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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 

Palackého 113, 672 01 Mor. Krumlov
Telefon: 515 322 833  

PPRROODDEEJJNNYY::

Miroslav
Husova 76

Tel.: 775 708 123

Moravský Krumlov
Pionýrská 539

(za čerpací st. EURO OIL)
Tel. a Fax: 515 323 937

e-mail: krumlov@whccerny.cz

Znojmo
Tyršova 1

Tel.:  515 223 995
Fax : 515 223 996

e-mail: znojmo@whccerny

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ TZB, MONTÁŽE A SERVIS
VODOINSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ A PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY

!!! VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY !!!
PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLYNOFIKACI

V MĚSÍCI ŘÍJNU A LISTOPADU

FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., 
Stavebně obchodní a inženýrská spol. s r.o.

Provozovna: Čajkovského 1, 616 00 Brno 
Tel.: 541 243 530, Fax: 541 243 530

Inženýrská činnost ve výstavbě,
kompletní poradenská činnost

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

Realitní činnost:
Pronájmy a prodeje komerčních objektů a pozemků
Zajiš ování znaleckých posudků a tržních ocenění 

Ostatní zprostředkovatelská činnost

XX/Ivanèice/ V pondìlí 13. záøí
byl slavnostnì otevøen nový centrál-
ní pavilon ivanèické nemocnice.
Po tøech letech pøíprav a výstavby
tak byla otevøena moderní budo-
va splòující vysokou úroveò péèe
o pacienty a komfort personálu.
Otevøení se zúèastnili hosté, mezi
nimi bývalý ministr zdravotnictví
Prof. Bohumil Fišer, poslanec
ÈSSD Mgr. Michal Hašek, sená-
tor Dr. Tomáš Julínek, Ing. Karel
Doležal - námìstek ministrynì zdra-
votnictví, starostové okolních mìst
a obcí a øeditelé nemocnic. 
XXZámìr rekonstruovat ivanèic-
kou nemocnici padl v roce 2001.
Podaøilo se získat registraci dané
akce u ministerstva zdravotnictví,
èímž se dostala do státního rozpoè-
tu. Celá akce nese oficiální název
„Nemocnice Ivanèice - rekonstruk-
ce a dostavba“. Jedná se o inves-
tici v hodnotì cca 300 miliónù
korun a dalších 15 miliónù pøijde
na vybavení interiérù.
XXØeditel Hrubeš o novì otevøe-
ném pavilonu øekl: „Celá budova je
mezi dvìma lùžkovými pavilony.
V pøízemí je rehabilitace a velký
rehabilitaèní bazén. První patro
je ambulantní, kde by mìly být
koncentrovány prvotní vyšetøení,
tzn. chirurgické oddìlení a LSPP,
které bude zajiš•ovat pøednemoc-
nièní péèi. Navazují dvì rentgeno-

vá pracovištì, nutné k základnímu
vyšetøení. V dalším patøe je labo-
ratoø, tj. oddìlení klinické bioche-
mie, které zajiš•uje laboratorní
vyšetøení pro celou nemocnici
a jednotka sdružené intenzivní
a resuscitaèní péèe ARO. O patro
výše je dominantní èást nemoc-
nice, operaèní sály a centrální ste-
rilizace. Budova je urèena hlavnì
pro chirurgii a internu. Je vybavena
moderními 2 a 3 lùžkovými pokoji
se sociálním zaøízením, splòují-
cími celosvìtový standard.“ 
XXVyužili jsme této pro mìsto
i široké okolí významné události,
a zeptali se bývalého ministra
zdravotnictví Prof. Bohumila
Fišera, jak vnímá otevøení této
nové nemocnice. „Já jsem vždycky
rád, když se otevírá nové zdra-
votnické zaøízení. Nemocnice
v Ivanèicích byla vždy známa
kvalitou svých zdravotnických
pracovníkù. Z Brna sem jezdila
spousta lidí a chválili si to tu více
než v samotném Brnì. Jsem rád,
že tu budou mít dùstojné prostøedí
jak pacienti, tak i lékaøi a sestry.“
XXSenátora Dr. Tomáše Julínka
jsme se zeptali, zda nemocnice
a investice do ní má budoucnost.
„Já o tom nepochybuji, jsem si
vìdom, že oblast Brno - venkov
je samostatná oblast a je velmi
blízko Brna - mìsta. V samotném

Brnì je hodnì zdravotnických
zaøízení a jsou nastaveny tak, aby
vyhovìly všem požadavkùm obèa-
nù. Je známo, že oblasti Brno -
venkov se dostává ménì pozor-

nosti, a oproti tomu napøíklad
v Brnì chybí dostateèný poèet
rehabilitaèních zaøízení a tento
nový pavilon má velmi moderní
rehabilitaèní centrum.“      /mask/

Krumlovský zámek předán
XX/Moravský Krumlov/ Ve ètvrtek 16. záøí pøedal správce konkursní
podstaty historický objekt zámku novému majiteli, firmì Incheba.
Ta byla zastoupena øeditelem pražské poboèky Ing. Jaroslavem Èepkem.
K zámìrùm Incheby se zámkem uvedl: „V rámci postupných krokù
jsme pøijeli zámek fyzicky pøebrat, spoleènì s mými kolegy z Prahy
a Bratislavy. Máme postupný scénáø, aby na konci byl opravený zámek,
i když je k tomu v této fázi ještì hodnì daleko. Je zpracovaná studie,
která maximálnì respektuje historii tohoto zámku, to znamená, že nebu-
deme pøicházet s nìjakými necitlivými pøestavbami. Naopak to, co je
na tomto zámku krásné a v této dobì ponièené, chceme renovovat
do pùvodní podoby.“
XXV souèasné dobì se pøipravují podklady pro územní øízení. Není to
otázka dnù ani týdnù, bude to samozøejmì trvat déle. Do konce
letošního roku by mìla být tato etapa dokonèena a v pøíštím roce by
mohly být zahájeny první práce. Rekonstrukce bude rozdìlena do více
èástí. Náklady na opravu, tak jak jsou kvalifikovanì odhadnuté, jsou
obrovské a nedají se zvládnout najednou.                                   /mask/

Projekt ochrany povodí řeky
Dyje II. přinese finance
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlovì se úspìšnì rozjíždí
Projekt ochrany vod povodí øeky Dyje - druhá etapa. Projekt Dyje II.
se zabývá pøedevším prioritami v oblasti èištìní odpadních vod.
Moravský Krumlov z tìchto prostøedkù hodlá rekonstruovat kanali-
zaèní a vodovodní øad na ulici Zámecká, tj. od námìstí T.G.M. až po
køižovatku ulic Ivanèická a Znojemská. Poté bude rekonstruována tolik
diskutovaná vozovka, financovaná SÚS. 
XXÈeská republika stanovila pro poskytování z kohezního Fondu
soudržnosti v oblasti životního prostøedí podmínky, které naplòují cíle
ekologické politiky Evropské unie. Možnými oblastmi jsou: èištìní
odpadních vod, zajištìní množství a jakosti pitné vody, nakládání
s odpady, ochrana ovzduší a klimatu a odstraòování ekologických
zátìží. Dyje II. je rozložena na území tøí krajù a šesti okresù. Jsou
v nìm zahrnuty èlenské subjekty svazku Vodovodù a kanalizací mìst
a obcí, sídlící v Brnì. Mìsto Moravský Krumlov jako èlen svazku se
v souèasné dobì nachází ve fázi pøíprav vèetnì výbìrového øízení.
Realizace bude v pøíštím roce, životnost investice je asi 30 let.    /jak/

Nový pavilon v ivančické nemocnici

REVIZE PLYNOINSTALACE ZDARMA

foto: mask



XX/Tavíkovice/ V Tavíkovicích
se dne 22. záøí uskuteènila akce
spojená s ukonèením obnovy
rybníka Panský nacházejícího se
v areálu Ústavu sociální péèe. Do
programu, který byl peèlivì pøi-
praven se zapojili i klienti ÚSP
Tavíkovice, pozvaní klienti
z ÚSP Klentnice u Hrušovan n/J,
Skalice a Pístina u J. Hradce.
Pozvání pøijali starostové okol-
ních obcí, èlenové zastupitelstva
kraje a odboru sociálních vìcí
KrÚ, sponzoøi a široká veøejnost. 
XXØeditel ústavu Ing. Havlásek
spolu se starostou Tavíkovic
Jaroslavem Blahou pøestøihli
pásku na hrázi rybníka. Rybník
bude sloužit pøedevším potøebám
ústavu - k oddechu, odpoèinku
a projížïkám na loïce. Místní
rybáøi vysadí do rybníka kapry,
aby mohl sloužit i k rybolovu. 
XXRevitalizace rybníka Panský

v Tavíkovicích zapoèala na konci
roku 2003. Celková investice
ve výši tøí miliónù korun byla
financována ze systémové dotace
státního rozpoètu, z rozpoètu
ministerstva životního prostøedí
a programu revitalizace øíèních
systémù. Projekt zpracovala pro-
jekèní kanceláø Ing. Kùrky z Pøe-
louèe a stavbu provedla firma
Aquasys s.r.o. Žïár nad Sázavou. 
Ozdobné zábradlí na mostku
zhotovil umìlecký kováø, který
vykonává civilní službu v ústavu. 
Výsadba døevin na bøehu bude
provedena z vegetaèních dùvodù
až v øíjnu. Následná kolaudace
celé stavby bude na pøelomu øíjna
a listopadu letošního roku.
XXRybník prošel celkovým odbah-
nìním, protože pøed zapoèetím
prací šlo jen ztìží mluvit o ryb-
níku, spíše šlo o jakýsi køovinatý
moèál. Byla provedena oprava

hráze, prùtokového a bezpeènost-
ního pøelivu. V prùbìhu stavby
byla na vìtší èásti bøehu objevena
kamenná zídka. Výmìra rybníka je

pùl hektaru a maximální hloubka
4,5 metrù. Stavba respektuje pøísné
požadavky ochráncù životního
prostøedí i památkáøù.         /jak/

Slavnostní otevření rybníka Panský v Tavíkovicích

XX/Moravský Krumlov/ V sou-
èasné dobì bdí nad bezpeèností
obèanù, ochranou majetku a do-
držováním poøádku v Morav-
ském Krumlovì tøi subjekty.
Policie ÈR, Mìstská policie a Bez-
peènostní agentura Trebi.
XXV souvislosti s redukcí Mìst-
ské policie v Moravském Krum-
lovì nastal s úèinností od 1. záøí
nový režim služeb. Jedná se
pøedevším o rozpis služeb v jed-
notlivých lokalitách, pøesné speci-
fikování pracovní náplnì pro

ranní, odpolední i noèní smìnu.
Slouží se ve dvojicích, ranní smì-
na od 6 do14 hodin, odpolední
14 - 22 hodin, noèní dle potøeby
a z pátku na sobotu od 22 do 6
hodin, v sobotu není odpolední
smìna a nedìle dle potøeby.(!?)
Støeží lokality vnitøního mìsta,
Sídlištì, Kavalírku, ale i Rakšice,
Rokytnou a Polánku.
XX„V souèasné dobì je ve službì
sedm strážníkù mìstské policie.
Pùvodní stav byl 13, ale na zákla-
dì tlaku veøejnosti a z úsporných

opatøení se situace musela øešit“,
uvádí místostarostka Marie Vala-
chová a dodává: „Myslím si, že
se pøistupovalo k optimalizaci
velmi zodpovìdnì. Byla prove-
dena analýza MP v Moravském
Krumlovì a probìhla jednání
v jiných mìstech, jak funguje MP
tam. Závìrem vyplynulo, že pro
mìsto by byl dostateèný poèet
strážníkù v poètu sedm.“
XXMìstští strážníci pøedevším
kontrolují dodržování poøádku
ve mìstì, monitorují pøechody
pro chodce hlavnì s pohybem
dìtí, zajiš•ují poøádek pøi kul-
turních akcích a dohlížejí nad
dodržováním vyhlášek mìsta.
Sledují silnièní provoz, kontrolují
pejskaøe, èerné skládky a moni-
torují pohyb cizích osob ve mìstì. 
XXFirma Trebi zaèala v Morav-
ském Krumlovì pùsobit od 1.
èervence. Hlavní náplní její èin-
nosti je ochrana majetku pro-
støednictvím elektronických bezpeè-
nostních systémù pøipojených
na pult centralizované ochrany.
Zásahová jednotka je umístìna
ve firmì Vertex, kde ovšem není
po celou dobu, protože objekty
kontroluje namátkovì i fyzicky.
Po pøepojení objektù z pùvod-
ního PCO se situace stabilizovala

a nyní probíhá normální provoz,
sestávající se z 24 hodinového
monitorování støežených objektù,
výjezdù k poplachovým událos-
tem a kontrol støežených objektù.
Za dobu, po kterou agentura
poskytuje své služby, u støeže-
ných objektù ke vloupání nedošlo.
Byly jen zaznamenány poplachy
zpùsobené nesprávným  použitím
kódovacího zaøízení.
XXPolicie ÈR poøádkové obvodní
oddìlení v Moravském Krum-
lovì plní úkoly spojené s ochra-
nou poøádku v regionu, pøijímá
oznámení o trestných èinech
a pøestupcích, pátrá po osobách,
dohlíží nad bezpeèností a plynu-
lostí silnièního provozu, odhaluje
a zjiš•uje pachatele trestných èinù,
koná vyšetøování, vede obsáhlou
evidenci, statistiku a vyhlašuje
celostátní pátrání.
XXMohlo by se øíci, že Krumlov
je díky tìmto tøem subjektùm
bezpeèné mìsto. Obecný názor,
že „mìstských je málo, Trebi
neznají pomìry ve mìstì  a státní
nestíhají jezdit po okrese“ do-
kládá i fakt stále se zvyšujícího
poètu pøedevším loupeží a krádeží. 
Zda je to jev pouze doèasný, nebo
za vším stojí redukce mìstských
strážníkù, je brzo hodnotit.     /jak/
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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

Kruhový objezd ve Višňovém
XX/Višòové/ Ve Višòové se bude z dùvodu vìtší bezpeènosti na námìstí
stavìt kruhový objezd. Èasto tu docházelo k nebezpeèným dopravním
situacím, mnohdy konèícím støetem automobilù. Proto bylo schvá-
leno, vybudovat kruhový objezd. Celá investièní akce je rozdìlena
do dvou základních èástí. Nejdøíve se musejí vybudovat obrubníky, kana-
lizace deš•ové vody, chodníky, veøejné osvìtlení, což je úkol obce.
Poté pøijde na øadu Správa a Údržba Silnic, která dobuduje vozovku
s povrchy, a to i s tøemi výjezdy z námìstí. Finanèní prostøedky z Jiho-
moravského krajského úøadu ve výši 5 miliónù již byly odeslány na
SÚS. Obec se bude podílet vlastními prostøedky ve výši 1,1 milionu
korun. Pøípravné práce, projektová dokumentace a stavební povolení
je již vyøízeno. Jak nám øekl starosta obce Jan Daniel: „Výstavba má
být zapoèata v øíjnu. Dokonèení se plánuje v prùbìhu zimy. V pøíštím
roce bude vysázena zeleò. Doufáme, že nový vzhled námìstí pøispìje
k bezpeènosti silnièního provozu a zároveò zkrášlí naši obec.“    /jak/

