slavnostní hodové
mši v kostele sv. Petra Pavla,
kterou sloužil P. Oldøich Navaøík,
pøevor kláštera Brno-Tuøany.
Následovalo svìcení nového hasiè-
ského vozu a kladení vìncù na
høbitovì. K úspìšnému prùbìhu
pøispìlo i objednané poèasí a celou
akci ukonèil prùvod krojované
chasy a zavádìní pod májí. 
XXJako vážený host se zavádìní
zúèastnil i poslanec parlamentu

EU Dr. Železný s chotí. Pøi této
pøíležitosti jsme mu položili
nìkolik otázek.
Jak jste se zabydlel v evropském
parlamentu?
Dost obtížnì. Brusel je protivné
mìsto, nafoukané mìsto. Ve Štras-
burku je to pøíjemnìjší, ale je to
velikánská mašina, která není
pøíliš pøíjemná. Takže když jsem
tady na Znojemsku tak je mi lépe.
Co konkrétního jste již øešil na
Znojemsku?
O Znojemsku a na Znojemsku
øešíme celou øadu problémù, ale
v Evropském parlamentu ještì
dlouho ne. To je tøeba se velmi
peèlivì rozkoukat a mít pravé
lidi, mít projekty, se kterými je
poté možné pøedstoupit. Urèitì
myslím, že pro Znojemsko naj-
deme zajímavý zdroj penìz.
Jak vnímáte další projednávání
Vaší imunity?
Je mi to ukradené!
Jak jste v soukromí oslavil
zvolení do EU?
Celkem nijak, ona to není zmìna
oproti senátorování, akorát že to

je o 800 kilometrù jinde.
Líbily se Vám hody v Miroslavi?
Moc se mi líbily. A to z jednoho
dùvodu. V roce 1990 žilo na Zno-
jemsku 28.600 mladých lidí a o
pouhých 10 let pozdìji to bylo
18.000 lidí. To znamená o plnou
1/3 poklesla vìková hranice.

Úprk lidí z regionu je velmi
znepokojivý. A když jsem tady
v Miroslavi, tak vidím ohromný
poèet mladých lidí, který se zná,
a který je spoleènì schopen
udìlat takovou vìc, jako jsou
hody. Tak si øíkám, že snad mladí
úplnì nevymøeli.                  /jak/

V Miroslavi hodoval i Dr. Vladimír ŽeleznýREAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Reakce na článek
XXVýbor mysliveckého sdružení Miroslav dùraznì odmítá informace,
uveøejnìné v èísle 15 Vašeho ètrnáctideníku, kde se v èlánku nadepsaném
„Støelné zbranì pøíèinou smrtelných úrazù“, autor èlánku podepsaný
zn. /jak/ dotýká brokové støelnice, která je majetkem našeho myslivec-
kého sdružení a také je naším mysliveckým sdružením provozována. 
XXNehodnotíme obsah èlánku, týkající se úrazu støelnou zbraní,
který si zpùsobil náš èlen. Nehodnotíme ani statistické údaje, které
autor v souvislosti s tímto postøelením uveøejòuje. Co však nemùžeme
nechat bez povšimnutí, jsou zmateèné a neodborné informace, které
v poslední stati èlánku píše tento autor o naší brokové støelnici. Autor,
pøípadnì jeho zdroje, se zde zøejmì „pasoval“ na balistického odborníka
a aniž mìl k dispozici potøebné podklady (snímky pozemkových map,
znalost terénního reliéfu, znalost støeleckého øádu, znalosti z oboru
balistiky brokových zbraní a jiné), které každý øádný znalec z oboru
balistiky musí nastudovat, než vydá znalecký posudek, oznaèil naši
støelnici za „životy ohrožující“. Uvádíme, že tato støelnice byla schvá-
lena do užívání na základì znaleckých posudkù dvou nezávislých
znalcù z oboru støeliva a výbušnin, specializace munice, balistika
a støelnice. Ve znaleckých posudcích tito odborníci osvìdèili vhodnost
lokality pro zøízení brokové støelnice a v hodnocení doslova uvedli:
Takto zbudovaná støelnice odpovídá všeobecným technickým
pravidlùm, UIT pro všechny støelecké disciplíny, které jsou v platnosti
v ÈSS od 1.07.1997 a balistické bezpeènosti ve støelbì na loveckém
kole a skeetu. Støelnice slouží v prvé øadì pro výuku nových myslivcù,
dále pro procvièení støelecké dovednosti a získání návykù bezpeèného
zacházení s loveckými zbranìmi a tudíž k pøedcházení úrazùm, zpù-
sobených støelnými zbranìmi. Každá støelnice má vypracován svùj
konkrétní provozní øád, jehož dodržování je kontrolováno orgány
policie. V tomto provozním øádu støelnice se mimo jiné stanovují bez-
peènostní pravidla a také zodpovìdnosti provozovatele. Každá akce
na této støelnici je organizována za úèasti øídicího støelby a kvalifikovaných
rozhodèích. Technické zaøízení støelnice je pod trvalým dohledem. 
XXMy, jakožto výbor mysliveckého sdružení Miroslav se cítíme dotèeni
a také poškozeni nepodloženými informacemi, uvedenými v tomto èlánku
a žádáme, aby v nejbližším èísle Vašeho ètrnáctideníku byla zjednána
náprava. Za výbor mysliveckého sdružení Miroslav ing. Pavel Oliva
Poznámka redakce: Na základì výše zveøejnìných skuteèností a nega-
tivních reakcí jsme osobnì pásmem zmìøili následující vzdálenosti:
od silnice po veøejné cestì k bránì støelnice (mírný oblouk) -
vzdálenost 150 metrù, od brány k velké vìži - 50 metrù, od velké vìže
k malé - 50 metrù. Celkem - 250 metrù. Pøímá kolmice od malé vìže
(vzdálenìjší) k silnici, která by protínala pole, bude o pár metrù kratší
než celková vzdálenost mìøená v mírném oblouku. Z uvedeného
mìøení vyplývá, že odhad vzdáleností, který jsme uvedli v èlánku
„Støelné zbranì pøíèinou smrtelných úrazù“ v minulém èísle Zrcadla,
nebyl pøesný. Za onìch padesát metrù se omlouváme. 

Jiný názor na 54 bytových
jednotek v Mor. Krumlově
XXV minulém  èísle Zrcadla jsme si pøeèetli názor spokojeného
nájemníka nového bytového domu.Tento názor není tak docela vìtši-
nový. Šestadvacet krumlovských obèanù z poøadníku na byty v tomto
domì bydlet odmítlo. To je dùkaz toho, že dosti obèanù má i urèité
výhrady. K velikosti bytù (malé), k výši nájmu (velký), èi k nutnosti
poøídit si kuchyòskou linku, sporák a baterii z vlastních prostøedkù.
To jsou nejèastìjší dùvody odmítnutí pøidìleného bytu podle Správy
majetku mìsta. Pro rodiny s nízkými pøíjmy a rodiny s vìtším poètem
èlenù domácnosti nejsou tyto byty schùdným øešením.
Stanislav Trefil, Pavel Procházka, Daniela Kudrová, Miroslav Nosek

Opravy zámku pokračují
XX/Oslavany/ Rada mìsta Oslavan projednala a schválila nájemní
smlouvu na další èást místního zámku. Jedná se o prostory bývalého
kláštera. Nájemcem se stane firma GA Pacific a. s., která má již prona-
jaté západní køídlo, které zrekonstruovala. V rámci nájemního stavu
na tuto èást zámku je uvažováno s èástkou 300.000 korun za rok.
Radnice si od tohoto kroku slibuje opravení reprezentaèních prostor
zámku, jejich zpøístupnìní a tím zvìtšení návštìvnosti. Opravy západ-
ního køídla se již blíží ke konci. Dokonèují se venkovní fasády. /mask

Bytový dům v Ivančicích
XX/Ivanèice/ V souvislosti s výstavbou nového bytového domu
v Ivanèicích jsme se obrátili na firmu Stavoprogres Brno, spol. s r. o.,
jmenovitì na obchodního øeditele Ing. Viliama Záthureckého, který nám
k celé vìci øekl: „Spoleènost Stavoprogres Brno, spol. s r.o. koupila
pozemek v Ivanèicích a torzo nedokonèené stavby po spoleènosti
IMOS Brno, a. s. za úèelem výstavby bytového domu. Naše spoleè-
nost se domnívá, že výstavbou bytového domu se naplní zámìry rad-
nice mìsta Ivanèice využít tento pozemek a smazat neš•astný dluh
z minulosti, který zanechala po sobì spoleènost IMOS Brno, a. s.
V souèasné dobì probíhá jednání s orgány mìsta Ivanèice o podobì
budoucího bytového domu a poètu bytových jednotek. V dohledné
dobì budou zahájeny projektové práce a marketingový prùzkum pro
výbìr nájemníkù. Spoleènost Stavoprogres Brno, spol. s r. o. bude
nabízet komplexní servis - jednání o budoucí podobì bytového domu,
odbornou spolupráci pøi financování výstavby jednotlivých bytových
jednotek, úzkou souèinnost s mìstem. Pøedpokládané zahájení stavebních
prací je plánované na jaro roku 2005. Spoleènost Stavoprogres Brno, spol.
s r.o. vìøí, že v úzké spolupráci s mìstem Ivanèice vznikne plnohodnotný
projekt, který uspokojí zájemce o moderní bydlení.“         /jak/

Nezničitelná čekárna
/Oslavany-Padochov/ V èásti Oslavan Padochovì se dlouhou

dobu zapomínalo na vzhled èekáren u autobusových zastávek.
Proto mìsto navázalo spolupráci s architektem Ing. Milanem
Doleží ze Zbýšova, který navrhl „antivandalskou èekárnu“.

Zastávka je vyrobena z ocelovo - døevìné konstrukce, není
prosklená a nejsou na ní rozbitelné prvky. Masivní døevo je navíc
napuštìno speciálním roztokem, takže nejde ani podpálit. V tomto
pøípadì by vandal musel ke znièení použít motorovou pilu, což je
ovšem málo pravdìpodobné. Tato zastávka byla postavena jako pokusná.
Pokud se osvìdèí, uvažuje se s jejich použitím na více místech.   /mask/

LÁTKY K+M:
VYUŽIJTE VÝHODNÉ SLEVY NA ZBYTKOVÝ
MANŽESTR, RIFLOVINU, KOSTÝMOVKY, ATD.

ZHOTOVENÍ BRÝLÍ
NA PŘEDPIS I NA ZAKÁZKU

LEVNÉ BRÝLOVÉ OBRUBY

KE KAŽDÉ NOVÉ ZAKÁZCE
pevné brýlové pouzdro ZDARMA

S novou zakázkou
SLEVA NA DALŠÍ ZAKÁZKU

Stavět budou v roce 2005
XX/Oslavany/ V Oslavanech se bude v pøíštím roce stavìt nový
bytový dùm. V tomto smìru se usneslo i zastupitelstvo mìsta a uvol-
nilo pozemky na ulici Starohorské. V nejbližší dobì budou zahájeny
práce na projektu a stavebním povolení. Jedná se o výstavbu develo-
perským zpùsobem. V souèasnosti probíhají jednání s prvními tøemi
zájemci. Poté dojde k výbìru koneèného investora a pøedpokládá se,
že koncem roku bude vše smluvnì ujednáno. Takto by se mohlo s vý-
stavbou zaèít na jaøe pøíštího roku. Byty zøejmì podraží, protože se na nì
nebude èerpat pøedpokládaná státní dotace ve výši 380.000 korun.    /jak/

foto: jak

Přij te se informovat do naší kanceláře
nám. T.G.M. 40, Moravský Krumlov

1. patro (po bývalé České pojiš ovně)

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

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

A BYDLENÍ JE VAŠE !!!

otevřeno: po - pá  830-1200 a 1230-1600

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

úrok 4,8%
BEZ RUČITELE

NNUULLOOVVÝÝ  VVKKLLAADD



XX/Miroslav/ Každým rokem je
první záøí významným dnem pro
nové prvòáèky. Bylo tomu tak i
letos. V Miroslavi starosta Ing.
Forman a øeditel základní školy
Diviš spolu s rodièi slavnostnì
pøivítali dìti v zasedací síni MìÚ.
Po projevech na nové žáèky
padaly balónky. Následoval zápis
do pamìtní knihy a pøesun do
školy. Ve tøídách si již uèitelky
organizovaly další program. 
XXZahájení školní docházky je

jedním z nejdùležitìjších pøecho-
dových rituálù, jehož význam je
všem zøejmý. Dítì vstupuje do nové
role, role školáka, která s sebou
pøináší také vyšší spoleèenský
status pramenící z nezbytnosti
školního vzdìlání pro úspìšný
profesní i soukromý život.
XXVýjimeèný charakter tohoto
dne prvòáèek vìtšinou intenzivnì
vnímá. Role školáka nepøináší
dítìti jen výhody, ale také nové
nároky, které mohou u dìtí vyvo-

lávat stres. Nejde pøitom ani tak
o nároky, které by na dítì kladla
školní výuka, jako spíš o psy-
chické pøizpùsobení se nové
sociální situaci. Je nucené akcep-
tovat autoritu uèitele, který jej na
rozdíl od rodièù už nepøijímá
bezvýhradnì, ale vždy v souvis-
losti s plnìním konkrétních úkolù,
jako sedìt v lavici, omalovávat
obrázky, spolupracovat.
XXV této souvislosti je ale také
nutné žáèka vybavit potøebnými
pomùckami. Vstup dítìte do první
tøídy je jistì nezapomenutelný
zážitek, ale rodièe za nìj musí
patøiènì zaplatit. Jak vysoké jsou
výdaje za prvòáèka? Rodinný
rozpoèet na pøelomu srpna a záøí
dostává ránu. Po nákladné dovole-
né berou rodièe útokem prodejny
se školními potøebami, platí záj-
mové kroužky, školní jídelnu a
jízdenku na MHD a pod. Nad-
prùmìrné výdaje zaznamenávají
právì rodièe prvòáèkù. Kromì
bìžných školních výdajù musí
svým ratolestem dopøát novou
školní aktovku, penál a v nepos-
lední øadì také potøeby na výt-
varnou a tìlesnou výchovu.
Celkové náklady na „start“ prv-
òáèka se dnes pohybují v prùmìru
okolo 4.000  korun na jedno dítì.
Složitìjší situaci øeší rodiny
s více dìtmi.                        /jak/
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Zveme Vás do prodejny

BBEENNEE
J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

U nás

ušetřít
e !

