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OÈNÍ OPTIKA
ŠÁRKA KOCANDOVÁ
Palackého nám. 43, Ivanèice, tel.: 546 437 116

PODZIM U NÁS, VÝHRA PRO VÁS !

10 % SLEVA
Z CELÉ ZAKÁZKY !!!
+ LOSOVÁNÍ O CENY
na konci každého mìsíce obdrží
vylosovaní výherci pìkný dárek

Toto číslo vyšlo 22. října 2004 • Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Epopej stěhovat nebudou

XX/Moravský Krumlov/ Jednání o dalším setrvání Muchovy
Slovanské epopeje v prostorách zámku Moravský Krumlov dopadla
pro mìsto úspìšnì. Jak øekl starosta Bartolomìj Pitlach: „Jednání
skonèila a v nejbližších dnech se podepíše nájemní smlouva mezi
mìstem Moravský Krumlov a Galerií hlavního mìsta Prahy jako
vlastníka díla na další tøi roky.“ V letošním roce byla jednání složi-

foto: jak

tìjší. Nový majitel zámku, firma Incheba, hodlá rekonstruovat objekt
zámku na kongresové centrum s ubytováním a musela souhlasit
s dalším provozováním výstavní sínì. V souèasné dobì se soubor
obrazù nachází v Rytíøském sále zámku. Protože se pøipravované
rekonstrukce této èásti nedotknou, mohou tu obrazy zùstat i nadále.
Vlastník tohoto unikátního díla, Galerie hlavního mìsta Prahy, stejnì
nemá vhodné prostory, kam plátna pøevézt. Investice do pøípadných
úprav nového umístìní by nebyly malé.
XXVeøejnost má možnost shlédnout toto dílo ještì do 31. øíjna. Tímto
dnem konèí výstavní sezóna a dveøe se do jara pøíštího roku uzavøou. /jak/

Chaos v autobusové dopravě řeší soudy
XX/Moravský Krumlov/ Poèátkem roku 2003 Jihomoravský
dopravní úøad pøedložil firmì
Èas-service a.s. návrh smlouvy
o závazku veøejné služby v regionální autobusové dopravì. Po
zdlouhavých a složitých jednáních
nedošlo ke shodì. Licence spoleènosti Èas-service na jednotlivé
linky byly a jsou stále platné, a ta
jasnì deklarovala, že dopravní
obslužnost regionu bude plnì
zajiš•ovat v souladu s tìmito
licencemi a schválenými jízdními
øády. Dopravní úøad jako reakci
vyhlásil „výbìrové øízení“ k podání nabídek na zajištìní základní
dopravní obslužnosti.
XXOd 1.7. 2003 úøad vydal další
duplicitní licence na zcela
totožné linky dalším dopravcùm,
schválil jim stejné jízdní øády,
a zaèal je dotovat. Zmatek, který
nastal v souvislosti s tímto krokem,
není nutno dále komentovat. Èasservice zajiš•ovala dopravu od té
doby bez dotací. Následkem toho
v druhé polovinì letošního roku
zaèala omezovat nìkteré neekonomické spoje. Finanèní øeditel
a èlen pøedstavenstva RNDr.
Rostislav Polach nám k situaci
odpovìdìl na nìkolik otázek.
XXJaká konkrétní omezení budou
v osobní dopravì regionu MK?
„Od poloviny záøí jsme omezili
poèty spojù na stávajících linkách
regionální dopravy jak na Zno-

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

ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY

!!! SUPER CENY !!!
Bezpečnostní kování Rostex
Ruční elektrické nářadí EINHELL
Ruční nářadí Orbis
Svářecí souprava a redukční ventily Autogen
Vodovodní baterie Metalia
PRODEJNY:
Miroslav
Husova 76
Tel.: 775 708 123

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

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

ilustraèní foto redakce

jemsku tak na Moravskokrumlovsku. Omezeny byly zejména
spoje, které byly nejvíce ztrátové
s tím, aby byly zachovány základní návaznosti a pravidla pro
obìhy vozidel a pracovní dobu
øidièù. Další omezení v souèasné
dobì neplánujeme. Licence na
jednotlivé linky vydané naší
spoleènosti jsou i nadále platné
a nic nebrání tomu, aby z naší
strany byla doprava opìt okamžitì
posílena. Pøípadem se stále zabývá
ministerstvo dopravy i soudy.
Dle našeho názoru i názoru veøejného ochránce práv dopravní
úøad vydáním duplicitních licencí
na linky základní dopravní
obslužnosti (provoz na tìchto
linkách je objektivnì ztrátový,
dotace na krytí ztráty z jejich
provozu dopravní úøad poskytuje
pouze ostatním dopravcùm) porušil správní øád i zákon o silnièní
dopravì. Dochází tak také zcela
jistì k nehospodárnému vydávání
prostøedkù z veøejných rozpoètù.“
XXJaký je dùvod redukce?
„Dùvodem pro redukci spojù
byly pøedevším ekonomické dopady
- od poloviny roku 2003 jsme
základní dopravní obslužnost regionu zajiš•ovali bez jakéhokoli
pøíspìvku na krytí ztráty (soubìžnì jezdící dopravci dotaci
dostávali a dostávají) v souvislosti s tím, že Krajský úøad