Referendum bylo odloženo
XX/Miroslav/ Na 13. zasedání Zastupitelstva mìsta Miroslavi bylo
rozhodnuto, že referendum k pøípadnému prodeji zámku se nebude
konat v termínu voleb do krajského zastupitelstva 5. - 6. listopadu.
Veøejné referendum bylo posunuto na první ètvrtletí pøíštího roku.
Pøesný termín nebyl blíže urèen. 
XXRadnice v Miroslavi celou záležitost s referendem konzultovala
s Jihomoravským krajským úøadem. Z toho vyplynulo, že musí být
zøízeny samostatné volební místnosti s minimálním poètem ètyø èlenù
komise. Další otázkou bylo financování. Pokud by se referendum
konalo v termínu krajských voleb, prodražily by se jeho náklady.
Staèilo by zorganizovat ho pouze v jednom dni. Pøedbìžné náklady
byly vyèísleny na 40.000 korun. Aby referendum bylo platné, musí se
ho zúèastnit 50 % oprávnìných volièù. Vedení radnice se obává malé
úèasti. Pøed vyhlášením referenda ještì probìhne osvìta mezi obèany.
XXV souèasné dobì jsou evidováni ètyøi zájemci o koupi zámku,
v rùzném stádiu jednání. Koneèná stanoviska budou ale až po výsledku
referenda. Dle našich informací, jeden ze zájemcù uvažuje o upuštìní
od zámìru zámek koupit, z dùvodu prodlužujících se jednání. Oslovená
firma chtìla zaèít s pracemi na jaøe 2005, což nemusí být pravda.   /mask/

Silniční průtah Miroslaví
XX/Miroslav/ Na zastupitelstvu konaném v pondìlí 20. záøí byl
diskutován a shrnut dosavadní prùbìh výstavby silnièního prùtahu
mìstem. Dle projektové dokumentace a v souvislosti s výstavbou
byly odstranìny nìkteré stromy. Provedla se oprava fasády zámecké
zdi podél silnice, dle požadavkù památkáøù. V prùbìhu zemních prací
se objevily dva dùležité faktory. Jedním jsou nízko položené inže-
nýrské sítì, které budou muset být pøeloženy. Druhým je objevení vin-
ných sklepù pod vozovkou. Pøivolaní archeologové ve sklepech nic
cenného nenašli. Uèinila se ale preventivní opatøení. Bagry musí
používat ploché lžíce bez zubù, pro pøípad archeologicky významného
nálezu. Obì tyto neèekané komplikace budou mít pravdìpodobnì
za následek prodražení stavby. Nebylo s nimi totiž poèítáno v rozpoè-
tových nákladech. I když již pøedem bylo s touto možností poèítáno
ve smlouvì o dílo s dodavatelem, která byla stanovena pevnou èástkou.
Pøesto je rezerva i v rozpoètu mìsta. Také SÚS, jenž se podílí 50%
na nákladech, má pøípadnou rezervu, ale jen na komunikace. 
XXV pøípadì druhé etapy, jenž se má zaèít v pøíštím roce, se již nyní
ví o nejménì tøech sklepích, na které by se mohlo bìhem výkopových
prací narazit. Také se nafocují a dokumentují domy, aby jejich majitelé
pozdìji nevyžadovali náhradu na mìstì za popraskanou fasádu, která
na nìkterých domech je porušená již dnes. Objízdná trasa pøes
Miroslav vedená ulicemi Rybnièní, Václavov a Èeská, se opraví až po
skonèení druhé èásti rekonstrukce komunikací.                           /jak/

•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY

A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE

BYTOVÝCH JADER

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

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

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

SSppoorrttoovvnníí
oobbcchhoodd sport 

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

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

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

VODA • TOPENÍ • PLYN
nám. T. G. Masaryka 40                   tel.: 515 322 231
Moravský Krumlov                                 603 841 167

Realitní kanceláø
Bohumil Kališ Vám nabízí:

• sepsání kupních, darovacích, smìnných, 
nájemních smluv

• tržní odhady nemovitostí
• sepsání poslední vùle - závì•
• prodej, koupì, darování, pronájem nemovitostí
• veškerý právní servis pøi pøevodu nemovitostí

Nad městem bdí tři bezpečnostní složky

TRUMFNĚTE SOUSEDA
VÝHODNÝM POVINNÝM

RUČENÍM

ČASOVĚ OMEZENO DO 25.10.2004

ZMĚŇTE POJIŠŤOVNU
PŘEVEZMEME I VÁŠ BONUS !!!

(např. Škoda Favorit již za 5,90 Kč denně)

VOLEJTE IHNED
Krontorádová J., tel.: 603 532 242

ilustraèní foto redakce                                       foto: MP Moravský Krumlov

foto: jak

ZAHÁJEN PRODEJ KOMPLETNÍ
HOKEJOVÉ VÝSTROJE !

• velký výběr obuvi, oděvů a kopaček
zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, ...

• lyže a lyžařské potřeby
• tenisové rakety

zn. KNEISSL, BABOLAT, HEAD, WILSON

na vybrané zboží SLEVY  AŽ  60%

MM

JOSEFJOSEF REITERREITER
TTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍTTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍ

VVÝÝRROOBBAA
EEUURROOOOKKEENN,,

DDVVEEØØÍÍ,,
NNÁÁBBYYTTKKUU

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



XX/Region/ V poslední dobì se
stále èastìji hovoøí o bývalé zno-
jemské Frutì. Znojmo je okres
pøevážnì zemìdìlský a léta zde
chybí zpracovatelský prùmysl.
Na základì varovných indícií
o budoucnosti tohoto odvìtví jsme
se zeptali nìkterých kandidátù
na post senátora. 

XXPrvním osloveným byl Ing.
Augustin Forman. V jakém stádiu
jsou Vaše vyjednávání se souèas-
ným vlastníkem areálu bývalé
Fruty v Miroslavi, firmou Akton?
XX„Situace je složitìjší. Po skon-
èení dražby jsme se s novými
majiteli dohodli, že se budeme
o problémech a aktivitách, které

se budou odvíjet kolem tohoto
areálu, vzájemnì informovat. To
trvalo pouze mìsíc. Od té doby
nekomunikují, by• jsme se o spo-
jení snažili nìkolikrát. Vždy nám
bylo odpovìzeno, že o využití vy-
jednávají s nìmeckým zájemcem.
Souèasná situace je taková, že ten
kontakt není. Sledujeme prùbìh,
co se v areálu dìje a jsme pøes-
vìdèeni o tom, že Akton se o ne-
movitost zaèíná starat. Provádí
údržbáøské práce, o kterých jsme
informováni. Pracovníci, kteøí tam
jsou zamìstnaní, tvrdí, že pøipra-
vují areál k prodeji pro pøedem
stanoveného investora.“
XXJak konkrétnì se chcete zasa-
dit o snížení nezamìstnanosti,
když za Vaší úèasti ve vedení
firem docházelo k úbytku pra-
covních míst, v nìkterém pøí-
padì i k pozdìjší likvidaci:
XX„Pokud máte na mysli Frutu
Miroslav a Frutu Znojmo, tak
v téhle vìci jsem naprosto klidný.
Do Fruty Miroslav jsem nastoupil
dva roky pøed sametovou revolucí.
V roce 1991 jsem byl povìøen
vedením znojemské a miroslav-
ské Fruty. Po roce jsem požádal
o uvolnìní z funkce ve Frutì
Znojmo. Tehdy mi nebylo vyho-
vìno, protože jsem se chtìl vrátit
do Miroslavi a bylo rozhodnuto,
že zùstanu ve Znojmì. Co se týká
miroslavské Fruty, tak v roce
1991 byl do funkce øeditele jme-
nován Ing. Pelán, který ji vedl
tuším tøi roky a po tøech letech
šla do privatizace, a privatizací
došlo k její likvidaci. Takže moje

úèast tam vùbec žádná nebyla.
Co se týká znojemské Fruty, tam
jsem byl do roku 1995. Nebyla
vùbec v likvidaci, já v rámci urèi-
tých problémù a nedohod s maji-
teli jsem požádal na základì
manažerské smlouvy o uvolnìní
z funkce. V roce 1996 jsem odešel,
a Znojmia existovala. Já se ne-
cítím být úèastníkem nìjakého
likvidaèního procesu ani v jedné
ani v druhé konzervárenské firmì.“
XXDalší oslovenou byla starostka
Vedrovic Mgr. Anna Gigimovová.
Paní starostko, v úterý 21. záøí
jste osobnì navštívila ministra
spravedlnosti Pavla Nìmce
z dùvodu nevyjasnìné situace
kolem konzervárny Znojmia, jak
jste poøídila?
XX„Panu ministrovi jsem pøedala
materiály, které jsem mìla k dis-
pozici, o dané záležitosti jsem ho
ústnì informovala. Pan ministr
pøislíbil, že se bude likvidací kon-
zervárny Znojmia zabývat a zajistí
prošetøení celého procesu kon-
kurzní podstaty, vèetnì navrácení
ochranné známky. Vìøím v mož-
nost øešení a budu s panem minis-
trem v kontaktu.“
Pana Jaroslava Paøíka jsme se
zeptali. Pane Paøíku, jste úspìšný
podnikatel, jak by se dalo znovu
oživit zpracování ovoce a zele-
niny na Znojemsku?
XX„Starý areál Znojmie je pro
obnovení výroby a nainstalování
moderních technologií nepoužitel-
ný. Pøesnì vidím novou mrazírnu
a jednoduchou pøízemní budovu
továrny, nabitou supermoderními
linkami, na zelené louce u Znoj-
ma. Firmu na zpracování ovoce
jsme s bratrem založili v Belgii
a dodnes výbornì prosperuje,
takže problematiku znám. Chci
osobnì oslovit zahranièní podni-
katele z konzervárenského a zpra-
covatelského prùmyslu a nabíd-
nout jim Znojmo jako vhodnou
lokalitu pro jejich investice.
Nezbytností je však vylepšení
dopravní infrastruktury a vytvo-
øení prùmyslové zóny.“        /jak/

Otevřeno informační místo
pro podnikatele a firmy
XX/Moravský Krumlov/ Na krumlovském mìstském úøadì bylo
v úterý 21. záøí otevøeno Informaèní místo pro podnikatele. Mìsto
spoleènì s Okresní hospodáøskou komorou Brno zahájili zkušební
provoz Regionálního informaèního místa. Cílem projektu je pøinést
informovat podnikateli až do místa jeho podnikání. Centrum bude
poskytovat informace o podmínkách a zmìnách podnikatelského
prostøedí v rámci EU a jednotném evropském trhu, o legislativì. Bude
informace o programech podpory MSP, nabízet vzdìlávací programy,
právní a ekonomické specializované poradenství, zajistí individuální
konzultace k problematice EU. Zájemci zde najdou komerèní nabídky
a poptávky z tuzemska i zahranièí a informace o produktech podporu-
jících podnikání na regionální i celostátní úrovni. Pøímá podpora MìÚ
Moravský Krumlov je v poskytnutí prostor velké zasedací místnosti,
kde bude mít informaèní centrum sídlo. Pracovníci centra Moravský
Krumlov budou podnikatelùm osobnì k dispozici jednou týdnì, vždy
v úterý od 8. do 15. hodin.                                                     /mask/

Premiér Stanislav Gross
navštívil „atomku“
XXJadernou elektrárnu Dukovany navštívil na své cestì z Meziná-
rodního strojírenského veletrhu v Brnì premiér ÈR Stanislav Gross.
V doprovodu generálního øeditele ÈEZ Martina Romana a pøedsed-
kynì Státního úøadu pro jadernou bezpeènost Dany Drábové si pro-
hlédl stavbu rozšíøení meziskladu použitého paliva i stávající mezi-
sklad na 600 tun paliva v Dukovanech. Ten je po dvacetiletém provozu
elektrárny témìø zaplnìn. Pøi odchodu z elektrárny Stanislav Gross
zhodnotil zaøízení meziskladu jako bezpeèné a velmi dobøe zabezpeèené.
XXObdobný mezisklad plánuje postavit spoleènost ÈEZ v Jaderné
elektrárnì Temelín pro použité na palivo z obou blokù této jaderné
elektrárny. Jeho stavba bude jako první èeská stavba projednávána
podle Arnhumské úmluvy mezinárodnì. To znamená, že vlivy stavby
temelínského meziskladu na životní prostøedí budou muset být pro-
jednány i na území sousedících státù Rakouska a Nìmecka. Podobnì
tomu bylo s projednáním zmìn v projektu Temelína, kde ale mezi-
národní projednání bylo krokem dobré vùle Energetické spoleènosti
ÈEZ a èeské vlády.

Petr Spilka, mluvèí ÈEZ-Jaderná elektrárna Dukovany

Odstřel skalního masivu
způsobil nemalé škody
XX/Oslavany/ Oslavany v prùbìhu uplynulých zhruba ètrnácti dnù
zažívaly menší výbuchy. Jednalo se o plánované støelecké a
destrukèní práce za úèelem odstranìní uvolnìného skalního pøevisu.
Firma provádìjící destrukci nemohla odstranit skalní pøevis jednou
náloží, protože tak obrovský kus skály by zlikvidoval domy pod ní.
Proto se skála odstøeluje po menších èástech. I když je dopadové pole
zajištìno kevralovými sítìmi, ke škodám dochází. Uvolnìné balvany
a su• se valí na domy a sítì nìkteré z nich pouze zpomalí. Byli jsme
svìdky jednoho z dílèích odstøelù a jeho následkù. Balvan asi o váze
25 kilogramù prorazil sí• a skonèil na dvoøe jednoho z domù. Na své
cestì staèil zlikvidovat èást støechy kùlny, okapy, zábradlí, schody
a zeï s okenním parapetem. Èást prací se provádí trhací metodou. Vyvrtá
se díra, do které se nasype rozpínací hmota, zalije se vodou a nepro-
dyšnì uzavøe. Hmota se rozpíná a tlakem uvolní kamenný blok.   /mask/
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Zveme Vás do prodejny

BBEENNEE
J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

U nás

ušetřít
e !
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tel.: 515 321 057 mobil: 602 520 793, 602 758 327
fax: 515 321 055 e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov

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

Rozjedou se konzervárny na Znojemsku?

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ A CHODNÍKOVÉ DLAŽBY

oznamuje zahájení

VÝROBY A PRODEJE
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
A BETONOVÝCH VÝROBKŮ
ZA ZAVÁDĚCÍ CENY

Adresa provozovny: Moravský Krumlov,
železniční stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin

IERACO - WECH s.r.o.