NNNNEEEEJJJJEEEENNNN    ZZZZAAAA    44440000,,,, --     KKKK
čččč

NNNNAAAAKKKKOOOOUUUUPPPPÍÍÍÍTTTTEEEE !!!!

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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

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

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

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR
Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov

tel.: 724 021 338,
e-mail: marie.bene@seznam.cz

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

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

www.stavebninyplus.cz
Moravský Krumlov        Mobil: 605 153 504
Bøízová 253 IÈO: 723 72 443

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

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Jan Prustomìrský

POTŘEBUJETE ŘEŠIT
VAŠE BYDLENÍ?

Nabízíme Vám půjčku s nízkou
pevnou úrokovou sazbou s možností

FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ IHNED !!!
Příklad: • 300.000,- Kč • nulový vklad
• bez ručitele • měsíční splátka 1.900,- Kč

A BYDLENÍ JE VAŠE !!!
tel.: 736 484 955, 607 148 669, 608 816 544

Z prvňáčků mají radost rodiče i prodejci

Skuteènosti, které mne trápí:
Na naší politické scénì:
• hádky politických stran mezi sebou i uvnitø stran
• nezdravé lobbování ve prospìch toho, èi onoho
• svìt známostí, konexí, korupcí, trafik a proflaškovávání se
• absurdita potøebnosti detektoru lži na politické scénì
• neúèast na jednáních, urážky politických protivníkù, neslušnost, málo pokory

V regionu Znojemska:
• vysoké procento nezamìstnanosti - absence zpracovatelského prùmyslu
• vzdìlávání - rušení venkovských škol, chybìjící vysoké školství
• zdravotnictví - nezodpovìdnost nìkterých lékaøù vùèi pacientùm a nezodpovìdnost

pacientù vùèi svému zdraví
• sociální péèe - plošnému vyplácení sociálních dávek - ne!
• samospráva - nerozvážné tendence rušení a sluèování malých obcí
• státní správa - stále se rozrùstající poèet úøedníkù, ...

Mùže tedy èlovìk „z terénu“, v jehož blízkosti se odvíjí každodenost jako jediná
opravdovost, tíha a radost života obèana, mít odvahu jít do boje za obèana
v SENÁTNÍCH VOLBÁCH ? A vìøit v úèast volièù? Urèitì ano, pøijïte volit!

Mgr. Anna Gigimovová
nezávislá na kandidátce US - DEU

vzdìlání:
Masarykova univerzita Brno
PF: Èeský jazyk - obèanská nauka
Univerzita Palackého Olomouc
PF: Speciální pedagogika: Psychopedie

Starostuji patnáct let, skoro ètyøi volební
období mám dùvìru obèanù. 
Moje krédo: Vìøme obèanùm

Co mohu nabídnout:
obrovskou zkušenost, znalost a orientaci
v problémech obèanù a schopnost
pøenosu problémù správným smìrem,
upøímnost a vùli vìci prosadit, nebo•
KDE JE VÙLE, TAM JE I CESTA.

Znalost problémù opírám o mnohaleté
zkušenosti ze Svazu mìst a obcí ÈR,
jediné platformy samosprávy v tomto státì.

Višňové u Znojma   

Přijme řidiče MKD. Praxe nutná.
Tel.: 515 339 136, 515 339 912

Mobil: 737 259 060

Vaše reklama
na správném místì

Čtete-li tyto řádky, by  za použití lupy,
budiž Vám to důkazem,

že naši čtenáři přečtou cokoliv...

volejte: 608 252 541
nebo 515 321 099

ilustraèní foto redakce

PRODEJ A SERVIS

ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 437 323

Okružní 394, Moravský Krumlov

Dále nabízíme možnost smluvních cen a odběrových rabatů.

do konce měsíce září 

1100%%  SSLLEEVVAA
na veškerý námi

nabízený sortiment

ZZAAVVÁÁDDĚĚCCÍÍ  CCEENNYY  !!!!!!
• Laminované desky
• Plošný materiál
• Hrany
• Kuchyňský program
• Závěsy a výsuvy
• Kování
• Hettich
• Úchytky a věšáky
• Lepidla, silikony, tmely
• Interiéry

NNOOVVĚĚ  OOTTEEVVŘŘEENNÁÁ
PPRROODDEEJJNNAA



XX/Region/ O prázdninách, kdy
byl zvýšený pohyb dìtí, cyklotu-
ristù a lidí spìchajících pryè z mìsta
na dovolenou, se také zvýšil poèet
dopravních nehod. I žnì a zemì-
dìlské práce mají svùj významný
podíl na nehodovosti v tomto
období. Pøíèiny jsou rùzné. U dìtí
je to pøedevším dùsledek jejich
špatného dozoru ze strany dospì-
lých pøi dìtských hrách. U cyklis-
tù to byla pøedevším nepozornost
a ježdìní po frekventovaných
komunikacích. V tomto pøípadì
je vhodné více využívat sítì cyklo-
stezek, které jsou koncipovány
právì k cykloturistice. V pøípadì
zemìdìlských strojù to bylo pøe-
devším rizikové chování ostatních
øidièù pøi pøedjíždìní. Samostat-
nou kapitolou jsou starší spolu-
obèané. Senioøi jsou postrachem
silnic, pøedevším ti „s kloboukem
na hlavì“. Dùvodem je i ten fakt,
že usedají za volant bez platné
lékaøské prohlídky. Tu sice mají
podle zákona pravidelnì absol-
vovat všichni øidièi již od 60 let
vìku, praxe je však zcela jiná.
Senioøi si v øadì pøípadù vùbec
neuvìdomují, že jejich schopnost
øízení automobilu je omezena,
a to hlavnì vlivem zdravotních
komplikací a chorob, které jsou
pro tento vìk typické. Najde se
spousta lidí, kteøí za volantem,
vzhledem k pokroèilému vìku, už
nemají co dìlat. Myslí si, že když
pojedou pomalu, nemùže se nic
stát. Ale svojí až pøehnanì opatr-
nou jízdou vyvolávají v rušném pro-
vozu opravdu nebezpeèné situace.
XX„Statistika nuda je, má však
cenné údaje“ je text známé písnì.
Jak jsme na tom v našem kraji?
Údaje nám poskytla Policie ÈR.
V jihomoravském kraji do konce
mìsíce èervence došlo k 17.910
dopravním nehodám, pøi kterých

zemøelo 100 lidí, 441 bylo tìžce
zranìno a 3011 bylo zranìno lehce.
Chodci z tohoto poètu zavinili
195 nehod, pøièemž v 83 pøípa-
dech byly tìmito chodci dìti.
Øidièi nemotorových vozidel
zpùsobili 343 dopravních nehod
a z tohoto poètu bylo 60 dìtí.
Jednoznaènì nejvíc nehod se
událo v obcích - 12.262, zatímco
mimo obec se stalo 5.648 nehod.
XXK nejvìtšímu poètu nehod
došlo v pátek - 3235, zatímco
nedìle je z hlediska dopravních
nehod dnem nejklidnìjším -
1.535. Traktor byl dùvodem 84
dopravních nehod.  
XXCyklisté zpùsobili 337 doprav-
ních nehod. Policie ÈR o prázdni-
nách mimo jiné øešila i tyto do-
pravní nehody cyklistù: 
XXSedmnáctiletá cyklistka jela 

v Ivanèicích po silnici ve smìru
od Oslavan. V dùsledku nepozor-
nosti v mírném klesání narazila
do zadní èásti stojícího vozidla
Peugeot (u obchodu Móda a byt).
Utrpìla zranìní, po ošetøení v ne-
mocnici byla propuštìna.
XXCyklista jel po silnici ve
smìru Ivanèice - Nìmèice. Øidièka
Mitsubishi ho pøedjíždìla pøed
odboèením vpravo, pøi zaøazová-
ní se pøed cyklistu o nìj zavadila.
Ten upadl na zem, s lehkým zra-
nìním byl pøevezen do nemocnice. 
XXÈtrnáctiletý cyklista jel po ved-
lejší silnici, pøijíždìl ke køižo-
vatce Brno - Tišnov - Èebín -Mal-
hostovice. Nedal pøednost v jízdì
osobnímu vozidlu Š Fabia, jedou-
címu po hlavní silnici. Následoval
støet, cyklista byl odhozen do pro-
tismìrného jízdního pruhu, øidiè-

ka skonèila v pøíkopu. Cyklista
utrpìl tìžké poranìní hlavy a bøi-
cha, byl pøevezen vrtulníkem RZP
do Dìtské nemocnice v Brnì.
XXOsmaètyøicetiletý muž vyšel
z restaurace ve znaènì podnapi-
lém stavu a  nasedl na kolo. Vzhle-
dem ke svému stavu nezvládl
jízdu po levé stranì silnice. Narazil
do vozidla Škoda Felicia jedou-
cího v protismìru a hlavou prorazil
okno u spolujezdce. Se tìžkým
zranìním byl pøevezen do brnìn-
ské nemocnice.
XXDevìtaètyøicetiletá cyklistka
jela s pøítelem na svém kole po sil-
nici (uèila se jezdit). Lekla se
protijedoucího vozidla, zazmat-
kovala, najela do protismìrného
pruhu a do vozidla narazila.
Utrpìla lehké zranìní, se kterým
byla pøevezena do nemocnice. /jak/

ZRCADLO - nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk                                    4

KOUPELNOVÉ STUDIO                    o.z.AXIS,,
SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní 394 (areál OSP)

L E T N Í  S L E V Y
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

Z D A R M A
NÁVRHY KOUPELEN NA POÈÍTAÈI
PORADENSTVÍ PRACOVNÍKÙ DESIGNU

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

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 

Dvořákova 21 - Agrodům, Znojmo

www.plastovaoknafinstral.cz

Kvalita už nemůže být levnější !!!
5-ti komorový profil FINSTRAL BLOK, šířka 105 mm

Řešení, které NIKDO nemá!

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

tel.: 736 688 665, 515 225 696, fax: 515 225 699

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 7.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Proč je zastaven provoz čerpací
stanice LPG v Ivančicích
XXÈerpací stanice zapoèala provoz v areálu firmy Stavebniny Plus
v prosinci 1996, byl jí ovšem povolen pouze doèasný provoz z dùvodu
absence sociálního zaøízení. Toto sociální zaøízení zde bylo vybudováno
a firma se domnívala, že doèasnost stavby je tím vyøešena a provoz
mùže být neomezený. Stavební úøad rozšíøenou prodejnu i sociální
zaøízení zkolaudoval, ale neupozornil na to, že se o neomezený provoz
musí ještì požádat. Neznalost zákona sice neomlouvá vedení této firmy,
ale pochybil i stavební úøad. Pro nìj tak jako i pro obèany platí správní
øád, který pøímo urèuje stavebnímu úøadu vyvést obèany z omylu pøi
stavebním øízení a vést je správným smìrem. Na chybný postup pou-
kázal i nadøízený orgán - Krajský úøad, který stavební øízení s èerpací
stanicí vrátil znovu na zaèátek. Takže uèinìné chyby v tomto staveb-
ním øízení nese pouze firma Stavebniny Plus a hlavnì obèané Ivanèic. 
XXKdyž firma znovu požádala o obnovení provozu èerpací stanice
LPG, narazila na tvrdý odpor. Ne sice na stavebním úøadì, ale u pøed-
stavitelù mìsta. Firma Stavebniny Plus má zabezpeèen provoz èerpací
stanice podle všech zákonných pøedpisù, bezpeènostních opatøení. Má
k dispozici soudní znalecký posudek, který poukázal na to, že èerpací
stanice má bezproblémový provoz. Míra ohrožení pro obyvatele je
stejná jako pro obyvatele okolo benzinových èerpacích stanic nebo i
pacienty a návštìvníky v nemocnici, kde je umístìna tlaková nádoba
s kyslíkem. Takže ještì jednou, na miskách vah argumentù je na jedné
stranì zabezpeèený bezproblémový provoz, vyjádøení všech dotèených
bezpeènostních institucí a jejich kladné vyjádøení k tomuto provozu,
kladný soudní znalecký posudek. Na stranì druhé je pouze tvrdošíjné
NE bez jakýchkoliv odborných posudkù pouze stanovisko tzv. Bez-
peènostní rady. Tato rada je složena z neodborníkù v tomto problému
a pøesto si dovolí ignorovat odborný znalecký posudek, který by právì
pro tuto komisi mìl být naprosto smìrodatný. Co je veøejný zájem,
kterým mìsto argumentuje? To, aby si stará babièka zašla pro láhev se
zkapalnìným plynem až k „benzince“ a pohonné hmoty si mùžete
pøece naèerpat tøeba v Rosicích, že? Proè se nebere zøetel na petici,
ve které jste vyjádøili svùj nesouhlas se zastavením provozu èerpací
stanice a prodeje propanbutanových lahví? Proè minulému vedení
mìsta èerpací stanice nevadila? Vlastnì do doby naší žádosti ani
souèasné vedení mìsta firmu neupozornilo na skuteènost, že provoz
LPG ohrožuje obèany mìsta. Proè tedy pøedstavitelé mìsta tak
zmìnili názor? Proè jezdí starosta osobnì na krajský úøad projednávat
øešení tohoto stavebního øízení? Z postoje mìsta jasnì vyplývá, že
samospráva ovlivòuje státní správu, která má být nezávislá. Vážení
spoluobèané, chceme Vám tímto oznámit, že se všemožnì snažíme
o znovuobnovení provozu LPG. Od poloviny záøí bude znovu obnoven
alespoò prodej propanbutanových lahví. Dìkujeme za Váš zájem.

Za firmu Stavebniny Plus Ivanèice Vendulka Krejèí. 

TONDACH - ENGOBA za cenu RE�NÉ,
GLAZURA za cenu ENGOBY.

Výbìr betonových tašek BRAMAC a KB BLOK - 18 Kè/m2DDOO  3300..  99..

FOLIE:
Podstøešní folie - 11 Kè/m2

Podstøešní folie kontaktní - 32 Kè/m2

Parotìsná folie - 14 Kè/m2

Parotìsná folie hliníková - 22 Kè/m2

Drená�ní nopová 1m, 1,5m, 2m - 43 Kè/m2

Hydroizolaèní pásy V60S35 - 419 Kè/10m2

Tekutá izolace do koupelen, na terasy
a balkony - 1.047 Kè/25kg

Komínové systémy Schiedel, EKO

Støešní okna VELUX, FENESTRA

Sádrokartony vèetnì profilù a tmelù

Døevìné brikety - 36 Kè/10kg
Brikety - 255 Kè/q
Hnìdé uhlí kostka - 192 Kè/q
Hnìdý oøech - 185 Kè/q
Èerné uhlí - 359 Kè/q

Počet dopravních nehod cyklistů narůstá

ilustraèní foto
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/Moravský Krumlov/ Na
rybáøských závodech v Morav-
ském Krumlovì jsme využili
pøíležitosti úèasti kandidáta
na senátora za znojemský okres
pana Jaroslava Paøíka a polo-
žili jsme mu nìkolik otázek.