(dopravní úøad) situaci zjevnì nehodlá øešit vùbec a také ministerstvo dopravy vydání koneèného
stanoviska a následné øešení (možná
úèelovì) neustále protahuje.“
XXBude se propouštìt?
„Spoleènost opustilo nebo opustí
v této souvislosti více jak 20 pracovníkù, ve Znojmì i Moravském
Krumlovì.“
XXJak budou v budoucnu
využity areály v Moravském
Krumlovì a Miroslavi?
„Omezením poètu spojù regionální
dopravy zdaleka nekonèí èinnost
spoleènosti - spoleènost má další
významné podnikatelské aktivity
(dopravní i nedopravní) a k nim
bude i nadále využívat výše zmínìné areály.“
XXBudou se i nadále potvrzovat
prùkazky na slevu jízdného?
„Spoleènost je i nadále provozovatelem linkové autobusové
dopravy - kromì omezení poètu
spojù se nic nemìní.“
XXZeptali jsme se i øidièù. Jak
øekl jeden z nich, který nechtìl
být jmenován: „Pokud se naše
firma dopustila chyby, mìly jí být
odebrány licence a ty dány jiným
dopravcùm, ne jak to udìlal kraj,
to nemá logiku. Pokud bylo vše
v poøádku, nemìli vydávat další
licence jiným dopravcùm. Tím
nás poškodili. Takto tím trpí
všichni zúèastnìní. Nejvíce pro-

puštìní øidièi, ti jsou z toho
neš•astní. Doufáme, že se situace
vyøeší a zlepší.“
XXNejvìtší komplikace v regionu
zpùsobila situace ve mìstì
Moravský Krumlov, kam smìøuje
vìtšina autobusových linek.
Mnohdy ji musela øešit i policie.
Proto se do celé záležitosti muselo
vložit i vedení radnice. Starosta
Moravského Krumlova Bartolomìj
Pitlach k tomu dodal: „Arogance
úøedníkù Dopravního úøadu pøi
JM kraji je neskuteèná. Domnívám se, že patrnì pochybili. Svùj
díl viny ovšem nese i firma Èasservice. Mìla souhlasit s navrhovanými dotacemi. Teprve potom
by se dalo diskutovat o jiných
zámìrech. Nestraním nikomu,
ale k této situaci nemuselo dojít.“
XXCelou záležitostí se po nìkolika urgencích zabývá také rozkladová komise ministra dopravy,
která rovnìž poukázala na chybný
postup dopravního úøadu a dospìla mimo jiné k závìru, že
došlo k porušení legislativy o silnièní dopravì i veøejného zájmu
v oblasti veøejné osobní dopravy.
Ve vìci jsou podány žaloby na
náhradu škody, trestní oznámení
a pøipravuje se i podání k evropským institucím. Rozhodující je,
že souèasný stav vedl a vede
k nehospodárnému vynakládání
rozpoètových prostøedkù. /mask/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

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

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

®

SLEVY
AŽ 30 % !
čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

RI OKNA, s. r. o.

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ
ZDARMA:
• demontáž a odvoz
stávajících oken
• vytvoření návrhu
vč. cenové relace
• zaměření
stávajících otvorů
• doprava
na místo stavby
• 5 let bezplatný
záruční servis

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

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY
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Opravy zahájeny už na jaře
XX/Moravský Krumlov/ V pátek 15. øíjna probìhlo v prostorách
krumlovského zámku za úèasti zainteresovaných osob a institucí
územní øízení. Jednání bylo úspìšnì ukonèeno a výsledek všemi i pøes
drobné pøipomínky schválen. Na základì jednání vydá stavební úøad
v Moravském Krumlovì koneèné rozhodnutí. Tímto krokem se rozjely
práce na projektu, který dala prostøednictvím projekèní kanceláøe
zpracovat firma Incheba. Tato fáze by se dala stihnout pøes zimu a na
jaøe 2005 by mohlo být vydáno stavební povolení a zahájeny práce.
Celá rekonstrukce potrvá asi ètyøi roky. Starosta Bartolomìj Pitlach
k jednání dodal: „Dá se pøedpokládat, že firma Incheba zažádá na základì projektu o finanèní dotaci z fondù EU na záchranu historických
objektù.“ V zámku se bude novì nacházet reprezentaèní restaurace
a vinárna, poèítá se i s bytem správce. Dle pøedbìžných odhadù by
v zrekonstruovaném objektu mohlo najít práci jako obslužný a provozní
personál asi ètyøicet lidí.
/mask/

