
XX/Hostìradice/ „V Hostìradi-
cích je provozována ilegální
skládka, pøedstavující veøejné
ohrožení, nebo• v obrovském
rozsahu kontaminuje spodní
vodu. Kdyby se jednalo o menší
divoké vyklopení odpadu do pøí-
kopu nebo hájku, což se tu èasto
dìje, dalo by se to posbírat a škoda
bude minimální. V tomto pøípadì
se však jedná o prakticky nena-
pravitelné znehodnocení spodní
vody na celém území Hostìradic“,
sdìlil nám RNDr. Erik Schwarz-
bach, iniciátor stížnosti, kterou
zaslal na Ministerstvo životního
prostøedí. 
XXV bývalém lomu v Hostìra-
dicích v podobì protáhlého skalní-
ho kráteru se vytvoøilo z pramenù
spodní vody hluboké a rozsáhlé
jezero. Toto jezero se ilegálnì
zaváží domácím i komunálním
odpadem vèetnì lednièek, kanys-
trù, plechovek, pneumatik a ne-
skladného odpadu. Na hladinì
plave hustá vrstva odpadu obklo-
pena olejovou skvrnou. Pestrost
plovoucího odpadu tvoøí témìø
moderní umìlecké dílo.
XXZkalená hladina jezera kolísá
podle množství podzemní vody.
To znamená, že pøi poklesu spodní
vody dochází k odsávání „moku“
z povrchového jezera. Ironií je, že
v bezprostøední blízkosti skládky
byla nedávno lokalita „U kaplièky“

se vzácnou kvìtenou a faunou
vyhlášena za pøírodní památku.
XXStarosta Hostìradic František
Schneider se nám k celé vìci vy-
jádøil následnì: „Na skládku máme
stavební povolení. Jsme pøe-
svìdèeni, že tam odpad dávat
mùžeme. Umožòujeme sem vozit
hlínu, kámen a stavební su•.
Pokud je nám nabídnuta hlína,
tak tu skladujeme na hromadách,
protože se skládka bude rekulti-
vovat a k tomuto úèelu ji chceme
použít. Skládku se snažíme udržo-
vat, odvezli jsme televize, led-
nièky a pneumatiky, záznamy jsou
na obci. Bohužel nejsme schopni
zabezpeèit tuto obrovskou plochu,
aby tam nìkdo potají nevyvážel
odpad. Dvakrát nám ukradli

pletivo i se sloupky i boudu pro
hlídaèe u brány. Vjezd je zabez-
peèen závorou, takže traktorem
nebo autem se tam nedostanete.
Jsem pøesvìdèen, že tu k narušení
životního prostøedí nedochází,
dokonce se zde chovaly ryby.“
XXV dùsledku neèinnosti pøís-
lušných veøejných institucí zva-
žuje pan Schwarzbach podání
trestního oznámení na neznámého
pachatele pro veøejné ohrožení
soustavným zamoøováním spod-
ních vod. A provozování ilegální
skládky v Hostìradicích.
XXNa skládku sice bylo vydáno
stavební povolení, ale stavba
zkolaudována nebyla, takže nyní
skládka legální není. K pøítom-
nosti vody v bývalém lomu rad-

nice tvrdí, že se jedná pouze
o povrchovou vodu. V rámci geo-
logického prùzkumu byly prove-
deny dva pokusné vrty. Výsledky
však nevyluèují spojení se spodní
vodou pøes trhliny a prameny.
K pøesnému zjištìní by se musela
voda z jezera vyèerpat a pozo-
rovat, jak se jezero naplòuje. 
XXK celé vìci pan Schwarzbach
doplnil: „Navrhl jsem inspekci,
aby z moci úøední nechala udìlat
pøesnou chemickou analýzu
vody. Inspekce již v minulosti
ukládala pokuty a mùže i nyní
udìlit sankci až do miliónu ko-
run. Tohle vše však nemùže být
argumentem pro to, abychom se
s tímto stavem smíøili a ponechali
vše tak, jak je. Situace se musí
øešit. A když to není v reálných
možnostech obce, musí se najít øe-
šení na vyšší úrovni státní správy.“
XXInspekce ŽP øešila problém
s vedením radnice v Hostìradicích
ve støedu 6. øíjna. Jak nám bylo
pøedbìžnì a neoficiálnì sdìleno
jedním z inspektorù, obec patrnì
pokutu dostane, i když tvrdí, že
skládku neprovozuje a souèasný
stav je zpùsoben nepovoleným
skladováním odpadu veøejností.
Provede rozbor vody. Podle vý-
sledkù se bude odvíjet další postup.
Na oficiální vyjádøení se èeká,
mìlo by pøijít do tøiceti dnù.
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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
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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 

Je hostěradická skládka nelegální ?Nový úvěr neschválili
XX/Moravský Krumlov/ Na 16. zasedání Zastupitelstva mìsta
Moravský Krumlov v pondìlí 27. záøí se velmi živì projednávala
potøeba pøijetí úvìru na pøeklenutí tíživé finanèní situace. Jednalo se o 11
miliónù. Pìt miliónù je urèeno na provozní náklady mìsta, Správy
majetku, TaZ a ostatní pøíspìvkové organizace. V letošním roce nebylo
vyplaceno plánovaných 4,5 miliónu korun právì pøíspìvkovým orga-
nizacím. Ty se musejí spolehnout pouze na své vlastní zdroje. Opoziè-
ními zastupiteli byla kladnì hodnocena èinnost øeditelù Správy
majetku p. Kabelky a TaZ p. Kubíka, že dobrým hospodaøením
dokázali své resorty udržet nad vodou bez výrazných dotací, pouze
z vlastních prostøedkù. Dalších šest miliónù bylo urèených na finan-
cování investièních akcí. Jde o nezaplacené faktury víceprací na MŠ
Husova, bytový dùm Zachránìná, obnovu horního zámeckého parku,
a rekultivaci skládky Lerch. Jak se k situaci vyjádøila nezávislá zas-
tupitelka paní Žáková: „Situaci zavinilo pøedevším zahajování
velkých investièních akcí bez pøedem zajištìného finanèního krytí
v rozpoètu mìsta.“ Požádali jsme o vyjádøení i vedení Krumlovské rad-
nice. Místostarostka Marie Valachová uvedla: „Souèasná situace chod
mìsta neohrozí, na výplaty bude. Tento bod se jistì objeví na pøíštím
zastupitelstvu.“ Toto potvrdil i starosta Pitlach a dodal: „Mùže se i stát,
že dostaneme penále za nezaplacené faktury.“ A to ještì nebyla zapla-
cena finanèní podpora na sport, školství a kulturu...                    /jak/

Na MěKS vše při starém
XX/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova hodno-
tili koncepci Mìstského kulturního støediska, kterou jim po témìø tøech
mìsících pøedložila øeditelka Ludmila Pøikrylová. V diskuzi padly
výtky mimo jiné na to, že pøedložený materiál není koncepce, ale plán
akcí na jeden rok. Chybìla dlouhodobá rozvaha i analýza souèasného
stavu. Nebyla uvedena konkrétní propagace vlastních kulturních aktivit
a chybìl zpùsob vzdìlávání pracovníkù. Koncepce se ani slovem
nezmínila o kulturním domì v Rokytné. Vzhledem k nepøesvìdèivému
návrhu se jednalo i o samotné existenci MìKS. Bìhem diskuze padly
dva návrhy: odložit jednání o koncepci do doby, než bude doplnìna
o nedostatky a odvolat øeditelku MìKS, vypsat výbìrové øízení, aby se
dalo vybírat z více koncepcí s možností srovnání. Oba návrhy hlaso-
váním neprošly. Zastupitelstvo vzalo koncepci na vìdomí(!?).     /jak/
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Redakce Zrcadla
Růžová 39, Knížecí dům

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

NEZAPOMNĚLI  JSTE  ZAREGISTROVAT  SVOU  FIRMU  ?

V KATALOGU NALEZNETE:

•  Abecední seznam firem
•  Oborový seznam firem
•  Kontakty vč. e-mailů a www
•  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

text a foto: mask Nezkolaudovaná hostìradická skládka

22000055

Na hřiště nejsou peníze
XX/Moravský Krumlov/ Na zastupitelstvu mìsta se jednalo o høišti
pro dìti a mládež financované z projektu Partnerství 2004. Celé
záležitosti se aktivnì vìnovala místostarostka Marie Valachová, která
také tento bod k projednání navrhla. Pùvodnì se žádalo i na kamerový
systém, ale ten nebyl do projektu zaøazen. Na základì žádosti mìsta
byla schválena „pouze“ dotace témìø 300 tisíc korun na vybudování
skateboardových pøekážek na víceúèelovém høišti v lokalitì Sídlištì.
Tyto peníze již byly pøevedeny na úèet mìsta. Celá stavba je ale
kalkulována na 829 tisíc korun. Jak øekla místostarostka M.
Valachová: „Pokud nepostavíme dotovanou èást høištì do konce roku,
budeme muset peníze vrátit.“ Mìsto se tak ocitlo v èasové i finanèní
tísni. Nemá totiž potøebných 529 tisíc korun na druhou èást høištì.
Zastupitelé se shodli na postavení dotované èásti høištì ještì v letoš-
ním roce a èást høištì hrazená mìstem se postaví v pøíštím roce.  /jak/



XX/Oslavany/ Oslavanští radní
byli informováni firmou Selfservis
o ukonèení vysílání regionálního
informaèního kanálu v Oslavanech,
Rosicích, Neslovicích, Ivanèicích
a v Moravském Krumlovì. V rám-
ci této skuteènosti bylo sdìleno,
že regionální vysílání bude nahra-
zeno širším informaèním vysí-
láním brnìnské televize B1 a to
na kanále, který byl doposud
využíván ivanèickou televizí.

Akèní zábìr televize B1 je sice
velmi obsáhlý, ale informaèní zpra-
vodajství je pro obyvatele našeho
regionu ponìkud vzdálené.
XXProto se Zastupitelstvo mìsta
Oslavan rozhodlo o zøízení samo-
statného kanálu pro mìsto, tzv.
„Oslavanskou televizi“. S firmou
Selfservis bylo dohodnuto zøíze-
ní kanálu a uvolnìní vysílací
frekvence pro Oslavany. Vedení
mìsta zaèalo jednat s panem

Voborným, který provozoval
vysílání již døíve, aby zajiš•oval
servis i vysílání pro oslavanskou
televizi. Pøedpokládaný zaèátek
vysílání je na pøelomu øíjna a lis-
topadu. Technologie je nachystána,
pøipravuje se studio. Zámìrem
mìsta je, aby vysílání poskytova-
lo informace 24 hodin dennì

prostøednictvím teletextu. Ten
bude jednou týdnì aktualizován.
Každý den ve dvou vysílacích
èasech budou zveøejòovány obra-
zové zprávy. Kromì místních
událostí budou uveøejòovány i
významné spoleèenské, kulturní
a sportovní akce konané v okol-
ních mìstech.                      /jak/

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

Zveme Vás do prodejny

BBEENNEE
J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

U nás

ušetřít
e !
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velkoobchod - maloobchod
PORADENSTVÍ

NÁVRHY • REALIZACE
Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

KOUPELNA
VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221

tel./fax: 546 410 467

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

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

SSppoorrttoovvnníí
oobbcchhoodd sport 

na vybrané zboží SLEVY  AŽ  60%

ČASOVĚ OMEZENO DO 25.10.2004

PŘEVEZMEME I VÁŠ BONUS !!!
(např. Škoda Favorit již za 2.160 Kč ročně)

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

Oslavany budou mít vlastní televizi

POSLEDNÍ ŠANCE
ZÍSKAT LEVNÉ POVINNÉ RUČENÍ

STAVEBNINY PLUS IVANČICE - VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
TEL.: 546 435 429