Co Vás vedlo jít do potravi-
náøského prùmyslu a proè
jste opustil rodinnou firmu?
V Belgii jsme kolem roku 1970
s bratrem vlastnili kvalitní
pozemky v Ardénách a chtìli
jsme s nimi nìco chytrého
udìlat. Znali jsme dobøe øadu
velkých ovocnáøù v oblasti Sint
Truidena a ti nám nakonec
poradili nìco, co nás zaujalo.
Zaèali jsme sázet hektary
ovocných stromù a postupnì
se z toho vyvinul celý mrazí-
renský a potravináøský prùmysl,
který živí dodnes celé okolí.
S továrnou v Napajedlích je to
jiné. Rodinná firma Slavia, Bøí.
Paøíkové, byla po padesáti
letech komunistické správy
v dezolátním stavu. Jen pod sil-
ným tlakem ze strany našeho

otce jsme se pokusili výrobu
oživit. Bohužel to už pøes
všechny snahy nešlo a to, co
ještì zbývalo, se muselo zavøít
a likvidovat. Dnes zjiš•uji, že
to bylo správné rozhodnutí,
protože celý areál se rozprodal
malým firmám, které prostory
úspìšnì oživily. Myslím, že je
jich tam pøes dvacet a celkovì
tam pracuje znovu 300 až 400
lidi. Život jde dál a je to krásná
ukázka podnikatelského ducha
a vitality našich lidí!“

Jaké byly Vaše zaèátky
v diplomacii?
Po ukonèení univerzitních stu-
dií jsem chvilku uèil dìjepis
na gymnáziu v Paøíži, a mezi-
tím složil zkoušky, abych byl
pøijat do orientálního úseku
francouzské diplomacie. V té
dobì generál De Gaulle právì
navázal diplomatické vztahy
s Èínou. Na zastoupení ale byli
pøijati prioritnì moji kole-
gové, kteøí vystudovali sinolo-
gii, a mì nabídli místo na amba-
sádì v New Yorku. Tenkrát jsem

váhal, ale nakonec jsem kývnul.
Byla to zajímavá zkušenost,
ale brzy jsem zjistil, že tento
styl života mì nenaplòuje.
Není to totiž vùbec o politice.
A jelikož v té dobì mùj mladší
bratr Marko konèil studium,
rozhodli jsme, že budeme
spolu táhnout za jeden provaz
a zaèali jsme podnikat. To trvá
díky bohu dodnes.“

Budete dìlat konfrontaèní
kampaò?
Rozhodnì ne! Každý a• si hledí
svého a voliè nech• rozhodne.

Co byste rád sdìlil volièùm? 
Že asi poprvé mají pøíležitost
si zvolit nìkoho, kdo celý svùj
život byl u toho, když se tvoøí
hodnoty. Tam, kde to není o utrá-
cení rozpoètu, ale o vytvoøení
toho základu, z kterého pak
pramení mzdy, pracovní místa,
danì. Nabízím volièùm si zvo-
lit nìkoho, kdo bude senáto-
rem v duchu ba•ovské tradice,
to znamená, že až pùjde od válu,
tak bude za ním nìco vidìt.

Mají šanci si zvolit nìkoho,
kdo nikam nemíøí, a usiluje o
senátorský post jen aby posílil
pozici, z které pak chce jednat
ve prospìch regionu. Ve Fran-
cii úspìšný senátor, který se té
práci opravdu vìnuje k veøej-
né spokojenosti, je èasto ve
funkci i patnáct až dvacet let.
Tak bych to chtìl pojmout na
Znojemsku.

Jaký je plán Vašich pøedvo-
lebních akcí?
Chci se pøedevším setkávat
s lidmi, hovoøit s nimi o jejich
problémech. Budu objíždìt
mìsta i vesnice, s obèany se
pøivítám tradiènì chlebem
a solí. Konkrétní program bude
aktualizován na webových strán-
kách www.jparik.cz a na míst-
ních plakátovacích plochách.

Jak konkrétnì budete øešit ne-
zamìstnanost na Znojemsku?
Musí se to uchopit ze dvou
koncù. Ten první pøedstavuje
lobování, aby se pohlo s do-
pravní infrastrukturou. Do
toho chci zahrnout vytvoøení
dvou prùmyslových zón, bez

kterých není moc pravdìpo-
dobné, že bychom pøitáhli
investory. Ten druhý konec je
právì o tìch investorech. A
vidím jich celou øadu, poèína-
jíc lidmi z evropského kon-
zervárenského prùmyslu. Roz-
hodnì se chci podívat velmi
podrobnì na problematiku
obnovy tradièní výroby
Znojemska, mám na mysli
zejména okurky. Nerozumím
tomu, jak mohlo dojít k likvi-
daci tak klíèové výroby pro
celý region, nemluvì o další
zeleninì a ovoci. Je to prob-
lematika, kterou dobøe znám,
v Belgii jsme provozovali
rozsáhlé sady. Vím kam sáh-
nout, aby se vìci pohnuly.
Jinak nás evidentnì zajímá
zemìdìlské odvìtví obilovin!
Naše mlýny dohromady se
spøíznìnými mají zpracovatel-
skou kapacitu mnohanásobnì
vyšší, než je celá sklizeò
Znojemska, a nepochybnì zde
vidím velké možnosti, jak
pøíznivì ovlivnit pozici našich
zemìdìlcù v regionu. A abych
nezapomnìl na naše pekárny.
Pokud se bude pøíznivì vyví-

jet obchod se sousedním Ra-
kouskem, tak už máme plány,
jak podstatnì rozšíøit naší pe-
kárenskou kapacitu ve Znojmì.
Naše velké závody zamìstná-
vají bìžnì 500 až 600 lidí. Ale
ten druhý konec je hlavnì
o tom, co ještì nevím a co se èa-
sem ukáže, když se èlovìk snaží!

Jak budete øešit své pracovní
vytížení v pøípadì zvolení?
Naše firmy dobøe prosperují,
v èele závodù stojí inteligentní
šéfové, kvalitní manažeøi.
Celý koncern Delta již dnes
øídí v roli pøedsedy pøedsta-
venstva a generálního øeditele
mùj bratr. Pokud budu zvolen,
jsem pøipraven se na sto pro-
cent vìnovat práci senátora.

Jak vnímáte tìlesnì posti-
žené spoluobèany?
Dobrý senátor musí být uži-
teèný pro všechny obèany. Ale
chci oslovit invalidy, vozíè-
káøe. Vím, jak to mají tìžké. A
pokud budu otvírat senátorskou
kanceláø ve Znojmì, tak jim
chci øíci, že budou mít vždy
dveøe široce otevøené. 
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Jak to bylo, je a bude podle Paříka

V sobotu 4. záøí probìhly rybáøské závody ve Vrabèím hájku již tradiènì organizované Moravským rybáøským
svazem, místní organizací Moravský Krumlov. Vítìzem se stal Zdenìk Záviška s 490 body. Nejhodnotnìjší cenu
- šek na 5.000 korun vìnoval do soutìže Jaroslav Paøík, kandidát na senátora za ODS, který také cenu osobnì pøedal.
Tuto cenu si dle vlastního výbìru odnesl Radim Herout, který skonèil s 423 body na druhém místì.        foto: mask

Dne 8.9. 2004 probìhla v moravskokrumlovské galerii vernisáž díla výtvarníka Jiøího Havlíèka, na které pøedstavil
své olejomalby a keramiku. Tuto vernisáž také navštívil kandidát na senátora za ODS  J. M. Paøík. V období
vrcholící volební kampanì si našel chvilku èasu a nad vystavenými díly diskutoval s jejich autorem.
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

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

XXV pátek 27.8.2004 byl v èísle
15 roèníku III. nezávislého ètrnácti-
deníku Zrcadlo otištìn èlánek „Vy-
vlastnìní na ivanèický zpùsob“,
podepsaný pány Erikem Feithem a
Pavlem Valentou, rozpitvávající jed-
notlivé pasáže rozhodnutí Krajského
úøadu Jihomoravského kraje, kterým
bylo zrušeno rozhodnutí ivanèického
Odboru regionálního rozvoje ve vìci
omezení práv k pozemkù, které jsou
ve vlastnictví mìsta Ivanèice a na
nichž se nachází ložisko bentonitu. 
XXVzhledem k tomu, že si ètenáø
tohoto èlánku, který na rozdíl od
pisatelù èlánku nezná podrobnosti
celého pøípadu, mùže myslet, že na
Odboru regionálního rozvoje pracuje
tým  laikù, neprofesionálù a budiž-
knièemù, který je veden stejným ne-
profesionálem, kterého by bylo lepší
se co nejdøíve zbavit, nezbývá mi, než
spoleènì se všemi ètenáøi Zrcadla
hledat (a to každý sám) odpovìdi na
nìkteré následující otázky.
XXPøed zapoèetím úvah je nutno
podotknout, že oba pisatelé jsou ivan-
èickými zastupiteli a jeden z nich se
osobnì zúèastnil všech jednání, které
Mìsto Ivanèice v této vìci pronájmu
pozemkù pro tìžbu bentonitu vedlo
a zúèastnil se i hlasování mìstského
zastupitelstva, které na poèátku
letošního roku hlasovalo o možnosti
pronájmu pozemkù tìžaøské spoleè-
nosti a vìdìl veškeré podrobnosti
tohoto pøípadu, které bìžný ètenáø
nezná a v jehož oèích jsou všichni
pracovníci Odboru regionálního
rozvoje a pøedevším má osoba právì
tímto zastupitelem hrubì oèernìni. 
XXDalší dùležitou informací je
skuteènost, že jako pracovník orgánu
státní správy ze zákona nesmím
zveøejòovat jakékoliv podrobnosti
kteréhokoliv pøípadu, který je na
mém odboru projednáván, nebo•
všechna správní øízení jsou neveøejná
a správní orgán jedná pouze s úèast-
níky øízení, kteøí jsou pøesnì vyme-
zeni, dotèenými orgány státní správy
a podle pøíslušného ustanovení
zákona o správním øízení dá do spisu
nahlédnout i dalším osobám, které

však musí pøedem prokázat právní
zájem nahlédnutí do pøíslušného
spisu. Vyžadování údajù ze správ-
ních øízení na základì ustanovení
zákona o svobodném pøístupu k in-
formacím v pøípadì správních øízení
a o i uzavøených pravomocným roz-
hodnutím však nepøipadá v úvahu.
XXDále je nutno zdùraznit, že
správní øízení je dvoustupòové a že
rozhodnutí nižšího správního orgánu
(Odboru regionálního rozvoje) je
napadnutelné podáním odvolání a že
v pøípadì, že prvoinstanèní rozhod-
nutí je odvolacím orgánem zrušeno,
je prvoinstanèní správní orgán v dal-
ším projednávání pøípadu ze zákona
povinen ctít právní názor nadøí-
zeného (odvolacího) orgánu. S tímto
byli pisatelé naším odborem v minu-
losti seznámeni. Zapomnìli to snad? 
XXNyní k samotnému pøípadu,
avšak pouze jen a jen v obecných
rovinách. Po projednání vìci vydal
Odbor regionálního rozvoje v roce
2003 ve vìci pronájmu pozemkù
tìžaøské spoleènosti rozhodnutí, kte-
rým návrh na omezení vlastnických
práv Mìsta Ivanèice k pozemkùm
s ložiskem bentonitu zamítl a své
rozhodnutí odùvodnil. Proti tomuto
rozhodnutí se navrhovatel rozhod-
nutí odvolal a odvolací orgán (Kraj-
ský úøad Jihomoravského kraje) po
prostudování celého spisu naše
rozhodnutí, kterým návrhu tìžaøské
spoleènosti nebylo vyhovìno, zrušil
a naøídil nové projednání a rozhod-
nutí s tím, že ve spisu jsou veškeré
podklady pro vyvlastnìní. K tomu
nutno dodat (a je možno to vysledo-
vat i v pøípadech jiných spisù, které
byly odvoláním napadeny), že od-
volací orgán pøi prostudovávání
napadeného rozhodnutí nezkoumá
spis pouze z hlediska odvolání, ale
zkoumá jej jako celek a mnohdy
napadené prvoinstanèní rozhodnutí
zruší ze zcela jiných dùvodù, než
jaké jsou v odvolání uvedeny a
dùvody v odvolání uvedené odmítne.
Spis byl tedy  v roce 2003 zkoumán
jako celek a závìr odvolacího or-
gánu, který byl zdejší Odbor regio-

nálního rozvoje povinen ctít, byl -
vyvlastnit. S touto skuteèností bylo
celé zastupitelstvo(to je vèetnì pana
Erika Feitha) pøedstaviteli mìsta pøi
jednáních v prùbìhu ledna a poèátku
února 2004 seznámeno a pøi vìdomí
skuteènosti, že v pøípadì, že Mìsto
Ivanèice dobrovolnì smlouvu o
pronájmu pozemkù s tìžaøskou
spoleèností  neuzavøe, budou práva
Mìsta k tìmto pozemkùm omezena
násilnì a to vìcnì a místnì pøís-
lušným stavebním úøadem, to je
Odborem regionálního rozvoje MìÚ
Ivanèice. I pøes znalost této skuteè-
nosti mìstské zastupitelstvo odmítlo
smlouvu o pronájmu uzavøít. Odbor
regionálního rozvoje proto podle
právního názoru nadøízeného orgánu
musel rozhodnout ve prospìch
tìžaøské spoleènosti, jinak by porušil
zákon. Dlužno dodat, že v prùbìhu

navazujícího pokraèování ve správ-
ním øízení nebyly ani jednou ze stran
pøedloženy nové dùkazy, které by
právní názor Krajského úøadu Jiho-
moravského kraje - našeho nadøí-
zeného orgánu - rozbily a proto bylo
vydáno nové rozhodnutí, které ctilo
názor nadøízeného. O této skuteènos-
ti pan Erik Feith pøedem vìdìl a byl
s ní srozumìn. Proti rozhodnutí se
odvolaly obì strany a nadøízený
orgán pøi projednávání tohoto
odvolání svùj pùvodní právní názor
upravil a zmìnil, když naše rozhod-
nutí opìt zrušil, tentokrát ovšem z
dùvodù, které mu ovšem musely být
známy již o pùl roku døíve, protože
v tomto smìru ke zmìnám ve spisu
nedošlo. Dùvody pro nevyvlastnìní
uvedené až v odvolání Mìsta
Ivanèice proti našemu rozhodnutí
však náš odbor nemohl vyhodnotit
a zohlednit v rozhodnutí, protože pøi
øízení pøed naším odborem nebyly
uplatnìny. A kdo je tedy špatný a