Nové parkoviště u zámku

Otevření nového závodu firmy STRABAG v Miroslavi
XX/Miroslav/ V Miroslavi byl
21. øíjna slavnostnì otevøen nový
závod „Servis bednìní“" firmy
Strabag. Za úèasti vedení spoleènosti, kterou reprezentoval
pøedseda pøedstavenstva Dr.
Hans-Peter Haselsteiner a význaèných hostù, jako ministr životního prostøedí RNDr. Libor Ambrozek, hejtman Jihomoravského
kraje Ing. Stanislav Juránek,
starosta mìsta Miroslav Ing.
Augustin Forman a mnoha
dalších. V úvodní èásti byla v projevech vyjádøena slova uznání
z výstavby a zapoèatého provozu
nového závodu, a jeho význam
jak pro firmu, tak i znojemský
region, pøedevším v oblasti
zamìstnanosti. Poté byl slavnostnì odhalen pamìtní kámen ministrem Ambrozkem a pøedsedou
pøedstavenstva Strabagu Dr.
Hansem-Peterem Haselsteinerem. Po slavnostním aktu následovala prohlídka výrobních hal,
kde se hosté blíže seznámili se
samotným provozem a prohlédli
si montážní linku.
XXK této pøíležitosti nám øekl
ministr životního prostøedí RNDr.
Libor Ambrozek následující:
„Dnes už musí mít každá firma
s životním prostøedím nìco spoleèného. Tato provozovna používá
materiály, které se recyklují a bednìní se dá použít vícekrát, což

text a foto: mask
snižuje zátìž životního prostøedí.
V èeské republice se rozvíjí
velmi dynamicky výstavba infrastruktury dopravní, ale i ekologická, to znamená, že si velké
stavební firmy, a Strabag je èíslo
dvì, staví èistírny odpadních vod
a kanalizaci, což pøispívá k zlepšení životního prostøedí. A jako

Jihomoravák musím øíci, že jsem
pøijel velmi rád na otevøení závodu, který pøinese práci lidem tady
na Jižní Moravì."
XXCelý závod v hodnotì 80 mil.
korun postavil jako generální
dodavatel Strabag a.s. Provozován je jeho servisní firmou BMTI
ÈR s.r.o. a náplní výrobního pro-

gramu je èištìní, oprava a dodávka
bednìní a lešení vèetnì pøíslušenství pro celou støední Evropu
v rámci Bauholdingu Strabag. V
novém závodu našlo práci 35 zamìstnancù z Miroslavi a blízkého
okolí. Pro svou práci mají vytvoøeny veškeré podmínky, od sociálního zázemí až po denní místnost.

Světový den učitelů
foto: jak

XX/Moravský Krumlov/ V centru mìsta je dlouhodobì zoufale málo
parkovacích míst. To by se mìlo alespoò èásteènì zlepšit díky výstavbì
nového parkovištì u zámecké zdi . V souèasné dobì je tento prostor
stejnì využíván k parkování a to i zájezdových autobusù turistù
smìøujících na výstavu Muchovy Slovanské epopeje. Parkovací plocha
se vybuduje i na druhé stranì vozovky v místì souèasného „parèíku“.
Vybudování parkovištì bude financovat firma Incheba. Památkáøi
vìtších námitek k parkovišti u zámecké zdi nemají, jde jim hlavnì
o použitou dlažbu. Zámìr bude patrnì realizován na jaøe pøíštího roku. /jak/

Poslanec Nečas na zámku
XX/Oslavany/ V pondìlí 18. øíjna navštívil Oslavany poslanec parlamentu ÈR Petr Neèas z ODS, který se problematice regionu vìnoval
celé odpoledne. Mìstem ho provázelo vedení radnice se starostou
Vítem Aldorfem. V rámci návštìvy ho pøedevším zajímal zámek, jeho
historie. Podíval se do oslavanských muzeí, zúèastnil se prohlídky
zámku s odborným výkladem. Velmi se mu líbil novì otevøený zámecký pivovar a chutnalo mu i pivo Templáø. Na besedì s obèany probral aktuální problémy ve spoleènosti a zamìøil se i na budoucí dìní
ve mìstì a jeho okolí. Ve veèerních hodinách odjel zpìt do Brna. /jak/

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

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

METROVÝ TEXTIL
NEJEDLÝ Bronislav

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
KREJÈOVSTVÍ
DÁMSKÉ
PÁNSKÉ
• halenky
• obleky
• šaty
• kalhoty
• suknì
• košile
• kalhoty
• bundy
• kostýmky
opravy odìvù • výmìny zipù