K článku „Proč je zastaven provoz
čerpací stanice LPG v Ivančicích“
XXV nadepsaném èlánku zveøejnìném v minulém èísle Zrcadla se
p. Vendulka Krejèí za firmu Stavebniny Plus snaží mnoha slovy vsuge-
rovat ètenáøùm myšlenku, že provoz èerpací stanice LPG byl zastaven
pro chybu stavebního úøadu a pro nepøízeò Mìsta Ivanèice. Pravá pøíèina
je však v tom, co sama p. Krejèí  vyjádøila v úvodu svého èlánku ve vìtì:
„ ... a firma se domnívala, že doèasnost stavby je tím vyøešena a provoz
mùže být neomezený“. Každý z nás ví, že když má povolení na dobu
urèitou (stejnì jako napø. obèanský prùkaz vydaný do ...), musí si vèas
požádat o prodloužení platnosti nebo o vydání nového dokladu. A to
firma prostì neudìlala (zapomnìla? nebo považuje povolení státních
orgánù pro svoji podnikatelskou èinnost za zbyteèné papíry?) a odpovìd-
nost za dùsledky svého pochybení se pokouší pøenést na jiné. Ovšem
tak jako si obèan musí sám pohlídat napø. dobu platnosti obèanského
prùkazu a nikoho nenapadne oèekávat to od správního orgánu, který
doklad vydal, stejnì tak si musí platnost svých materiálù pohlídat pod-
nikatelský subjekt. Nu a rozdílný názor paní Krejèí a bezpeènostní
rady mìsta na bezpeènost provozu LPG je pochopitelný. P. Krejèí má
samozøejmì na zøeteli komerèní zájem firmy Stavebniny Plus.
Bezpeènostní rada zøízená právì proto, aby pøedvídala mimoøádné
události a navrhovala opatøení k jejich pøedcházení, je vedena širším
zájmem a bezpeènost ivanèických obèanù považuje za pøednìjší než
jednu z obchodních aktivit firmy Stavebniny. Na závìr již jen struènì:
Vedení mìsta do samostatného rozhodování státní správy nezasahuje.
Je soustøedìno na vlastní záležitosti, zejména na zlepšení finanèní
situace a rozvoj mìsta. A pokud vùbec projednává s nadøízeným
orgánem záležitosti nìkterých obèanù èi firem, pak je to výhradnì
na výzvu krajského úøadu a to v dùsledku jejich vlastních opakova-
ných stížností.                                          dr. Adam, starosta Ivanèic

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

foto: jak    Bývalá miroslavská Fruta

Provádíme:
• montáž elektrických zařízení 
• revize ručního nářadí přístrojem SECUTEST
• montáž hromosvodů • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvětlení
• projektová dokumentace
• revize domovních rozvodů

a pouličních osvětlení

Nabízíme:
• veškerý elektroinstalační materiál,
• ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sušičky

a jiné elektrické spotřebiče pro domácnost.
Vše pro velko i maloodběratele. 
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Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov



Èím je Vaše obec zajímavá? 
Dominantou obce je kostel Všech
svatých s mohutnou tøípatrovou
hranolovitou vìží z konce 15. sto-
letí. Kostel a fara v Mohelnì
existovaly již ve 13. století, kdy
patronát fary patøil oslavanskému
ženskému klášteru. Na svazích
v blízkosti obce se v minulých
staletích pìstovala vinná réva.
Vinice zanikly v 19. století po na-
padení révokazem. K výrazným
architektonickým památkám v obci
patøí také renesanèní radnice z roku
1546, barokní fara z roku 1775.
Okolí Mohelna nabízí øadu vyni
kajících pøíležitostí pro turistiku
i rekreaèní pobyt. K obci pøiléhá
pøírodní park Støední Pojihlaví
s národní pøírodní rezervací
„Mohelenská hadcová step“. Na
Hadcové stepi bylo objeveno 91
forem mravencù, 285 druhù pa-
voukù a 18 druhù sekáèù aj. Na
stepi se vyskytuje velmi rozsáhlá
a rùznorodá vegetace.
Pane starosto, co je v tomto voleb-
ním období pro obec prioritní?
Prioritou v tomto volebním ob-
dobí je výstavba technické vyba-
venosti ve dvou lokalitách pro

stavbu rodinných domù. Podaøilo
se již dokonèit výmìnu všech
oken ZŠ, vèetnì zateplení obvo-
dového pláštì celého rozsáhlého
objektu. Dále jsme opravili lesní
cesty v délce 2,6 km a celou øadu
drobných investic. V pøípravì je
výstavba dvou nových vodních
ploch v okolí obce, jedna z nich by
mìla být realizována z fondù EU.
Obec leží na hranici krajù, jak
se Vám daøí komunikovat s Kraj-
ským úøadem v Jihlavì a se sou-
sedními obcemi v Jihomoravském
kraji?
S Krajským úøadem kraje Vysoèina
se zatím komunikuje dobøe, do-
sáhli jsme již na èerpání nìkolika
dotací z grantù kraje. S kolegy
z okolních OÚ sousedního kraje
komunikujeme èasto, vymìòujeme
si svoje zkušenosti ze samosprávy,
to je vždy užiteèné a prospìšné.
Jak se Vás dotkla optimalizace
školství?
Naštìstí nijak vážnì, pøestože dìtí
ubývá jako všude jinde. S potì-
šením musím sdìlit, že všechna
školská zaøízení fungují dobøe.
Jak jste na tom s financemi?
Financí není nikdy dost, dìlá se
s tím, co je k dispozici. Zatím se
daøí vždy na nìjakou tu dotaci
sáhnout a využít ji.
Jaká byla a je Vaše souèasná
spolupráce s JEDU?
Komunikace s JEDU vždy byla je
i nyní na velmi vysoké úrovni.
Jako èlen Obèanské bezpeènostní
komise dostávám pravidelnì mno-
ho informací o tomto jaderném
zaøízení. V minulosti se díky
pøíspìvkùm od JEDU podaøilo
zrealizovat celou øadu investic.
V souèasnosti je pramen tìchto
pøíjmù minimální. Mìl jsem mož-
nost navštívit celou øadu jader-

ných elektráren v celé Evropì
a mohu srovnávat. JEDU vychází
z tìchto srovnání velmi dobøe,
v nìkterých pøípadech i pøevyšuje,
což je potìšující. 
Máte problémy s nezamìstnaností?
Nezamìstnanost je velký problém
i v naší obci a lék na to nenachá-
zíme. Zde musí pomoci nìjaká
jasná a životaschopná koncepce
vlády. Co si budeme nalhávat,
investoøi tìžko budou i v budoucnu
investovat do výroby v obcích,
jako je Mohelno.
Je nìco, co se nepovedlo, co by
se dalo zlepšit? 
Takových záležitostí je také dost.
Je to ale otázka financí, chu• je
budovat a zvelebovat. Dopravní
obslužnost je nyní na minimu,
bylo by potøeba ještì nìkolik auto-
busových spojù pøidat. Bez pomoci
kraje to ale obec sama neutáhne.
Zmìnilo se nìco ve Vaší práci
po vstupu do EU?
Zatím nepoci•uji žádnou zmìnu,
evropská byrokracie k nám
zøejmì èasem také dojde, až se

budeme divit.
Na co se mùžou obèané Mohelna
tìšit v oblasti kultury a sportu?
Podzim pøináší do naší obce jako
každý rok tradièní krojované hody.
Že všechna mládež není až tak zka-
žená, dokazují mladí organizátoøi
tìchto hodù. Jsem hrdý na to, že
udržují letitou tradici a že obec je
tomu nápomocna.
XXV oblasti sportu žije Mohelno
mnoho let o víkendech fotbalem.
Nyní se hraje v obci I.A tøída. Tak
vysoká soutìž se u nás nikdy
pøedtím nehrála. Velká návštìvnost
dokazuje, že fotbal pøináší radost
a zábavu. Vìtší zájem o využití
volného èasu sportem by se mìl
projevit po vybudování nového
víceúèelového høištì, jehož vý-
stavba je v plánu pøíští rok.
Jak teï, na podzim, trávíte
volný èas?
Pøi mém povolání se volného
èasu nedostává. Pokud je, tak
nejradìji na zahradì.

Dìkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenáø
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KOUPELNOVÉ STUDIO                    o.z.AXIS,,
SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní 394 (areál OSP)

S L E V Y -10%
PØI ZAKOUPENÍ KOMPLETNÍ KOUPELNY

DO 30.10. 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

O čem radní jednají ...
• RM Miroslavi schválila odmìnu øediteli ZŠ 10.000 korun za prove-
denou inspekci uèitelù. Odmìna byla rozdìlena mezi pedagogy. 
• RM Miroslavi projednala zakoupení igelitových sáèkù na psí exkre-
menty. Ty budou dány všem registrovaným majitelùm psù v poètu 50 ks.
Platí zákaz venèení v zámeckém parku. Nad dodržením bude dohlížet MP.
• RM Miroslavi zamítla možnost informování obèanù pomocí place-
ných SMS zpráv. Náhradní variantou bude bezdrátový rozhlas.
• RM Miroslavi projednala snížení stavu Mìstské policie ze tøí na dva
strážníky. Ušetøené finance pùjdou na odstupné. Kritéria výbìru nových
strážníkù: vìk do 40 let, bydlištì mimo mìsto. 
• RM Ivanèic schvaluje smlouvu o dílo s firmou SKANSKA na opravu
místní komunikace ulice Ostøihom za cenu 2.567.317 Kè vèetnì DPH.
Firma byla vybrána dne 10.8.2004 jako nejvhodnìjší dodavatel.
• RM Ivanèic ukládá odboru majetkopráv. ve spolupráci s odborem region.
rozvoje vytipovat parcely vhodné na výstavbu garáží na obou sídlištích.
• RM Ivanèic schvaluje Dodatek è. 1 ke smlouvì o závazku veøejné
služby k zajištìní mìstské autobusové dopravy. stávající spoje na lince
Ivanèice - Hrubšice a zpìt budou posíleny o jeden spoj (v 9 hodin a zpìt
v 9.20 hodin) ve dnech pondìlí, støeda, ètvrtek a pátek, od 1.9.2004
do 11.12.2004. Za toto období se èástka úhrady zvyšuje o 14.100 Kè.
• RM Ivanèic projednala žádost firmy STAPO Morava a.s. k udìlení
pøedbìžného souhlasu pro umístìní stacionárního zaøízení recyklace
suti v prostoru Karlov. RM doporuèuje firmì zahájit jednání s pro-
jekèní firmou VH Ateliér o umístìní recyklaèního zaøízení a o výsledku
jednání, zejména pak o dopadu na životní prostøedí, informovat
mìsto. Teprve poté bude RM o této vìci rozhodovat.
• RM Ivanèic projednala tøi podnìty a stížnosti obèanù, zejména
k problematice dopravní situace a parkování automobilù na místních
komunikacích a jejich øešení ukládá odboru majetkoprávnímu, PÈR
OO Ivanèice, Mìstské policii a odboru region. rozvoje - oddìlení dopravy
ve spolupráci s komisí územního plánování, investic a dopravy.
• RM Mor. Krumlova ukládá místostarostce provádìt pravidelné
týdenní vyhodnocování èinnosti MìP a informovat RM a ZM
• RM Oslavan schvaluje podání pøihlášky mìsta na veletrh cestovního
ruchu Regiontour 2005 a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit
úèast mìsta Oslavany jako vystavovatele na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour 2005 v Brnì v rámci expozice JM kraje.
• RM Oslavan schvaluje rozhodnutí vydat na základì žádosti øeditele
ZŠ Oslavany a podle ustanovení §4 vyhlášky MŠMT ÈR è. 362/1991
Sb. o organizaci školního roku v základních, støedních a speciálních
školách, v platném znìní, souhlas s udìlením jednoho dne volna
øeditele školy na pondìlí 27. záøí 2004 z dùvodu neodkladných prací
souvisejících s probíhající stavební èinností ve škole a v jejím areálu.
• RM Oslavan schvaluje rozhodnutí poskytnout, na základì § 85 pís-
mena c) zákona o obcích v platném znìní, finanèní dotaci z rozpoètu
mìsta na rok 2004 ve výši 5.000 Kè Sokolu Padochov na zajištìní
poøádání oslav 100. let výroèí založení SDH v Padochovì.

Jiøí Kostelník, starosta Mohelna

Zeptali jsme se: Jiřího Kostelníka, starosty Mohelna

foto: mask                                                                                     Mohelno
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Vývoj nezamìstnanosti na Znojemsku
je tøeba otoèit !

Fond, jehož smyslem je podchycení a finanèní
podpora podnikatelských talentù ze Znojemska,
hodlá založit kandidát na post senátora Jaroslav
M. Paøík. „Chceme vyzvat pøedevším mladé
podnikatele, aby pøipravili kvalitnì vypracovaný
podnikatelský plán, který povede k vytvoøení
nových pracovních míst,“ øíká Jaroslav M. Paøík.
S vlastním podnikáním má více než tøicetileté
zkušenosti a pracovních míst vytvoøil již tisíce.

Jako poèáteèní kapitál hodlá do fondu vložit
svùj pøípadný senátorský plat a oslovit chce i další
významné podnikatele, aby do fondu pøispìli
nejen penìzi, ale i èlenstvím v radì, která bude
podnikatelské projekty vyhodnocovat a rozhodne
o pøidìlení finanèní podpory.

„Není to moje originální myšlenka, podobné
fondy a finanèní dotace pro kreativní zaèínající
podnikatele výbornì fungují jak ve Francii, tak
napøíklad v USA,“ øíká nezávislý kandidát za ODS.
Øešení problému nezamìstnanosti na Znojem-
sku je jeho klíèovým tématem, kterému se hodlá
jako senátor vìnovat. Inkubátor pro mladé pod-
nikatele je jednou z cest, jak najít cestu k novým
pracovním místùm.

Poslední údaje ministerstva práce a sociálních
vìcí potvrdily nepøíznivý vývoj nezamìstnanosti
na Znojemsku. Mezimìsíèní nárùst o 2,7 procenta
znamená, že na jedno pracovní místo èeká témìø
18 uchazeèù. Celkovì v hodnocení okresù zau-
jímá Znojmo s 12 procentní nezamìstnaností
(podle nové metodiky) nelichotivé 19. místo
v Èeské republice, tedy v první ètvrtinì.

Nezamìstnanost v Èesku je nyní aktuálnì 9,3
procenta (podle pùvodní metodiky 10,2) a je zøe-
jmé, že nedobrý vývoj je nutné co nejrychleji
zaèít øešit.

„Je jisté, že se nemùžeme srovnávat s Prahou,
kde je minimální míra nezamìstnanosti samo-
zøejmostí. Ale napøíklad na Táborsku je neza-
mìstnaných jen 5,7 procenta lidí v produktivním
vìku a na Prachaticku 5,8 procenta - na jedno
místo je necelých pìt uchazeèù. To jsou regiony
naprosto srovnatelné se Znojemskem,“ øekl kan-
didát na post senátora za Znojemsko Jaroslav M.
Paøík, viceprezident Delta Pekáren a. s., který
dokázal ve svých firmách vytvoøit tisíce stabil-
ních pracovních míst, a• již døíve v Belgii èi dnes
v Èesku, na Slovensku, v Polsku a Maïarsku.