koho je tøeba vyhodit, no pøece toho
pracovníka, který dodržel zákon. Je
však nutno dodat ètenáøùm Zrcadla
a pøedevším však ivanèickým obèa-
nùm zdùraznit, že tìmto pisatelùm
(pánùm Feithovi a Valentovi) by se
asi podle jejich èlánku líbilo takové
rozhodnutí, které by odvolací orgán
potvrdil v plném rozsahu nebo v drob-
nostech opravil a ve zbytku zase
potvrdil. Tìžaøská spoleènost by už
nemusela prokazovat nic, co podle
krajského úøadu nyní musí prokázat,
mohla by provádìt další kroky, které
na toto rozhodnutí musí navázat.
Byla by mnohem blíže k zahájení
tìžby. Toto už ovšem do èlánku (v
rámci zachování si dùvìryhodnosti
pøed ètenáøi Zrcadla) jaksi páni Feith
a Valenta zapomnìli napsat - škoda.
Není tedy vlastnì zájmem obou
pisatelù co nejrychlejší zahájení

tìžby v ložisku? Asi ano - tak proè to
nenapíší - bojí se snad obèanù, že jim
v pøíštích volbách nedají svùj hlas?
XXA klaïme si nyní další otázky,
pøemýšlejme o možných odpovìdích
na nì a domýšlejme si i jiné souvis-
losti. Je onen èlánek jen ztrátou
pamìti dvou ivanèických zastupitelù?
Je to opravdu neschopnost úøedníkù
nebo snad jejich oèernìní v oèích
veøejnosti má zamezit zjištìní poru-
šení stavebního zákona v oblastech,
kde na tom pisatelùm èlánku záleží a
oba pisatelé radìji zákulisními kroky
zlikvidují neúplatné úøedníky ještì
døíve než budou tìmito zjištìni? Není
za touto záležitostí zcela jiný zájem?
Nezaèíná nám snad  zde nový pøedvo-
lební boj? Není to opoždìné plnìní
pøedvolebních slibù z roku 2002?
Nemùže to být i novodobý tzv. „hon
na èarodìjnice“ nebo také šikanace
nevinných? Vždy• obdobné pøípady
mùžeme ve sdìlovacích prostøedcích
vidìt každodennì.  Není èlánek sna-

hou ochromit chod mìstského úøadu
právì v dobì, kdy Mìsto Ivanèice
pøipravuje celý soubor projektù, kte-
rých je tøeba k žádosti o poskytnutí
finanèních prostøedkù ze zdrojù EU
na technická opatøení na ivanèické
stokové síti? Úøedníky tohoto odboru
v souvislosti s tím totiž èeká znaèné
množství nelehkých úkolù. Nemùže
to být tøeba i podìkování nìkolika
zastupitelù mìsta Ivanèice dlouho-
letým a poctivì pracujícím úøed-
níkùm „na ivanèický zpùsob“? Znají
zastupitelé rozsah úøedních úkonù,
které úøedníci na jejich úøadì vyko-
návají, znají jejich problémy, snaží se
je øešit? Existují snad i nìjaké jiné
dùvody, které jsme si dnes ještì neu-
vìdomili a nebo o nich ani nechceme
pøemýšlet?
XXA• je ovšem pozadí tohoto
èlánku jakékoliv, je nutno zcela suše
konstatovat, že Odbor regionálního
rozvoje vydává jen na úseku staveb-
ního øádu cca 700 rozhodnutí roènì,
pøièemž poèet odvolání èiní nìco ko-
lem 1-1,5 % a ta vyplývají vìtšinou
z mnohaletých sousedských sporù. Pod
mým vedením se podaøilo za uply-
nulý rok vychovat 3 nové fundované
úøedníky, kteøí dnes plnì zvládají
výkon státní správy na úsecích obce
III. stupnì a tito vydávají další
stovky rozhodnutí, kde k dnešnímu
dni není žádné odvolání. Ivanèický
stavební úøad v dobách bývalého
okresu Brno - venkov (to je i za mého
vedení tohoto stavebního úøadu) byl
považován za 1 ze dvou nejlepších
stavebních úøadù na tomto okresu.
Po zrušení okresních úøadù a pøevo-
du kompetencí na kraje byla jedna
z prvních kontrol smìøována právì
na náš odbor a to z dùvodu, aby byla
nastavena la•ka pro kontroly na ji-
ných stavebních úøadech v budouc-
nosti, nebo• zdejší stavební úøad
patøí k nejlepším v kraji. Proè by asi
jinak byl opakovanì ze strany kraj-
ského úøadu konkrétní zájem o to,
abych zvážil úèast ve výbìrových
øízeních na získání nových kvalitních
úøedníkù krajského úøadu?
XXProto pøemýšlejme, co za oním

èlánkem asi je. Závìrem mi nezbývá
než konstatovat, že nepatøím
mezi ty, kteøí utíkají z boje, ale je
mým prvoøadým zájmem, abych
oèernìní mnohaleté práce mých
kolegù i práce mé vyvrátil. Nám,
úøedníkùm, to možná spoèítají nìk-
teøí zastupitelé, i když kvalitnímu
úøedníkovi je jedno, a• je zastupi-
telem Petr nebo Pavel, protože ani
jeden z nich jako pøedstavitel samo-
správy zasahovat do státní správy
nemùže a nesmí. Zastupitelùm to
zase spoèítají u voleb volièi. Tøeba i
oni si udìlají úsudek o tom, zda jsou
obsluhováni kvalitními úøedníky
a zastupováni kvalitními zastupiteli
Je možné, že však kvalitní úøadníci,
jejichž odborná výchova stojí daòové
poplatníky - tedy volièe - mnoho
penìz, již budou pryè, protože je
pøestane bavit neustále se bránit
takovýmto výpadùm nìkterých zas-
tupitelù (autorù èlánku, na který
tímto reaguji). Musíme ještì položit
jednu kacíøskou otázku, co tito dva
zastupitelé za své delší èi kratší
funkèní období svým obèanùm
ukázali? Já osobnì mám na to svùj
názor. Ani já ani mí kolegové jsme
jim nestáli zato, aby nás kdykoliv
vyhledali, položili nám své dotazy
na oblast naší práce. Aby takto mohli
uèinit, mají na nás i èísla mobilních
telefonù, na které mohou volat 24
hodin dennì 365 dnù v roce a pøíslib,
že si schùzku nad problémy domlu-
víme kdykoliv. Je asi pod jejich
úroveò se s námi, kteøí realizujeme
jejich volební program, bavit. Je
lepší nás zlikvidovat. Kdo pak jejich
cíle ale bude realizovat? Tak daleko
již asi neuvažují. Hovoøí o upøímnosti
a transparentnosti o úplné informo-
vanosti obèanù. Je toto dodrženo i
z jejich strany? Svoji úvahu nad
pozadím celého èlánku mi nezbývá
než zakonèit parafrází citátu, který se
mìl stát v dobì mých studií klasikou.
XXLidé (volièi), rád pro Vás pracuji,
pøemýšlejte a zvažujte, koho si za
svého zástupce zvolíte!

ing. Jiøí Pustina, vedoucí odboru
regionálního rozvoje, MìÚ Ivanèice

Co asi stojí za článkem
„Vyvlastnění na ivančický způsob“?

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

SEKTOROVÁ
KUCHYŇSKÁ LINKA KARO
barva žlutá + buk

AAKKCCEE  OODDSSÁÁVVAAČČEE

ODSÁVAČ EVA
60cm
cena: 1.230,- Kč

NEREZOVÝ
DRÁTĚNÝ
PROGRAM

STOLY
A ŽIDLE
dovoz
Malajsie

ODSÁVAČ FIRENZE
60cm
cena: 3.990,- Kč

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK
U ZÁKAZNÍKA ZDARMA

PRODEJ NA SPLÁTKY
I BEZ NAVÝŠENÍ



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

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

po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30, pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

GE Capital Bank, obchodní místo Moravský Krumlov - partner pro Vaši dovolenou
NEJRYCHLEJŠÍ PENÍZE NA CESTY - OSOBNÍ PŮJČKA EXPRES

pobytové zájezdy v tuzemsku i v zahraničí • poznávací zájezdy
cykloturistické a vodácké zájezdy • exotické pobyty

léčebné a lázeňské pobyty • LAST MINUTE - aktualizace denně

POBYTOVÉ ZÁJEZDY U MOŘE
Řecko - Kréta odlet Brno                       18.9.-29.9.
hotel Bali Beach *** polopenze                     14.990,- Kč
studia + apartmany Athina bez stravy   9.990,- Kč

Egypt odlet Brno       18.9.-28.9.
hotel Sultana** polopenze                        9.990,- Kč
hotel Reemavera**** all inclusive                    14.990,- Kč  

Kypr odlet Praha                     18.9.- 25.9.
hotel Bella Napa*** polopenze                      13.990,- Kč

Tunisko odlet Brno                       17.9.-28.9.
hotel Continental*** polopenze          9.590,- Kč

odlet Brno 17.9.-28.9. 
hotel Sun Holiday Beach polopenze           10.490,- Kč
hotel Kheops**** polopenze                        9.990,- Kč

Španělsko - Costa Brava bus Brno 17.9.-26.9.
hotel Relax** polopenze                        7.490,- Kč
hotel Catalonia** polopenze                        7.990,- Kč

LÁZEŇSKÉ POBYTY
lázně Poděbrady 17.9.-19.9.
hotel Libuše***   polopenze                        3.440,- Kč  
2x ubytování ve vybraném hotelu s plnou penzí,1x cvičení ve slender
studiu,1x cvičení ve fitness centru (aerobic nebo fitness),3 lázeňské
procedury (koupel, masáž, cvičení v bazénu), sportovní masáž se
skořicovým zábalem proti celulitidě, beseda s kosmetičkou, relaxace,
procházka s průvodcem

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Turecko - velký okruh odlet Praha 26.9.-9.10.
hotel*** plná penze                     21.990,- Kč 
Aspendos, Korsunlu, Dalyan, Efes, Kusadasi, Hierapolis, Kappadokia,
Ankara, Istanbul /poslední volná místa !!!/

Slunná Dalmácie snídaně 19.9.-24.9.
Trogir, Split, Omiš, Dubrovník, Plitvická jezera                     3.100,- Kč

Zámky jižních Čech odjezd Brno                    18.9.- 19.9.
snídaně                           3.100,- Kč

Kratochvíle, Hluboká nad Vltavou, Ohrada, Červená Lhota

TUZEMSKÉ POBYTY
Třeboň  18.9.-25.9.
pension Holenský dvůr snídaně         2.100,- Kč
Doporučujeme pro rodiny s dětmi, milovníky turistiky, cykloturistiky,
rybáře a houbaře.

Blata u Jičína 18.9.-25.9.
rekreační středisko Pařez bez stravy   2.240,- Kč 
Rozsáhlý rekreační areál ležící u rybníka, kde je možnost rybaření,
ke sportovnímu vyžití jsou zde fotbalové, volejbalové a dětské hřiště.

SR - Vysoké Tatry 18.9.-25.9.
hotel Panoráma*** polopenze                       7.290,- Kč
Dobré výchozí středisko pro výlety a turistiku po Vysokých Tatrách.

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

SS  NNÁÁMMII  LLÉÉTTOO  NNEEKKOONNČČÍÍ
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.
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Mùžete nám øíci, v jakém stavu
jsou finance mìsta?
Finanèní stránka mìsta je asi stej-
ná jako ve všech ostatních. Všude
je nedostatek penìz. Všechna
mìsta bojují o to, aby mìla v
rozpoètu co nejvíce finanèních
prostøedkù na možné investièní
akce. Ale bohužel, mìsta netvoøí
žádné finanèní prostøedky, jsme
závislí na rozpoètu, který máme.
Na akce, které chceme realizovat
v souèasné dobì, musíme nejdøíve
sehnat podporu a získat finanèní
dotaci od státu. Jedinì tak je
možné, aby naše mìsto nìco
vybudovalo. Máme dvì rozpra-
cované akce. Je to skládka na
Lerchu a regenerace horního
zámeckého parku. Hovoøí se o více-
úèelovém sportovním bazénu, který
by se mìl v Moravském Krum-
lovì vybudovat. Není naším zámì-
rem mìsto zbyteènì zadlužovat
na hodnì let dopøedu. Musíme bu-
dovat jen do výše svých možností.
Øešíte i nezamìstnanost?
XXToto je nejbolavìjší téma nejen
Krumlova, ale i celého regionu.