XXTen pøipadá na 5. øíjna, kdy
byla pøijata tzv. Charta uèitelù.
Proto se v pøedveèer významného svátku sjely do Prahy stovky
uèitelù z celé Èeské republiky.
Mezi nimi nechybìli ani zástupci
z našeho okresu, jednou z nich byla
i paní uèitelka Bartošová ze ZŠ
Klášterní v Moravském Krumlovì.
XXSlavnostní atmosféru a význam celého setkání podtrhl svou
pøítomností i premiér Stanislav
Gross. Ten mimo jiné uvedl, že
úkolem vlády je vytvoøit podmínky pro dlouhodobou prosperitu ÈR. Má-li být ÈR do budoucna úspìšná, nemùže být atraktivní jen nízkými danìmi a
investièními pobídkami. Musí se
zamìøit na infrastrukturu, kulturní prostøedí, stabilitu a na to
nejdùležitìjší, na kvalitu lidských

tel.: 515 334 035, mobil: 737 843 871

ilustraèní foto
jsem také pana premiéra upozornila, že pracovníci školství již
slibùm nevìøí. Nenaplnìných
slibù již bylo mnoho, a proto si
nejdøíve poèkáme., co z jeho slov
bude skuteèností. Pokud se nezlepší postavení uèitele, jen tìžko

se mùže stát prùvodcem mladých
lidí ve svìtì, který se jim dnes
otevírá, jak by pøál pan premiér.
Na to nebudou staèit jen slova,
proto si poèkáme, zda pøijdou i èiny.
Mgr. R. Šalomonová,
pøedsedkynì KROS PŠ JMK

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

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39
tel./fax: 546 451 575
00

00

00

00

po-pá 8 -17 , so 8 -11

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

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071

JOSEF REITER
TRUHLÁØSTVÍ

po-pá 830-1630, so 800-1100

AKČNÍ KOLEKCE 2004
TRADIČNÍ ČESKÁ KVALITA • CENY PŘÍMO OD VÝROBCE
240 cm
provedení:
olše, buk

Kuchyně BRAVO
DŘEZ ZDARMA

24.410 Kč
15.330 Kč

Pracovní doba: po-p
p á: 14-1
1 9, so: 8-1
12

Malinovského 358, Miroslav

zdrojù. To znamená, že èeští
uèitelé musí být vysoce vzdìlaní,
kreativní, odpovìdní. Proto je tak
dùležitá práce uèitelù pro souèasnost i budoucnost.
XXPremiér je pøesvìdèen, že
výhodou naší zemì je dlouholetá
tradice vzdìlaných kantorù,
jejichž práce má vliv na kulturní
prostøedí celé spoleènosti. Je sice
hezké, že si premiér uvìdomuje,
že sebelepší stroje a nejmodernìjší informaèní technologie
nemohou nahradit uèitele, ale
praxe v naší spoleènosti tomu
neodpovídá. Panu premiérovi se
podaøilo øíct uèitelùm pøesnì to,
co chtìli slyšet. Pochválil a podìkoval, to potìší. Mnohé i slíbil,
vèetnì penìz. Malou vadou na
kráse ovšem je, že slibovali i jiní
pøed ním. Málo co splnili. Proto

možnost sestavy
z různých typů skřínek

9.640 Kč
5.990 Kč
š 220 cm
v 180 cm
h 50 cm
provedení:
olše, buk

Dětský pokoj PLUTO

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEØÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádra ní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397
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Ostraha majetku a pořádku v Moravském Krumlově Slepé rameno Oslavy

ilustraèní foto

/Moravský Krumlov/
XX„V Moravském Krumlovì po
22. hodinì všichni hromadnì
venèí psy na zakázaných prostranstvích, a jako na povel se páchají
rùzné nepravosti. Je to z dùvodu
všeobecného vìdomí obèanù, že
MP po tomto èase neslouží a státní policie na všechno nestaèí,
nebo se tím nezabývá.“ øekl
výkonný velitel mìstské policie
Moravský Krumlov Jan Klikar.
XXDùvodem jsou nové pracovní
rozpisy služeb krumlovských
strážníkù. Po redukci stavu musely
být pochopitelnì upraveny tak,

aby vyhovovaly souèasným podmínkám. Komplikace také nastávají s pøípadnou pracovní neschopností. I když ve mìstì je i
služebna Policie ÈR, vìc to pøíliš
neøeší. Jde pøedevším o rozdílné
pravomoce a rozdílné poslání
obou bezpeènostních složek. Jak
dodal Jan Klikar: „Mìstská policie v celé ÈR je zøízena k tomu,
aby zabezpeèovala mìstské záležitosti veøejného poøádku, dodržování vyhlášek, zákaz volného pobíhání zvíøat, užívání veøejného
prostranství a k ochranì osob,
zdraví a majetku. U bezpeènosti