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

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

Domov za dvacet milionů
XX/Olbramovice/ V pondìlí 27. záøí byl slavnostnì otevøen Dùm chrá-
nìného bydlení v Olbramovicích. Slavnostního aktu pøestøižení pásky se
ujal starosta obce Ing. Lubomír Èech a generální øeditel firmy MMB
Colsunting Mgr. Vladimír Bartoš. Pozvání pøijali i starostové okolních
mìst, obcí a široká veøejnost. O kulturní zpestøení se postaraly mažoretky.
Dùm byl poté otevøen k prohlídce. Starosta Èech nám k otevøení DPS
øekl: „Ten, kdo tuto stavbu vidí, ví, že není potøeba o ní mluvit. Je
dobøe øemeslnì udìlaná, i když byl rozjezd letošního jara ponìkud
horší. Myslím si, že i detaily jsou udìlány tak, že mùžeme být velmi
spokojeni.“ Po roce stavebních prací, které provádìla zmiòovaná
firma MMB Consulting z Rosic bylo pøedáno do užívání 22 jedno
a dvoupokojových bytù. Tyto jsou urèeny pøedevším pro seniory a nemo-
houcí. Jde o sociální byty. Výstavba domu stála 20 miliónù, z toho 17
bylo ze státní dotace a zbytek hradila obec z vlastních prostøedkù. Olbra-
movice tak dostaly krásný a dùstojný stánek pro své seniory.   /mask/

Oslavili Den seniorů
XX/Hostìradice/ V kulturním sále v Hostìradicích probìhla 30. øíjna
oslava Mezinárodního dne seniorù. (Tento svátek vyhlásilo OSN v roce
1995 celosvìtovì, k úctì a vykonané práci starší generace.) V letoš-
ním roce se konal již osmý roèník. Shromáždìní zorganizoval Svaz
dùchodcù Moravy a Slezska. V úvodní oficiální èásti pøivítal pøedseda
svazu pan Mikunda všechny pøítomné a jak øekl: „To, že nìkteøí po-
zvaní pøedstavitelé vlády a veøejného života bez omluvy nepøijeli,
svìdèí také o tom, jak jim na nás záleží.“ Na pozvání nereagoval
místopøedseda vlády Zdenìk Škromach a poslanec evropského parla-
mentu Vladimír Železný. Pøedseda vlády Stanislav Gross se omluvil.
Úèast pøijali starostové okolních mìst, obcí a ostatní hosté. Cílem
akce bylo mimo jiné také informovat seniory o možnostech, jak by se
mohl zlepšit jejich život.                                                            /jak/

Nebezpečí už nehrozí
XX/Oslavany/ K bezprostøednímu nebezpeèí zøícení èásti skalního
masivu již nehrozí. Musí ovšem dojít k dalším sanaèním zásahùm
s použitím pìtimetrových kotev a asi 300 metrù ètvereèních ocelových
sítí. Lesy ÈR, které jsou i nadále majiteli nebezpeèné parcely, nejsou
ze zákona nuceny k dalším zásahùm. Sanaèní práce bude zajiš•ovat
mìsto Oslavany. Pøedpokládá se, že pøijdou na dva milióny korun,
které by mìlo poskytnout zastupitelstvo JM kraje formou neinvestièní
dotace. Práce by mìly být ukonèeny do konce letošního roku.     /jak/

MM
PRODEJ KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE !

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

ADIDAS, .KAPPA, LITEX, ...
• lyže a lyžařské potřeby
• tenisové rakety

zn. KNEISSL, BABOLAT, HEAD, WILSON, ...

Město odkoupí pozemky
XX/Oslavany/ Zastupitelstvo mìsta Oslavany pøed èasem schválilo
investièní zámìr opravy místních komunikací a doplnìní kanalizaè-
ního øádu v Oslavanech a Padochovì. V souèasné dobì je k dispozici
již zpracovaná projektová dokumentace pro územní øízení. Aby
probìhlo bez problémù, musí zastupitelstvo projednat s majiteli
dotèených parcel jejich souhlas se zásahem do jejich pozemkù. Nìk-
teøí vlastníci budou dotèeni trvalým záborem èásti jejich pozemku.
Proto mìsto tyto èásti pozemkù podél komunikací hodlá vykoupit.
Poèítá se s celkovou èástkou 250 tisíc korun. Zastupitelstvo bude øešit
celý systém majetkoprávního narovnání smlouvou o budoucí kupní
smlouvì a výkup bude realizován v pøíštím roce.                      /mask/

Jaderná energetika blíže
k veřejnosti
XX/Višòové/ V sobotu 30. øíjna se ve Višòovém konal semináø na téma
„Jaderná elektrárna - média - obèané“. Akci zorganizoval pøedseda
obèanské bezpeènostní komise Boøivoj Župa a tiskový mluvèí JE
Dukovany Petr Spilka. Probìhla øada pøednášek na téma „nakládání
s informacemi“. Šlo o zmapování cesty informací o jaderné energetice
pøes média k veøejnosti. Na semináø byly pozvány všechny zúèastnìné
strany, kterých se informace dotýkají. Státní dozor pro jadernou ener-
getiku zastupovala paní Drábová a za Správu úložiš• jaderných
odpadù pøednášel øeditel Duda. Zúèastnil se i zástupce poradenské
firmy v oblasti komunikací pan Novák, který zmapoval 15 let komu-
nikace jaderné energetiky s veøejností. Øešila se i otázka internetu
a informací na nìm, nebo èinnost ekologických aktivistù. Pozvaní byli
také novináøi významných periodik, aby se vyjádøili k poskytovaným
informacím a k tomu, jak s nimi pracují. Tiskový mluvèí Petr Spilka
nám øekl: „Chtìli jsme, aby si novináøi pøivezli své prezentace. Všichni
odøekli. Jsme na Jižní Moravì, je období burèáku a tento aspekt také
hraje roli v té volnìjší èásti. Pøesto nikdo nepøijel.“                    /mask/

foto: mask                                                             DPS v Olbramovicích

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 7.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276
CENOVÁ

BOMBA

BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC, KB BLOK, KM BETA
PÁLENÉ TAŠKY TONDACH

FOLIE:
Podstøešní folie - 11 Kè/m2

Podstøešní folie kontaktní - 32 Kè/m2

Parotìsná folie - 14 Kè/m2

Parotìsná folie hliníková - 22 Kè/m2

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

Hydroizolaèní pásy V60S35 - 419 Kè/10m2

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

Sádrokartony vèetnì profilù a tmelù

Zdící materiály: SUPERTHERM, YTONG,
POROTHERM, PORFIX

Komínové systémy Schiedel, EKO

Støešní okna VELUX, FENESTRA

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

ilustraèní foto Oslavan
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Informace ZO OS KOVO 
Z mimoøádného zasedání VZO ze dne 1. 10. 2004
XXSituace v Hutních montážích Moravský Krumlov se stále nelepší,
spíš naopak. Nejhorší je, že zamìstnavatelùm už i vìtších firem nevadí
Zákoník práce ani oslabené odbory a platné Kolektivní smlouvy.
XXProè chci tyto okolnosti sdìlit široké veøejnosti, je jednoznaèné:
kdy a kdo se v dnešní dobì postaví za zamìstnance a odstraní sílící strach
zamìstnancù ze ztráty zamìstnání, který zamìstnavatelé zneužívají
ke svým protizákonným rozhodnutím v pracovnìprávních vztazích.
Bude to nìkterá z vládnoucích stran, nìjaká nová (bobošíkovská), nebo
budou muset zamìstnanci požádat komunisty, aby napravili hodnotu
„práce“ a postavení zamìstnancù?
XXDo Hutních montáží v Moravském Krumlovì nastoupil pøed rokem
rázný pan øeditel, který razantnì nastolil poøádek, vymetl všechny
pavuèiny po všech pracovištích, zvýšil strach a napìtí zamìstnancù, ale
zakázky bral pod cenou a s velkou ztrátou. Od bøeznové konference ZO
OS KOVO se øeditel se èleny výboru nebavil (ani nezdravil), protože mu
nepochlebovali a kritizovali nedostatky. Pøesto odešel se ctí a zamìstnan-
ci nesou dùsledky jeho arogance a neschopnosti pøi rozhodování o cenì
zakázek a termínech. Již jeho pøedchùdce se staral jen o to, co se dá ještì
prodat, pøinést majiteli okamžité peníze, ale zakázky neshánìl.
XXNyní jsme pod vedením manažerù z Ostravy, kteøí zatím poèítají
ztrátu za minulé období, všem zamìstnancùm pozastavili prémie za srpen,
mzdu za srpen obdržela jen èást zamìstnancù (do 4 tøídy kategorie D
a do 8 tøídy kategorie THZ). Rozdávají se výpovìdi bez øádného pro-
jednání s odbory, bez pomoci pøi hledání vhodného zamìstnání. Porušují
tím platnou Kolektivní smlouvu a Zákoník práce, protože vìdí, že je legi-
slativa stavìná pro podnikavce a ne pro ochranu strachujících se zamìst-
nancù. Právník vám sdìlí, že tìžko rozhodne soud o neplatné výpovìdi
z tìchto dùvodù a tím jsou zamìstnanci naštvaní pouze na odbory, protože
je nejsou schopny ze zákona dostateènì ochránit. Podnikavci tìží ze slabé
organizovanosti v odborech, ze strachu zamìstnancù a z nedostaèujících
kontrolních orgánù a mechanismù ze strany drahé státní správy.
XXPtáme se ještì jednou: kdy a kdo zmìní hodnotu „práce“
a postavení zamìstnancù.   Za VZO OS KOVO, Hutní montáže Moravský

Krumlov, pøedseda Boleslav Stoszek

O čem radní jednají ...
• ZM Ivanèice odsouhlasilo firmì Zemìdìlská a vodohospodáøská
správa, oblast povodí Moravy zámìr vybudovat podél Møenkového
potoka nad Ivanèicemi záchytné nádrže tzv. suché poldry jako preven-
tivní opatøení proti záplavám z oblasti kopcù nad mìstem.
• ZM Ivanèice schválilo požární øád mìsta. Tato obecnì závazná vyhláš-
ka vymezuje èinnosti osob povìøených zabezpeèováním požární
ochrany ve mìstì. Je závazná pro instituce i obèany.
• ZM MK schválilo pøevod neupotøebitelného majetku (pøedevším poèí-
taèù) na pøíspìvkové organizace a návrh na vyøazení majetku mìsta.
• ZM MK schválilo pøedložené øešení pozemkù pod ÈOV Rakšice
a jejich odkoupení od soukromých vlastníkù.
• ZM MK schválilo návrh koncepce odpadového hospodáøství mìsta.
• ZM MK schválilo pøedložené øešení pozemkù pod ÈOV Rakšice
a jejich odkoupení od soukromých vlastníkù.
• ZM MK schválilo pokraèování tìžby zeminy v lokalitì za Hutními
montážemi na rekultivaci skládky Lerch.