Vysoká nezamìstnanost nás tíží
strašnì moc. Situace je známá.
Pøevážná èást organizací, které
ještì zùstaly, propouští, ne-li úplnì
zaniká. Petrof skonèil, Hutní
Montáže neustále snižují stav
pracovníkù, Vertex se stabilizo-
val, ale to je zapøíèinìno dobudo-
váním závodu v Hodonicích.
Naším zámìrem je pøivést sem
významného investora. Je ale
nutné mít zmapovanou prùmys-
lovou zónu a vytvoøeny podmín-
ky pro nabídky k podnikání. Mo-
ravský Krumlov má tak trochu
smùlu, že je vnitrozemní mìsto.
Nejsou tady žádné hlavní tahy, a
obyvatelé, kteøí pøijdou o zamìst-
nání, musejí cestovat na Brno.
Což je øešitelnou záležitostí, ale
ne vždycky je to výhodné. Práci
najdou, ale èasová ztráta a finanè-
ní zátìž vìci neprospívá. Snaží-
me se podporovat podnikání
malých firem a naším zájmem by
bylo, kdyby pøišla firma a nabíd-
la 100 pracovních míst, to by
pomohlo, ale není to jednoduché,
to øíkám zodpovìdnì. Lokalitu
vhodnou k vybudování prùmyslové
zóny máme již vybranou.
Jak je to s úrovní školství
v Krumlovì a jak jste spokojeni
s optimalizací?
Mám-li zaèít od zaèátku, tak si
myslím, že úroveò školství je na
velmi dobré úrovni. Máme tady
tøi mateøské školy, které budou
slouèeny pod jednu pøíspìvkovou
organizaci. Základní školy jsou
dvì. V souèasné dobì je na nich
dohromady zhruba pøes 800 žákù.
ZŠ na Klášterní je plnì obsazena,
na Ivanèické kapacita plná není,
ale to neovlivníme. Dìtí je v po-

sledních letech ménì. Obì základní
školy mají dobrou úroveò a spou-
stu vedlejších aktivit, což hodno-
tím kladnì. Støední školství se
øešilo v loòském roce optimalizací.
Podaøilo se je zachránit v té podo-
bì, jaké to je. Mohu øíci, že všechny
orgány mìsta i politické strany se
snažili, aby všechny školy zùstaly
zachovány. Støední odborné uèi-
lištì, Støední odborná škola i
Gymnázium fungují velice dobøe,
jak po stránce pedagogické, tak
po stránce vzdìlávacího procesu
a technického zázemí. Zámìrem
je, aby školy zùstaly zachovány,
protože to je život tohoto mìsta. 
Øešíte i stížnosti od obèanù. Na
co si nejvíce stìžují? 
Obèané se na mne obracejí
s rùznými problémy. Na základì
svého mandátu se snažím udìlat
nìco pro všechny. Když nìkdo
pøijde, ráda pomùžu v rámci své
kompetence a pravomocí. Co se
týká poøádku, to se øeší ve spolu-
práci s mìstskou policií. Konkrétnì
uvedu požadavek na umístìní
odpadkových košù na psí exkre-
menty. Tam to bude dlouho trvat,
než si obèané zvyknou na to, jak
to má fungovat. Zaznamenali jsme
vandalským zpùsobem utrhané a
rozházené sáèky. Jsem pøesvìd-
èena, že všechno chce svùj èas a
je to v každém z nás. Všeobecnì
jsou lidé nespokojeni se stavem
komunikací, napø. na Zámecké
ulici, ale doufám, že se nám po-
daøí v prùbìhu volebního období
zaèít s opravou. 
Jakým projektùm se v souèas-
nosti vìnujete?
Mým velkým zájmem jsou dìti
a práce s nimi. Proto se zamìøuji

na projekty související s  èinností
dìtí, a zájmovou èinností mlá-
deže. V souèasné dobì pøipravu-
jeme Evropský týden mobility,
který probíhá již pátým roèní-
kem. Naše mìsto se do nìj zapojí
poprvé. Akce probíhá ve spolu-
práci s DDM a základními škola-
mi. Je to akce nejen pro dìti, ale
i pro všechny dospìlé, a výzva
patøí všem obèanùm ÈR. Mìla by
pøispìt k ozdravìní ovzduší, na-
vázání bližších kontaktù a zmír-
nìní autoprovozu na našich silni-
cích. Nahradit auta cyklistikou
a pìší chùzí. Je to takový svátek
mìst s doprovodným programem.
Dalším aktuálním projektem je
vybudování víceúèelového sporto-
vištì. Je to jedna èást projektu
Partnerství pro rok 2004. Jedná
se o partnerství mìst a Policie ÈR
se zamìøením na volnoèasové
aktivity dìtí. To znamená, aby byly
zamìstnány i ve volném èase, po
skonèení školní docházky. 
Jak konkrétnì se projevil vstup
do EU ve Vaší práci?
Vstup do Evropské unie jsme
zahájili s pøedstihem v roce 2003,
kdy se nám podaøilo prostøed-
nictvím regionálního zastoupení
ve Znojmì navázat partnerství
mìst do Polska a do Rakouska.
O spolupráci byly uzavøeny do-
hody, jsou zamìøeny na oblast
školství, kultury, podnikatelských
zámìrù. Toto je jedna z oblastí,
kde se nám daøí. Plány, které jsme
si pøedsevzali, se nám daøí plnit.
Zrealizovali jsme 1. kvìtna nejdel-
ší pøíhranièní snídani, kde se
mìsto prezentovalo, což mìlo
svùj ohlas. Velkou akcí je pøíhra-
nièní spolupráce Støedního zemì-

dìlského uèilištì a mìsteèka
Egenburg. Tam to nabralo moc
dobrý spád, protože škola se
zúèastòuje akcí v tomto mìstì,
konkrétnì kováøství, o které je
zájem. Spolupráce je na dobré
úrovni. Poslední akcí je usku-
teènìní prvního výmìnného tá-
bora z mìstem Pøeworsk, kde pøi-
jely polské dìti k nám a naše byly
v Pøeworsku. V pøíštím roce
chceme akci zopakovat a vylep-
šit. Ráda bych do tìchto projektù
zapojila i ostatní školy a dìtská
zaøízení. Spolupráce s dìtmi,
a poznávání jiné mentality lidí
a života v jiných zemích je
k prospìchu. Tyto aktivity bude-
me dále rozvíjet. 
Jak se snažíte zlepšit kulturu
ve mìstì?
Na základì postøehù, které vyplý-
vají z jednání zastupitelstev mìsta
ohlednì nespokojenosti s prací
Mìstského kulturní støediska, se
situace musela øešit. Dala jsem si
pøedsevzetí, že pomùžu tuto oblast
øešit. Jsem pøesvìdèena, že se
nám to spoleènými silami podaøí.
Nechtìla bych tvrdit, že Mìstské
kulturní støedisko špatnì funguje.
Rozhodnì odvádí kus dobré práce,
má své osvìdèené metody a akce,
které se každoroènì opakují s vel-
kým ohlasem. Nám se v letošním
roce podaøilo rozjet jeden nový
kulturní projekt, který mìl velký
úspìch. Byly to kvìtnové Hudeb-
ní slavnosti. Poøádal se již nìko-
likátý roèník a mìsto bylo do
tohoto projektu zapojeno poprvé.
Toho si vážíme, a rádi bychom
v tomto pokraèovali dále. V sou-
èasné dobì se projednávalo na radì
mìsta zlepšení stavu kinosálu.

Je to pro nás tíživý problém. Sál
není majetkem mìsta, vlastníkem
je Obec Sokolská. 
Jak úspìšné se Vám daøí prosadit
jako ženì v komunální politice?
Snažím se pracovat co nejlépe,
jak umím a podle svých možností
a schopností. Snažím se skloubit
práci s rodinou a se vším co je
k životu potøeba. Nìkdy si øíkám,
že bylo pozdì, kdy jsem vstoupila
do politiky. Z tohoto pohledu
musím øíct, kdyby žena mého typu
mìla zastávat toto místo s malý-
mi dìtmi, tak by se to rozhodnì
nedalo zvládnout. Vìnovat se
práci naplno, tak jak se tomu
vìnuji v souèasnosti, je èasovì
nároèné. Osobnì upøednostòuji
rodinu, dìti pøedevším. To zname-
ná, že by to nebyla má parketa.
Uvítala bych a doporuèovala vìtší
poèet žen do všech volených
orgánù v naší politické scénì.
Vstoupil by tam i ten cit a typické
ženské vlastnosti. I když muži jsou
více nad vìcí a dokáží se rychleji
a snáz rozhodnout a nepodléhají
tolik emocím jako ženy. Na mu-
žích také tolik neleží tíha rodiny
a chod celé domácnosti. 
Jak teï na podzim trávíte volný
èas?
Volného èasu moc není, ale ten
co je, si snažím dostateènì vy-
chutnat v kruhu rodinném. Rela-
xuji na zahrádce, dìlám bìžné
práce spojené s chodem domác-
nosti. S manželem si ráda zajdu
do divadla a na koncert, to je
takové pohlazení po duši. A v po-
slední dobì trávím dost èasu
s vnuèkou, i když je daleko. 

Dìkuji za rozhovor.
Martin Sklenáø

Marie Valachová,
místostarostka Moravského Krumlova

Zeptali jsme se: Marie Valachové, místostarostky M. Krumlova

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

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

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

NNeemmuussííttee
cchhooddiitt  ddaalleekkoo  !!



XXSí• vozových cest i stezek pro
pìší je mnoha generacemi jemnì
tkaná pavuèina, pokrývající naši
kulturní krajinu. Cesty vždy byly
jedním z hlavních orientaèních
ukazatelù. Pomocí cest mùžeme
krajinu uchopit, rozdìlit, poj-
menovat. Pokud chceme krajinu
pochopit, to znamená poznat sou-
vislosti mezi jednotlivými jevy,
pak se v prvé øadì musíme sezná-
mit s vývojem sítì cest a stezek.
Jinak øeèeno, na nitkách starých

cest jsou jako korálky navleèeny
napøíklad sídla, boží muka, køíže,
køížové kameny, úvozy, stromo-
øadí, studánky, hranice katastrù
s hraneèníky, hrady, hradiska,
osady, zájezdní hospody. Podél
starých cest je zvýšená èetnost
archeologických nálezù. Bohužel
je dnes tato sí• velmi potrhaná,
pøedevším vlivem zcelování po-
zemkù pøi kolektivizaci zemìdìl-
ství. Vypravme se tedy do krajiny
hledat zbytky starých cest a odkrýt
nìkteré souvislosti.
XXSí• „obchodních“ stezek se bu-
dovala velmi dávno, vlastnì v oka-
mžiku, kdy vznikla potøeba
opakovaného pohybu lidí po
urèité trase. I když pøímé hmotné
dùkazy trasy nejstarších stezek
prakticky nejsou, jejich existenci
mùžeme nepøímo odvodit z kul-
turních vlivù a hmotných nálezù.
Nepopíratelné dùkazy výmìny
zboží v našem regionu již u prv-

ních zemìdìlcù s lineární kera-
mikou z doby pøed 7.000 lety
podává kvalitnì zpracovaný vý-
zkum archeologického nalezištì
ve Vedrovicích. Možná nás pøe-
kvapí, že již tito lidé používali
suroviny pomìrnì vzdálené pro-
venience - kamenné kopytovité
klíny k obdìlávání pùdy a zpra-
cování døeva vyrábìli ze zvláštì
vhodné suroviny pùvodem z pod-
hùøí Krkonoš, k výrobì štípaných
kamenných nástrojù (srpové

èepelky, nožíky, hroty šípù aj.)
používali kromì místní suroviny
i kvalitnìjší pazourek od polského
Krakova. Zvláštní pozornost v této
souvislosti si zasluhuje tzv. spon-
dylový šperk, hojnì zastoupený
v hrobech této kultury. Spony,
korálky, závìsky a jiné šperky
tvoøili z lastur støedomoøského
plže Spondylus. Obchod se solí
lze pøedpokládat, i když to nelze
doložit. O existenci cest v našem
regionu v dobì bronzové a že-
lezné nelze pochybovat, naopak
s rozvojem øemesel a dìlby práce
narùstala i intenzita výmìny zboží
a surovin. Z doby øímské o stez-
kách písemné prameny již máme.
XXHlavní osou našeho regionu
je západní vìtev Jantarové stezky.
Touto prastarou cestou nejvyšší
kategorie se pøepravoval jantar
z oblastí tìžby u Baltického moøe
v Polsku pøes Moravu a Podunají
do pøístavu Aquilea u Jaderského

moøe. Samozøejmì probíhala èilá
výmìna i dalšího zboží severo-
jižním smìrem pøes kontinent.
Pøes jižní Moravu vedly 3 vìtve,
pøièemž ta naše, západní, smìøo-
vala od Køemže na Dunaji pøes
Znojmo smìrem k Brnu.
XXStaré cesty vždy využívaly
pøírodních podmínek. Pøedevším
se vyhýbaly rovinám s bahnitými
úseky stejnì jako skalnatým úz-
kým údolím øek. Významná pro
smìr cesty byla místa vhodná pro
pøekonání vìtších vodních tokù,
a• již pomocí mostù nebo brodù.
XXJak již bylo øeèeno, nejstarší
trasy není možno v terénu de-
tailnì sledovat. Naopak pomìrnì
dobøe èitelná je již støedovìká sí•
stezek a vozových cest. Za
poslední tisíciletí až do poloviny
18. století se sí• cest mnoho ne-
zmìnila. Dùležitou zmìnou bylo
budování tzv. císaøských cest,
v naší krajinì hlavnì cesta Brno
- Pohoøelice - Znojmo, èímž ztra-
tila na významu støedovìká tzv.
Znojemská cesta, vedoucí v pod-
statì po trase západní vìtve
starobylé Jantarové stezky. Také
navazující budování zpevnìných
silnic postupnì mìnilo trasy
i místních komunikací.
XXNejvìtší zmìnou v prostup-
nosti krajiny však bylo zcelování
pozemkù v rámci kolektivizace
zemìdìlství od 50. let 20. století.
Stejnì jako meze byly rozorány
a zavezeny tisícileté cesty a úvozy. 
XXDnes je znovuobjevování sta-
rých cest zajímavou zálibou mnoha
lidí a dá se øíci i vznikajícím vìd-
ním oborem. Než se vydáme po
stopách nìkterých zaniklých cest,
je potøebné nauèit se èíst v krajinì.
Jak tedy poznat prùbìh staré cesty?
XXPøednì je dobré využít staré
mapy. Cenná je mapa z I. (Josef-
ského) vojenského mapování za-
chycující stav 2. pol. 18. století.
V terénu dobøe èitelný bývá prù-
bìh v lesních úsecích. V místech,
kde cesta stoupá po nezpevnì-
ném podloží, vznikly èasto sou-
stavy nìkolika hlubokých úvozù.
Podle hloubky a poètu úvozù lze
odhadovat využívání a tedy i
význam cesty. Bìžným prùvod-
cem cest jsou drobné památky -
kaplièky, boží muka, køíže, køížo-

vé kameny, hraneèníky aj. Ve
volné krajinì jsou dnes èasto boží
muka a køíže osamocenì stojící
v poli již jediným dokladem
zaniklé cesty.
XXDobrým ukazatelem forman-
ských tras jsou staré zájezdní
hostince. Mnoho napoví i místní
názvy související s reáliemi for-
manských cest. Jen namátkou
jmenujme: Hatì oznaèují úseky
mokrým terénem zpevnìné døe-
vem, Kratochvilka, Zastávka apod.
ukazují na zájezdní hostinec,
Tráèky, Drážky, Draèky pøímo
znaèí prùbìh vozové cesty,
Strážný vrch, Varta je vyvýšené
místo, odkud byla frekventovaná
trasa støežena, Martálka (Mordtal)
ukazuje na nebezpeèný úsek, kde
byli formani pøepadáváni lapky.
XXZ hustoty sítì cest je zøejmé,
že nabízí nevyèerpatelnou inspi-
raci pro zájemce o historii kra-
jiny. My jsme se tentokrát vydali
po ménì významné cestì, spoju-
jící obce Lesonice a Miroslavské
Knínice. Døíve mohlo jít o dùleži-

tou cestu spojující témìø pøímou
línií Knínice, Lesonice, Petrovice
a Dobelice, zvláštì když vezme-
me v úvahu již rozoranou cestu
z Petrovic do Dobelic. Pro stáøí
cesty svìdèí její prùbìh z velké
èásti po hranici katastrù.
XXVydali jsme se tedy z Petro-
vic po rovné silnici do Lesonic. V
zatáèce na okraji obce jsme
opustili silnici a pokraèovali stej-

ným smìrem pøes pole k lesu.
Pod lesem jsme nejprve protli
polní cestu, abychom mohli
vstoupit do lesa. Hned na okraji
jsme našli výrazný úvoz hledané
cesty a hraneèník s vytesaným
písmenem P. Cesta stoupala
pìkným úvozem a mírnì se zatá-
èela. Asi po 300 metrech jsme
protnuli hranici katastrù, což nám
ukázal témìø rozpadlý hraneèník.
Asi po 200 m se znovu pøipojila
katastrální hranice a dále pokraèo-
vala soubìžnì s námi. Na pravém
okraji cesty jsme našli zasazený
opracovaný kámen, který by
podle rozmìrù mohl být rozpadlý
køížový (smírèí) kámen. O nìko-
lik metrù dál stojí dobøe zacho-
valý hraneèník datovaný rokem
1817 a s vytesanými písmeny
GK, z druhé strany „poøadové
èíslo“ hraneèníku No 6.
XXDále cesta pokraèovala zarost-
lou èástí po náhorní plošinì, aby
po asi 300 m opìt plnila funkci
lesní cesty. Zbylý úsek nepøinesl
nic zajímavého, s výjimkou vyvrá-
ceného hraneèníku, který znaèil
místo, kde kdysi cesta opouštìla
les a míøila z kopce ke Knínicím.
XXPøijmìte popis naší cesty jako
typ na výlet do svého nejbližšího
okolí. Místní cesty neposkytují
tak cenné nálezy jako staré
obchodní trasy. Úvozy v lesních
úsecích dávno splynuly s okolní
pøírodou a zvyšují estetickou
hodnotu pøírodních zákoutí. 
XXPøíštì se vydáme po stopách
Jantarové stezky, což jistì pøine-
se skuteèné „záhady“.
Napsali Eva a Bronislav Grunovi.
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O starých cestách