Tvorba nových pracovních míst na Znojemsku
je jednou z jeho priorit, s níž jde do senátních
voleb. „Nepøíznivý vývoj je tøeba otoèit,“ kon-
statoval a nastínil øešení. „Musíme pøipravit

prùmyslové zóny, zahájit konkrétní jednání
s CzechInvestem, který mùže hodnì pomoci.
Znám osobnì celou øadu zahranièních investorù,
poèínajíc lidmi z evropského konzervárenského
a potravináøského prùmyslu. Ti mohou hodnì
pøispìt k obnovì tradièní výroby Znojemska,
mám na mysli zejména zpracování okurek, ale i
další zeleniny a ovoce. Nechápu, proè muselo
dojít k likvidaci tak klíèové výroby pro celý
region. Mám velmi užiteèné kontakty i pøímo
v sousedním Rakousku. Znojmo ale potøebuje
také kvalitní lobbing za zlepšení dopravní infra-
struktury,“ uvedl Jaroslav M. Paøík.

Podle jeho slov v politice chybí podnikatelé,
kteøí mají zkušenosti s vytváøením hodnot, pra-
covních míst, kteøí naplòují státní rozpoèet.
„Pøerozdìlovat èi rozdávat peníze, které
vytvoøili jiní, je jednoduché. Vyznávám konzer-
vativní hodnoty, které jsou souèástí programu
ODS. Vytváøení pracovních míst je prioritou,
protože dostatek pracovních míst je hnacím
motorem ekonomického rozvoje všech regionù,“
uvedl Jaroslav M. Paøík.

V pøípadì volebního úspìchu je pøipraven se
vzdát všech výkonných funkcí ve firmách, které
vlastní spoleènì s bratrem. „Senátorem má být
èlovìk na plný úvazek. Já osobnì to považuji
za povinnost a slušnost vùèi volièùm,“ øekl
Jaroslav M. Paøík.

Pařík chce založit fond na podporu podnikání
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„Znojemsko mi
přirostlo k srdci.“

SENÁTNÍ VOLBY 2004
Vážení přátelé!

XXDovoluji si Vás oslovit tímto dopisem před nadcházejícími senátními volbami. Rád bych
se Vám představil a velmi si vážím času, který věnujete těmto řádkům.

XXJmenuji se Milan Špaček, vzděláním jsem dětský lékař, bydlím v Konicích u Znojma
a je mi dvaapadesát let. Jsem někdejší ředitel a primář Dětského centra ve Znojmě,
v letech 1996 až 2002 jsem zastupoval Znojemsko v Senátu a nyní pracuji jako náměstek
ministryně zdravotnictví. V posledních senátních volbách jsem obsadil druhé místo a nyní
se znovu ucházím o Vaši přízeň. Vede mně k tomu podpora, kterou jsem při minulých
senátních volbách od voličů obdržel a která mě zavazuje ke snaze přispět svými
zkušenostmi a znalostmi k rozvoji našeho regionu. Region Znojemsko mi skutečně přirostl
k srdci a nikdy jsem se nepřestal zajímat jak o úspěchy, tak i o problémy s ním spojené.

XXNyní mi dovolte, abych zde uvedl oblasti, kterým jsem se již v minulém období věnoval
a ve kterých bych chtěl dále pokračovat, budu-li zvolen. V prvé řadě je to oblast zdravot-
nictví, což souvisí s rekonstrukcí a výstavbou znojemské nemocnice, která svým významem
a polohou přesahuje hranice našeho regionu. Dále je to infrastruktura, tj. dopravní situace
a oblast životního prostředí, kde díky spolupráci s ministrem životního prostředí se podařilo
získat pro Znojemsko takové množství dotací, že se v objemu přidělených financí řadíme
na přední místa v České republice. Blízký je mi rovněž sport a kultura, kde se chci podílet
na budování důstojných sportoviš . Rád bych dále pokračoval ve spolupráci s občanskými
sdruženími jako je např. Svaz dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde máme
na co navazovat. Nemusím zdůrazňovat, že to všechno úzce souvisí se zaměstnaností
a životní úrovní obyvatel našeho regionu. Rozhodně to nejsou jen sliby, protože investice
o objemu téměř jedna miliarda korun, složená z fondů EU a Ministerstva životního
prostředí, se začíná realizovat už letos v říjnu. Na její přípravě jsem se spolupodílel a při-
nese desítky, ne-li stovky pracovních míst. Zlepšení stávajícího stavu je zájmem nás
všech - že tomu tak opravdu je, můžeme dokázat svojí účastí ve volbách.

XXDáte-li mi důvěru, jsem připraven ze všech sil pracovat nejenom v těchto oblastech, ale
i při řešení problémů a starostí všech občanů našeho znojemského regionu.

S úctou Milan Špaček

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé České republiky s pojištěním proti úpadku
ČEDOK, SUNNY DAYS, EXIM TOURS, FIRO TOUR, ALEXANDRIA, INTERTRANS, ČEBUS, VICTORIA,

MEGA TRAVEL, BOHEMIAN FANTASY, ANCORA, INGTOURS, TIPA TOUR, VIAMARE, HELLAS TOUR….A DALŠÍ

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 • exotické pobyty

cykloturistické a vodácké zájezdy
léčebné a lázeňské pobyty

LAST MINUTE - aktualizace denně

50000,-

x
OBCHODNÍ MÍSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

náměstí T. G. Masaryka 41, Moravský Krumlov
tel.: 515 266 441-4

jjjj eeee tttteeee     sssseeee     oooohhhhřřřřáááátttt     kkkk     mmmmoooořřřř iiii

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
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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

NOVÝ SORTIMENT
ROHOVÝCH LAVIC, ŽIDLÍ A STOLŮ

PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

kde nás najdete ?

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

Moravský Krumlov

Rohová lavice
JULIE

SLEVA NA VYSTAVENÉ KUCHYŇSKÉ LINKY AŽ 50%
AKCE ODSÁVAČE

komínový š. 60 cm od 3.990 Kč
podvěsný š. 60 cm od 1.230 Kč
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KKAATTAALLOOGG  FFIIRREEMM MMOORRAAVVSSKKÝÝ  KKRRUUMMLLOOVV  AA  OOKKOOLLÍÍ 22000055

RREEGGIISSTTRRAACCEE
OODD  330000,,-  KKčč

Redakce Zrcadla
Růžová 39, Knížecí dům

672 01 Moravský Krumlov
tel.: 608 252 541, 515 321 099

V KATALOGU NALEZNETE:

•  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

22000055
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XXDnešní expedice naváže na
téma starých cest z minulého
èísla Zrcadla. Budeme putovat
po stopách, které nám zanechaly
kola kupeckých vozù v krajinì na
okraji dyjsko-svrateckého úvalu.
XXTato støedovìká vozová komu-
nikace jde pøibližnì ve smìru již
v pravìku používané „Jantarové
stezky“. Sí• pravìkých stezek je
v dnešní krajinì mimoøádnì obtížnì
èitelná. Dotkneme se jí v jedné
z budoucích expedic, zamìøené
na pravìká hradiska našeho regionu. 
XXStøedovìké kupecké dálkové
trasy jsou naopak dosud místy
dobøe zøetelné. Zùstaly i poèetné
památky související s cestou.
Støedovìká dálková cesta vzniklá
na základech Jantarové stezky se
nazývá Znojemská cesta. Byla
hlavní komunikací mezi králov-
skými mìsty Brnem a Znojmem
až do poloviny 18. století, kdy
byla zbudovaná císaøská silnice
pøes Pohoøelice. Støedovìká
Znojemská cesta pøichází na naše
území již rozdìlena na dvì vìtve
- východní a západní. Pøedmìtem
dnešní expedice je východní
trasa, pøibližná spojnice mezi
sídly Oleksovice - Miroslav -

Našimìøice - Olbramovice -
Jezeøany - Pravlov. A pro úplnost
dodejme, že západní varianta
spojuje Prosimìøice - Hostì-
radice - Kadov - Petrovice -
Krumlov - Polánku - Ivanèice -
Neslovice. Popsané cesty byly

na vhodných místech propojeny
frekventovanými spojnicemi,
napø. Miroslav - Hostìradice,
Olbramovice - Krumlov, Pravlov
- Dolní Kounice - Ivanèice.
Z tìchto spojení vyplývá zvláštní
význam i prosperita tìchto mìst

i mìsteèek. 
XXNaše putování zaèínáme
u miroslavského letištì, asi 1 km
jihozápadnì od mìsta. V akáto-
vém lesíku za hangárem nachá-
zíme ètyøi hluboké úvozy, na dnì

jednoho leží zachovalý hraneèník
s nápisem GUT: M: (foto 7).
Trasa cesty vede pøes vinohrad
kolem køíže a klesá úvozem
k místní èásti Václavov. Miroslav
byla významnou zastávkou na
kupecké trase, byly zde zájezdní

hostince, konaly se týdenní a vý-
roèní trhy. Cesta vchází do mìsta
ulicí zvanou Vévoz (tj. úvoz), míøí
k tvrzi a dále k našimìøické silnici. 
XXDalší stopy bývalé cesty na-
cházíme v údolí potoka v blíz-
kosti støelnice. Terén je narušen
tìžbou hlíny, pøesto jsou kolem
silnice patrné úvozy. Dále až do
Našimìøic je prùbìh cesty nezøe-
telný. Až po železnièní zastávku
Našimìøice se pøíliš neodchyluje
od souèasné silnice. 
XXZde se nám situace trochu kom-
plikuje, nebo• k pùvodní trase
pøes Našimìøice - Olbramovice -
Kubšice pøibyla pozdìji objízdná
vìtev, v podstatì jdoucí po dnešní
silnici z Miroslavi do Pravlova.
Tuto cestu nám pøipomíná sta-
vení „Samota“ u Bohutic, ozna-
èené na mapì z I. josefského
mapování (konec 18. st.) jako
Neu Wirtshaus (= nový zájezdní
hostinec). Další památkou je køíž

na køižovatce u Olbramovic,
datovaný rokem 1777, renovo-
vaný v roce 1845 (foto 8).
XXStarší varianta smìøuje pøímo
ke kostelu v Našimìøicích. Tato
starobylá obec patrnì vznikla
u pramene artézské studny, který
je dodnes vyveden blízko kostela.
Zaujala nás ranì gotická vìž
v pùvodním stavu, s typickými
obloukovými okny (foto 1).
XXCesta prochází od kostela
úvozem k potoku, stáèí se dopra-
va a obec opouští opìt úvozem
ve svahu. Míøí k Olbramovicím,
místní èásti Želovice, odchyluje
se tedy od souèasné polní cesty
z Našimìøic mírnì doprava.
Prùchod terénem je zde nezøetel-
ný, dá se však vyèíst ze starých
map. V Želovicích a Olbramovi-
cích se situace opìt trochu kom-
plikuje. Jedna cesta vedla pøímo
z Želovic do Kubšic, druhá míøila
do Kubšic zajížïkou pøes Olbra-
movice. Druhá cesta je patrnì
mladší, ale více používaná,
zvláštì v dobì nejvìtšího rozkvìtu
mìsteèka Olbramovic. 
XXZásadní pro další vývoj Olbra-
movic byl rok 1436, kdy byly
povýšeny na mìsto s vlastním

hrdelním právem a výroèními
trhy. Olbramovice tìžily z výhod-
né polohy na Znojemské cestì.
XXByly nejen zastávkou se zá-
jezdními hostinci, ale i obchodním
centrem regionu. Prosperita toho-
to období se odrazila v celkovém
renesanèním rázu obce. 
XXNepøehlédnutelné jsou vìže
radnice a kostela. Renesanèní
radnice byla postavena v druhé
tøetinì 16. století. Pozdnì gotický
kostel sv. Jakuba Staršího byl
renesanènì upraven. Na hrano-
lové vìži má být  letopoèet 1564.
Na zdi u kostela je kamenná
deska s motivy øeznického cechu
(zkøížené øeznické sekery a vyo-
brazení porážky dobytèete),
doplnìná nápisem FRANTZ
HAVER 1584 (foto 3). Byl to jistì
bohatý mìš•an, mistr øeznického
cechu. Deska s motivem øeznic-
kých seker je i na zdi kostela. Za
pozornost stojí starobylá zvonice
nad touto deskou. U kostela stojí
velmi pìkná renesanèní boží muka
datovaná rokem 1518 (foto 2).
Jejich ztvárnìní dominují sym-
bolické postavy svatých. U paty
je symbol vinaøství. Boží muka
byla kolem roku 1960 pøemístìna
z trati zvané U božích muk.  Podob-
ná památka se nachází na okraji
obce, vlevo od silnice k Moravs-
kému Krumlovu. Na seznamu
kulturních památek je i zbytek
mìstského opevnìní v blízkosti
fary, které jsme neobjevili. Místo,
kudy procházela vozová cesta
zástavbou nám ukázaly nárožní
kameny v ulièce u fary (foto 9).
Sloužily k ochranì rohu zdi pøed
poškozením koly projíždìjících
vozù. V centru obce naproti rad-
nici bývalo rozsáhlé tržištì. Dnes
zde najdeme barokní mariánský
sloup a sochu sv. Jana Nepo-
muckého.
XXPro milovníky vlastivìdných
zajímavostí dodejme, že je na

farní zdi pamìtní deska k pùso-
bení sbìratele lidových písní
kaplana Františka Sušila. 
XXCesta pokraèuje z Olbramovic
zahloubenými úvozy (foto 4)

smìrem ke Kubšicím. Zde jsou
orientaèním bodem ètvercová
Boží muka ve stylu lidového
baroka (foto 5). V Kubšicích se
zachoval pùvodní most vozové
cesty (foto 6), i když silnice
využívá novì zbudovaný. K zají-

mavým reliktùm patøí nárožní
kameny na mostì a také dva
mlýnské kameny pohozené po
stranì mostu (foto 10). 