Šest štěňat zachráněno

XX/Moravský Krumlov/ Na úterý 5. øíjna byl mìstskou policií
v Moravském Krumlovì naplánován odchyt psù v osadì Polánka. Za
asistence krumlovských hasièù, strážníkù z Ivanèic a veterináøe MVDr.
Sochora mìli za úkol ze špatnì pøístupného místa pod haldou døevì-
ných trámù odchytit fenu s mláïaty. Byla roztažena záchytná sí•
a použita vzduchová pistole s narkotizaèní støelou, která fenu na nìko-
lik minut zklidnila. Strážníci postupnì vytáhli šest asi tøítýdeních
štìòat „hasky“ i paralyzovanou fenu. Po nezbytné veterinární prohlíd-
ce byly malí chlupáèi i se svou matkou umístìni v útulku v Pøímì-
ticích. Štìòata jsou naprosto zdravá a zhruba po mìsíci si je budou
moci zájemci z útulku odebrat.                              /text a foto: mape/

Sběrný dvůr v Oslavanech
/Oslavany/ Mìsto Oslavany uzavøelo minulý rok smlouvu s fir-

mou Rethmann Recycling s.r.o. o nakládání s komunálním odpa-
dem na období tøí let. Nyní byla tato smlouva doplnìna dodatkem
o zøízení sbìrného dvora. Firma si pronajala pozemek s nebytovými
prostory, sociálním zaøízením a zpevnìnou plochu na provozování
sbìrného dvora v areálu družstva Pooslaví Nová Ves, smìrem
na Letkovice. Mìsto pozemek podle dohody oplotilo. Náklady na oplo-
cení byly vyèísleny na 30 tisíc korun. Firma Rethmann Recycling
na základì platné legislativy požádala stavební úøad o zmìnu vyu-
žití pozemku. Stavební úøad si podmínil provedení zmìny se sou-
hlasem všech majitelù pozemkù. Zde nastal problém s nìkterými
z nich. Vìtšina sice souhlasila, ale dva vlastníci požadovali odkup.
Protože obèané i mìsto sbìrný dvùr potøebují, dospìlo se k tomu,
aby se odkup realizoval a mìsto pozemky zakoupilo. Pro Oslavany
to je výhodné, protože dvùr sousedí s parcelami mìsta, èímž dojde
ke scelení. Po vyøízení všech formalit by mohl dvùr fungovat
do konce letošního roku.                                                    /mask/

Nová kanalizace z EU
XX/Ivanèice/ Zastupitelstvo mìsta Ivanèice na svém zasedání schválilo
investièní zámìr na rekonstrukci a dostavbu kanalizace. Tento projekt
byl zaøazen do spoleèné žádosti o dotaci z Fondu Soudržnosti EU,
kterou zpracovává svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice pod náz-
vem „Zlepšení kvality vod v øekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové
Mlýny“, spoleènì s žádostmi okolních mìst a obcí. V pøípadì realizace
akce bude finanèní spoluúèast mìsta èinit minimálnì 10% z celko-
vých uznaných nákladù projektu. Pokud se bude akce realizovat, je
nutné, aby obyvatelé ulic, kde rekonstrukce kanalizaèních sbìraèù
bude probíhat, byli pøipraveni na rekonstrukce vlastních pøípojek.
Tyto nebude možno financovat z penìz EU a budou zaøazeny do tzv.
neuznatelných nákladù obce. Termín zahájení se blíží, proto se
doporuèuje všem, jichž se to týká, aby si zajistili vlastní projektovou
dokumentaci vèas. Mìstský úøad bude obèany informovat.     /mask/

BELIN, s.r.o.
Radnièní 6, 671 72 Miroslav

tel./fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

AKCE PLATÍ
VE DNECH
13. - 23. 10.

KM Beta Elegant, červená, višňová - 10 ks/m2 ............................... 17,90 Kč/ks
Tondach taška Francouzská 14 .................................................... 15,90 Kč/ks
Dr  kamenná, bílá (na hroby...), pytel 50 kg ................................ 185,00 Kč/ks
Dr  křidlicová, červená, pytel 30 kg ............................................ 112,00 Kč/ks
Pletivo králíkářské II.j. (např. na ochranu stromků...)  .................. 25,00 Kč/m2

KOREK OBKLADOVÝ 60/30 cm      125,-            69,- Kč/m2

ZVĚTŠUJEME VENKOVNÍ PRODEJNÍ PLOCHU O 300 m2 !
PORADENSTVÍ • DOPRAVA AVIÍ S HYDRAULICKOU RUKOU.

L E P I D L O   Z D A R M A ! ! !
Pøi kompletním odbìru materiálù na zateplení dostanete u nás na pøilepení

celého mno�ství polystyrenu nebo vaty LEPIDLO ZDARMA

Ke ka�dé paletì zdících tvárnic YTONG LEPIDLO ZDARMA

O spoluodpovědnosti
XXVšichni jsme èastokrát u vytržení nad prebendami našich zákono-
dárcù, máme-li být však stejnì kritiètí na požitky své, je oheò na støeše.
XXKrumlovské zastupitelstvo na 3. zasedání v únoru 2003 schválilo
vyplácení odmìn neuvolnìným zastupitelùm, radním, èlenùm výborù
dle pøíslušného naøízení vlády v maximální možné výši. V této praxi
pokraèovalo v kvìtnu 2004, kdy byly dle nového naøízení vlády è.37
odmìny mírnì navýšeny, a schválilo i vyplacení dalších odmìn. Z pøi-
jetí odmìn za èinnost v ZM jsem se už v únoru 2003 písemnì vyvázal,
protože jsem toho mínìní, že tato odmìna má být za výsledky a vyplace-
na až po roce, èi volebním období, nikoli pravidelným mìsíèním
pøíjmem za fakt, že jsem byl zvolen. Výsledky hospodaøení Mor.
Krumlova se dostavily už na zasedání v èervnu 2004, kdy byl schvá-
len závìreèný úèet mìsta, se záporným hospodáøským výsledkem. 
XXSouèasný nedostatek financí øešilo zastupitelstvo 27. záøí. V naivní
víøe, že šetøit a hledat zdroje je tøeba od  sebe, navrhl jsem písemným
materiálem zrušení tìchto odmìn. Zastupitelé a radní, a• hlasují jakkoli,
tím, že mají pravomoc rozhodovat o hospodaøení a chodu mìsta, mají
i odpovìdnost za dosažené výsledky. V ústním komentáøi jsem tvrdost
navrženého usnesení zmírnil možností pouhého snížení vyplácených
odmìn. Vládní naøízení øíká jasnì: Odmìna mùže být vyplacena až do
výše… Trpkým poznáním bylo, že pro návrh nezvedl ruku nikdo, slovy
nikdo. A• z koalièních šikù, èi opozièních houfù, a• se bijí v prsa zpra-
va èi zleva nebo naprosto nezávisle obìma rukama do hlavy, nikdo
nebyl ochoten pøiznat si spoluodpovìdnost a tratit by• jedinou padesá-
tikorunu. Celková mìsíèní èástka, kterou Mor. Krumlov vynaloží za
tyto „služby demokracii“ není nijak vysoká - 37 tisíc korun, ale v situaci,
kdy je nutno šetøit, a dùvody k šetøení jsou pøedevším zpùsobené  vlast-
ním hospodaøením, by tyto peníze mìly být postiženy škrty jako první.
Zøejmì ale mí kolegové pøed volbami slibující obèanùm cokoli, ponej-
více modré z nebe, jakmile mají jen lehce na penìžence pocítit, že
mìsto, které spravují, je v potížích, zapomínají na hesla typu  Jsme tu
pro vás!, Obèan na prvním místì! Koneènì nìco pro obèany! a drží se
osvìdèeného: Koneènì nìco pro sebe. 

Karel Marx øíkal, že mzda je odmìna za množství a kvalitu vyko-
nané práce. Ale to se asi dnes už nesmí øíkat...        Ing. Dušan Utinek

přijme do hlavního pracovního poměru

PPPPRRRRAAAACCCCOOOOVVVVNNNNÍÍÍÍKKKKAAAA    PPPPRRRROOOO    OOOOBBBBSSSSLLLLUUUUHHHHUUUU
PPPPOOOOLLLLYYYYGGGGRRRRAAAAFFFFIIIICCCCKKKKÝÝÝÝCCCCHHHH    SSSSTTTTRRRROOOOJJJJŮŮŮŮ
Polygrafické vzdělání a praxe v oboru výhodou.

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



Èím je Vaše obec zajímavá? 
XXObec Moravské Bránice leží
v kotlinì obklopené okolními
kopci dosahujícími výšky až 380
metrù nad moøem. Údolím protéká
øeka Jihlava s pøirozeným tokem,
který dodává krajinì osobitý ráz.
Staletá tradice pìstování vín na
okolních svazích byla na dlouhá
léta pøerušena. Obnovení vinic
probíhalo v šedesátých a v osm-
desátých letech dvacátého století.
K vinohradùm se váže také peèe•
Moravských Bránic. Stará peèe•
obecní pøed rokem 1703 byla
èeskonìmecká, ve znaku mìla dva
vinaøské nože a hrozen. Nová
peèe• je též se znakem dvou
vinaøských nožù, ale i s èeským ná-
pisem Obec Moravské Bránice.
XXVznik Moravských Bránic je
dosud zastøen rouškou tajemství.
Výklad o jejich založení není jed-
notný. První zmínka se podle
kodexu èeského datuje do roku
1173. Jde o falzum ze 14. století,
kde se píše, že Vilém z Polan daro-
val ženskému premonstrátskému
klášteru Rosa - Coeli v Dolních
Kounicích, založenému roku 1181
se souhlasem své manželky Žofie
a syna Svatoslava tøi vesnice:

Kounice, Mìlèany a Bránice.
V textu ale není uvedeno které.
Co je v tomto volebním období
pro Vaši obec prioritní? 
XXPrioritním úkolem obce na
volební období 2002/2006 je
úspìšná realizace nejvìtší inves-
tièní akce v dìjinách obce a to
její odkanalizování. Chtìl bych
touto cestou podìkovat všem
obèanùm za trpìlivost, toleranci
a pochopení pøi realizaci výše
uvedené nároèné stavby. Ne vždy
je možné uskuteènit vše dle na-
šich a pøedstav obèanù „ihned“.
Každá stavba s sebou nese øadu
problémù, které je nutno objek-
tivnì øešit, nìkdy bohužel i za
cenu, že po urèitou dobu ne-
pobìží provoz v obci v normál-
ních kolejích.
XXDalší dùležité úkoly ve vo-
lebním období: zdokonalit fun-
gování stávajícího informaèního
systému - úøední deska, místní
rozhlas, vývìsky a plakátovací
stìny, zdokonalit stávající systém
nakládání s odpady - kontrolní
systém, rozšíøení tøídìní odpadu,
ujasnìní sbìrných míst, likvidace
èerných skládek, zamìøit se na
údržbu majetku obce, údržbu
veøejné zelenì, vybudování no-
vých a opravy stávajících chod-
níkù, pøijmout úèinná opatøení ke
zvýšení èistoty a poøádku v obci
a stanovit kontrolní mechanismy
pro omezení negativních jevù,
v èinnosti OÚ posilovat samo-
statnost zamìstnancù, zodpovìd-
nost a kvalitu práce. Velký dùraz
klást na mezilidské vztahy zamìst-
nancù OÚ vùèi veøejnosti, OZ,
výborùm a komisím, provést
revizi všech vydaných místních
vyhlášek obce a zkvalitnit proces
jejich tvorby, rozšíøit systém pod-
pory kultury, sportu a spoleèen-
ského vyžití obyvatel obce.