V›HERNÕ KÿÕéOVKA
o dvacet víkendových vstupenek (dvě vstupenky pro deset výherců)

na AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY DTM.
BRNO • AUTOMOTODROM • 17. - 19. ZÁŘÍ 2004

Redakce Zrcadla pro vás připravila soutěž o dvacet vstupenek (každá v hodnotě 330 Kč)
na automobilové závody DTP na automotodromu v Brně. Pokud se chcete zúčastnit
křížovkářské soutěže, zašlete nejpozději do středy 15. září na korespondenčním lístku
správné znění tajenky na adresu redakce Zrcadla, Růžová 39, 67201 Moravský Krumlov,
společně s telefonním číslem, na kterém Vás budeme moci kontaktovat v případě
výhry. Vstupenky si výherci převezmou osobně v redakci Zrcadla na ulici Růžová 39
(Knížecí dům) v Moravském Krumlově nejpozději do pátku 17. srpna do 14.00 hodin.
V opačném případě budou kontaktováni náhradní výherci. © /ap/

Hluboký úvoz staré vozové cesty u Jezeøan

Pískovcový hraneèník datovaný rokem 1817 pøi staré cestì z Lesonic do M. Knínic.

Køíž pøi okraji Lesonic na rozcestí cest do Petrovic, Kadova a zaniklé cesty do Knínic.
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Kulturní programy
13. - 26. září 2004
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Dům dětí a mládeže v novém
XX/Ivanèice/ Po více než roèní nejistotì se DDM Ivanèice koneènì
pøestìhoval do nových prostor. Kanceláøe a poèítaèovou uèebnu na-
leznete v 1. patøe Komerèní banky na Komenského námìstí è. 12. Nové
uèebny pro jazyky a další kroužky Dùm dìtí získal ve staré hasièce na
Tesaøovì námìstí. Zde bude také otevøen nový klub mládeže Medúza.
Nabídne všem mladým pestrý program po celý týden. Budova na
Komenského námìstí 7 bude nadále sloužit veøejnosti a to v podobì
keramické a tvoøivé dílny, uèeben, cvièebny a dìtského centra
U Veselé stonožky. Na statku Padochovka již øadu let pùsobí jezdecký
oddíl Palma a letos tomu nebude jinak. V souèasné dobì je již pøipra-
vena nabídka nových kroužkù na školní rok 2004/2005. Zápis do
jazykových kroužkù probìhne v úterý 14.9. od 16:00 do 18:00 hodin.
Do ostatních kroužkù 15. - 17. 9. od 8:00 do 18:00 hodin vždy v 1. patøe
Komerèní banky. Zde rovnìž získáte termíny informativních schùzek.
V záøí se DDM Ivanèice zapojí do dvou akcí. 15.9. 2004 se uskuteèní
Den se svìtluškou. Malí i velcí zvìdavci budou moci na Palackého
námìstí v Ivanèicích vyzkoušet si, jaké to je „žít ve tmì“. Zakoupením
pohlednice svìtlušky pøispìjí na individuální potøeby, pomùcky a vzdì-
lávací programy pro nevidomé lidi.                          Jana Heømanová

Hasiči v Dobřinsku slavili

XX/Dobøínsko/ V sobotu 28. srpna probìhly oslavy 100 let založení
Sboru dobrovolných hasièù v obci Dobøínsko na Moravskokrum-
lovsku. Oslavy zaèaly slavnostní svatou mší konanou v kostele sv.
Prokopa. Následovala výstava historické techniky a zbrojnice, uctìní
památky padlých a spoleèný obìd. Odpolední program probíhal na spor-
tovním høišti. K tanci i poslechu hrála dechová hudba Vacenovjáci
a program v ranních hodinách ukonèila taneèní zábava skupiny Stone.  

Léto s DDM Ivančice
XX/Ivanèice/ Dùm dìtí a mládeže Ivanèice pøipravil pro všechny
zájemce sedmnáct letních táborù a soustøedìní. Zúèastnilo se jich  500
dìtí i dospìlých. Sportovnì založené dìti strávily 10 dní v Cakovì
nedaleko Olomouce. Zde si kromì  jízdy na kole zasoutìžily, zahrály
kopanou, basketbal, tenis, nohejbal a spoustu zábavných her. Tímto
vším je provázela celotáborová hra „Cakovská olympiáda“. Tábor pro
matky s dìtmi v Otrokovicích se pro velký zájem letos uskuteènil
ve dvou termínech. Pro všechny úèastníky byl pøipraven bohatý pro-
gram jako zážitkové aktivity, hry, soutìže: mnohonožka, proud, vìdá-
toøi, tanèírna, Setonùv hrnec atd. Nejmenší dìti poznávaly svìt
s Ferdou mravencem a jeho kamarádem broukem Pytlíkem. Dále tu byl
aerobic, relaxace, orientální tance a tvoøivá dílna. Mnohé maminky se
také nechaly zkrášlit u kosmetièky a kadeønice. Dìti, které se chtìly
zdokonalit v angliètinì, odjely na jazykový tábor do Pøedklášteøí
u Tišnova. Výuka probíhala formou hry. Èas mimo vyuèování byl
vyplnìn soutìžemi, koupáním a výlety. Pro mnohé zvìdavce byl tábor
ve Zblovicích štastnou volbou. Nedaleko Bítova v malebném údolí
Vranovské pøehrady se usídlil stroj èasu. Tento kouzelný stroj pøe-
sunoval  táborníky do rùzných èasových období a to: doba kamenná,
starovìk, Øím, zlatá horeèka na Aljašce, svìtová válka, až zpátky do
naší doby. V každém období na nì èekalo nìkolik nástrah, kterým dìti
musely zdatnì èelit. Velký úspìch mìly opìt tábory s koòmi v Ivanèi-
cích. Dìti se o své miláèky  na statku Padochovka nejenom staraly, ale
za odmìnu se mohly projet po blízkém okolí. Nechybìlo ani spoustu
her a soutìží. Milovníci tepla, moøe a sluníèka si mohli vybrat ze ètyø
táborù v Chorvatsku. A to Mali Lošinj a Premantura. Vìnovali se zde
zejména plavání, rùzným druhùm sportu, hrám a tvoøivé dílnì. Na jed-
nom z tùrnusù si navíc vyzkoušeli bøišní tance, muzikoterapii, cvièení,
jógu, kalanetiku, masáže, kosmetiku a øadu dalších èinností. Jsou i
skupiny sportovcù, kteøí o letních prázdninách nezahálejí. Ivanèické
mažoretky, mladé fotbalistky a hokejisti pilovali své dovednosti v Pøed-
klášteøí u Tišnova, v Moravském krasu na Blanensku a v Unièovì.
Všichni úèastníci táborù si s sebou odváželi nové zážitky, zkušenosti,
dovednosti a navázali nová pøátelství. Že tyto prázdniny byly pro
všechny zúèastnìné pøíjemným odreagováním, bylo možno vyèíst
z jejich spokojených tváøí.                                           Jana Heømanová

Mìsto Moravský Krumlov, spoleènì s Technickou zahradní správou Moravský
Krumlov upozoròuje obèany na rozmístìní nových kontejnerù na tøídìný
odpad. Jedná se o žluté nádoby - typu zvonky, které jsou urèeny na PET
lahve (ne jiný plast!) a slouží spoleènì se zelenými nádobami na sklo ke
tøídìní komunálního odpadu z domácností.
XXŽádáme všechny spoluobèany, aby do tìchto kontejnerù ukládali pouze
odpad, který tam patøí (zmaèkané PET lahve a èisté sklo bílé nebo barevné
s vyjímkou autoskel, skla s drátìnou vložkou, zrcadel a keramiky) a tím ule-
hèili práci pracovníkù TAZS Mìsta Moravský Krumlov, kteøí jej musí prac-
nì dotøiïovat.
XXDále Vás žádáme o maximální využívání Sbìrného dvora, do kterého
mùžete bezplatnì odevzdávat velkoobjemový odpad, jako jsou praèky, led-
nièky, mraznièky, televizory, nábytek nebo nebezpeèné složky komunálního
odpadu, které nepatøí do kontejnerù a popelnic. Jsou to napø. zbytky barev,
rozpouštìdla, baterie, akumulátory, záøivky. Sbìrný dvùr mohou obèané také
využívat k ukládání menšího množství stavební sutì. 
Otevírací doba  je od úterý do pátku (8-12; 14-17 hod.), v sobotu (9-13 hod.
v období letního èasu; 9 - 12 hod. v období zimního èasu ).
XXZapojením obèanù do systému tøídìní komunálního odpadu snížíme
množství ukládaného odpadu na skládku, které jsou trvalou zátìží pøírody
a krajiny, zvýšíme množství složek odpadu, které budou materiálovì a energe-
ticky využity, zlepšíme èistotu obce a životního prostøedí, ve kterém žijeme
a bezpochybnì zamezíme zvyšování nákladù potøebných k likvidaci
odpadù, a s tím spojeného poplatku za komunální odpad.

Odbor životního prostøedí MìÚ Moravský Krumlov, odd. odpadù

foto: J. Kristián           Hasièi v dobových uniformách u støíkaèky z roku 1904

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 15.9. ve 20.00 DVANÁCT DO TUCTU
Rodinná komedie USA

• so 18.9. ve 20.00 DEN POTÉ
ne 19.9. v 17.30 a 20.00 Katastrofický film USA

• stø 22.9 ve 20.00 PÁNSKÁ JÍZDA
Komedie ÈR

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 15.9. ve 20.00 SPIDER MAN 2
Akèní film USA

• ne 19.9. ve 20.00 NON PLUS ULTRAS
Komedie ÈR

• stø 22.9. ve 20.00 PÁNSKÁ JÍZDA
Komedie ÈR

• ne 26.9. ve 20.00 KRÁL ARTUŠ
Dobrodružný film USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• ne 12.9. v 19.00 LEPŠÍ POZDÌ 
NEŽLI POZDÌJI  
Film USA, titulky

• so 18.9. v 19.00 PØED  SOUMRAKEM
Film USA, titulky

• ne 19.9. v 19.00 SPRÁVCE STATKU
Film ÈR

• so 25.9. v 19.00 PETR  PAN
Pohádkový film USA

• ne 26.9. v 19.00 SHREK  2
Film USA

__________________________________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

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.

PETROVICKÁ CHASA VÁS 19. A 20. ZÁŘÍ ZVE NA

TRADIČNÍ   HODY
neděle 19.9. v 16.00 hodin - zavádění

ve 20.00 hodin - hodovní zábava
pondělí 20.9. v 17.00 hodin - zavádění + „strécovský“ hody

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

TRADIČNÍ   VÁCLAVSKÉ  HODY ,

které se konají 25.-27 září v Dolních Dubňanech.
Hraje: Dubňanka, zábavy:Dubňanka a STONES.

Začátek zavádění v 16.00 hodin. Zábavy každý den
od 20.00 hodin. Vstupné: 50 Kč, v pondělí ZDARMA.