a plynulosti silnièního provozu
máme menší pravomoce než má
Policie ÈR. V pøípadì cyklistù
øešíme všechny pøestupky. V
souèasné dobì mìstskou policii
nejvíce tíží zabírání veøejného
prostranství a nedovolené stání
vozidel. Nyní sloužíme jen do 22
hodin, kromì pátku. Ten, kdo se
dovolá na linku MP po 22. hodinì,
tak je automaticky pøesmìrován
na policii ÈR. Nejvíce pøestupkù
evidujeme v pátek a sobotu
veèer. Jde o drobné krádeže v obchodech, rušení noèního klidu,
napadení pøi zábavách, nièení
veøejnì prospìšného majetku,
obèanské nesoužití a podvodné
útraty v restauracích. Pro pøedstavu uvádím výèet øešených
pøestupkù od 1.8. do 30.9. 2004.
Domluvy 13, kontroly 74, pøedvolání 2, nález 1, pøijatých oznámení 23, použití donucovacích
prostøedkù 1, úøedních záznamù 5.“
XXJe jasné, že státní policie nebude øešit a postihovat porušování
vyhlášek mìsta, tøeba za zakázané
venèení psa. Na to øada obèanù
i spoléhá. Dalším problémem
jsou krádeže. Pokud jde o škodu
za drobnou krádež v obchodì do

5.000 korun, vše øeší mìstská
policie v rámci pøestupku. Vyšší
škoda je již trestným èinem, a ten
je v pravomoci státní policie.
Rozdíl nastává napøíklad v pøípadì ukradeného dìtského jízdního kola ze sklepní koje panelového domu. Pøípad bude šetøit
Policie ÈR, a to i v pøípadì, že
škodu 5.000 korun nepøesahuje.
Jedná se o násilné vniknutí klasifikované jako trestný èin loupeže.
XXK vývoji kriminality tohoto
druhu v našem regionu se za
Policii ÈR vyjádøila tisková mluvèí
por. Mgr. Lenka Dahokoupilová:
„Zásahovost na Moravskokrumlovsku je optimální. Na èísle 158
je ve spojení operaèní dùstojník,
který mùže v pøípadì potøeby
vyslat i jinou hlídku nacházející
se blíže. Poèet policistù vychází
z velikosti regionu a potøeb zásahovosti. Kriminalita v Moravském Krumlovì se významným
zpùsobem nemìní, jak je patrné
ze statistiky. (V uvedených letech
je poèet trestných èinù na Moravskokrumlovsku v období vždy
od 1. ledna až do 6.øíjna: r. 2000
- 177, r. 2001 - 129, r. 2002 - 160,
r. 2003 - 159, r. 2004 - 174.“ /jak/

Špaček novým senátorem
XX/Znojemsko/ V termínu 8. až 9. øíjna probìhlo kolo doplòujících
voleb do senátu ÈR za okres Znojmo. V tomto kole se o post senátora
ucházelo pìt kandidátù. Jaroslav M. Paøík (ODS), Milan Špaèek
(KDU-ÈSL), Anna Gigimovová (Unie svobody - Demokratická unie),
Augustin Forman (KSÈM) a Jindøich Laky (ÈSSD). V prvním kole
zvítìzili a do druhého postoupili Jaroslav M. Paøík, který získal
celkem 5.161 hlasù, což je 29,3% a Milan Špaèek s 4.995 platnými
hlasy - 28,3%. Druhé kolo pøipadlo na 15. a 16. øíjna. Jeho hlavní negativem byla velmi malá úèast volièù, pouhých 14%, což je o 5% ménì
než v kole prvním. Zvítìzil a novým senátorem za Znojemsko se stal
Milan Špaèek s 53,3% (6.734 hlasù), Jaroslav M. Paøík s 46,8%
(5.896 hlasù) skonèil druhý s rozdílem 838 hlasù.
/mask/

ilustraèní foto

XX/Ivanèice/ Na zastupitelstvu v Ivanèicích se diskutovalo o otázce
nového využití slepého ramene øeky Oslavy. Radnice požádá o pøevod
na mìsto, aby mohly být zahájeny pøípravné práce na revitalizaci
tohoto úseku øeky. Ke zvýšení prùtoku dojde probagrováním vpusti
a celkovým odbahnìním. Upravit by se mìl i náhon na mlýn.
Následným zámìrem radnice je v této oblasti vybudovat rekreaèní
zónu - lesopark.
/jak/

Kam se ztratilo sto tisíc?
XX/Ivanèice/ „Na základì zjištìných skuteèností, týkajících se hospodaøení v mìstské pøíspìvkové organizaci Penzion pro dùchodce, byl
podán podnìt státnímu zastupitelství k prošetøení, zda nedošlo k spáchání trestného èinu - nezákonného nakládání se svìøenými finanèními
prostøedky.“ sdìlil starosta Ivanèic Mudr. Vojtìch Adam. Sponzorský dar
ve výši 100 tisíc korun, který smìøoval do Penzionu pro dùchodce, si
patrnì nechal pro vlastní potøebu bývalý øeditel Zdenìk Mucha.
Bývalý proto, že v souvislosti s šetøením se na vlastní žádost vzdal
funkce a rozvázal pracovní pomìr. Na celý problém upozornila jiná
média. A jak dodal starosta Adam: „Dne 14. øíjna byla v Jihomoravském zpravodajství v 18 hodin na ÈT1 odvysílána na toto téma
reportáž. Podnìt k jejímu natoèení nevyšel v žádném pøípadì z vedení
ivanèické radnice.“ Celá záležitost je v šetøení a èeká se na výsledek
ze státního zastupitelství.
/mask/