Jaká je u Vás situace se zamìst-
naností a možnostmi malého
a støedního podnikání? 
XXZamìstnanost v naší obci je
v porovnání se státním prùmìrem
pomìrnì vysoká. Dá se konstato-
vat, že nevelké možnosti podni-
kání našich obèanù jsou témìø
všechny využity. Existuje však
problém, který se týká tìch, kteøí
jakýmkoliv zpùsobem podnikají.
Spoèívá v tom, že o tom obec má
velice omezený pøehled. Je všeo-
becnì známo, že obec každoroènì
investuje nemalé finanèní prostøed-
ky do nových staveb a rùzných
oprav. V øadì pøípadù se stává, že
jsou tyto práce zadané cizím fir-
mám nebo živnostníkùm jen
proto, že nevíme, kdo z místních
obèanù je schopen tyto práce
poskytnout. Velice rádi bychom
zadali práci nìkteré z místních
firem nebo místnímu živnostní-
kovi. Chybí však potøebná infor-
movanost - kdo a co dìlá. Tady
bych chtìl vyzvat všechny, kdo
mají o práci v obci zájem, aby
oznámili svoji nabídku poskyt-
nutí služeb na obecní úøad.
Jak je na tom obec s financemi?
XXOd poèátku osamostatnìní
naší obce, pøestože obec úspìšnì
zrealizovala množství investièních
akcí vèetnì plynofikace, hospo-
daøíme stále s nulovou dluhovou
službou. Od srpna roku 2003
(termín ukonèení øíjen 2005)
realizujeme nejvìtší investièní
akci s názvem „I. Stavba - kana-
lizace Moravské Bránice“. Pù-
vodní èástka za dílo (vèetnì 5%
DPH) ve výši 59 850 000 korun,
se po zvýšení sazby DPH na 19%
od 01. 05. 2004 zvýší o skoro
6 miliónù, které zaplatí investor,
tedy obec. Z tohoto dùvodu požá-
dala obec Moravské Bránice
o poskytnutí dotace z Jihomorav-

ského kraje na investièní zámìr
ve vodním hospodáøství v oblasti
odvádìní a èištìní odpadních vod.
Jak hodnotí obèané práci zastu-
pitelstva? 
XXJsem si plnì vìdom, že se za-
stupitelstvo obce nemùže žádným
pøijatým rozhodnutím zavdìèit
všem obèanùm naší obce, protože
každý z nich vidí priority pouze
v okolí vlastního domu. Zastupi-
telstvo obce však má nezávidìní-
hodný úkol tyto priority zvažovat,
tøídit a sestavovat poøadí jejich
dùležitosti, jednak podle nejlep-
šího vìdomí a svìdomí, ale i v ná-
vaznosti na finanèní možnosti
obce. Pøál bych si, aby všichni ti,
kteøí vidí nedostatky v práci mé,
rady obce nebo celého zastupitel-
stva obce, se na mì, nebo na kte-
réhokoliv èlena zastupitelstva
obce, nejlépe však na veøejném
zasedání zastupitelstva obce obra-
celi s konstruktivními námìty,
pøípadnì konkrétní kritikou, aby-
chom každým pøijatým rozhod-
nutím uspokojili co nejvìtší
poèet obèanù.
Je nìco co se nepovedlo, co by se
dalo zlepšit? 
XXJak bude jednou obec vypa-
dat, záleží na všech obèanech
naší obce a ne jenom na tom, do
jaké míry se snaží starosta nebo
obèany zvolené 15-ti èlenné za-
stupitelstvo obce. Touto úvodní
vìtou se chci dostat k problé-
mùm, které mne poslední dobou
trápí. Není možné si nevšimnout,
co se udìlalo pro to, aby se zlep-
šil vzhled naší obce. Dva naši
obèané, zamìstnanci obce, a nì-
kolik dalších obèanù, kteøí pracu-
jí na dohody o pracovní èinnosti,
se snaží udržovat veøejné pros-
tranství ve stavu, který se nám
všem urèitì líbí. Máme však mezi
sebou obèany, kteøí tuto snahu

ignorují a na udržované veøejné
prostranství klidnì vysypou
vybouraný materiál, nanosí
odpad za zahrádky, který posléze
zapálí, nebo tam klidnì dlouho-
dobì skladují stavební materiál,
hlavnì písek a stavební su•, aniž
by požádali obecní úøad o povo-
lení zøízení doèasné skládky.
Dalším palèivým problémem je
kontejner urèený výhradnì pro
høbitovní odpad. Celý rok je na
høbitovì a kolem nìj udržován
uznáníhodný poøádek. Jsou však
mezi námi obèané, kteøí do tohoto
kontejneru vyvážejí odpad ze
svých domácnosti, vèetnì shnilé
øepy, brambor, ba i uhynulých
domácích zvíøat. K tomu nemám
slov. Musím se dotknout i dalšího
palèivého problému. Tím je ra-
zantní styl jízdy mládeže na mo-
torových vozidlech. Mnozí z nich
vìdomì porušují pravidla silniè-
ního provozu, a to bezohlednou
rychlou jízdou po obci, kterou
ohrožují nejen svoje zdraví a
životy, ale i nás ostatní. Je štìstí,
že jsou doposud známy „pouze“
materiální škody a zranìní
nezodpovìdných motoristù. Jen
zázrakem nedošlo ke zranìní èi
dokonce k usmrcení nìkoho
nevinného.
XXChtìl bych øíci, že pokud si
všichni naši obèané budou více
všímat toho, co se kolem nás
dìje, pokud nebudeme neteèní
a bez odkladu upozorníme na
tyto nešvary patøièné orgány, je
pak reálná nadìje, že se i tyto
zdánlivì neøešitelné problémy
vyøeší ke spokojenosti nás všech.
Mrzí mì, že nìkteøí obèané vùbec
nechápou význam programu ob-
novy vesnice. Domnívají se, že
se to týká jen obnovy a údržby
staveb nebo veøejného prostran-
ství. Jde však i o obnovu obèan-

ské pospolitosti, ducha a myšlení
nás všech.
Daøí se Vám spolupracovat
s nadøízenými orgány v øešení
problémù? 
XXK této problematice nemám
žádných výhrad. Musím vyslovit
podìkování za poskytnuté odborné
rady od správních zamìstnancù
pøíslušných odborù obce III.
stupnì (mìsto Ivanèice) a za je-
jich ochotu pomoc vyøešit naší
obci vyskytnuté problémy.
Zmìnilo se nìco ve Vaší práci
po vstupu do EU?
XXNa obci zatím ne. Naopak pøi
práci v pøedsednictvu Svazku
vodovodù a kanalizací Ivanèice
pøipravujeme požadované pod-
klady pro možnost využít pro plá-
nované investièní akce napøíklad
intenzifikace èistièky odpadních
vod v Ivanèicích dotace z kohez-
ních fondù EU.
Na co se mùžeme tìšit v oblasti
kultury a sportu? 
XXNa tradièní „Rozmarýnové
hody“ poøádané každým rokem
v tøetím týdnu mìsíce záøí, na
plesy, Sokolské šibøinky, Ostatko-
vou zábavu a ostatní zábavy
poøádané místními organizacemi.
Ve sportu: na fotbalové zápasy
dvou mužstev mužù, jednoho
mužstva žákù a na sportovní akce
(závody, veøejné cvièení) poøá-
dané jednotlivými oddíly TJ
SOKOL Moravské Bránice.
Jak trávíte volný èas?
XXJelikož dojíždím za prací do
Brna, jsem neuvolnìný starosta
obce a èlen pøedsednictva Svazku
vodovodù a kanalizací Ivanèice,
volného èasu pøíliš nemám.
Pøesto si najdu èas na rekreaèní
zahradnièení, napøíklad pìsto-
vání melounù a na posezení
s pøáteli v místní restauraci. 

Dìkuji za rozhovor, M. Sklenáø
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František Badin

Zeptali jsme se: Františka Badina, starosty M. Bránic

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

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.

VÝROBNÍ FIRMA
SE SÍDLEM V REGIONU PØIJME:

• pracovníka obchodního oddìlení
po�ad. vzdìlání min. ÚSO stavebního zamìøení

• technického pracovníka
po�ad. vzdìlání min. ÚSO strojního zamìøení

• provozního elektrikáøe vyhl. 50

Nabídky se struèným �ivotopisem zasílejte
na adresu redakce: Rù�ová 39, 67201 M. Krumlov.

Na obálku uveïte znaèku: „zamìstnání“.

STOLAŘSTVÍ
VÝROBA EUROOKEN A DVEŘÍ

PŘI ZÁVAZNÉ
OBJEDNÁVCE

20% SLEVA
nabídka je  platná do konce listopadu

OSP, spol. s r.o., Okružní 394,
672 01 Moravský Krumlov

Tel./fax: 515 322 341, mobil: 737 285 087
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Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR 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

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

Francie - Risoul 10.12.-19.12.04 studia 4 os. bez stravy bus Brno       5.920,-
Francie - Val Thorens 03.12.-12.12.04 studia 2 os. bez stravy bus Brno          9.300,-  
Francie - Tignes 03.12.-12.12.04 studia 4 os. bez stravy bus Brno          8.300,-  
Itálie - Passo Tonale 12.12.-21.12.04 apartmán 3 os. bez stravy bus Brno          6.690,-
Itálie - Tre Vali 04.12.-11.12.04 apartmán 4 os. bez stravy bus Brno          7.990,-
Itálie - Val di Sole 11.12.-18.12.04 apartmán 4 os. bez stravy bus Brno         6.590,-
Rakousko - Mittertal 01.12.-07.12.04 apartmán 4 os. bez stravy vlastní/bus Brno        5.290,-
Rakousko - Zillertal 18.12.-25.12.04 hotel Alpina polopenze vlastní            10.190,-
Rakousko - Kitzbuhel 04.12.-11.12.04 hotel Gasthof polopenze vlastní               7.790,-
Švýcarsko - Wallis 18.12.-26.12.04 hotel Kristall polopenze vlastní            11.490,-
Švýcarsko - Gstaad 11.12.-18.12.04 hotel Alpine polopenze vlastní     10.190,-
Německo - Garmisch 18.12.-25.12.04 hotel Graseck snídaně vlastní           8.790,-
Čechy - Šumava 19.12.-26.12.04 hotel Horizont polopenze vlastní               8.740,-
Čechy - Šumava 26.12.-02.01.05 hotel Horizont polopenze + Silvestr vlastní            13.510,-
Krkonoše 04.12.-11.12.04 hotel Morav. Bouda polopenze vlastní             3.760,-
Krkonoše 26.12.-02.01.05 hotel Morav. Bouda polopenze + Silvestr vlastní              7.420,-
Jeseníky 27.12.-02.01.05 penzion Mariana polopenze + Silvestr vlastní        4.430,-
Beskydy 03.01.-08.01.05 hotel Bezruč polopenze vlastní        2.900,-
Beskydy 27.12.-03.02.05 hotel Bezruč polopenze + Silvestr vlastní               7.000,-

Nabízíme mnoho dalších termínů, objektů a destinací.
PŘI ZÁLOZE DO KONCE ŘÍJNA BONUSOVÉ SLEVY !

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

SEKTOROVÁ
KUCHYŇSKÁ LINKA KARO
barva žlutá + buk

AAKKCCEE  OODDSSÁÁVVAAČČEE

ODSÁVAČ EVA
60cm
cena: 1.230,- Kč

NEREZOVÝ
DRÁTĚNÝ
PROGRAM

STOLY
A ŽIDLE
dovoz
Malajsie

ODSÁVAČ FIRENZE
60cm
cena: 3.990,- Kč

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK
U ZÁKAZNÍKA ZDARMA

PRODEJ NA SPLÁTKY
I BEZ NAVÝŠENÍ

50000,-

x
OBCHODNÍ MÍSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

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

PŮJČKA V AKCI!

JEN ZA 999 KČ MĚSÍČNĚ*

999



XXPøi naší dnešní expedici jsme
navštívili Hostìradice, mìsto, je-
hož poèátky sahají až k roku 1200,
kdy náleželo Louckému klášteru.
Významnou událostí byl pøíchod
nìmeckých rytíøù v roce 1237, kteøí
èást Hostìradic dostali od maji-
tele celé obce, krále Václava I.
I když zde èlenové Øádu byli mno-
hem døíve, teprve nyní zde zaèali
budovat své opevnìné sídlo, tzv.
komendu. 
XXZ pùvodní rozlehlé stavby
komendy Øádu nìmeckých rytíøù
se dochovala èást obvodové zdi,
dobøe viditelná z námìstí, budova
komendy (dnes znaènì pøestavìna
a upravena na faru), kaple, kostel
sv. Kunhuty a zbytky hospodáø-
ského stavení. O tom, že soubor
tìchto staveb mìl obranný cha-
rakter, vypovídá viditelné torzo
komendy se støílnami, otvor
pro padací most v prvním patøe
a tlouš•ka jižní obvodové stìny
kostela i celé vìže. Areál byl
navíc obehnán dodnes z èásti
dochovaným vodním pøíkopem.
XXNaše první kroky vedou k ob-
vodové stìnì komendy. Nemùže-
me si nevšimnout zazdìné kamenné
desky datované kolem roku 1500.
Na desce je vyobrazena porážka
dobytèete vèetnì znaku øeznického
cechu. Renesanèní deska, zde
umístìna dodateènì, snad pùvodnì
byla souèástí mìš•anského domu.
XXPøijímáme pozvání knìze pana
Mgr. Josefa Dvoøáka a vstupu-
jeme do dvora fary. Stojí pøed
námi jednopatrová budova pochá-
zející z poloviny 13. století, která
pùvodnì byla spojena visutým
mostkem s kostelem. Dveømi v té-
mìø dva metry silné zdi vcházíme
do pohøební ranì gotické kaple
z konce 13. století, které vévodí
masivní kamenné stropní oblou-
ky. V dnes zazdìné kryptì pod
podlahou kaple mìli svou rodin-
nou hrobku Jankovští z Vlašimì.
XXDvùr fary je obehnán vysokou
kamennou zdí. Na mnoha mís-
tech je opravována, ale pøi bliž-
ším ohledání lze podle zabarvení
zdiva zjistit, že požáry, které ve
støedovìku byly na denním
poøádku, se nevyhnuly ani faøe.
V jižním rohu dvora se dochovalo
kamenné torzo hospodáøské bu-
dovy s vysokými okny a bránou
vedoucí k vodnímu pøíkopu.
XXMonumentální stavba kostela