DOBELICKÁ CHASA POŘÁDÁ 18. A 19. ZÁŘÍ

TRADIČNÍ   HODY  V  DOBELICÍCH
sobota 18. září od 20.00 hodin hodová zábava

hraje Orfeus
neděle 19. září v 16.00 hodin zavádění

ve 20.00 hodin hodová zábava
hraje Trboušanka

POZVÁNKA
na předvolební setkání občanů s kandidáty KSČM pro volby
do senátu a Jm Krajského zastupitelstva 2004.
- Kandidát na senátora za KSČM ing Augustin Forman, ne-
straník, starosta města Miroslav, krajský zastupitel, 
- kandidáti pro volby do JmKZ s lídrem - ing. Ludvíkem Hekrlem,
a další kandidáti za okr. Znojmo.
Mítink je součástí tradičního posezení „Miroslavský burčák“ dne
26.9 ve 14.00 hod. v areálu zámeckého parku Miroslav. Hosté
setkání: předseda ÚV KSČM, poslanec PS PČR, Doc. PhDr.
Miroslav Grebeníček CSc., poslanec PS PČR a předseda klubu
KSČM, ing. Pavel Kováčik, poslankyně PS PČR, RNDr. Marta
Bayerová a další známé osobnosti stranického života. Srdečně
zvou a na účast se těší OV KSČM Znojmo, ZO KSČM Miroslav. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
• záøí - 110 let Muzea v Ivanèicích. Galerie Památníku A. Muchy,  poøá-
dá  Muzeum Brnìnska, potrvá do 31.10.
• 18.9. - Jižní Èechy - Budìjovický Budvar, klášter Zlatá koruna,
rozhledna Kle• - celodenní poznávací zájezd, odjezd v 7.00 hodin
od Besedního domu, doprava: 290 Kè. 
• 24.-25.9. - Svatováclavské trhy - burèákové slavnosti. Tradièní trhy,
prodej burèáku, kulturní program. Pá - Miks Maž, Fantazie, Mošny,
Ohòové vystoupení. So - Bobrava, Tri Sirius, Mažoretky DDM, Kejk-
líøi - pohádka o Bajajovi, Kompromis. Palackého námìstí. 
• Pøipravujeme: • 1.10. - Mrazík - pohádkový muzikál na ledì - Brno
- hala Rondo, odjezd v 16.00 hod., cena: (vstupenka + doprava) dospìlí
480 Kè, dìti do 12 let 340 Kè, pøihlášky do 15.9. v KIC. • 11.10. 
v 19.00 hod. - Zdenìk Izer a Petr Freund „Televizér“ - zábavný
poøad, kino Réna, pøedprodej od 1.9. v KIC, vstupné: 200 Kè. • 26.10.
- Vídeò - zájezd, muzea. • 1.12. - David Copperfield - show svìto-
známého mága, Brno - hala Rondo, odjezd v 16.00 hod. od Besed.
domu, cena: (vstupenka + doprava) 1240, 840 Kè, pøihlášky do 30.9.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• Komenského nám. 12. (KB - 1. patro) - kanceláøe, poèítaèová uèeb-
na - po - pá 8.00 - 18.00 hod.
• Komenského nám.7. -  uèebny, cvièebna, keramika, pøíležitostné
ubytování, dìtské centrum - po - pá 8.00 - 12.00 hod.
• Tesaøovo nám. (hasièka) -  jazykové uèebny, klub mládeže, od øíjna
otevøen v novém.
• Statek Padochovka - jezdecký oddíl Palma, dennì 14.00 - 19.00 hod.
• 14.9. od 16.00 do 18.00 hod. - Zápis do zájmových kroužkù.
Kroužky cizích jazykù - angliètina, nìmèina, francouština, ruština.
V DDM Ivanèice, Komenského nám. 1 (Komerèní banka - 1. patro).
• 15.-17.9. od 8.00 do 18.00 hod. - Zápis do zájmových kroužkù.
V DDM Ivanèice, Komenského nám. 1 (Komerèní banka - 1. patro).

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• Záøí - výstava koláží a obrazù Antonína Veselého, MìÚ, 1. patro.
• 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.
• Pøipravujeme: • 18.10. v 19.00 hod. - Ivo Jahelka (zpívající
právník) - koncert s názvem „Neznalost zákona neomlouvá“, kinosál.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 17.9. od 14.00 hod. - Krumlovské koleèko, na námìstí TGM,
dopravní akce pro dìti z MŠ, ZŠ a SŠ. Soutìžit se bude na kole,
kolobìžce a koleèkových bruslích pøi èasovce, jízdì zruènosti a vìdo-
mostních soutìžích. Je nutné se nahlásit pøedem v kanceláøi DDM.
• 18.9. - Rovnou za nosem - pìší a cyklo výlet do okolí Krumlova.
Vychází a vyjíždí se od DDM v 10.30 hod. Je nutné se do 16.3.
nahlásit v kanceláøi DDM. 
• 20. a 21. 9. - Den bez úrazù - program pro dìti 4. - 6. tøíd ZŠ, pøi kterém
se hravou a zábavnou formou seznámí s úrazy (nejen dopravními) 
a také s jejich prevencí, v prostorách DDM. 
• 22.9. - Den bez aut - akce pro všechny. Zkusme tento den nechat auta
doma a pøepravovat se pouze pìšky, na kolech nebo místní pøepravou.
• 23.9. - Soutìž v lukostøelbì - v klubu Poškolák, poplatek 5 Kè.
• 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 zví-
øetem.“ „ Jaké by to bylo mít doma nìjaké zvíøe.“ Podepsané výkresy
a literární pøíbìhy odevzdávejte na DDM do 30.9.
• Od 13.9. zaèínají na DDM tyto typy cvièení : 
• Body Styling - po od 17.30 - 19.00 hod. v sále DDM - cvièení pøi
hudbì zamìøené na posilování problémových partií, vede Lenka
Bauerová, poplatek 30 Kè/lekci.
• P-Class - po od 19.00 - 20.30 hod. v sokolovnì - svižný aerobic kombino-
vaný s posilováním problémových zón, urèeno pro zaèáteèníky a mírnì
pokroèilé. Vede Daniela Frimlová, poplatek 30 Kè/lekci.
• Tae Bo - út od 18.00 - 19.00 hod. v sále DDM, moderní druh aerob-
ního cvièení, které kombinuje prvky karate, taekwonda a klasického
boxu s prvky aerobicu, vedou Markéta Stixová s Danielou Olivovou,
poplatek 30 Kè/lekci.
• Bøišní tanec - stø od 18.00 - 20.00, èt od 16.00 - 18.00 hod. v sále
DDM, pro všechny ženy, nezáleží na vìku, kondici ani na postavì,
tanèí Soòa Soukupová, poplatek 50 Kè/lekci.
• Kondièní cvièení - stø od 19.00 - 20.30 hod. v sokolovnì,  kombi-
nace aerobního cvièení a kondièního posilování problémových partií,
vede Daniela Frimlová, poplatek 30 Kè/lekci .
• Zdravotní cvièení - èt od 18.00 - 19.15 hod. v sále DDM, cvièení k
prevenci vertebrogenních obtíží, aneb aby záda nebolela. Vede
fyzioterapeutka Bc. Lenka Bauerová, 50 Kè/lekci. 
• Keramika pro dospìlé - út od 16.00 - 19.00 hod. na DDM, od 21.9.
Zápisné: 500 Kè/pololetí nebo 900 Kè/rok. 

Kulturní a informační středisko Oslavany
• záøí víkendy  - výstava vlajek, fotografií, pohárù a jiných zajímavostí
- k 80. výroèí fotbalu, poøádá TJ Oslavany na stadionì, potrvá do konce záøí.
• záøí, so a ne 9.00 - 17.00 hod. - Muzeum hornictví a energetiky,
Hasièské muzeum, poøádá VSRO a SDH, do konce záøí.
• 25.9. ve 20.00 hod. - Horeèka sobotní noci - diskotéka pro všech-
ny vìkové kategorie, Dìlnický dùm.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec 549 241 175, J. Flíèek 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 19.9. - Setkání turistù a pøíznivcù na místì budoucí rozhledny
V. Menšíka na Hlínì u Ivanèic. Sraz pìších v 10.00 hod. u Èervené
stodoly, zaèátek setkání ve 13.00 hod. Vede A. Moravec. Mìly by stát
základy a podstavec.
• 25.9. - „Jede Kudrna okolo Brna“ - 9. roèník mezinárodního tu-
ristického pochodu . Start a cíl v Brnì-Bystrci, ZŠ Vejrostova 1 (pøed-
poslední zastávka tramvaje è. 1). Start  6-10 hod., trasy: pìší 10, 20, 30,
42, 50 km, cyklo: 20, 40, 70 km. Vede p. Bednáøová, tel.: 737 840 958. 

Program kin
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Auto - moto
•• Profesionální èištìní osobních
a nákladních vozidel. Èištìní
kobercù a èalounìného nábyt-
ku. Ivanèice, Krumlovská 30
(u autobazaru). Tel.: 737 713 696. 
KOUPÍM
•• ARO-M461 vcelku na ND.
Tel.: 736 289 282. 
•• motorové ochrany 3, fázové
0,5-10A. Tel.: 604 663 123.
PRODÁM
•• mazda 626 Dti, 2.0, r.v.98,
naj. 150 tis. km, mech. klima, ve
døevì, rádio, ABS, alu. kola, 4x
el. okna, aerbag, stavitelný vo-
lant, velmi dobrý stav, cena do-
hodou. Tel.:603 852 760.
•• Š Felicie 1,3, r.v. 96, èervená,
naj. 61. tis. km, jak nová, mírná
koroze 5 dveøí, 77 tis. Kè. Tel.:
608 509 176. 
•• 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.
•• komplet. 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 na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750-16C MB 60, vzorek
90%, 2.200 Kè/ks. Tel.: 606 581
533 po 18. hod. Funkèní motor
+ pøevod. (5ti rychlostní) na Avii
21,31,  20.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• Zetor A25, super stav, k tomu
sada kol, startér, chladiè, 22.000
Kè. Tel.: 608 509 176. 
•• rozdìlanou frézu Š motor, vše
k tomu, øezaèku seèkovici s moto-
rem, jednokolovou frézu na bram-
bory, vše levnì. Tel.: 737 414 154.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler,
2 svìtlomety (el. ovl.), ventilá-
tory chlazení, cena dohodou.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• zadní køídlo s brzd. svìtlem
na Š 120, 125 nebo 130, 1.000
Kè. Tel.: 775 120 782. 
•• na VW 1,9 TD, r.v. 89-93 spoj-
kový komplet, nový, nevybal.,
p.c. 5.000, nyní 3.000 Kè, doho-
da. SMS na tel.: 608 523 698. 
•• repas. pøevodovku na Avii,
4 rychlost., 3.800 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone,
205/65, R15, vzorek asi 3 mm,  800
Kè /ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• 5-ti stupò. pøevodovku ze Š 125,
2.500 Kè. Tel.: 604 303 267. 
Byty - nemovitosti
PRODÁM
•• RD v MK k èást. rekonstr.,
nová støecha, 520.000 Kè. Tel.:
605 370 932.
•• pìkný velký byt 3+1 v OV
v Jemnici, tel., vl. plyn. UT.
Tel.: 605 883 293.
•• zdìnou chatu, poschï., se za-
hradou a bazénem v rekr. oblasti
Mohelno. Tel.: 604 262 026.
•• budovu 9x9 m2, vh. jako dílna,
v podkroví možnost zøízení bytu,
150 tis. Kè, dohoda možná. Tel.:
515 323 470 po 20 hod.
•• lukrativní pozemek 2500m,
Oslavany, levnì. Tel.: 732 447 594.
PRONAJMU
•• byt 2+1 v Oslavanech, možno
i s garáží. Tel.: 607 847 759.
•• byt 2+1 v MK na Sídlišti,
volný od øíjna. Tel.:737 252 864.
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 603 841 167.
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 605 604 681.
•• garsonku zaøízenou v MK,
Sídlištì. Tel.:515 320 725.

Stavba - zahrada
PRODÁM
•• stav. vrátek tov. výr., cena do-
hodou. Tel.: 606 769 435.
•• 4ks Ièek, v. 14cm, d. 5,5m,
1.000 Kè/ks, i jednotlivì. Tel.:
723 787 299.
•• stav. kalfas, 50 Kè; engobova-
nou tašku s ochr. nátìrem, 50ks, 10
Kè/ks; kanystry na benzín, plech.
20 l, 100 Kè; Tel.: 605 776 380.
•• 5ks starších silnostìn. beton.
skruží, prùm. 100x60cm, cena cel-
kem 1.200 Kè. Tel.: 604 773 837.
•• vnitøní dveøe, 3/4 prosklené
se zárubní, borovice, nové, cena
dohodou. Tel.: 737 514 758. 
•• litin. kotel Viadrus U 22D, 25
KW, stáøí 2 r. Tel.: 603 381 949.

•• smaltovaný plech na kruhový
bazén, hnìdý, 700 Kè. Tel.: 606
581 533, po 18. hod.
Vybavení domácnosti
PRODÁM
•• chodbovou stìnu se zrcadlem 
a botníkem, bílé skøíòky d. 2,2, 
v. 85, hl. 28cm; 2 peøináèe + 2 vá-
lendy, i jednotlivì; kuch. linku,
3,4m; 120x70cm; kuch. i obýv.
lustr; starý kulatý stolek, 75cm + 2
židle èerné; 2ks prošív. dek, 400
Kè; vyšívaný obraz krajina v zimì,
zarámovaný. Tel.: 605 776 380.
•• novou prošív. pøikrývku z ovèí
vlny na dvojpostel, 1.200 Kè.
Tel.:546 452 089.
•• vyøezávaný stùl, roh. lavice,
4 židle, z modøínu, typ selská
jizba. Tel.: 546 452 089.
•• starší sedaèku, 1 køeslo s úlož.
prost., tm. hnìdý peøináè, velmi
levnì. Tel.: 737 551 084.
•• plyn. prùtok. ohøívaè Mora
370 PO na PB, menší oprava
nutná;  bomba PB, 33 kg a 10.
Tel.: 515 338 211.
Elektro
KOUPÍM
•• oskartu s výr. è. zaè. 00.. nebo
01.. s kreditem i bez, pouze funk-
èní ne zablok. Tel.: 608 523 698.
PRODÁM
•• hifi sestavu Aiwa NSX-AV90,
3xCD, 2xkazeta, 5x repro s Dol-
by-prologic, poškozená kazetová
a CD mechanika, tuner funkèní,
symbol. cena, dohoda. Tel.: 604
575 846.
•• epilátor zn. Braun silk epil,
málo používaný, 1.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• støíhací strojek na psa Moser
1400, témìø nepoužívaný. Tel.:
606 769 435.
•• lednièku Zanussi samood-
mraz. 155 l. Tel.: 605 776 380.
•• nový vysavaè Zepter, PWC100
/1200W, 8 st. filtrace (1r. v zár.),
PC 29.999 Kè, nyní 18.999 Kè,
rychl. jednání sleva 16.999 Kè.
Tel.: 737 622 319.
•• funkèní stolový šicí stroj Singr,
1.000 Kè. Tel.: 605 563 528. 
•• bojler na 120 l, 1.000 Kè.
Tel.: 546 423 377, 732 843 864.
•• naft. kamna a el. troubu, v dob-
rém stavu. Levnì. Tel.: 604262026.
•• ohøívaè vody Eta 2000W, se
smìšovací baterií, PC 3.700,
nyní 1.900 Kè, rok používaný.
Tel.: 736 257 547.
Vše pro děti
PRODÁM
•• nový koèár ètyøkomb., drobná
béžová kostka, použ. 4 mìs., v zá-
ruce, PC 7.100, nyní 3.800 Kè.
Tel.: 515 323 831, 728 271 934.
•• autosedaèka zn. Chicco, polo-
hov. se støíškou, sv. zelený dìtský
motiv, 0- 13kg, PC 1.200, nyní 800
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“
vh. pro dìti na koupání až do 2 let,
650 Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• kolo, model r. 2000, odpruž. se-
dadlo, jako nové, na 5 - 7 let, 1.200
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
Zvířata
KOUPÍM
••kanáry, andulky, korely, zebøi-
èky aj. exot. ptactvo, pro vìtší
množ. pøijedu. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• chov. pár bílých korel, 500 Kè;
chov. pár kak. CC žlut., 900 Kè;
straky, 350 Kè/ks; zebry, 50 Kè,
vše kroužkov. Tel.: 604 303 267.
•• osmaky degu, 100 Kè/ks, odbìr
ihned, Ivanèice. Tel.: 606 928 212.
•• chovný pár fretek tchoøovitých,
st. 1,5 r., 700 K4/pár, ruším chov;
velkého pìkného samce albína,
hodný, ochoèený, 500 Kè. Tel.:
777 877 631.
•• kaèeny èínské, husy èeské i
nìmecké na chov i na zabití. Tel.:
737 117 666.
•• prase, 6.500 Kè. Tel.: 776 648
009, 515 336 646.
•• chov. pár beránkù, 400 Kè, je-
jich 4 mladé, 100 Kè/ks; 2 èerné
chov. samièky s krátk. oušky; 1
samici s delšími oušky, 200 Kè/
ks, ruším chov. Tel.: 777 877 631.
•• proužk. selátka, 75% divoèák,
25% durok,st. 7 týd., vh. na vý-
krm nebo na ochoèení, 1.000 Kè,
odbìr ihned. Tel.: 777 877 631. 
•• strakat. rohatého kozla, st. 1,5 r.,
hodný, netrká, pìkný, vypadá jako
kamzík, jen na chov a vypásání,
1.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata rhodéského ridgebac-