Peníze z EU pro turistiku
XX/Višòové/ Višòové dostalo témìø 11 miliónù korun ze struktuárního fondu EU na turistický projekt nazvaný „Víceúèelový objekt
s ubytovnou a zázemím pro cyklouturisty na Moravské vinaøské
stezce“. Tato obec jako jedna z mála a jediná na Znojemsku dostala
vysoké investièní finanèní prostøedky na projekt v oblasti rozvoje turistické infrastruktury. Rekonstrukcí budovy kina vznikne nový objekt
s ubytovací kapacitou 20 lùžek. Pro cyklisty bude k dispozici sociální
zázemí, vèetnì sprch. Dále poskytne vybavenou spoleènou kuchyòku
a k pøíslušenství bude náležet uzamykatelná kolárna, sušárna, dílenský kout a sauna. Ta bude využívána i místními obèany. Zásluhu na
úspìšném rozjetí projektu má starosta obce Jan Daniel, který nám
øekl: „Náš projekt podpoøí cykloturistiku, která je levná, zdravá a umožòuje podrobné poznání našeho regionu. Za zmínku jistì stojí nádherné
údolí Køepièky s vodní nádrží Horní Dunajovice v katastru obce.
Turistùm máme co nabídnout.“ Úspìch tohoto projektu je také v tom,
že Višòové leží na znaènì frekventované cyklostezce. „V obci je nìkolik vinaøských firem, umožòujících posezení pøímo ve sklepì. Mùžeme
nabídnout i historii a kulturu. Citelnì tu však chybí ubytování, to se
ovšem zmìní. " dodal starosta Daniel.
/jak/

Marie Benešová

PRODEJ A SERVIS

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
přijme do hlavního pracovního poměru

pracovnici(ka) pro předtiskovou přípravu
(pro montáže filmů a výrobu kovolistů)
Polygrafické vzdělání a praxe v oboru výhodou

řezače
(pro práci na poloautomatické řezačce papíru)

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

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

Zveme Vás do prodejny
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NOVÁ PRODEJNA ELEKTRO
Nabízíme:
• veškerý elektroinstalační materiál,
• ledničky, pračky, mikrovlnné trouby,
sušičky a jiné elektrické spotřebiče
pro domácnost.
• Vše pro velko i maloodběratele.

ELEKTROMONTÁŽE
Š

Provádíme:
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• 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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 321 057 - prodejna
mobil: 602 520 793, 602 758 327
fax: 515 321 055
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice
Tel.: 546 437 323
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Historie pod komunikací Letadlem pro burčák
XX/Miroslav/ V prùbìhu prací na silnièním prùtahu mìstem bylo
zaevidováno více jak tøicet lokalit s historicky cennými nálezy, pøedevším v èásti námìstí. Nad pracemi dozorují odborníci ze znojemského
pracovištì Ústavu archeologické památkové péèe Brno. V pøípadì
nálezu je místo nafoceno, zmìøeno a peèlivì zaevidováno. Poté
mohou stavební práce pokraèovat. Doposud byl nalezen kostìný
høeben z doby slovanského osídlení, datován do osmého až devátého
století našeho letopoètu. Byl používán jako toaletní potøeba pro tehdejší
vyšší vrstvy. Dalším nálezem je støedovìká bronzová záušnice, sloužící jako šperk do vlasù, která se nosila s koženým øemínkem za
uchem. Poslední nálezy z 19. øíjna dokládají osídlení tohoto místa

až z Karlových Varů
XX/Miroslav/ V pátek 8. øíjna dorazila letka ètyø letadel na letištì
AD Aircon Miroslav pro 80 litrù
burèáku. Tento „burèákový aero
expres“ má dnes už svou tradici.
Oproti loòskému roku se ale dvojnásobnì zvýšil poèet letadel i
sladkého moku. Na lešti èekali Petr
Juraèka a Pavel Štefka, oba z firmy AR Brno s.r.o., jejichž
obchodní partneøi a kamarádi
z leteckého klubu Karlovy Vary
pøilétli. Pan Štefka nám pøi èekání na pøílet sdìlil: „Seznámili
jsme se na strojírenském veletrhu
v Brnì. Celkem byl problém
záležitost s burèákem vyøídit z èasových i kvalitativních dùvodù