sv. Kunhuty vznikala jako troj-
lodní bazilika s plochým stropem.
Dnes má kostel dvì lodì a osm
pilíøù nese mohutnou kamennou
klenbu. V pozdním 13. století se
podle nových plánù vybudovalo
knìžištì baziliky. 
XXVpravo od hlavního vchodu
do kostela jsou vystaveny figu-
rální náhrobní kameny pocháze-
jící z místního høbitova. Øada
z nich byla Památkovým ústavem
v Brnì restaurována. Nápisy
obsahují jména významných
hostìradických mìš•anù vèetnì
cechovních znakù (napø. pekaø
Šebastán Heindl +1578, øezník
Šimon Trenz +1685), ale i jméno
místního evangelického faráøe
Jana Gartnera +1617. 
XXSe stavbou vìže zaèal dle
pamìtního nápisu na kamenné
desce zedník Kunatel v roce 1421.
Dílo však bylo kvùli váleèným
událostem pøerušeno. O nìco
výše umístìný letopoèet udává

pokraèování stavby v roce 1486.
Vìž byla dokonèena kolem roku
1500. Úzké, toèité kamenné
schodištì vede až k jehlanovité
støeše vìže, která byla vyzdìna
v druhé polovinì 16. století.
XXHostìradice byly svou polohou
významným místem na støedovìké
obchodní cestì Brno - Znojmo.
Vznikala zde øada hostincù, kde
kupci nocovali. K obchodní cestì
neodmyslitelnì patøí lapkové a mor-
dýøi, kteøí zákeønì pøepadávali
formanské vozy. Místo jednoho
mordu dodnes možná pøipomíná
smírèí kámen (nedaleko odboèky
do Chlupic). Kámen z jemného
pískovce nese reliéf latinského
køíže. Podle Smolné knihy velko-
bítešské stojí na místì, kde lap-
kové Vítek Šilhavý a Držmáslo
pøepadli, okradli a zabili perní-
káøe Kopøivu z Ivanèic. Za tìžký
zloèin je i pøes „smíøení“ s pozù-
stalými zøejmì neminul na naše

pomìry tvrdý trest - kolovbití,
spálení, èi zasypání za živa.
XXJistým symbolem právní moci
a prostøedkem výkonu trestu byl
pranýø. Zpravidla stával na
námìstí a ani v Hostìradicích
tomu nebylo jinak. K pranýøi
v podobì mohutného kamenného

sloupu byli provinilci pøipoutáni
po rùznì dlouhou dobu, èasto
s cedulkou popisující jejich pro-
vinìní. Najít hostìradický pranýø
nám pøíliš práce nedalo. Je totiž
odhozen na hromadì suti a od-
padkù za plotem, mezi bývalou
renesanèní radnicí a prodejnou
Jednoty. Možná by nebylo od vìci,

pranýø vyzvednout a umístit na jeho
pùvodní místo. Své využití by i v no-
vodobém soudnictví jistì našel ...
XXI pøes obranný charakter ko-
mendy Øádu nìmeckých rytíøù,
Hostìradicím jedna podstatná vìc
proti lapkùm, vrahùm a hlavnì
váleèným nájezdùm chybìla.
Byly to kamenné hradby. Kromì
vodního pøíkopu kolem komendy
mìsto chránil jen døevìný plot.
Hostìradiètí na ochranu svých
životù i majetku využívali svých
sklepení, které propojili množstvím
podzemních chodeb. Pod celým
centrem, ale i ve stráni nad mìs-
tem jsou kilometry cest, ve kte-
rých jsou podle legendy ukryty
zlaté varhany z kostela sv. Kun-
huty. Jestli zde opravdu jsou, to nám
rytíøi, ani souèasný faráø nepo-
tvrdili a vše zùstává záhadou…
XXPokud víte, kde pùvodnì stá-
val hostìradický pranýø a jak se
dostal na své souèasné místo,
kontaktujte naši redakci. Závìrem
bychom chtìli za vøelé pøijetí
a trpìlivost podìkovat panu faráøi
Josefu Dvoøákovi.    Marek Peèer
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aplit, loot, 
panon, rét,

rump,
Nai, un

Doplniti Období Lest Pracovište
v dole • Spìch Islámská

tradice
Boj • Øímsky

„1000“

Sklad Kampak
Iniciály
zpìváka
Tuèného

Vlastnívati

Herpes
První
muž

Soustrojí

Koøist
(angl.)

Nevnadit

Papinùv
hrnec

(hovor.)
• Hon Téci

dolù •
Iniciály
herce

Soboty
Symetrála

Èást
odìvu

Anglická
pøedpona

Slovo
pøirovnání

Kýta
zvíøete
(angl.)

Násilím
odvléct

Ch. zn.
draslíku

Mužské
jméno

Uzbec.hud.
nástroj

Jak
(slov.)

Pošt. kód
Virginie

Evro-
panka

2. díl
tajenky

3. díl
tajenky

Klatba
Dobøe
(nìm.)
Velebit

Peèivo

Smotky

Ukazov.
zájmeno

Žací
nástroj

Krk

Nevelká
Geolog.
vrstva
tøetihor

Ch. zn.
jódu

Vida 
Tuhý pod-
palovaè

Návin
pøíze

Typ auta
Škoda

•
Praktický

èlovìk
Psí

citoslovce

1. díl
tajenky

Zn. èerpací
stanice
Ch. zn
astatu

Žula
Dìcko

s velkýma
oèima
Tiše

Stopa
(délka)

Malé
pivo

Èást
tìla

hlemýždì

Èást
kabátu
Malý
pes

Korýš

Korálový
ostrov
Parky

SPZ aut
Strakonic

Geo. vrstva
druhohor

Maloasij.
bùh vod
Staøec

Dekagram

Tato

Podnìty

Leknutí

Polomìr

Délka

Vztahující
se k ze-

mìdìlství

SPZ aut
Košice

Pošt. kód
New Yorku

Vojenská
organizace

Ch. zn.
fosforu

Iniciály
herce

Navrátila

Jm. zpìv.
Johna

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Xi'an, Èína. Starodávné mìsto v údolí øeky Wei He.
V Xi'anu zaèínala slavná (1. a 2. díl tajenky). Mezi
mnoha archeologickými nalezišti na hoøe Li je i
obrovská hrobka císaøe Èchin Š'chuanga, prvního èín-
ského císaøe a zakladatele dynastie Èchin, po které
(3. díl tajenky). Hrobku objevenou r. 1974 tvoøí armáda
více než 7 000 hlinìných vojákù v životní velikosti. 

© /ap/

Nové došky v Petrovicích
XX/Petrovice/ Na pùvodní dochované chalupì v obci Petrovice byla
v minulých dnech kompletnì vymìnìna došková støecha. Na základì
jednání obecního úøadu Petrovice a mìsta Moravský Krumlov s ma-
jitelem domu došlo ke shodì støechu domu rekonstruovat. Krytina
byla dožilá, na mnoha místech propouštìla vodu a oprava byla nevy-
hnutelná. Vyøídilo se stavební povolení a z havarijního fondu Mini-
sterstva kultury byla oprava pùvodní technologií hrazena. Celkové
náklady vyšplhaly na èástku 256 tisíc korun. Ministerstvo kultury ji
zafinancovalo èástkou 206 tisíc, obec pøispìla 30 tisíci a vlastník 20
tisíci. Opravu realizovala specializovaná firma Pavlica, která renovuje
støechy ve Strážnickém skanzenu. Nová krytina by dle garancí mìla
vydržet 22 let, ale prùbìžnì se musí mìnit høebenáèe, které trpí povìtr-
nostními vlivy nejvíce. Jak nám øekla místní historièka Eva Grunová:
„Význam tohoto domu s doškovou støechou spoèívá v pùvodnosti
stavu, a také v tom, že na Jižní Moravì jsou jen tøi takto dochované
domy, a to v Senetáøovì, Ruprechtovì a u nás v Petrovicích. Tento dome-
èek je navíc stále živý a obydlen, není to kousek ve skanzenu“.  /mask/

Předvedli letošní úrodu

XX/Moravský Krumlov/ Od 2. do úterý 5. øíjna probìhla v sále MìKS
pìstitelská výstava zahrádkáøù. Akci zorganizovala místní organizace
Èeského zahrádkáøského svazu, paní Dvoøáková s Ing. Škodovou a øada
dalších aktivních spolupracovníkù. Výstavu shlédlo témìø 800 náv-
štìvníkù, vèetnì škol. Na akci byla k vidìní i zakoupení zelenina,
ovoce, øezané i hrnkové kvìtiny, kaktusy, suchá vazba, keramika,
léèivé kameny, solné svíèky a fontány. Za povšimnutí stálo aranžérské
umìní, kuriózní a rekordnì velké výpìstky. Zvláštností bylo bezpochyby
teplomilné ovoce a zelenina vypìstované v našich podmínkách.   /jak/

Němečtí rytíři v Hostěradicích

Hostìradický pranýø za plotem bývalé radnice

Jedna z nejstarších dochovalých èástí komendy nìmeckých rytíøù

Smírèí kámen a nápis na kostelní vìži s letopoètem zahájení a pokraèování stavby

Detail - letopoèet 1486
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Pálešová je mistryní světa
XXO úspìších Ivanèických sportovcù ze sportovního klubu mládeže
Ivanèice (SKM Ivanèice) jsme Vám v našem regionálním ètrnácti-
deníku již nìkolikrát psali. Po úspìchu na mistrovství ÈR, které se
konalo v bøeznu letošního roku, kde se Tereza Pálešová stala trojná-
sobnou mistryní ÈR v kategorii Electric Boogie sólo, duo (s Tomášem
Smutným) a v malých skupinách (s Tomášem Smutným, Tomášem
Vognarem - oba jsou ze Zbýšova - a Petrem Grossem z Ivanèic).
Tereza Pálešová dostala nominaci reprezentovat èeskou republiku
v duech s Tomášem Smutným na mistrovství svìta. V kategorii sólo nás
mìli reprezentovat Petr Gross a Tomáš Smutný. Všichni tøi pøedvedli
svoje kvality na Mistrovství svìta ve streetových disciplínách, které se
konalo od 29. záøí do 3. øíjna v nìmeckých Brémach. 