XXDále nás cesta vede zástav-
bou ke kostelu. Zde se pøipojuje
již zmínìná starší vìtev ze Želo-
vic. Smìrem k Jezeøanùm vznikl
ve svahu úvoz na jehož okraji je

bohatì zdobený kamenný køíž
(foto 11). Pokraèujeme dále po
polní cestì, až se na høebeni terénní
vlny pøipojí na silnici Miroslav -
Pravlov. Asi po 300 metrech
potkáváme na pravé stranì sil-
nice nenápadný starobylý smírèí

køížový kámen (foto 12), doklad
prùchodu støedovìké cesty.
Souèasná silnice vede úvozem,
který se ještì prohlubuje na køi-
žovatce u Jezeøan. Pokraèujeme
rovnì, až nás silnice dovede ke
zdìné kaplièce, na samé hranici
okresu. Tato stavba údajnì pøi-
pomíná místo krvavé bitvy u
Lodìnic (1185). K této události
se podrobnìji vrátíme pøi jiné
pøíležitosti. Pouze zde zmíníme,
že místo bitvy není náhodné, ale
že se vojska pohybovala po dálko-
vé vozové komunikaci. Po starých
cestách totiž nepøicházela jenom
prosperita a bohatství pro pøilehlé
obce, ale i vojska cizí i vlastní,
s prùvodními jevy, jako dranco-
vání, mor, cholera. 
XXStøedovìká cesta pokraèuje
po silnici kolem Trboušan k Prav-
lovu, kde byl brod již v dobách
pravìké Jantarové stezky. Hlub-
šímu zájemci mùžeme doporuèit
podrobnìjší èlánek R. Vermouz-
ka ve sborníku Jižní Morava
1988: strany 115-133.
Napsali Eva a Bronislav Grunovi 
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Po stopách Jantarové stezky

foto 1 - Gotické okno na kostelní vìži v Našimìøicích

foto 5 - Barokní boží muka u Kubšic

foto 2 - Renesanèní boží muka u kostela v Olbramovicích

foto 4 - Úvoz cesty z Olbramovic do Kubšic

foto 6 - Pùvodní most vozové cesty v Kubšicích

foto 3 - Renesanèní kamenná deska s motivy øeznického cechu u kostela
v Olbramovicích

foto 7 - Hranièník v úvozu poblíž
Miroslavi

foto 8 - Køíž na køižovatce
u Olbramovic (v pozadí Leskoun)

foto 9 - Nárožní kámen u fary
v Olbramovicích

foto 10 - Mlýnská kola u mostu
v Kubšicích

foto 11 - Kamenný køíž u Kubšic foto 12 - Smírèí kámen u Lodìnic



XX/Ivanèice/ V Ivanèicích se
druhý záøijový víkend konaly
Dny evropského dìdictví. Pro
mìsto to byl druhý roèník a pøi
této pøíležitosti zpøístupnilo pìt
památek. Návštìvníci si mohli
prohlédnout kostel Nanebevzetí
Panny Marie vèetnì kostelní
vìže, Památník A. Muchy i se
sklepními prostory, kapli Nej-
svìtìjší Trojice, židovský høbitov

a románský kostelík sv. Petra a
Pavla v Øeznovicích. Organizaci
a dohled nad prùbìhem celé akce
mìla Ing. Skálová z úøadu mìsta.
Protože šlo o tradièní akci, odbor
regionálního rozvoje zaøadí pøed-
pokládané náklady do rozpoètu
mìsta na rok 2005.
XXDny evropského dìdictví jsou
významným celoevropským kul-
turnì poznávacím a spoleèenským

podnìtem k zamyšlení nad naším
vztahem ke kulturnímu dìdictví,
které jsou každoroènì poøádané
v mìsíci záøí již od roku 1991.
Konají se pod záštitou Rady
Evropy a národním garantem
EHD pro Èeskou republiku je již
šestým rokem Sdružení historic-
kých sídel Èech, Moravy a Slezska.
Dny evropského dìdictví se
nesoustøeïují pouze na prohlá-
šené historické památky jako
jsou hrady, paláce, katedrály, ale
otevírají dveøe i soukromých a
veøejných budov, jako jsou rad-
nice, soudy, školy a obytné domy,
které nebývají veøejnì pøístupné,
popøípadì jsou pøístupné pouze
pøíležitostnì nebo èásteènì.

XXLetošní národní téma je
„Hudba probouzí památky“.
Došlo propojení s programem
vyhlášeným Ministerstvem kul-
tury „Èeská hudba 2004“ a nì-
které zpøístupnìné památky ožily
v rámci doprovodných programù
hudbou. Novì zpøístupnìné jsou
i technické památky - historické
mosty, pivovary, mlýny, hutì,
textilky, vodárny, stará nádraží,
kovárny  a dùlní vìže. Právì tyto
patøí k nejzranitelnìjším, èasto
velmi ohroženým a teprve
v posledních letech znovu obje-
vovaným a cenìným památkám.
V letošním roce bylo zpøístup-
nìno na tisíc objektù ve tøechstech
lokalitách po celé ÈR.          /jak/
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Přijel Přemysl Otakar I.

XX/Oslavany/ Historické slavnosti k výroèí 900. let založení mìsta
byly oficiálnì zahájeny v sobotu 11. záøí pøed radnicí, kde se shromáž-
dili obèané a rodáci z Oslavan a Padochova. Po slavnostním zahájení,
kterého se zúèastnili kromì pøedstavitelù radnice i významné osobnosti
politiky: hejtman JM kraje Juránek, senátor Brna - venkov Dr. Julínek,
poslanci parlamentu ÈR pánové Šajch a Šustr. Po zahajovacím úvodu
èást rodákù odešla na den otevøených dveøí do školy, nìkteøí se ode-
brali na Oslavanský zámek, kde celý den probíhal historický program.
Souèástí oslavanských slavností byly dva prùvody - odpolední a veèerní.
Odpolední mìl 200 úèastníkù a byl dlouhý 150 metrù. Vycházel od
radnice pøes mìsto na zámek. V èele jel král Pøemysl Otakar I. s krá-
lovnou Konstancií. Po pøíjezdu na zámek byl sehrán historický obraz,
jak král pøedává výsady kláštera do rukou olomouckého biskupa.
V prostorách zámku a zámeckém parku byl po celý den kulturní pro-
gram, na pódiu se støídaly hudební skupiny vèetnì vystoupení Wabiho
Daòka. Pro dìti tu byly pøipraveny kolotoèe, houpaèky, skákací hrad
a jiné atrakce nazvané „Dìtský ráj“. Pro vyznavaèe adrenalinu byl
pøipraven Bunge Jump. Úèastníci slavností mìli i možnost nákupu na
tržišti a nechybìlo bohaté obèerstvení. Veèer prùvod s hoøícími louèemi
již bez pøedávání královských výsad odešel zpátky k radnici. Program
byl ukonèen velkolepým ohòostrojem, který byl vidìt až v Brnì.   /jak/

Dny evropského dědictví v Ivančicích

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  !!

XX/Moravský Krumlov/ V období od 16. do 22. záøí probìhl
Evropský týden mobility a Den bez aut. Akci iniciovala Evropská
komise. V letošním roce se do akce poprvé zapojilo i mìsto Moravský
Krumlov. Dne 16. záøí byly pro žáky ZŠ zahájeny pøednáškové cykly
na téma Bezpeèná ulice. V pátek 17. se uskuteènilo Krumlovské
koleèko na nám. T.G.M. Sobota patøila pìšímu výletu kolem
Moravského Krumlova pro dìti, rodièe i ostatní veøejnost. Pondìlí 20.
záøí bylo oznaèeno jako Den bez úrazu, poøádaný DDM a 21. záøí
Mìstská policie vyzvala k omezení dopravy v centru mìsta. Týden vy-
vrcholil ve støedu 22. záøí. Na tento den Ekologické sdružení Dìti Zemì
vyhlásilo již 12. roèník èeského „Dne bez aut“. Akci koordinovalo
Ministerstvo životního prostøedí. Cílem tohoto dne bylo omezit automo-
bilovou dopravu, nechat auto doma a nahradit ho pìší chùzí nebo cyk-
listikou. Konala se i pøednáška na téma Zdraví a bezpeènost.       /jak/

Týden mobility a Den bez aut

ilustraèní foto: Kostelík sv. Petra a Pavla v Øeznovicích

foto: jak

foto: jak



XXKdyž se øekne mateøské cen-
trum, každý z nás si asi pøedstaví
nìco trochu jiného. Nìkdo hernu
plnou dìtí, jiný maminky zabrané
do èilých hovorù, jak jinak než na
téma „dìti“, další tøeba všechny ty
koèárky, hraèky, plenky apod.
Naše pøedstavy o mateøských cen-
trech budou mít zcela jistì spoleè-
ného jmenovatele. Všechny budou
o ženách, které se rozhodly strávit
urèitý èas mateøskými povinnostmi,
a o jejich dìtech. První mateøské
centrum v ÈR vzniklo v roce 1992,
z iniciativy paní Rut Kolínské.
Myšlenka se ujala a další centra
na sebe nenechala dlouho èekat. 
XXDnes už je vybudována celá
sí• tìchto center a vznikají stále
nová. Zajímavé na tom je, že
mateøská centra zøizují zpravidla
samy maminky na mateøské dovo-

lené (formou obèanského sdružení),
a následnì se podílejí na jejich
samosprávì a organizaci. Mottem
mateøských center je krásné ang-
lické pøísloví: „Ruka, která hýbe
kolébkou, hýbe celým svìtem“.
Nabízí se tedy otázka, k èemu
takové centrum pro mámy vlastnì
ve skuteènosti slouží, a jak funguje?
Nìkdy se odpovìï zjednodušuje
na to, že hlavní náplní mateøských
center je vzájemný sociální kon-
takt maminek na mateøské dovo-
lené, které by se jinak mohly doma
cítit osamìle èi tak trochu „vyøaze-
ny ze spoleènosti“. Ale to by asi
nemìlo být nejdùležitìjším poslá-
ním mateøských center.
XXJako máma tøí, dnes již
odrostlých dcer, vím, co je to být
s dìtmi doma. Sama jsem takto
strávila sedm let a musím øíct, že

to bylo velmi pøíjemné období
mého života. By• v té dobì ještì
neexistovala žádná mateøská centra,
netrpìla jsem nedostatkem kon-
taktu s ostatními maminkami.
Pøíležitosti na popovídání se naský-
taly pøi spoleèných procházkách,
vzájemných návštìvách apod. Co
mi ale zcela jistì v této dobì chy-
bìlo, byla možnost se dále, ales-
poò v malé míøe, vzdìlávat a být
v kontaktu s vlastní profesí. Co
bych bývala dala za to, kdybych
mohla chodit v místì bydlištì na
nìjaký kurz - a ještì se mi v této
dobì nìkdo postaral o dìti. Taková
možnost skuteènì nebyla. Když už
jsem se odhodlala pøihlásit na
nìjakou „aktivitu“, muselo to být
veèer nebo o víkendu. Což zname-
nalo uèinit tak na úkor rodiny. 
XXA právì zde vidím velký vý-
znam mateøských center. Podpoøit
maminky v jejich osobním rozvo-
ji, umožnit jim rozšíøení vzdìlání
èi kvalifikace, zajistit krátkodobou
péèi o jejich dìti. Svým zpùsobem
je motivovat k tomu, aby byly
s dìtmi nìjakou dobu doma - a
pøitom toto období nevnímaly jako
(z pohledu jejich profese) ztracený
èas. Zatím se tak dìje v míøe velmi

omezené. Hlavní brzdou jsou
pøirozenì finance, kterých se ma-
teøským centrùm nedostává, nebo•
zaplatit kvalitní lektory èi meto-
diky není snadné. Chybí i propo-
jení tohoto zpùsobu vzdìlávání do
systému „celoživotního uèení“. 
XXJe chvályhodné, že stále
vznikají nová mateøská centra
(tøebaže ne vždy za optimálních
okolností), a že mnoho žen tak
dává svoji energii a èas do této
dobré vìci. Je však zarážející, že
podpoøe mateøských center vìnují
tak málo pozornosti krajské  insti-
tuce, a že zde nevidí mimoøádnou
pøíležitost v øešení potenciálních
problémù, a to tøeba i pøi uplatnìní
žen s dìtmi na trhu práce. Pokud
totiž naše spoleènost chce, aby mladí
lidé zakládali rodiny a mìli více
dìtí, mìla by všemi dostupnými
zpùsoby takovéto aktivity pod-
porovat a dále je rozvíjet. A toto
je, dle mého názoru, nepochybnì
výzva pro krajskou samosprávu.
Jen tehdy bude naše spoleènost
opravdovou obèanskou spoleènos-
tí, když bude hájit a ctít skuteèné
zájmy svých obèanù. Maminky na
mateøské dovolené nevyjímaje.

Mgr. Alena Adamcová
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Báječný víkend v Ivančicích
XXVe dnech 18.-19. záøí se uskuteènil v areálu firmy K - servis
v Nìmèicích den otevøených dveøí spojený s prezentací dalších šesti
firem, zabývajících se výrobou vybavení a doplòkù do domácností.
Dále mohli návštìvníci, kterých se sešlo v obou dnech témìø 800, získat
informace v oblasti pojiš•ovnictví i zhlédnout automobilové novinky.
XXO slavnostní úvod se postaraly ivanèické mažoretky Kopretina.
Pan B. Koneèný, spoleènì se zástupci mìsta panem Pospíchalem
a panem Vaøejkou a øeditelkou DDM p. Heømanovou, pøivítali hosty
a všechny pøítomné.

XXNa oba víkendové dny pøipravili na protìjší louce pracovníci
domu dìtí soutìže a hry pro malé i velké dìti. Ve dvanácti disciplínách
si ovìøovaly svoji zdatnost a šikovnost, pøi zdárném absolvování
zkušebních jízd dìti obdržely øidièský prùkaz s odmìnou. Kdo mìl
chu• a èas, mohl si ve stánku s tvoøivou dílnou ozdobit trièko tech-
nikou savování, malovat na sklo, drátkovat ozdoby nebo kamínky.
V sobotním odpoledni pøijeli èlenové jezdeckého oddílu Palma s koòmi,
na kterých se dìti mohly povozit, èehož bohatì využily. Dobré náladì
pøispìla hudba country  skupiny Pumpaøi, která hrála ve dvorních
prostorách firmy K - servis. Tady si mohli návštìvníci posedìt a obèers-
tvit se u prodejního stánku pana Škody. Na závìr sobotního programu
zatanèila country skupina A je to. 
XXCo zbývá øíct? Že dìkujeme všem, kteøí se na pøípravì a prùbìhu akce
podíleli: zamìstnancùm K - servisu, Domu dìtí a mládeže Ivanèice i pøí-
slušníkùm Mìstské policie Ivanèice. Kdo mohl a chtìl, pøišel, kdo ne, má
možnost za pùl roku na stejném místì.  Šacherová Dagmar, DDM Ivanèice

Prvňáčky ve Vémyslicích
vítal Ferda Mravenec 
XXNetradièní vstup do 1. tøídy pøipravila pro dìti nadšená paní uèitelka
ze ZŠ Vémyslice. Jaký ohlas mìl Ferda u nových žáèkù a jejich rodièù?
XX„Spoleènì s naším prvòáèkem jsme se plni napjatého oèekávání
vydali první záøijový den do ZŠ Vémyslice. Byli jsme velmi pøíjemnì
pøekvapeni. Po pøivítání žákù a rodièù panem øeditelem následovalo
pøedstavení prvòáèkù a jejich pasování na školáky. Na památku
dostali ozdobnou šerpu. Ve tøídì èekalo malé školáky další pøekvapení
v podobì paní uèitelky v masce Ferdy Mravence. Tento hravý pøístup
paní uèitelky Jany Dvoøákové urèitì pomùže našemu i ostatním dìtem
pøekonat poèáteèní nejistotu. Prvòáèkùm pøejeme, aby se ve tøídì
Ferdy Mravence rádi uèili a paní uèitelce i celému pedagogickému
sboru hodnì zajímavých nápadù a trpìlivosti pøi jejich nároèné a mnohdy
nedocenìné práci.“                                  manželé Hájkovi, Petrovice
XX„Nejvíce smíšených pocitù se odráží v oèkách každého prvòáèka.
Nìkteøí jsou vystrašeni, jiní nadšeni. Je zaèátek nových povinností
a kamarádù. V každé škole dostávají pøedevším žáci prvních tøíd
nìjaké drobnosti. Ani škola ve Vémyslicích není výjimkou. Tentokrát
každý prvòáèek dostal od své paní uèitelky Jany Dvoøákové poutavou
šerpu „PRVÒÁÈEK 2004“. Pøipomínalo to udìlování MISS a pasování
na rytíøe. Až tak stateènì a dojatì pùsobily dìtské tváøièky. Jejich oèka
záøila radostí a hrdostí. Po hromadném pøivítání panem øeditelem se
všichni rozešli do svých tøíd. Pohádkovì nebo prázdninovì èekaly
tøídy na své žáky? V první tøídì byla další pøekvapení na lavicích. To
už se rozmluvily i ty zavøené pusinky. Za všechny rodièe bych chtìla
podìkovat celému uèitelskému sboru za vkusnì pøipravený první den
a za jejich nekoneènou péèi o naše dìti.“   Horáková Jitka, Èermákovice