autem. Proto jsme zvolili leteckou
variantu. Po pøistání pojedeme do
Miroslavi do sklepa, kde si vyberou burèák, který jim chutná.
Podívají se do naší firmy, naobìdvají se a poletí zpìt. Na burèák
èeká parta klukù v Karlových
Varech pøímo na letišti, aby jej
mohli pít ještì teplý.“
XXPrvní dosedl na letištní plochu dvoumístný „ultralait“ Kapa
Sova vyrobený v Jihlavì. Letadlo
pilotoval Ota Kùs, který byl zároveò vedoucím letky a v kabinì
s ním sedìl cestující Vlastimil
Hošek. Po pøistání nám letec Kùs
sdìlil: „Z dùvodu špatného poèasí
jsme letìli pøes Znojmo a let trval

foto: mask

1,5 hodiny. Tøi letadla musela
z bezpeènostních dùvodù sednout u Daèic. Zavinily to špatné
povìtrnostní podmínky, proto se
opozdila. Do jednoho letadla se

vejde 20 litrù a dvoumístná posádka. Pøed odletem si nejdøíve
zjistíme poèasí od našich kolegù
v Karlových Varech a pak poletíme nazpátek.“
/mask/

Metoda dobrého startu je určena pro předškoláky

foto: jak

ve starší dobì železné. Archeolog Zdenìk Èižmáø, který pracem dozoruje, nám sdìlil: „Byly objeveny zásobní jámy hruškovitého tvaru, které
sloužily k uchovávání obilovin. V jedné z takových jam se nacházely
úlomky keramiky a kostí zvíøat.“ Z døívìjška jsou v lokalitì známé
archeologické nálezy od starší doby železné, pøes keltské osídlení až
po dobu øímskou. Z okrajù mìsta je evidováno osídlení z mladší doby
kamenné. Miroslav se nachází na sprašové návìji kolem potoka
Miroslávky, což bylo ideální místo pro zakládání pravìkých osad.
Pøímo z centra mìsta však nálezy chybìly. K situaci kolem výstavby
a archeologického výzkumu se vyjádøil místostarosta Miroslavi
Roman Volf: „Práce probíhají dle harmonogramu. Tento úsek by mìl
být hotov do konce listopadu. Ke zdržení rekonstrukce by nemìlo dojít,
díky vstøícnosti památkáøù a organizaci prací.“
/jak/

XX/Miroslav/ V mateøské škole
na ulici Husova v Miroslavi již
šestým rokem úspìšnì probíhá
tzv. „Metoda dobrého startu“.
Odbornì proškolené uèitelky spolu
s rodièi se každý týden odpoledne vìnují dìtem - pøedškolákùm.
XXMetoda dobrého startu je
zpracovaná do pìtadvaceti lekcí,
respektuje individualitu dítìte
a sleduje rozvoj psychomotoriky
dìtí, které pøíští rok pùjdou do
první tøídy základních škol.
XXØeditelka mateøské školy
Jana Zemanová k projektu uvedla: „Každou lekci zaèínáme hrou,
rozvíjíme spoleèenské vztahy,
posilujeme smyslové vìdomí.
Pokraèujeme prožíváním slov
písnì, hrou se slovy a textem,
hrou na rýmy. Tím se zlepšuje
komunikace. Dále doplòujeme
specifická cvièení, tj. rozvoj
zrakového a sluchového vnímání.

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

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

Nemusíte
chodit daleko !

Následují pohybová cvièení, která poskytují prostor k uvolnìní,
souèasnì však do hry vstupují
i další faktory, jako soustøedìní
a kázeò. Je procvièována chùze,
bìh, pohyby hlavy, oèí, paží,
prstù a zaøazovány jsou i uvolòovací cviky. Nejobtížnìjší èást je
grafický vzor. Pracovní listy s grafickými vzory jsou uspoøádány
podle stupnì obtížnosti od nejjednodušších (teèky, èárky), po
rùzné druhy èar a prostorové
uspoøádání, linie, které se køižují
a jsou stále více složitìjší (spirála, kruh, elipsa).“ Využití tìchto cvikù se osvìdèilo jako vstupní etapa výuky ètení a psaní. Tímto
jsou dìti lépe pøipraveny na
zvládnutí první tøídy.
XX„Dùležité je hodnocení. Jak je
kdo sám se sebou spokojen, co
dokázal, z èeho má radost, co by
chtìl zlepšit. Každé dítì by mìlo

odcházet s pocitem úspìchu a dùležitosti. K tomu všemu pøispívá
nejen vedení uèitelek, ale i úèast
a zapojení rodièù. Naše spoluprá-

ce dítì - rodiè - uèitelka posiluje
pevnìjší citová pouta a vede
k aktivitì všech zúèastnìných.“
dodala øeditelka Zemanová. /jak/

foto: jak
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KATALOG FIREM

MORAVSKÝ KRUMLOV A OKOLÍ 2 0 0 5

REGISTRACE
OD 300,- Kč

200
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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

Redakce Zrcadla
Růžová 39, Knížecí dům
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 608 252 541, 515 321 099

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394, tel.: 515 320 718
(areál OSP)