XXTereza Pálešová s Tomášem Smutným se stali mistry svìta, když
se jim ve finále podaøilo pøedvést velice pìknou a pøesnou choreo-
grafii, kterou porota ohodnotila vysokými známkami. Za sebou nechali
pár z Ruska a z Dánska. V kategorii sólo se zaskvìl svým výkonem
i Petr Gross z Ivanèic, který získal titul druhý vicemistr svìta. Pìkné
páté místo získal v této kategorii i Tomáš Smutný.
XXVšichni tøi jsou èleny taneèní skupiny Mighty Shake Zastávka
u Brna, kterou vede taneèní mistr Michal Holý. Po úspìchu na mis-
trovství ÈR v choreografii HIP HOP formace se pøedvedli také jako
skupina na mistrovství svìta s choreografií „Smrt kráèí ghettem, aneb
droga nezná vyvolených“. V konkurenci 28 taneèních skupin z celého
svìta vybojovali krásné 8 místo. Je vhodné podìkovat tìmto taneèníkùm
za vzornou reprezentaci ÈR, ale i našeho regionu.                     /skm/

CEFTA Cup 2004
V sobotu 9. øíjna 2004 se uskuteèní 9. roèník mezinárodního závodu
olympijských nadìjí ve sportovní gymnastice, CEFTA Cup 2004.
V kontrolním závodì, který se konal 2. øíjna v Brnì, se rozhodlo
o nominaèních postech na reprezentaci ÈR v této soutìži. Vítìzstvím
si nominaci zajistila i Kristýna Pálešová z SKM Ivanèice. S trenérkou
Kateøinou Janeèkovou by si pøály uspìt a dobøe reprezentovat. Soupeø-
kami jí budou juniorské reprezentantky z Maïarska, Polska, Slovenska
a další juniorky z Belgie, z Itálie, Velké Británie a Slovinska. Mag-
netem soutìže je úèast závodnic z Austrálie. Závod se koná ve Spor-
tovní hale basketbalového klubu v Ústí nad Labem od 15.00 hod.   /skm/

Poezie zněla zámkem

XX/Moravský Krumlov/ V sobotu 2.øíjna probìhl již šestý roèník festi-
valu pøedních èeských amatérských i profesionálních recitátorù s názvem
„Poézie, jak jsi poøád krásná“. Konal se v rytíøském sále Krumlovského
zámku, kde je vystavena Muchova Slovanská Epopej. Zùèastnili se
tradièní recitátoøi jako Radim Šíp, Dušan Utinek, Libor Vacek a další.
Z mladých talentù vystoupila Andrea Remiášová z Olbramovic.
Recitovaly se básnì Viktora Dyka, Františka Hrubína a Oldøicha
Mikuláška i jiných autorù. Krásnì recitaènì pøednesená byla báseò
„Nìžný zpìv pro nì“. Touto akcí si na své pøišli pøedevším milovníci
netradiènì ztvárnìného slova, všech možných významù a forem.  /jak/

ZŠ Ivančická Moravský Krumlov pořádá 12. listopadu

SETKÁNÍ   S   OLYMPIONIKY  ČR
Program: 11.00 - příjezd olympioniků, přivítání, prohlídka školy,
12.00 - oběd, 13.00 - Slovanská epopej A. Muchy, 14.00 - beseda
s olympioniky v tělocvičně ZŠ, 15.30 - autogramiáda, 16.00 -
slavnostní raut - zaměstnancí školy, zástupci MěÚ, sponzoři
18.00 - vyhlášení sportovce roku MK za rok 2004 ve sport. hale

Atletický klub Moravský Krumlov pořádá 23. října 204

15. ROČNÍK KRUMLOVSKÉHO KROSU
Mistrovství Moravy a Slezska v krosu

Startují všechny kategorie od přípravky po dospělé. V areálu
Střelnice v Moravském Krumlově. Začátek v 9.00 hodin.

Kulturní programy
11. - 24. října 2004

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 13.10. ve 20.00 VATERLAND
- LOVECKÝ DENÍK
Dobrodružný thriller ÈR

• so 16.10. ve 20.00 JÁ, ROBOT
ne 17.10. v 18.00 Sci-fi thriller USA, titulky

• stø 20.10. ve 20.00 RIDDICK:
KRONIKA TEMNA
Akèní sci-fi USA, titulky

• so 23.10. ve 20.00 SPIDER MAN 2
ne 24.10. v 18.00 Dobrodružný, fantast. film USA

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 13.10. ve 20.00 POSLENÍ SAMURAJ
Historický film USA

• ne 17.10. ve 20.00 MÙJ SOUSED ZABIJÁK 2
Komedie USA

• stø 20.10. ve 20.00 PACH KRVE
Horor USA

• ne 24.10. ve 20.00 LUPIÈI PANÍ DOMÁCÍ
Komedie USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• ne 17.10. v 19.00 GOOD BYE LENIN
Film SRN, titulky  

• ne 24.10. v 19.00 GANGY V NEW YORKU
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

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.

Dům dětí a mládeže M. Krumlov připravil pro seniory, maminky
na mateřské dovolené a všechny, co mají dopoledne čas

KERAMIKU
každou středu od 10.00 - 12.00 hod.
Zápisné: 450 Kč/pololetí, 800 Kč/rok

Muzeum Brněnska, Muzeum v Ivančicích Vás srdečně zve na výstavu

110  LET  MUZEA  V  IVANČICÍCH
Výstava se koná v Galerii Památníku A. Muchy v Ivančicích

(Palackého nám. 9) a potrvá do 31. října 2004.
Otevřeno: po, stř: 9.30 - 12.00   13.00 - 16.30 hod.,

út, čt, pá:9.30 - 12.00   13.00 - 15.30 hod., so, ne: 13.00 - 16.30 hod.

Dům dětí a mládeže Ivančice Vás
v neděli 24.10. ve 14.00 hodin zve na akci

ZÁCHRANÁŘI  V  AKCI
Koná se v Ivančicích na Palackého nám. Připomeneme si zásluž-
nou činnost záchranných složek, které nám přichází na pomoc

v různých krizových situacích. K vidění budou ukázky z řady
zásahů. Nebudeme vše prozrazovat, raději se přij te podívat.

V pondělí  25. října v kině Réna v Ivančicích vystoupí
legendární trampská a folková skupina 

H O P   T R O P
Začátek představení je v 19.30 hod. Předprodej vstupenek v Knihku-

pectví - Juřenová, Palackého nám. 27, cena 120 Kč, na místě 140 Kč.

MěKS pořádá v pondělí 18. října v kinosále v Mor. Krumlově
koncert, kde vystoupí zpívající právník 

I V O   J A H E L K A
s pořadem „Neznalost zákona neomlouvá“. Začátek je v 19. hod.

Předprodej vstupenek do 18.10., cena 120, 80 Kč.

ČSS pořádá v neděli 17.10. na střelnici SSK Miroslav-Štěpánov  

POSLEDNÍ   VÝSTŘEL
Zahájení v 9.00 hod. Proběhnou soutěže ve střelbě z pistolí, brokovnic
a revolverů na pohyblivý terč. Dále proběhne burza střeleckého zboží 
a materiálu spojená s prezentací výrobců a prodejců zbraní a střeliva.
Informace na tel. čísle: 515 333 339, 776 626 586.

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve
nejen rodiče s dětmi v sobotu 16. října od 15.00 hodin na   

ZÁMEK  PLNÝ  SKŘÍTKŮ
Na zámku v Hrubšicích Vás čeká tento program: 15.00 hod. - zahájení
- dloubání dýní, 16.00 - 17.00 hod. - odvážná cesta kouzelným zámkem,
17.30 hod. - občerstvení, 18.00 hod. - diskotéka pro děti v sále, 20.00
hod. - diskotéka pro dospělé. Během celého odpoledne soutěže, po
setmění Bílá paní a osvětlení zámku dýněmi. 

Spolek Lidový dům Oslavany v areálu kina pořádá

VÝSTAVA OBRAZŮ - J.M. KREJČÍ
jako doprovodná akce podzimní aranžmá květin.

Vernisáž dne 24. října 2004 v 15.00 hodin
Výstava potrvá do 30. října 2004, v době od 9.00 do 17.00 hod.

Akce je zařazena jako příspěvek k oslavám 900. výročí
od první písemné zmínky o Oslavanech.

ZŠ Vémyslice vyhlašuje VII. ročník pěvecké soutěže 

LYRA  2004
Uskuteční se v úterý 9. listopadu. Zúčastní se jí žáci ZŠ a gymnázií
našeho regionu, ve věku od 6 do 15 let ve třech kategoriích. Startovné
je 20 Kč. Těšíme se na Váš zájem. Přehlídky vítězů jsou v pátek 12. lis-
topadu ve Vémyslicích a pátek 19. listopadu v Mor. Krumlově. Přihlásit
se mohou žáci pouze prostřednictvím svých vyučujících. Veškeré info
najdete na internetových stránkách http://home.tiscali.cz/zsvemyslice

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí dětem kurz

PŘÍPRAVA  K  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM
NA  VÍCELETÁ  GYMNÁZIA

Opakování spojené s procvičováním: • Českého jazyka - podle
osnov ZŠ do 5. třídy • Matematiky - podle osnov ZŠ do 5. třídy
• Všeobecné znalosti - z předmětů vlastivěda, přírodověda, atd.

Každé pondělí 15.00 - 16.00 hod., listopad - březen

JAZYKOVÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
PŘI DDM MORAVSKÝ KRUMLOV

Němčina - pro začátečníky - pondělí 18.00 - 19.00 hod.
Angličtina - pro začátečníky - pondělí 17.00 - 18.00 hod.

Angličtina - konverzace - čtvrtek 17.00 - 18.00 hod.
Zápisné : 450 Kč/půlrok, 800 Kč/rok 

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 11.10. v 19.00 hod. - Zdenìk Izer a Petr Freund „Televizér“ -
zábavný poøad, kino Réna, vstupné: 200 Kè.
Pøipravujeme: • 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.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 14.10. v 17.00 hod. - FIN klub: Výživná pyramida a doplòky
stravy? Ano èi ne? DDM Komenského nám. 7., poplatek: 40 Kè.
•15.10. v 18.00 hod. - Léèivá síla hlasu - zpívání manter, DDM
Komenského nám. 7., poplatek: 50 Kè. 
• 16.10. v 15.00 hod. - Drakiáda, soutìže o nejhezèího draka,
o nejvyšší let..., na novém sídlišti za penzionem, poplatek: 20 Kè. 
• 24.10. ve 14.00 hod. - Záchranáøi v akci - ukázka záchranných
a bezpeènostních složek, Palackého námìstí.
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.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 18.10. v 19.00 hod. - Ivo Jahelka (zpívající právník) - koncert
s názvem „Neznalost zákona neomlouvá“, kinosál, vstupné: 120, 80 Kè.
• 20.10. ve 20.00 hod. - MIG 21 - koncert k vydání nového alba,
zájezd do Tøebíèe, cena: 260 Kè (vstupenka + doprava). Pøedprodej
vstupenek do 18.10.   
• 21.10. v 9.00 a 10.30 hod. - Pasáèek vepøù - divadelní pøedstavení
pro MŠ + 1. 2. tøída ZŠ, kinosál, vstupné: 30 Kè. 
Pøipravujeme: • 26.10. v 19.00 hod. - Gentlemen singers - vystoupení
vokálního souboru. Koncert KPH. Bartolomìjský kostel Mor. Krumlov.
• 13.12. v 19.00 hod. - Screamers - Travesti skupina, zájezd do Tøebíèe.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 15.10. -modrotisk, od 14.00 - 16.00 hod. pro dìti a od 16.00 - 18.00
hod. pro dospìlé. Je nutné se nahlásit pøedem v kanceláøi DDM.
• 21.10. - Poèítaèové hry - soutìž pro dìti na PC v Klubu Poškolák.
•23.10. - Lanové centrum, návštìva v brnìnském lanovém centru
Proud je vhodná pro dìti od 12-ti let, poplatek: 150 Kè.  
• 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 • Kostièky • Orientální tance
pro dìti • Mage Knight

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 11. - 16.10., 9.00 - 17.00 hod. - Výstava obrazù paní uèitelky Anny
Drobeèkové, kino Oslavany, poøádá Spolek Lidový dùm Oslavany.
• 20.10. v 11.00 hod. - Moliére - Lakomec, pøedstavení známé
Moliérovy hry v podání divadla Genus Brno, Dìlnický dùm Oslavany,
vstupné 25 Kè, poøádá KIS Oslavany.
• 24.10., 13.00 - 17.00 hod. - Vernisáž výstavy obrazù Jana Maria
Krejèího + Podzimní variace, aranžování, kino Oslavany, výstava
potrvá do 30.10,  otevøeno 9.00 - 17.00 hod., poøádá Spolek Lidový dùm.