ka, oèkov., odèerv., odbìr ihned.
Tel.: 603 569 672. 
•• 4 mláïátka osmaèkù, nar. 4.9.
K odbìru 20.9. Rokytná u MK.
Cena 100 Kè. Tel.: 728 514 539.
Volejte odpoledne, nebo veèer.
•• štìòata nìmeckého boxera s PP,
odbìr v øíjnu. Tel.: 736 601 626. 
•• štìòata rotvajler s PP po špièk.
rodièích. Št. mají tm. oko a pále-
ní, velké hlavy a silné kostry,
odbìr ihned. Tel.: 723 971 859.
•• Nabízím ke krytí bernského sa-
laš. psa bez PP, pìkný, mohutný;
støedoasij. pastev. psa s PP, neu-
chovnìn, pìkný, pískové barvy se
žíháním. Oba poèetné vrhy, cena
dohodou. Tel.: 777 877 631.
•• 16 l klisnu CT, s PP, hnìdka s
lysinou, 160 kvh, drobnìjší, 100%
zdravá, hodná, temperamentní, ale
zvladatelná, bøezí po synu Ibiska,
18.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• 11 l kobylu fjord s PP, velmi
pìkná, plavá, vh. i na výstavy,
140 kvh, silná v tahu, pod sedlem
pro zkušenìjší, 100% zdravá
a hodná, 5 mìs. bøezí, 20.000 Kè.
Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím jezdìní na soukr. ko-
ních v okolí Ivanèic. K dispozici
velcí i stø. konì. Možnost výuky
jezdìní na jízdárnì nebo vyjížï-
ky do pøírody. Platí stále. Tel.:
777 877 631.  
Hobby
PRODÁM
•• cestovní kolo Favorit, nosiè,
brašny, 1.900 Kè; sklád. kolo
Eska, 1.400 Kè. Tel.: 736 257 547.

Služby
•• Provádíme mokré èištìní
kobercù a èalounìného nábyt-
ku za bezkonkurenèní ceny.
Tel: 608 460 192.

Různé
•• Výklad karet, numerologie aj.
v Ivanèicích. Jestli potøebujete
poradit, vyøešit problémy, nebo
trochu nahlednout do budouc-
nosti, objednejte se na telefonu:
603 497 555

•• Hledám ženu (20 - 40 let) se
støedoškol. vzdìláním k hlídání
9-ti letého syna v dobì od 15.00
-19.00 hod. v Miroslavi. Pøenoco-
vání možné. Kontakt: 776 059 711.
KOUPÍM
•• staré knihy do r. 1800. Tel.:
603 586 855.
•• sváøeèku KF 250 R. Tel.: 723
883 637.
•• krmnou øepu, Tel.: 606 575
472, 515 339 551.
PRODÁM
•• kovadlinu kováøskou 130 kg
+ pøísluš., Ivanèice, dohoda jistá.
Tel.: 737 622 319.
•• døevoobrábìcí stroj hoblovka
š. 200, protah, pila, frézka, dlabaèka,
v. stolu 900, 2x ot., nový, nepouž.,
8.900 Kè. Tel.: 732 853 237.
•• 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, cena 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.
•• bøezová koštata na násadì, drtiè
ovoce (na jablka), vál k zakøížení
(Vari,Tera). Tel.: 515 336 601.
•• prošív. prac. kalhoty d.107, pas
100 cm, 100 Kè, 4 prošív. kabáty,
40 Kè/ks. Tel.: 515 320 657.
•• cisternu na naftu nebo vodu
(4 kolová), 3 m3. Tel.: 728 563 251. 
•• 200 kg brambor, 1 pytel krm-
ných zdarma, vlašské oøechy za
sbìr. Tel.: 515 334 039.
•• brambory na uskladnìní 4 Kè/
kg; krmné 0,80 Kè/kg Tel.: 515
320 688.
•• brambory na uskladnìní. Tel.:
515 320 728.
•• brambory na uskladnìní. Tel.:
515 324 602.
•• brambory na uskladnìní. Tel.:
515 321 160.
•• brambory na uskladnìní žluté
i èervené, ruènì sbírané, kvalitní.
Tel.: 737 117 666.
•• brambory na uskladnìní +
odpad na krmení. Tel.: 736 289
282, 568 866 505.
•• proso žluté, 5 Kè/kg. Tel.: 723
428 899.
Seznámení
•• dva slušní kluci Radek a Bøé•a
hledají dvì hodné sleèny k sezná-

mení, dítì není pøekážkou. Tel.:
776 300 578. 
•• 59-ti letý, pohledný, fin. zajištì-
ný, svobodný hledá živ. partnerku
z okolí Brna. Tel.: 723 683 101.
•• Možná hledám právì Tebe?
Jsem 39/173/82 s 1 záv. Pro nedo-
statek pøíležitosti hledám touto
cestou štíhlou, nìžnou a trochu
i romantickou ženu k obèas.
schùzkám a pozdìji pro trvalý
vztah. SMS na tel.: 731 249 944.
•• Svob. 30/170/63 nekuø. abst.
bez závazku s vlast. domem hledá
z nedostatku pøíležitostí tímto
zpùsobem správnou a tolerantní
holku se smyslem pro humor.
Tel.: 732 426 980. 
•• Je mi 33 let, sil. postavy, mám 2
dìti. Hledám pøítele do 45 let, ži-
vot na vesnici. Tel.: 606 152 103.
•• Je mi 60 let, 159 cm, 63 kg,
nekuøaèka. Hledám muže všestr.
zájmù se smyslem pro humor,
nejlépe motorizovaného. Ráda
cestuji, vaøím. Tel.: 731 187 100. 

Zaměstnání
•• Avon Cosmetic nabízí spolu-
práci ženám, dívkám i babiè-
kám, které mají zájem o kosme-
tiku. Vstup i výstup bez poplatkù,
vstupní materiály zdarma,
provize jistá. Pøi registraci sada
vzorkù + kosmetický balíèek
zdarma. Volejte: 777 969 552.

•• Pøijmu telefonistku pro vyøi-
zování zakázek a jednání s
klienty. Výdìlek 13 tis. Kè. Tel.:
728 913 388. 
•• Otvíráme nové poboèky.
Hledáme zodpovìdné prac. pro
jednání s klienty. Pøíjem: 20-40
tis. Tel.: 607 179 486. 

•• Zaèínáme! Nový projekt
špièkové èeské firmy v oblasti
telekomunikací. Pøíležitost pøi-
výdìlku pro každého, seberea-
lizace pro schopné a pracovité.
Trvalý pøíjem. Osobní konzul-
taci si domluvte na tel. èísle:
604 722 916.

•• Pøijmeme zprostøedkovatele,
telefonistky, obch. zástupce,
pracovníky do kanceláøe. 15-30
tis. Kè/mìs. Tel.: 732 955 885.
•• Zajímavá práce v oboru finanè-
nictví, vysoké provize, kval. pro-
škol., zázemí a servis spol., kance-
láø, tel. atd., volná prac. doba. Po-
žadujeme samostatnost, komunika-
tivnost, ochotu uèit se, praxe v ob-
chodì výhodou. Tel.: 604 202 284.

•• Firma AVON - kosmetická
spoleènost pro ženy nabízí spo-
lupráci. Materiály, katalog
a vzorky zdarma. Pøi registraci
dárek - kosmetický balíèek za
500 Kè. Tel.: 605 250 251.

•• Rozšiøujeme a otevíráme nové
poboèky pro spol. a zodpovìdné
prac. do pozic: OZ, zprostøedkova-
tel, telefonista. Výdìlky dle pozic.
Tel.: 605 105 953.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost. Tel.: 604 817 844. 
•• 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.

•• Hledáme kandidáty na
výpomoc ve výrobì - Rosicko.
Požad. SOU vzdìlání, manuál.
zruènost, zodpovìdnost. Práce
na zauèení na cca pùl roku.
Plat: 50 Kè/hod. Dále hledáme
kandidáty tech. vzdìlání na
pozice zámeèníkù. Požad. SOU,
ideálnì strojní, schopnost ètení
tech. dokumentù, zruènost a
zodpovìdnost. Doba spolupráce
cca pùl roku, mzda 70-80 Kè/
hod. Kontakt: 542 424 521. (p.
Menšík Lukáš)
•• Finanèní poradce hledá spo-
luprac. za úèelem rozšíøení
teamu. Tel.: 605 948 273.
•• Hledáme nìkolik schopných
managerù do pozice øídících pra-
covníkù, kteøí si chtìjí øídit svùj
èas a výdìlek. Tel.: 724 341 718.
•• Pøijmu 2 obch. managery z
okolí MK. Dobré vystupování a
ochota pracovat v teamu pod-
mínkou. Tel.: 605 736 078.
•• Pøijmeme telefonisty, zprost-
øedkov., obch. zást., prac. do kan-
celáøe. 18-40.000 Kè/mìs. dle
pozic, služ. vùz. Tel.:605 254 556.
•• 19-ti letý student z Oslavan hledá
práci na víkendy. Tel.: 608 563 083.

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

Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerceKrumlovští atleti v Aténách
XX/Moravský Krumlov/ Navštívili jsme na tréninku vedoucí Atle-
tického klubu Moravský Krumlov Zuzanu Markovou a trochu jsme ji,
jako pøímé úèastnice letních olympijských her v Aténách, vyzpovídali.
Jaká byla atmosféra a zázemí her: „Mìly jsme s dcerou možnost
zúèastnit se Letních olympijských her v Aténách jako turistky a diváci.
Byly jsme velice zvìdavé, jak Øekové zvládnou pøípravy, bezpeènost
a organizaci her. O Øecích je známo, že to jsou flegmatici, na všechno
mají dost èasu a disciplína jim nic neøíká. A navíc, Øekové byli
zklamáni a uraženi, že nemohli poøádat sté Olympijské hry, které se
konaly v Sydney v roce 2000. Nìkteré vìci také podle toho vypadaly.
S pøáteli jsme projeli celé Øecko, od Solunì po Atény, a první bill-
board poukazující na Lose se nacházel teprve 30 kilometrù pøed
Aténami. Návštìva nìkterých sportoviš• také nebyla velká. Aby Øe-
kové budili alespoò na první pohled dojem pøipravenosti a poøádku,
mìli svùj nepoøádek ukryt. Pøi dùkladném pohledu na okolí jsme zjistili,
že všechen nepoøádek a nehotové vìci mají schované za barevnými
transparenty a vlajkami symbolizující LOH. Typická vlastnost Øekù. 

XXJinak vše probíhalo bez problémù. Doprava na sportovištì a
zajištìní bezpeènosti byly témìø dokonalé. Øeci vyhradili na silnici
jeden jízdní pruh pouze pro úèastníky olympiády. Na každé køižovatce
stáli vždy dva policisté a bezpeènostní kontrola pøi vstupu na každé
sportovištì probíhala velmi dùkladnì. Urèitì stojí za zmínku, že v pruhu
pro olympioniky bylo vidìt opravdu jen autobusy se symboly olym-
piády. Jezdit po Aténách bylo vcelku pohodlné, všude jsme dostávali
mapky s popisem cesty, èísly autobusù na jednotlivá sportovištì. Pokud
jsme nìco nevìdìli, nebyl problém se zeptat pomocníkù, kterých bylo
všude dost a velice ochotnì odpovídali na jakýkoliv dotaz. 
XXOsobnì jsme se zúèastnili na olympijském stadionu pod olympi-
jským ohnìm prvních disciplín desetibojaøe Romana Šebrdleho - 110
metrù pøekážky, skok daleký, vrh koulí, hod diskem, 100 metrù sprint
a skok o tyèi. Tam jsme také hovoøili s jeho manželkou Evou, která
byla velmi nervózní a samozøejmì držela palce. Zážitek je nepopsa-
telný a nezapomenutelný. Celý stadion skandoval „šéba, šéba, šéba“.
Slovy se vyjádøit ta úžasná atmosféra nedá.
XXNa stadionì neprobíhal jen desetiboj, ale i rùzné kvalifikace nebo
rozbìhy. Rozbìhy na 200 metrù mužù i žen, kde jsme fandili Jirkovi
Vojtíkovi. Kromì atletiky jsme se zúèastnili triatlonu, plavání, jízdy
na kole a bìhu. S celým brnìnským fan klubem Filipa Ospalého
a Renaty Berkové jsme po dva dny fandili jako o život. Všude vláli
èeské vlajky a transparenty námi vyrobené. Pøes velmi pøísná bezpeè-
nostní opatøení trojí kontroly na nás udìlala nejvìtší dojem návštìva
olympijské vesnice a pøijetí pøedsedou èeských olympionikù a místo-
pøedsedou èeského olympijského výboru p. Františkem Dvoøákem
v hlavním støedisku naší výpravy. Prohlédli jsme si místnost V.I.P.,
ordinaci lékaøù, tiskové støedisko a pokoje sportovcù. Prošli jsme si  celou
vesnici a potkávali vrcholové sportovce z celého svìta. Celková
atmosféra byla srdeèná a pøátelská.“                                        /mask/
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•  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