Jan Nepomucký v novém
XX/Rybníky/ V obci Rybníky probìhla v tomto týdnu oprava sochy
svatého Jana Nepomuckého. Léta byla naklonìna, a tak prvním úkolem
pro restaurátory bylo sochu srovnat. Pak provedli celkové oèištìní
od starých nánosù barev a ptaèích exkrementù. Pracovníci firmy Petr
Zastrèil - akademický sochaø, kteøí restaurátorské práce zajiš•ovali,
poté zrekonstruovali chybìjící ruku, pozlacenou svatozáø a opravili
èelní nápis, který se dochoval ve velmi špatném stavu. K opravám
použili dva rùzné materiály, pískovec a umìlý vápenec. Èást nákladù
na opravu sochy je hrazena z fondu ministerstva kultury a èást zaplatí
obec Rybníky. Celkové náklady se odhadují na cca 80 tisíc korun.   /mask/

Když se řekne mateřské centrum

Martinské svěcení vín
XXV sobotu 13. listopadu od 19.00 hodin probìhne v Kulturním
domì Miroslav 2. roèník „Svatomartinského svìcení vína“.
Slavnostní akt posvìcení provedou miroslavský P. Beránek a ThLic.
Marek Krošlák, z partnerského mìsta Sv. Jur na Slovensku.
K veèeøi bude servírována peèená husa se zelím a knedlíkem.
Po celý veèer bude možné ochutnávat vína z produkce firem
Znovín Znojmo, Vinné sklepy Lechovice, Agrodružstvo Miroslav,
Agra Horní Dunajovice, vinaøství Tichý Rybníky a vinaøství rodu
Saletù Višòové, bez jejichž laskavé podpory a pochopení by neby-
lo možné akci uspoøádat.
XXV bohatém kulturním programu vystoupí Bára Štìpánová,
Vítìzslav Jandák, malá dechovka Moravìnka a p. Pøemysl Forst.
V cenì vstupenky je kalkulována veèeøe, koláè, káva, nealko nápoj
a veškerá degustace vín. Slavnost spoleènì poøádají mìsto Miroslav
a restaurace Hasièský klub. Informace: tel.: 515 333 201 - p. Volf,
tel.: 515 333 222 p. Helena Kondlerová. Vstupenky je možné za-
koupit v Hasièském klubu u paní Kondlerové. Akce je místenková.
Srdeènì zveme.                                                        Roman Volf

Zrušení stavu nebezpečí
XXHejtman Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2004 rozhodnul o ukonèení
stavu nebezpeèí vyhlášeného dne 1. 9. 2004 pro èást území Jihomo-
ravského kraje, mìsto Oslavany, ulici Havíøskou k odvrácení ohrožení
vyvolaného sesuvem skalního masivu. Zrušení stavu nebezpeèí platí
od 23. 9. 2004 od 09.00 hodin.

Tajenka minulé výherní køížovky: DTM automobilový závod roku. Výherci køížovky: Opletal Kvìtoslav - Brno, Machotková Jitka - Mor.Krumlov, Sobotka Luboš - D.Dubòany, Nezvalová Alena - Ivanèice,
Køeèková Bronislava - Mir.Knínice, Friml Vojtìch - Mor.Krumlov, Vaníèková Eva - Brno, Ruibarová Jaroslava - Mor.Krumlov, Psotová A. - Trstìnice, Galina Karel - Brno.

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Windsor - jedna z nejstarších osad v (1. díl tajenky).
Je zde zachováno mnoho krásných koloniálních staveb.
Mìsto stejného jména se nachází také na øece Detroit
v kanadském Ontariu, ale i na Temži v Berkshiru ve Velké
Británii. Je sídlem (2. díl tajenky) a místem posledního
odpoèinku nìkolika králù a královen. Nachází se zde
Eton, slavná škola založená r. 1440 Jindøichem VI. 

© /ap/

foto: mask

foto: DDM
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Motorkářství - styl života
XXPozdní léto, promodralá obloha, rtu• teplomìru si celkem pohodlnì
leze k dvacítce. Poèasí pøímo láká k celodenní vyjížïce. Staèí nased-
nout, otoèit klíèkem, pøijet na smluvené místo a hromadnì vyrazit
vpøed. Mnozí z vás je jistì potkali na silnicích, skupiny motorkáøù
jedoucích za sebou. Vyjížïky, jak jim øíkají, jsou jednou z mnoha vìcí,
které organizují motorkáøské kluby, nadšenci a pøíznivci dvou kol. My
jsme si pøišli popovídat s panem Ladislavem Halámkem, pøezdívaným
Spenser o motorkáøství jako stylu života a klubu Chrome Dragons.
Takže Spensere, jak to vlastnì je? 
XXKlub Chrome Dragons Brno založili v roce 1990 tøi kamarádi,
Krtek, Kožak a já. První název našeho klubu byl Brnìnští draci.
Zjistili jsme však, že tento název už mìly jiné skupiny, tak došlo k pøe-
jmenování na stávající název. Do konce roku 1990 mìl klub 12 èlenù,
a bìhem uplynulých 13 let stoupl stav na souèasných 62 èlenù. Chrom
Dragons Brno má klubovnu MOTOR PUB Bavorská v Královì Poli.
Každou støedu v týdnu je od 19 hodin klubová sešlost, které se mohou
zúèastnit nejen èlenové klubu, ale všichni pøíznivci motorkáøù a moto-
rek. Nejvìtším a spoleèným zájmem èlenù klubu jsou právì motorky
a vše, co s nimi souvisí. Motorkáøství je styl života, který nás tìší a po-
vznáší. Chrom Dragons Brno poøádá srazy pro svoje èleny a pøátele.
Je to posezení ve støedisku Medveïov na Vysoèinì. Zúèastòujeme se
srazù, které poøádají kamarádi z jiných motoklubù. Èlenové Chrom
Dragons Brno jezdí na motorkách choppers nebo tìžkých cestovních
klasikách, na kterých mají hodnì chromu. Motorky jsou pøizpùsobené
na velké vzdálenosti. Jsou pohodlné i k dlouhým cestám po Sloven-
sku, Chorvatsku, Itálii, Španìlsku, Maïarsku èi Portugalsku, kam se
o prázdninách s kamarády vydáváme. Tyto cesty jsou mezi èleny
klubu velmi oblíbeny, nebo• pøi nich zažijeme kromì požitku z dlouhé
jízdy také hodnì zábavy. Každoroènì poøádáme pamìtní jízdy za
kamarády, kteøí tragicky zahynuli. Napøíklad 12. èervna se již každo-
roènì poøádá pamìtní jízda za 1. presidenta Chrom Dragons Brno
Krtka, kterého autem srazil opilý øidiè. Neposkytl mu první pomoc
a ještì se snažil z místa nehody ujet. Bohužel i takové na silnicích
potkáváme. Proto pravidlem klubu je na 1. místì bezpeènost a když se
jede, tak zásadnì bez alkoholu! Chrom Dragons Brno je otevøený klub
pro všechny pøíznivce motocyklù. Pro pøijetí do klubu staèí s námi
jezdit, pøijít do klubovny na pokec a zapadnout do party normálních
fandù motorkáøského života.                                                      /mask/

AUDI bylo v Brně nejlepší

XXPo dvanácti letech se na brnìnský Masarykùv okruh vrátilo
nìmecké mistrovství cestovních vozù -  DTM. V tomto seriálu startují
vozy znaèek Audi, Mercedes-Benz a Opel. Celý seriál tohoto šampio-
nátu absolvuje také èeský zástupce Jarek Janiš, který startuje s loòským
vozem Mercedes CLK v týmu bývalého mistra svìta F1 Kekeho Rosberga.
XXJiž samotná kvalifikace má velmi zajímavý zpùsob. Po skonèení
tréninkù se prvních deset jezdcù utká v tzv. „super poli“, pøi kterém
každý jezdec absolvuje zcela osamocen kvalifikaèní kolo. S nejvìtšími
ambicemi pøijíždìl do Brna Švéd Mattias Ekstróm /Audi/, který mohl
již v Brnì získat mistrovský titul. Právì on se postavil na nejlepší
pozici na startu. V první øadì ho doplnil Christian Albers /Mercedes/.
Ve druhé øadì stál Martin Tomczyk s Tomem Kristensenem /oba Audi/.
Nejlepší Opel na pátém místì pilotoval bývalý jezdec Formule 1
Heinz-Harald Frentzen. „Byla to jedna z nejnároènìjších kvalifikací
této sezóny, která skonèila pro Audi naprosto skvìle“, uvedl Dr.
Wolfgang Ulrich /šéf divize Audi Motorsport/. Jarek Janiš vybojoval
devátou øadu. „Náš tým pracoval dobøe a já mám radost, že jsem
nejlepší jezdec s loòským vozem“, uvedl Janiš po skonèení kvalifikace.
XXHned po startu samotného mistrovského závodu se vedení ujal
Ekstróm. V první zatáèce do Janiše narazil nìmec Winkelhock. Janiš
potom pøi nájezdu na cílovou rovinku odboèil do boxové ulièky a tím
pro nìho domácí závod skonèil. „Na autì se pokøivilo uchycení zad-
ních kol a nedalo se dál pokraèovat“. Ve tøicetikolovém závodì si po
celou dobu nejlépe vedl Ekstróm, který první pozici opouštìl pouze
pøi zastávkách v boxech. Svým letošním ètvrtým vítìzstvím si zajistil
titul ještì pøed posledním kláním na Hockenheimringu. Druhé místo
obsadil Dán Tom Kristensen a tak Audi v Brnì slavilo double. Èest
Mercedesu zachraòoval tøetím místem Anglièan Gary Paffett. Nejlepší
s Oplem byl ètvrtý Marcel Fássler ze Švýcarska. Pátý skonèil Pirro /It,
Audi/, který startoval v Brnì již v roce 1987. První letošní body si
vyjel Frentzen za šesté místo. Sedmou pozici obsadil Nìmec Timo
Schneider /Opel/. A na poslední bodované místo obsadil další bývalý
pilot F1 Jean Alesi /Fr/ na voze Mercedes.                   /Ctibor ADAM/

Kulturní programy
29. září - 10. října 2004 KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 29.9. ve 20.00 STRAŠIDELNÝ DÙM
Hororová komedie

• so 2.10. ve 20.00 SHREK 2
ne 3.10. v 18.00 Animovaný film USA

• stø 6.10. ve 20.00 ÚSVIT MRTVÝCH
Zombie horor USA, Francie

• so 9.10. ve 20.00 SPRÁVCE STATKU
ne 10.10. v 18.00 Rodinný film ÈR

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 29.9. v 17.00 SHREK 2
Animovaný film USA

• ne 3.10 ve 20.00 SCARY MOVIE 3
Komedie USA

• stø 6.10. ve 20.00 KRÁÈEJÍCÍ SKÁLA
Krimi film USA

• ne 10.10 ve 20.00 BABA NA ZABITÍ
Komedie USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 25.9. v 19.00 PETR PAN 
Rodinný film USA

• ne 26.9. v 19.00  SHREK 2
Animovaný 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.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 16.10. 

TRADIČNÍ   VINOBRANÍ
Hraje Dubňanka, začátek ve 20.00 hodin, burčák, bohatá 

tombola, vstupné 50 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Ve čtvrtek 30. září v 19.00 hodin v Kině Réna v Ivančicích
můžete shlédnout hořkou komedii ze současnosti 

N O C   S   M O D E L K O U
V režii Ivo Krobota hrají: I. Kubelková nebo J. Kocurová,

J. Obermaierová, O. Navrátil, O. Jirák, M. Maděrič,
J. Kuželka. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován 

na dobudování rozhledny Vl. Menšíka na Hlíně.

TJ Sokol Moravský Krumlov oddíl sportovní gymnas-
tiky zve malá děvčátka ročník 1998, 1999, popř. 2000 

do své gymnastické přípravky. Cvičit budeme od října každé
úterý od 16.30 do 18.00 v tělocvičně na Ivančické ulici.
Rodiče nenechte své děti doma lenošit! Gymnastika je

nejlepší průprava pro všechny sporty.

Obec Olbramovice si Vás dovoluje pozvat na slavnostní
otevření DOMU S CHRÁNĚNÝMI BYTY, 

které se koná v pondělí 27. září v 16.00 hodin.
Zastupitelstvo obce Olbramovice. 

TJ Sokol Moravský Krumlov oddíl maldšího žactva
pořádá od 4.10. každé pondělí v 15.30 hod. 

CVIČENÍ  
MLADŠÍCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ

Míčové hry, cvičení na nářadí, florbal. 
Těší se na Vás vedoucí Jana Halámková a Dana Frimlová.

TJ Sokol Moravský Krumlov zve kluky
i holky mladšího školního věku na

STOLNÍ   TENIS
Každý pátek od 14.00 - 15.30 hod. 