Program kin

foto: skm



Auto - moto
•• Profesionální èištìní osobních
a nákladních vozidel. Èištìní
kobercù a èalounìného nábytku.
Ivanèice, Krumlovská 30 (u au-
tobazaru). Tel.: 737 713 696. 
KOUPÍM
•• ARO - M461 vcelku na ND.
Tel.: 736 289 282.
PRODÁM
•• Ford Sierra 1,8 benzín, r.v.
86, stav dobrý, bez koroze,
25.000 Kè. Tel.: 607 758 837.
•• Honda CR 80 R, r.v. 98, po
celk. GO, 35 tis. Kè, pøi rychlém
jednání možná sleva. Tel.: 606
470 840, 568 642 413. 
•• Lada 1300, r.v. 76, bílá, 100 tis.
km, rùzné doplòky a ND, cena
dohodou. Tel.: 546 425 470, veèer.
•• Kawasaki ZX9R , r.v. 94 , kufr,
laïák, štít MRA, solidní zvuk i stav,
97.000 Kè. Tel.: 737 670 830.
•• velkou pevnou seèkovici a mo-
torku Jawa 250, cena dohodou.
Tel.: 546 425 362, veèer.
•• karavan, 4 spaní, plnì funkèní,
bez TP, 20.000 Kè. Tel.: 603 849 861.
•• dvounápravový karavan, 5
spaní, plnì funkèní, bez TP. Tel.:
603 849 861.
•• traktor dom. výr., motor Trabant,
cena dohodou. Tel.: 606 789 031.
•• závìs. vozík za os. auto, cena do-
hodou. Tel.: 546 452 540, po 19 h.
•• vozík za auto. Tel.: 515 338 307. 
•• autobusový vlek, cena doho-
dou. Tel.: 728 814 058.
•• 4 ks zimních pneu Dunlop,
185/60  R14. Tel.: 721 341 375.
•• indukèní cívku na  Š Felicia, r.v.
95, 200 Kè; rozdìlovaè,  500 Kè.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• klimatiz. zaø. zn. Thermoking z
nákl. prost. Avie. Do vymont. plnì
funkèní, typ radiatoru HFC 134a,
rozm. 61x20x 59, levnì, dohodou.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• motor Š 1203; 10 ks silniè-
ních panelù, cena dohodou. Tel.:
603 938 541.
•• zadní køídlo s vestavìným
brzd. svìtlem na Š 105 - 135,
990 Kè. tel.: 775 120 782.
Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• 1 pokoj. byt v Ivanèicích na
starém sídlišti. Tel.: 605 250 788.
•• chatu na Vranovì èi na Bítovì,
do 350 tis. Kè. Tel.: 604 184 769.
PRODÁM
•• RD v MK k èást. rekonstruk-
ci, nová støecha, 520.000 Kè.
Tel.: 605 370 932.
•• cihlový byt 3+1 v OV v MK,
vlast. plyn. topení, 2 balk., 80m2, no-
vá cena - sleva. Tel.: 608 809 910.
•• polovinu dvojdomku 3+1 v Osla-
vanech, zahrada, pøedzahrádka,
1,3 mil. Kè. Tel.: 775 698 268.
•• pìknou poschoï. chatu se za-
hradou a ov. stromy v rekr. oblasti
Mohelno. Tel.: 604 262 026. 
•• 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.
PRONAJMU
•• byt v 2+1 MK. Tel.: 605 904 681.
•• byt 2+1 v Ivanèicích, 100m2.
Tel.: 603 849 861.
•• DB 3+1 v MK na Sídlišti,
4 patro, možno i s garáží. Tel.:
605 367 428, 515 322 642.
•• 2 pokoj. byt v RD (starší patrová
vilka) 8 km od MK, zahrada, dvùr,
ÚT, nájem 600 Kè + elektøina. Tel.:
737 407 461, 547 383 954, veèer.
•• byt 3+1 v Miroslavi od 1.11.
Tel.: 603 200 063.
•• byt 1+1 s balkonem na Sídlišti v
MK, dlouhodobì. Tel.: 736 283 894.
•• 1+1 plnì vybavené, v RD,
samost. vchod, mimo Znojmo.
Tel.: 732 307 389.
•• slušným dùchodcùm 1+1 plnì
vybav., v RD se samost. vchodem,
na vesnici. Tel.: 732 307 389.
VYMÌNÍM
•• DB 3+1 zaøízený za RD 2+1
v MK nebo blízkém okolí. Tel.:
737 010 701.
HLEDÁM PODNÁJEM

•• 1+1, levný, do 3.000 Kè + inkaso,
matka s dítìtem. Tel.: 604 815 997.
Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• pravé vnitøní 60 cm dveøe,
bílé, 1 sklo, ve slušném stavu a za
slušnou cenu. Tel.: 603 352 518.
•• pluh obracák na Teru - Vari.
Tel.: 732 853 237.
PRODÁM
•• stav. míchaèku 120 l., vykláp. na
obì str., 380V. Tel.: 737 884 165.
•• íèko 26, d. 610; ièka 28, d.
605 a 570, i jednotlivì, z demo-
lice, levnì. Tel.: 737 858 577.
•• nové èervené komín. cihly,
100ks á 9 Kè. Tel.: 606 305 423.
•• eurookno 150x150, obou-
strannì otvíratelné, nové, 6.000
Kè. Tel.: 602 788 045. 
•• støešní okno s kopulí 80x 80.
Tel.: 604 710 758.
•• vjezd. vrata ocel/hliník 2/3
proskl. s rámem, v. 2,10m, š. 2,60
m, svìtlík na el. pohon  2,60 x80,
cena dohodou. Tel.: 546 423 058.
•• koupel. radiátor - žebøík, v.
100, š. 75, bílý, PC 1.600, nyní
800 Kè. Tel.: 732 777 155.
•• plyn. kamna Beta 33,2kw
(vafky), 1 r. používané, 6.000
Kè. Tel.: 602 788 045. 
Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• spižní skøíò z panel. domu, za-
chovalou, levnì. Tel.: 737 407 461.
PRODÁM
•• zachov. kuchyò s el. sporákem,
2m, 2.000 Kè. Tel.: 603 849 861.
•• kuch. desku se smalt. døezem,
baterii 1,50x60cm , 300 Kè; dvíø-
ka na kuch. linku (panelákovku)
s úchytkami, panty, 500 Kè, vše
v dobrém stavu. Tel.: 728 524 924.
•• témìø novou sed. soupravu,
hnìdý mikroplyš, PC 14.000,
nyní 7.500 Kè. Tel.: 608 456 273.
•• sed. soupravu, 1 r. starou, pìk-
ná, cena dohodou, asi 7.000 Kè,
rychl. jednání st. gauè zdarma.
Tel.: 776 888 518. (776 888 418).
•• 6 tmavých døev. židlí, èaloun.
sedák; 2 klasická starší køesla,
pìkná, sv. hnìdé èalounìní; svìtlý
konf. stolek na nožkách; døev.
balkon. dveøe, dvojité, se zárubní,
(dìdictví). Tel.: 604 710 758.
•• sporák na tuhá paliva, 3.000
Kè. Tel.: 603 459 995.
•• smyèkový koberec, 3x3,5, mo-
dro-vínový melír, 500 Kè; lustr,
obrázky do dìtského pokoje. Tel.:
728 524 924.
Elektro
PRODÁM
•• MT Siemens A55 i s nabíjeèkou,
odblok.,500Kè. Tel.: 605 562 593.
•• PC komponenty + krabice za va-
ši cenu vè. ZD 386, 486 (asi 5ks) +
1ks P90, Ivanèice. Tel.: 732 120 727.
•• zachovalou myèku na nádobí
Elin, 4.000 Kè. Tel.: 603 849 861.
•• lednici Calex 175 l. + 20 l
mrazáèek v horní èásti, rozm.
109x60x60. Tel.: 604 710 758.
•• lednici Calex 250, nový elek-
tromotor. Tel.: 732 903 996. 
•• mobilní sušárnu na 10 roštù,
možno i udit, ocelový dvojitý
pláš•. Tel.: 737 884 165.
•• motor. pilu Stihl S 029, nevy-
užitá, PC 21.000, nyní 16.000 Kè,
spìchá. Tel.: 736 237 880 po 19 h. 
•• el. pøímotop na 2 KW s ven-
tilátorem. Tel.: 737 884 165.
•• registr. pokladnu, nepoužitou,
zabalenou, 4.000 Kè; malý
náøezák nerez, používaný, 2.500
Kè. Tel: 515 320 760.
Vše pro děti
PRODÁM
•• spor•ák trojkomb., nepouži-
tý, modrý s bílorùžovými kvítky,
700 Kè. Tel.: 605 724 881.
•• døev. postýlku s matrací, 600 Kè;
tìhot. obleèení; ohøívaè koj. lahví;
kolotoè se zvíøátky nad postýlku;
dìtský fusak aj. Tel.: 605 724 881. 
•• døevìnou kolébku, pøekližka,
masiv, po rekonstrukci, 1.000
Kè. Tel.: 737 479 559. 
•• dìt. sedaèku na kolo; auto tatra,
400 Kè. molitan. matraci, dìt.,
nová, 300 Kè. Tel.: 736 132 876.
Zvířata
KOUPÍM
•• andulky, korely, kanáry,  rozely

aj. exot. ptactvo. Tel.: 603 841 097.
•• perskou bílou koèièku. Tel.:
515 334 772.
PRODÁM
•• èínské kaèeny na chov i
zabití.Tel.: 737 117 666.
•• chovné 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.
•• prase, 4.500 Kè. Tel.: 721 772 182. 
•• 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.
•• štìòata, jezevèíky bez PP,
levnì. Tel.: 736 132 876. 
•• štìòata drsnosrstého foxteriéra 
s PP, po výbor. rodièích, odèerv.,
oèkov., odbìr ihned, velmi levnì.
Tel.: 515 338 251, 608 841 238.
•• štìòata bíglù bez PP, barva
trikolor, odèerv., oèkov.; štìòata
zl. angl. kokrù, oèkov., odèerv.
Tel.: 728 842 674.
•• 17 l. strakatou huculku bez PP,
registrov., oèkov., 143 kvh, vh. pro
zaèáteè., má pod sebou 2. mìs.
kobylku, bude mít asi 135 kvh.
Huculka je možná bøezí s Ct. Cena
obì do 20.000 Kè, dohoda možná.
Tel.: 777 877 631.
•• 11 l. kobylu fjord s PP, plavá, vh.
i na výstavy, 140 kvh, silná v tahu,
pod sedlem pro zkušenìjší, 5. mìs.
bøezí, 19.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• kobylku pony s PP, hnìdka
11 let, kvh 126, hodná, zdravá,
pod sedlo i do tahu; starší sedlo;
chomout. postroj. Tel.: 515 336
277, 728 546 217.
•• Nabízím jezdìní na  3 soukr. ko-
ních v okolí Ivanèic, možnost jezdì-
ní na jízdárnì nebo vyjížïky do pøí-
rody, 100 Kè/hod. Tel.: 777 877 631.
Hobby
PRODÁM
•• sjezd. lyže K2 Competition,
d. 195cm s vázání Tyrolia 480 +
hole, 1.000 Kè. Tel.: 737 713 696.
•• nosiè košík na horské kolo;
kolo Ukrajina, 500 Kè. Tel.: 736
132 876.
•• èerpadlo pro dopravu chladící
kapaliny pøi strojním obrábìní,
max. množství kapaliny 20 l/min.
Tel.: 604 663 123.
•• vrchlík kruh. padáku bez
šòùr, 600 Kè. Tel.: 737 477 358. 
Služby
•• Renovace koupelnových van
smaltem, bez jakéhokoliv zása-
hu do Vaší koupelny. Cena 1.500
Kè + doprava.   Tel.: 515 339 550
( záznamník ), 605 948 273.
Různé
•• Amatérský fotograf hledá
dívku štíhlejší postavy k fotogr.
Èas. nenároèné, fin. vypomohu.
Tel.: 732 180 721.
KOUPÍM
•• staré knihy do r. 1800. Tel.:
603 586 855.
PRODÁM
•• svateb. šaty letoš. kolekce,  béžo-
vé, vel. 36 -38, 1. majitel, PC 9.000,
nyní 6.000 Kè. Tel.: 732 520 781.
•• krátký sv. kožíšek, nestøíhaný
beránek, vel. 48, 500 Kè; luxus.
vínové body, PC 900, nyní 400 Kè.
Tel.: 737 407 461.

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

•• digit. mìøiè krev. tl. zn Lampi, na
baterie i do sítì, starší, s návodem, 500
Kè, i na dobírku. Tel.: 737 407 461.
•• plynové lahve 10 kg, 2 ks
levnì. Tel.: 732 860 433.
•• sterilizátor a vybavení
manikùry. Tel.: 515 333 621.
•• bøez. koš•ata; drtiè øepy a ovoce;
vál k Teøe, Vari. Tel.: 515 336 601.
•• hrozny VÈR (rùžák), Miroslav,
cena dohodou. Tel.: 728 653 577.
•• vèelí med, 60-70 Kè/kg,
osobní odbìr. Tel.: 515 338 251,
608 841 238.
•• jablka a brambory . Tel.: 515
334 039.
•• brambory na uskladnìní, žluté

i èervené. Tel.: 737 117 666.
•• brambory na uskladnìní.
Tel.: 605 904 681.
•• brambory na uskladnìní,
kg/5 Kè, krmné kg/1,50 Kè.
Tel.: 728 800 118.
Seznámení
•• Hledám pøítelkyni pro intim.
schùzky, vìk a stav není dùležitý.
Tìší se na tel.: 603 551 926.
•• 45-ti letý, 175/75, nekuøák
hledá vhodný protìjšek. SMS
na tel.: 731 238 975. 
•• Hledám pøítelkyni, 32 - 38 let,
nekuø., rozv., s dítìtem, se záj-
mem o duchovno, která ví o èem
je øeè. 37 let, rozv., sympa•ák, s 1
záv., nekuøák. Tel.: 607 546 772.
•• Osamìlá žená hledá pøítele,
(asi 60 let) který je také sám. Mé
zájmy: ráda luštím køížovky,
zahrádka, vaøení a mám ráda
veselé lidi. Tel.: 604 262 026. 
•• štíhlá brunetka 34 let, chodící
o francouzských holích, hledá
hodného a upøímného pøítele.
Iveta Hávová, Dr. Milady
Horákové, 67172 Miroslav.
Zaměstnání
•• Ès. obch. spol. nabízí prac. pøí-
ležitost se zajímavými pøíjmy.
Tel.: 775 123 378.

•• 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. 
•• Ès. obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost. Tel.: 775 123 378.
•• Ès. fa pøijme spolehlivé komunik.
spoluprac. do oblasti obch., reklamy,
zprostøedk., práce v kanceláøi, po za-
prac. 18 - 40.000 Kè/mìs., zaškolení,
služ. vùz. Tel.: 605 254 556. 
•• Domácí práce zamìøená na více
oblastí. Zajímavý pøivýdìlek k vaší
nezajímavé výplatì. Jen vážní zá-
jemci. Tel.: 737 011 870, ne SMS.
•• Nabízím katalogy dom. prací pro
všechny. Smlouva info a pøihláška
za známku 6,50 Kè na ad.: Macháè-
ková K., Nábøežní 18, Oslavany, 664
12. Oslavanským doruèím za SMS s
adresou. Tel.: 607 989 177.

•• Brnìnská obchodní firma
pøijme obchodního zástupce
pro Brno. Nadprùmìrný výdì-
lek, ŽL výhodou. Info na tel.:
777 337 389.   
•• 50-ti letý muž s èást. inv.
dùchodem (zámeèník), hledá
práci dopoledne nebo v noci.
Nejlépe Miroslav, Prosimìøice a
okolí. Tel.: 737 159 957.
•• Finanèní poradce hledá spolupra-
covníky 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.

Poděkování
•• Chtìla bych prostøednictvím
ZRCADLA podìkovat za vzornì
pøipravenou Podzimní zahrad-
nickou výstavu, která se v minu-
lých dnech uskuteènila na MìKS.
Dìkuji jménem mìsta Moravský
Krumlov iniciátorkám a realizá-
torkám p. Evì Blažkové, p. Janì
Škodové a p. Ludmile Dvoøáko-
vé za práci a prezentaci mìsta
„Podzimní zahradnické výstavy“.
Zároveò dìkuji i pracovníkùm
MìKS za pomoc a spolupráci.
Marie Valachová, místostarostka

Pøi pøíležitosti slavnostního
otevøení Domu s chránìnými
byty, bych chtìl velmi podìkovat
Odboru výstavby a Územního
plánování MìÚ v M. Krumlovì,
za jejich velice vstøícný postoj
a pomoc pøi øešení problémù,
které pøi takové výstavbì vzni-
kají. Spolupráce s tímto odbo-
rem byla mimoøádnì pøíkladná.
Dìkuji.         ing. Lubomír Èech

starosta Olbramovic

Soukromá øádková inzerce: ZDARMA. Komerèní øádková inzerce: Standardní komerèní inzerát vytištìn tuènì 200 Kè, (modøe 250 Kè), tuènì v rámeèku
300 Kè (modøe 350 Kè), inverznì 400 Kè (modøe 450 Kè). Ceny bez 19 % DPH. Maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ovìøovány a v pøípadì nejasného pùvodu vyøazeny. 
Ze soukromé inzerce budou také vyøazeny inzeráty s komerèním obsahem. Množství uveøejnìných inzerátù je limitováno místem a datem uzávìrky èísla.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com

Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerceMičánek nejmladším mistrem

XXPøedposledním letošním závodem na Masarykovì okruhu v Brnì byla
Podzimní cena Brna. Na startu se objevily cestovní i formulové vozy
a finále si odbyl také pohár Octávií. V sobotním odpoledni startoval závod
Národní formule 1400. Po loòském druhém místì byl pøed letošní sezónou
za velkého favorita považován Jiøí Mièánek jr. Této role se sedmnáctiletý
jezdec ujal na výbornou a do Brna již pøijel s titulem mistra republiky.
V závodì zvítìzil pøed Igorem Lešínským  a Martinem Matzkem. V nedìlním
závodì, kdy nestartoval Mièánek, zvítìzil David Palmi pøed Martinem
Matzkem a Radkem Mifkou. „Titulu si velice vážím. V pøíštím roce budu
startovat v celém seriálu formule BMW, kde bych chtìl zúroèit zkušenosti,
které jsem získal v letošní sezónì.“ uvedl Mièánek jr.
XXV cestovních vozech si po nevydaøeném závodì DTM spravil chu•
Jarek Janiš s Mercedesem, který zvítìzil v sobotním tøíhodinovém vytrva-
lostním závodì, kde startoval se svým manažerem Antonínem Charouzem.
Na druhém místì dojela posádka Venc, Rácz, Rosina pøed trojicí Válek,
Kaufmann, Jurasz /všichni Porsche 911 GT3/. V nedìlním sprintu na 10 kol
byl nejlepší Charouz /Mercedes/ pøed Madìryèem /Audi/ a Šenkýøem /BMW/.
XXV seriálu Èeská pojiš•ovna Škoda Octavia Cup byli pøed posledním
závodem ve høe o titul absolutního vítìze Rosina, Janák a Došek. V nedìlním
dopoledním sprintu na 8 kol si nejlépe vedl Štefan Rosina jr, který zvítìzil
zpùsobem start-cíl pøed Janem Dostálem a Ivanem Vršínským. Další z
aspirantù na titul Fr. Došek dojel ètvrtý a Jíøí Janák devátý. O titulu tak
mìl rozhodnout až odpolední závod, v nìmž Rosina skvìle využil nejlepší
startovní pozice a ihned po startu šel do vedení pøed Dostálem a Doškem.
Hned v prvním kole skonèil závod pro Formana, který vylétl mimo tra•.
V každém kole se neustále mìnilo poøadí a velice dobøe postupoval vpøed
Adam Lacko, který si do Brna odskoèil od volantu závodního tahaèe. Tento
dramatický finálový závod byl nakonec ukonèen pøedèasnì, když se na trati
objevil olej z proražené vany vozu Jiøího Skuly. Ten, místo aby vùz odstavil
mimo tra•, pokraèoval v jízdì a velká èást okruhu se stala naprosto neprù-
jezdnou. Na závodní dráhu byl vyslán Safety Car a poté byl závod
ukonèen. Koneèné poøadí  hlavního závodu platilo po 11 kolech. Zvítìzil Jan
Dostál pøed Jiøím Janákem a Štefanem Rosinou. Ètvrtý dojel Adam Lacko.
Celkové vítìzství z loòska obhájil Rosina pøed Janákem a Doškem. Ètvrtý
skonèil Dostál a pátý Matìjovský.                                    /Ctibor ADAM/

Anketa „Sportovec města“
XXVážení sportovní pøátelé, tímto si Vás dovoluji oslovit z povìøení Komise
pro tìlovýchovu a sport pøi MìÚ v Moravském Krumlovì s informací
o vyhlášení ankety Sportovec mìsta Moravský Krumlov pro rok 2004.
XXTato anketa se bude v M. Krumlovì vyhlašovat již podruhé. Organi-
zátorùm akce jde pøedevším o popularizaci sportu jako takového, dobrou
reklamou sportování usnadnit dìtem rozhodování, jak naložit se svým volným
èasem a usnadnit pøístup na sportovištì. V rámci protidrogové prevence
a prevence soc. patologických jevù nabídnout dìtem urèitý servis možného
sportování v Moravském Krumlovì. 
XXAnketa bude vyhlášena 12. listopadu na galaveèeru krumlovských spor-
tovcù. Tímto žádáme o zaslání pøihlášky z Vašeho klubu do 20. øíjna 2004
na adresu redakce novin Zrcadlo, Rùžová 30, 672 01 Moravský Krumlov.
V roce 2004 budou vyhlašovány následující kategorie: 
1. Sportovec mìsta M. Krumlov, vìková kategorie do 23 let
2. Ocenìní za pøínos a popularizaci sportu v Moravském Krumlovì
3. Sportovní kolektiv mìsta Moravský Krumlov
Kritéria pro zaøazení sportovcù do ankety: 1. licence sportovce musí být
vydána na klub, který vyvíjí èinnost na území mìsta, 2. hodnotí se
úspìšnost sportovce v dobì od 1. ledna 2004 do 31. øíjna 2004, 3. vìková
kategorie. Na pøihlášce do ankety Sportovec mìsta M. Krumlov pro rok 2004
uveïte jméno a pøíjmení sportovce, datum narození, klub a sportovní odvìtví,
pøehled výsledkù, umístìní, charakteristiku, jméno a podpis pøihlašujícího,
u kategorie kolektiv roku - uveïte další dùležité údaje.    Mgr. Tomáš Tøetina

Cenný bronz z Mistrovství ČR
XXReprezentant krumlovského atletického klubu Denis Ceniga získal
v minulých dnech další cenné kovy na prestižních republikových závodech.
Tím nejvýznamnìjším byla bronzová pøíèka na Mistrovství Èeské repub-
liky do 22 let, kde zdolal la•ku ve výšce 203 centimetrù. I když nepøekonal
svùj osobní rekord 206 cm, získal za dvoumetrový skok zlato na Velké
cenì v Tøebíèi a tøikrát si nejcennìjší kov odnesl i z první ligy mužù.
XXDenis je juniorským reprezentantem a díky vyrovnaným výsledkùm se
dostal do juniorského støediska vrcholového sportu v pražské Dukle.
Nadále ale zùstává èlenem krumlovského atletického klubu pod vedením
Stanislava Joukala a Zuzany Markové, nebo• jak sám uvedl: „jsem tady
spokojený a mám radost, když se na tabuli rozsvítí moje jméno a nápis
Moravský Krumlov.“
XXDenise pøed reprezentaèním soustøedìním v Karlovì a sérií zimních
závodù mùžete vidìt na exhibici 12. listopadu ve sportovní hale v Morav-
ském Krumlovì u pøíležitosti vyhlášení sportovce roku.                   /mape/
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