Přij te si to zkusit, čekáme v Sokolovně. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 1.10. - Mrazík - pohádkový muzikál na ledì - Brno - hala Rondo,
odjezd v 16.00 hod., cena celkem: dospìlí 480 Kè, dìti do 12 let 340 Kè.
Pøipravujeme: • 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 svìtoznámého mága, Brno - hala Rondo, odjezd v 16.00 hod.
od Besedního domu, cena celkem: 1240, 840 Kè, pøihlášky do 30.9.
Dům dětí a mládeže Ivančice
• 2.10. v 10.00 hod. - Víceboj dvojic - v Ivanèicích v Orlovnì
na Chøestové ul., poplatek 35 Kè. 
• 7.10. ve 20.00 hod. - Trendy 3000 - módní pøehlídka, Besední dùm,
poplatek 150 Kè, (èlenky 120 Kè). 
• 9.10. v 10.00 hod. - Famfrpál po mudlovsku - sraz u DDM Komen-
ského nám. 12., poplatek 20 Kè, s sebou: sport. obleèení, obuv, pití.
• 10.10. - Velká pardubická - akce Jo Palma. 
Prostory DDM: • Komenského nám. 12. (KB - 1. patro) - kanceláøe,
poèítaèová uèebna - 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.
• Nabídka kroužkù: • Anglický jazyk • Nìmecký jazyk • Francouzský
jazyk • Ruský jazyk • Konverzace v cizích jazycích • Individuální hodiny
cizích jazykù • Èeský jazyk • Poèítaèe • cvièení pro dìti • Cvièení pro dívky
s prvky tance • Pøíprava mažoretek s gymnastikou • Basketbal • Minikopaná
• Florbal pro chlapce i dívky • Pøípravka k házené • Pøíprava k dívèí kopané
• Karate pro dìti • Tai-èi • Karate pro dospìlé • Jóga • Aerobic Hany/
Svìtlany/Soni • Kondièní cvièení  Jarmily • Cvièení rodièù a dìtí • Kala-
netika • Stolní hokej • Atletika • Vitráž Tiffany, Tvoøivá dílna, Keramika,
Výtvarný ateliér, Hry a Hraèièky s flétnou • Hry na kytaru • Country tance
• Orientální bøišní tance • Šachy • Draèí doupì • Pøátelé Harryho Pottera •
Být sama sebou • Leteètí modeláøi • Dramatický kroužek • Chov a výcvik
psù • Klub Klubíèko • Konì • Dobrodruzi v pøírodì • Klub pro náctileté
• Ivanèické mažoretky Kopretina • Country skupina A JE TO • Country
skupina Ivanèická Virginija • Jezdecký oddíl Palma • Klub pøátel koní •
Klub pøátel DDM • Klub pøátel pohádkového lesa • Dìtská a
mládežnická rada • Klub instruktorù pro práci s dìtmi • Hipoterapie •
Klub kamarád • Klub zdravého vaøení pro ženy.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 2.10. v 17.00 hod. - Poézie, jak jsi poøád krásná - vystoupení recitá-
torù, zámek, Slovanská epopej, vstupné: 20 Kè.
• 2. - 5.10. -Podzimní zahradnická výstava - MìKS, otevøeno: so, ne,po:
9.00 - 17.00 hod., út: 9.00 - 12.00 hod., vstupné dobrovolné.
• 4.10. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - o životì a díle Leoše Janáèka
vypráví p. uè. Eva Kopèilová, Mìstská knihovna, vstupné: 25 Kè.
• 5.10. - Den otevøených dveøí v knihovnì - registrace nových ètenáøù
zdarma - sleva internetu.
• 6.10. v 17.30 hod. - Setkání s tajemnem - beseda se spisovatelem PhDr.
Arnoštem Vašíèkem, Galerie Knížecí dùm, vstupné: 40 Kè.
• 7.10 dopoledne - Setkání s tajemnem, pro školy.
• Pøipravujeme: • 18.10. v 19.00 hod. - Ivo Jahelka (zpívající právník)
- koncert s názvem „Neznalost zákona neomlouvá“, kinosál. • 20.10. ve
20.00 hod. - MIG 21 - koncert, zájezd do Tøebíèe, záv. pøihlášky
na MìKS do 27.9., cena celkem: 260 Kè. • 3.12. ve 20.00 hod. - Záskok
- Divadlo Járy Cimrmana, zájezd do Tøebíèe, záv. pøihlášky na MìKS
do 10.10., cena: 320 Kè. • 13.12. v 19.00 hod. - Screamers - Travesti
skupina, zájezd do Tøebíèe,  záv. pøihl. na MìKS do 27.9., cena: 280 Kè. 
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 1.10. v 17.00 - 19.00 hod. - Diskotéka pro dìti, v sále DDM. Na
dìti èekají soutìže, tanec a DJ Falcco, vstupné: 20 Kè.
• 7.10. - Film na pøání - hlasovat mùžete v Klubu Poškolák, zde bude
také vítìzný film promítán. 
• 8.10. od 14.00 hod. - Den zvíøat - na námìstí TGM budou probíhat
soutìže, hry a aktivity vztahující se ke Dni zvíøat. Akce bude spojena
s vernisáží výtvarných dìl na téma Máme doma zvíøe.
• Jazykové kroužky pro dospìlé: • Nìmèina - pro zaèáteèníky - po
18.00 - 19.00 hod. • Angliètina - pro zaèáteèníky - po 17.00 - 18.00
hod. • Angliètina - konverzace - èt 17.00 - 18.00 hod.
• Volná místa v kroužcích: Kytara • Luštìniny • Planeta • Loutkáø
• Floorball • Šachy • Barvínek • Hrátky • Minikopaná • Krùèek •
Keramika pro seniory • Paleta • Zapomenutá øemesla • Babka koøenáøka
• Šikovná dívka • Redaktor • Country tance • Angliètina - Ivanèická •
Papíroví modeláøi • Šlápota • Stolní tenis
• Od 27.9. - 8.10. se mùžete pøijít podívat do kroužku, který Vás zaujal bez pøi-
hlášení. Bìhem mìsíce øíjna musí být zaplaceno pololetní nebo roèní zápisné. 
• DDM nabízí tyto typy cvièení: • Body Styling - po od 17.30 - 19.00
hod. v sále DDM, vede L. Bauerová, poplatek 30 Kè/lekci. • P-Class -
po od 19.00 - 20.30 hod. v sokolovnì. Vede D. Frimlová, poplatek 30
Kè/lekci. • Tae Bo - út od 18.00 - 19.00 hod. v sále DDM, vedou M.
Stixová s D. Olivovou, poplatek 30 Kè/lekci. • Bøišní tanec - stø od
18.00 - 20.00, èt od 16.00 - 18.00 hod. v sále DDM, tanèí S.
Soukupová, poplatek 50 Kè/lekci. • Kondièní cvièení - stø od 19.00 -
20.30 hod. v sokolovnì, vede D. Frimlová, poplatek 30 Kè/lekci.
• Zdravotní cvièení - èt od 18.00 - 19.15 hod. v sále DDM, vede
fyzioterapeutka Bc. L. 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. 

Program kin

Základní škola Vémyslice otevírá ve školním roce 2004/2005
pro širokou veřejnost tyto kroužky :

VÝTVARNÝ KROUŽEK
keramika, zpracování šustí, batika, savoefekt, malba na sklo,

dřevěná bižuterie, lidové tradice- advent, Velikonoce.
úterý 16- 19 hod. (vždy 1 krát za 14 dní od října do června)

ved. kroužku: Olga Doležalová, Vlasta Tomková

KROUŽEK INFORMATIKY
základy práce na počitači a internetu pro rodiče s dětmi

úterý 16-18 hod.(vždy 1 krát za 14 dní od října do června)
ved. kroužku: Marie Pokorná

Rozhledna až příští rok
XXNa 200 turistù a pøíznivcù rozhledny Vl. Menšíka na Hlínì u Ivanèic se
v nedìli 19. záøí ve 13 hodin shromáždilo na místì budoucí rozhledny.
Pøedseda odboru KÈT Ivanèice ing. Moravec pøivítal zástupce obcí a turisty
z Bøeclavi, Vyškova, Adamova, Hustopeèí, Brna a okolních obcí. Pøítomné
pozdravil starosta obce Hlína Miloš Dostalý a místostarosta Ivanèic Jaroslav
Pospíchal. Statutární zástupce KÈT Ivanèice Josef Flíèek vysvìtlil souèasný
stav kolem výstavby rozhledny a financí. Z technických dùvodù se nepo-
daøilo vybudovat ještì letos základy a podstavec rozhledny. Stane se tak
v pøíštím roce, kdy bude postavena celá rozhledna tak, aby 18. záøí 2005
mohla být pøedána do užívání veøejnosti. Zájem a vùli postavit rozhlednu
v pøíštím roce vyjádøili na pøedcházejícím jednání zástupci všech tøí subjektù
s majitelem firmy, která výstavbu zajiš•uje. 
XXRadní mìsta Ivanèice paní Jánová oznámila, že na 30. záøí pøipravila vys-
toupení pražských umìlcù a výtìžek bude vìnován na výstavbu rozhledny.
Divadelní pøedstavení v podání oblíbených hercù bude zahájeno v 19 hodin
v kinì Réna. Pøijïte se pobavit a souèasnì podpoøit výstavbu rozhledny.
Vstupné je dobrovolné.

Frank Biela /D/, trojnásobný vítìz 20h Le Mans nemohl v Brnì chybìt   foto: K. Adam
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Auto - moto
KOUPÍM
•• moped Stadion-S-11; Pionýr
550; Jawa 250-350 Pérák;
Velorex aj. Vše i nekompletní
i poškozené. Tel.: 608 626 289. 
•• motorku 50-175 ccm i rozebra-
nou, nefunkèní a nepojízdnou,
levnì. Tel.: 737 628 042,  ne SMS.
PRODÁM
•• Ford Escort 16 V GLX 1,6, r.v.
96, modrá metalíza, ABS, 140 tis.
km, TP 05, AL kola, 2x airbag,
tón.skla, el.okna, dobrý stav, cena
doh. SMS na tel.: 608 500 653.
•• Renault rapid pick up 1,6D,
r.v. 92, komplet vyvaøený, nový
lak, motor super stav, 40.000
Kè. Tel.: 776 300 578.
•• Š Favorit, r.v. 98, naj. 103 tis.
km, mnoho doplòkù, nová TK,
27.000 Kè. Tel.: 736 162 859. 
•• Š Forman, lehce, èelnì boura-
ný, vínovì èervený, r.v. 92, koroze
karoserie, motoricky spolehlivý,
bez TP, pohon PLG, 20.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• Š 120, 3.000, naj. 12 tis.,
motor po GO. Tel.: 605 275 314. 
•• Š 130 L, bílá, STK 09/06.
Tel.: 604 162 718.
•• moto Jawa 50 - Mustang, má-
lo použ., cena dohodou. Tel.:
728 434 583.  
•• malotraktor, z oktavie hydra-
ulika, velká šípová kola, silná
pøevodovka, spolehlivý, ND, 2x
motor, pøevod. aj., dohoda. Tel.:
723 207 531, veèer.
•• nový pøívìs Tera Vari na 13ti
kolech, 7.000 Kè. Tel.: 515 334 139.
•• indukèní cívku na Š Felicia,
r.v.95, 200 Kè; rozdìlovaè na
Felicii, 500 Kè. Tel.: 604 942
632, 728 421 813.
•• repas. pøevod. 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.
•• 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.
•• komplet. funkè. motor +
pøevod. (5ti rychlostní) na Avii
21,31,  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.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2 svìt-
lomety (el. ovl.), ventilátory
chlazení, cena dohodou. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• nové spojk. lanko na Avii
A31, nepoužité, 60 Kè; kom-
plet. spojku na Š Favorit, naj.
cca 6.000 km, 450 Kè, kompl.
kolo i s diskem na Š.Favorit, 70
R13 165, vzorek 6m, 550 Kè.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• klimat. zaøízení zn. Thermo-
king, z nákl. prost. Avie, do

vymontování plnì funkèní, typ
chlad. radiátoru HFC 134a, rozm.
š.61, v.20, hl. 59, levnì, dohodou.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• nápravas brzdou + 2 kola 6,5/ 20,
nejeté protektory. Tel.: 515 334 244.
•• pøevod. Aro 461, pø. a zad. ná-
hon, 1.200 Kè. Tel.: 606 125 725.
•• litá kola + pneu Dunlop 185/ 70
R13, 3mm vzorek, 4ks, rozteè dir
90mm, 4 diry, vh. na BMW, 2.500
Kè. Tel.: 723 484 947.
•• ND Avia 31, startér, pneu aj.;
malotraktor T4-K12 s pris. Tel.:
605 304 128.
Byty - nemovitosti
PRODÁM
•• RD v MK k èást. rekonstr.,
nová støecha, 520.000 Kè. Tel.:
605 370 932. 
•• RD 3+1, Oslavany Podlesí, po
gen. opravì, pìkný, se zahradou,
1.3 mil. Kè. Tel.: 608 870 890.
•• cihlový byt 3+1 v OV v MK,
vlast. plyn. topení, 2 balk., 80m2, no-
vá cena - sleva. Tel.: 608 809 910.
•• byt 2+1 v OV v Ivanèicích.
Tel.: 721 947 430. 
•• byt 1+KK, Vémyslice, nutné
vidìt, cena dohodou. Tel.: 776
769 967.
•• podsklep. zahr. chatu s meruò-
kovým sadem a vinohradem, vo-
da, elekt., Bohutice, výmìra
3.700 m2,  650 tis. Kè. Tel.: 515
336 367 po 19 hod.
•• budovu 9x9 m2, vh. jako dílna,
v podkroví možnost zøízení bytu,
150 tis. Kè, dohoda možná. Tel.:
515 323 470 po 20 hod.
•• zdìnou poschoï., podsklep.
chatu se zahradou. bazénem, ov.
stromy, v chat. oblasti Mohelno,
275 tis. Kè. Tel.: 604 262 026.
•• zahradu 50 arù v Miroslavi,
vysázeno 60ks merunìk, rychlá
návratnost, nízká cena. Tel.: 515
333 811, 777 036 464 po 19 hod.
PRONAJMU
•• byt 3+1 v Miroslavi od 1.10.
Tel.: 603 200 063.
•• garsonku (nezaøízenou) ve
Vémyslicích, volná ihned, mož-
no odkoupit. Tel.: 775 679 976.
•• byt 1+1 v Ivanèicích od 1.12.
Tel.: 607 682 092, veèer.
•• 1+1 plnì vybavené, v RD,
samost. vchod, mimo Znojmo.
Tel.: 732 307 389.
•• byt 2+1 v MK, Zachránìná,
zdìný, volný od listopadu. Tel.:
515 322 017 od 19 hod.
•• byt v MK, ihned volný. Tel.:
603 841 167.
•• byt 1+1 s balkonem na
Sídlišti v MK, i dlouhodobì,
volný ihned. Tel.: 736 283 894.
•• zaøízený byt 2+1 v RD
v Ivanèicích, dlouhodobì. Tel.:
777 030 731. 
•• slušným dùchodcùm 1+1 plnì
vybav., v RD se samost. vchodem,
na vesnici. Tel.: 732 307 389.
•• garáž v Oslavanech pod Novou
Vsí, cena doh. Tel.: 604 262 026.
Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• 4ks šroubov. oken nebo s diter-
mem, 150x150, za rozum. cenu.
Tel.: 606 812 125 po 14.00 hod.
•• stø. korýtka (høebenáèe) pou-

žité, asi 50ks; el. naklepávaè kos
(i bez motoru). Tel.: 737 622 319.
PRODÁM
•• ièko 26, d. 610; ièka 28 - 605
a 570 i jednotl., z demolice, cena
doh., levnì. Tel.: 737 858 577. 
•• plot. støíšky a hlavice rùzných
rozmìrù na ploty a tarasy, vše
nové o 30% levnìji. Tel.: 606
812 125, po 14.00 hod. 
•• 5ks starších silnostìn. beton.
skruží, prùm. 100x60cm, celk.
1.200 Kè. Tel.: 604 773 837. 
•• dvoufalc. køidlici s ochran.
nátìrem, 50ks. Tel.: 605 776 380.
•• stav. míchaèku 120 l., vykláp. na
obì str., 380V. Tel.: 737 884 165.
•• stroj na výr. tvárnic 45x30x24;
stav. vykláp. kozy, 8ks; regál
ocel., š. 2 m; zámeènický ponk se
svìrákem. Tel.: 737 884 165.
•• vchod. dveøe dubové, proskl.,
90 cm, levé. Tel.: 515 322 247.
•• balkon. dveøe 80x220cm se záru-
bní, skoro nové. Tel.: 604 710 758.
•• plech. konstrukci na bazén,
prùm. 4,5m, v. 105cm,       levnì.
Tel.: 546 451 974.
•• smalt. plech na kruh. bazén,
hnìdý, 700 Kè. Tel.: 606 581 533
po 18. hod.
Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• 100ks židlí (i po èástech) k
nekomerè. úèelùm. Tel.: 605
471 210, v prac. dny: 548 528
229, ing. Benda.
PRODÁM
•• za odvoz starší rozkl. pohov-
ku, d. 170 cm, barva medová.
Tel.: 546 413 379, 776 305 253. 
•• pìknou sedací soupravu, mi-
kroplyš, pohodlná, nerozkl., asi
2.000 Kè. Tel.: 608 456 273. 
•• válendu se zdrav. matrací,
úlož. prost. a èelem u hlavy, po
boku noèní stolek, použ. 1 mìs.,
PC 6.400, nyní 300 Kè. Tel.:
736 756 780.
•• 6 židlí døevìných, èalounìný
sedák, odnímatelný  i samostat-
nì. Tel.: 604 710 758.
•• starožitný kulatý stolek + 2 žid-
le; starou keram. formu na vánoè-
ku (velká); pøedsíò. stìnu s botní-
kem a zrcadlem; starý vyšívaný
obraz 120x70cm, motiv krajina 
v zimì; 2 peøináèe + 2 válendy, i
jedn.; kuchyni Carmen; prošív. va-
tové deky, 2ks. Tel.: 605 776 380.
•• vafky 2 r. staré, 1 r. používané,
PC 6.000 Kè, nyní 3.000 Kè. Tel.:
605 275 314.
•• stará kobková kamna, 2 trou-
by, obložené, funkèní. Tel.: 606
511 055.
•• mobilní sušárnu na 10 roštù,
možno i udit, ocelový dvojitý
pláš•. Tel.: 737 884 165.
Elektro
KOUPÍM
•• oskartu s výr. è. zaè. 00.. nebo
01.. s kreditem i bez, pouze funk-
èní ne zablok. Tel.: 608 523 698.
PRODÁM
•• SIM kartu Eurotel i s kreditem,
250 Kè. SMS na tel.: 776 033 242.
•• MT Siemens MT 50, plnì funk-
èní, 1.000 Kè. Tel.: 604 443 019.
•• MT Nokia 3410 v orig. bal. se
zárukou, cena dohodou. Tel.: 737

628 042, ne SMS.
•• na PC TV, FM kartu Win Fast
2000 XP + dál. ovl., 1/2 r. st., v zá-
ruce, 1.700 Kè. Tel.: 604 281 294.
•• epilátor zn. Braun silk epil,
málo používaný, 1.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• hifi sestavu Aiwa NSX-AV90 
s 3x CD, 2x kazeta, 5x repro s dol-
by-prologic, poškoz. kazet. a CD
mechanika, tuner funkèní, symbol.
cena, dohoda. Tel.: 604 575 846.
•• zánovní vysavaè zn. EIO se sa-
cím výkonem 1400W, vínová bar-
va, PC 4.500, nyní 990 Kè. Tel.:
728 421 813, 604 942 632.
•• el. pøímotop na 2 KW s ven-
tilátorem. Tel.: 737 884 165.
•• lednièku Zanussi samood-
mraz. Tel.: 605 776 380.
•• mrazák Calex, 3 šuplíky,
1.000 Kè. Tel.: 736 675 770. 
•• lednici Calex 175 l, komb. s 20
l mrazákem, rozm. 109x60x60.
Tel.: 604 710 758.
•• aut. praèku Whirpool, pø. plnì-
ní, 1.500 Kè. Tel.: 736 675 770.
•• registr. pokladnu, nepoužitou,
zabalenou, 4.000 Kè; malý
náøezák nerez, používaný, 2.500
Kè. Tel: 515 320 760.
Vše pro děti
KOUPÍM
•• koèárek pro dítì stáøí 1,5 r.,
na hraní, MK Tel.: 604 942 632,
728 421 813.
PRODÁM
•• sport. koèár Hauck, modrá
barva, velká nafuk. kola, 1. mìs.
použ., záruka, 5.000 Kè. Tel.: 777
012 679.
•• sport. koèárek zn. ABC Desing
v dobrém stavu, s nánožníkem,
800 Kè. Tel.: 605 741 925.
•• sport. koèárek s pøehaz. ruko-
jetí, nánožníkem a slídou, sv.
modrý s drobnými kvítky, 500
Kè. Tel.: 605 720 359. 
•• trojkomb. Zn. Dema, 1 mìs.
použ., v zár., modro støíbr. drobná
kostka, PC 6.500, nyní 4.000 Kè.
Tel.: 723 123 765, 607 230 534. 
•• nový koèár ètyøkomb. Zn.
Mikrus, potah šus•ák., barva tm.
modrá s béžovou, použ. 3 mìs.,
PC 8.000, nyní 3.700 Kè. Tel.:
732 615 485.
•• nový koèár, trojkomb., èerno
zelený, použ. 1,5 r., PC 7.500,
nyní 3.000 Kè. Tel.: 606 492 492.
•• novou sítìnou ohrádku na hraní
zn. Cam, dìts. motiv, umyvatel-
ná, PC 1.500, nyní 1.000 Kè.
Tel.: 732 615 485. 
•• pìknou bílou vyøezávanou
kolébku s novou zdravotní
matrací. Tel.: 736 283 894.
•• 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 mimina až do 2 let, 650 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• kojenec. vanièku, modrozelená
barva, 200 Kè. Tel.: 777 012 679.
•• krosové dívèí kolo Author (vh.
na polní cesty i silnice), pro vìk 7-
12, ve výborném stavu, málo
používané, 3 r. staré, vybavení: 15
rychlostí, øazení SIS, nosiè, sto-
jan, blatník,PC 6.000, nyní 3.000
Kè, Ivanèice. Tel.: 737 311 984.
•• kolo, model r. 2000, odpruž. se-
dadlo, jako nové, na 5 - 7 let, 1.200
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod
•• dìtské kolo, 100 Kè; skládací
kolo, 100 Kè. Tel.: 605 275 314.
•• dívèí kolo, málo jeté, sleva.
Tel.: 605 218 451.
Zvířata
KOUPÍM
•• žluté støíbro samice králièí.
Tel.: 603 938 541. 
•• andulky, korely, kanáry, zebøiè-
ky, rozely aj. exot. ptactvo, pro
vìtší mn. pøijedu. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• chovné a jateèné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• chov. pár beránkù, 400 Kè, 2
èerné chov. samièky s krátk. ouš-
ky; 1 samici s delšími oušky, 150
Kè/ ks, pøi odbìru všeho 700 Kè,
ruším chov. Tel.: 777 877 631.
•• prase 200 kg, 6.000 Kè. Tel.:
515 336 646, 776 648 009.
•• proužk. selátka, 75% divoèák,

25% durok, st. 10 týd., vh. na vý-
krm nebo na ochoèení, 1.000 Kè,
odbìr ihned. Tel.: 777 877 631. 
•• strakat. rohat. kozla, st. 1,5 r.,
hodný, netrká, pìkný, vypadá jako
kamzík, na chov a vypásání, 800
Kè, možná sleva. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata husky, bez PP, do dob-
rých rukou, levnì. Tel.: 777 769 803.
•• štìòata nìmeckého boxera s PP,
odbìr v øíjnu. Tel.: 736 601 626.
•• štìòata rotvajlera s PP po
špièkových rodièích, pøedp.
výborných pracovních povah a
exteriéru. Tel.: 723 971 859.
•• štìòata bíglù, bez PP, barva
trikolor, štìòata labradorù, bez
PP, barva smetanová, oèkov.,
odèerv. Tel.: 728 842 674.
•• rotvajler, štìnì, pes s PP, vh.
na výcvik nebo hlídání, ne na
chov, 3.500 Kè. tel.: 723 971 859.
•• bígla, nádherná, hravá stìòata,
ihned k odbìru. Tel.: 605 432 773.
•• bígla, štìòata s PP, ihned, pri-
ma kamarád. Tel.: 605 108 527. 
•• 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,
18.000 Kè. Tel.. 777 877 631.
•• Nabízím jezdìní na  3 soukr. ko-
ních v okolí Ivanèic. K disp. velcí i
stø. konì. Možnost jezdìní na
jízdárnì nebo vyjížïky do pøírody,
100 Kè/hod. Tel.: 777 877 631.
•• akvárium, v.80, d.40, š.35, vh.
pro rybièky, i s výbavou a stol-
kem na míru, cena dohodou. Tel.:
737 628 042, ne SMS.
•• akvárium rok použ., lepené,
d. 110, š. 60, v. 51, 2.000 Kè,
MK. Tel.: 604 281 294.
•• nový holubník na noze, 8 výletù,
nutno vidìt, cena dohodou. Tel.:
606 511 055.
•• Daruji ko•ata do dobrých ru-
kou, odbìr øíjen, možno dovézt.
Tel.: 515 320 557, veèer po 17.
hod., 604 680 944.
Hobby
PRODÁM
•• støíbrná Minolta Dynax 404 si,
2 r. stará, automat i manuál, nád-
herné fotky, režimy makro, por-
trét, krajina, noèní portrét, sport,
dvojexpozice aj., PC 14.000, nyní
4.900 Kè. Tel.: 608 880 089.
•• kytarový efekt Boost driver M1,
600 Kè; kyt. Ef. Flanging Chorus
C1, 600 Kè. Tel.: 724 157 030.
Služby
•• Renovace koupelnových van
smaltem, bez jakéhokoliv zá-
sahu do Vaší koupelny. Cena
1.500 Kè + doprava.   Tel.: 515
339 550 ( záznamník ).

•• Levný textil EMKO, ul. Rù-
žová (vedle výrobny zákuskù),
Vás zve k nákupu nové podzi-
mní kolekce. Otevøeno Po - Pá:
8-12,30, 13-15,30 a So 8- 10,30.
Pøijïte si vybrat, srdeènì Vás
zveme. 

•• Douèím matematiku, Tel.:
606 769 439.
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

KOUPÍM
•• staré knihy do r. 1800. Tel.:
603 586 855.
PRODÁM
•• dámské horské kolo, 4 mìs.
staré, 100% stav, 1.800 Kè. Tel.:
736 132 876.
•• mlýnek a lis na hrozny, litin.,
cca na 50kg. Tel.: 723 155 447.
•• kotel + kotlinu 50l, vh, na zabí-
jaèky, 1.700 Kè. Tel.: 605 779 218.
•• kožíšek krátký svìtlý, nestøíh.
beránek, vel. 48, 500 Kè; digit. mì-
øiè tlaku na baterie i do sítì zn.
Lanky starší i s návodem, 500 Kè,
pošlu i dobírkou. Tel.: 737 407 461.
•• krouhaè na ovoce (k moš-
tování); vál na Teru, Vari; bøezová
koš•ata.Tel.: 515 336 601.
•• promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100; 125 x125; 800 Kè/
ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.

•• øeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• øeznické háky, s kladkou, 40 ks,
100/ks, i jednotlivì. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• nové montérky pro sváøeèe na
v. 182 cm, možno na dobírku; pán-
ský èerný flauš. odlehè. kabát, má-
lo nošený, d. 105 cm, ramena 53
cm, italská výr. Tel.: 604 710 758.
•• 4 dveø. buòku z pekaøského vo-
zu v Oslavanech. Tel.: 728 505 664.

•• CUKR KRYSTAL. Cena za
1 kg 23,50 Kè. Baleno po 50 kg.
Agroservis Holý Vémyslice,
tel.: 515 323 451.

•• konzumní brambory, i èervené
3,50 Kè/kg, krmné za 0,90 Kè.
Tel.: 515 320 557, veèer po 17 hod,
604 680 944.
•• oøechy loupané 75 Kè/kg . Tel.:
515 320 557 po 17 h., 604 680 944.
Seznámení
•• Hledám hodnou, klid., rozv.
kamarádku, nekuø., 33 - 39 let s
dítìtem, která ví, že je nìco mezi
nebem a zemí. Pohod. muž, 37,
rozv., nekuø. se zájmem o pøíro-
du. tel.: 607 546 772.
•• 50tiletý hledá pøítelkyni se
zájmem o domácnost a spol.
život. SMS na tel.: 736 253 962. 
•• Je mi 33 let, sil. postavy, mám 2
dìti. Hledám pøítele do 45 let, ži-
vot na vesnici. Tel.: 606 152 103.

Zaměstnání

•• 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.
•• vyuèená prodavaèka, 50 let
hledá práci. Tel.: 606 831 719. 
•• Hledám práci jako kadeønice
- absolventka, Zn, MK, Brno,
Miroslav. Tel.: 736 227 116.
•• 35.000 Kè/mìs. Pøijmeme
spolehlivé komunikativní spolu-
prac., nabízíme solidní jednání
a podmínky, možno èást. práce 
z domova. Tel.: 605 254 556. 
•• Èeská obch. spol. pøijme prac.
do konceláøe, telefonisty, mana-
žery z celé Vysoèiny, Brnìnska 
Zlínska, pøíjem 28 - 52 tis.
Kè/mìs. Tel.: 728 958 301.
•• Pracujte v klidu svého domova.
Velký výbìr dom. prací od ès. i zahr.
firem, vážní zájemci na tel.: 737
011 870 od 15.00 - 21.00, ne SMS.
•• Ès. Fa pøijme spolehl. prac.,
18-40 tis. Kè/mìs., zaškolení,
práce i v kanceláøi, služ. vùz.
Tel.: 605 315 341. 

•• 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. 
•• Atraktivní práce. Hledám nespo-
kojené schopné lidi, kteøí chtìjí
opravdu nìco zmìnit a dokázat.
Zaškolíme. Tel.: 604 817  844.
•• Hledám zamìstnance do pro-
dejny kvìtináøství/pùjèovna svateb.
šatù v Ivanèicích, podmínka
vyuèen/a  zahradník/vazaè kvìtin.
Tel.: 777 272 628, 546 434 045.
•• DP + smlouva HPP i VPP, vý-
razné zlepšení vaší fin. situace,
2-5.000 Kè/mìs. v pøíp. zájmu
zašlete nadeps. obálku + znám-
ku na ad.: Rezáèová Petra,
Padochov - Oslavany, 664 12.
•• Nabízím nadepisování obálek,
info jen SMS s adresou na tel.:
605 775 039. 
•• Finanèní poradce hledá spolu-
prac. za úèelem rozšíøení teamu.
Dobrý vzhled a vystupování pod-
mínkou.Vzdìlání min. SŠ, vìk
nerozhoduje. Tel.: 605 736 078.
•• Hledáme nìkolik schopných
lidí do pozice øídících pracovníkù,
kteøí si chtìjí øídit svùj èas a
výdìlek. Práce v oblasti jižní
Moravy, vlastní vùz výhodou, není
podmínkou. Tel.: 724 341 718,
605 948 273.

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.
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přijme do hlavního pracovního poměru
pracovnici(ka) pro předtiskovou přípravu

(pro montáže filmů a výrobu kovolistů).

Polygrafické vzdělání a praxe v oboru výhodou.

Bližší informace pouze na telefonním čísle:
515 322 281, nebo 777 769 809.