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

NOVÝ SORTIMENT
ROHOVÝCH LAVIC, ŽIDLÍ A STOLŮ
SLEVA NA VYSTAVENÉ KUCHYŇSKÉ LINKY AŽ 50%
Rohová lavice
JULIE

AKCE ODSÁVAČE
komínový š. 60 cm od 3.990 Kč
podvěsný š. 60 cm od 1.230 Kč

kde nás najdete ?
Moravský Krumlov
smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

VOLBY
5. - 6. listopadu

5. - 6. listopadu
2004

Turné
„Vaříme se Zuzanou“
Èeská strana sociálnì demokratická
zve všechny obyvatele mìsta Moravský
Krumlov na svùj pøedvolební mítink
k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Akce se uskuteèní v pátek

29.10. ve 14.30 hodin,
kdy se pøedstaví v Moravském Krumlovì na nám. T. G. Masaryka volební
autobus ÈSSD v rámci Turné „Vaøíme
se Zuzanou“ s lídrem kandidátky Mgr.
Zuzanou Domesovou a lídrem okresu
Znojmo Mudr. Jiøím Rùžièkou.
(Trasa autobusu povede pøes: Horní
Dubòany - Tavíkovice - Rozkoš - Hostim Blížkovice - Jevišovice - Mikulovice - Prosimìøice - Lechovice - Božice - Mackovice Hostìradice - Miroslav - Branišovice Olbramovice - Moravský Krumlov).

Naslouchat všem,
pracovat
pro budoucnost !
Ing. Augustin Forman
starosta mìsta Miroslavi
nezávislý kandidát za KSÈM
Pane starosto,
proè kandidujete do krajského zastupitelstva?
XXPùsobil jsem v krajském
zastupitelstvu ètyøi roky
a opakovanì se ucházím
o mandát volièù. Byl jsem
èlenem kontrolního výboru
a rád bych pokraèoval
v tom, co jsem za mé právì
konèící volební období
dìlal. Sice o obsazení jednotlivých postù rozhodne
až zastupitelstvo, ale já
osobnì bych uvítal, kdybych mohl pracovat opìt
v kontrolním výboru. Teprve nyní se totiž po prvních
ètyøech letech pøebírání
kompetencí a „pilování“
legislativních pravidel dostáváme ke konkrétním
krokùm. Je to napøíklad
„rozvojový program kraje“,
který je tøeba uvést do života.
S jakou vizí vstupujete
do voleb?
XXMé osobní krédo „Naslouchat všem, pracovat
pro budoucnost“ je zcela
vypovídající. Opravdu chci

naslouchat všem, bez rozdílu pohledu na danou vìc
i politickou pøíslušnost.
Mezi lidmi žiji dnes a
dennì a pøi svém rozhodování musím vycházet
z jejich názorù. Problémù
je spousta a témìø všechny
vyžadují finance.
XXChtìl bych usilovat
o to, abychom nìkteré
problémy øešili spoleènì
s poslanci parlamentu a se
senátorem, a abychom „kopali“ za pohodu celého
okresu spoleènì. Znám
øadu pøíkladù, kdy Znojemsku utekly pracovní
pøíležitosti i finance, a to
jen díky nedostateèné
spolupráci a chybìjícím
informacím.
Co byste chtìl vzkázat
volièùm?
XXJe tøeba si uvìdomit,
že krajské zastupitelstvo,
kromì pravomocí, postupnì získává i zdroje finanèních prostøedkù. Což
znamená více penìz pro
školství, zdravotnictví

i dopravní obslužnost.
Volièi mají díky svému
hlasu jedineènou možnost
aktivnì tok tìchto financí
v kraji ovlivnit. Mìli by si
uvìdomit sílu svého mandátu a preferovat kandidáty
z velkých politických stran.
A hlavnì politiky místní,
kteøí problematiku našeho
regionu dobøe znají. Do
voleb vstupuje šestnáct
politických subjektù, ale
ne všichni mají kandidáta
ze Znojemska. I když je
výbìr omezený, své kandidáty máme. Mnohdy ale
nejsou na kandidátkách na
prvních pozicích a potøebují od volièù jejich hlas.
XXNeúèast ve volbách byla
v minulosti vnímána jako
prospìch nìkterých politických subjektù. Dnes se
pøi tak nízké volební úèasti
stává situace nevýhodnou
pro všechny.
XXPøeji všem volièùm
š•astnou ruku, která ovlivní budoucnost regionu
Znojemska.

Kraj musí občanovi sloužit, ne mu vládnout!
Slibuji jen to, co mohu splnit:
moje priority:

• zvýšení bezpečnosti občanů
• zlepšení vymahatelnosti práva
• dostupnost a možnost dosažení stejné úrovně vzdělání
pro všechny děti bez rozdílu
• zvýšení úrovně zdravotnictví a dostupnost lékařské péče
• zjednodušení sociálního systému pro potřebné
• ochrana zemědělství a vinařství
• stejnou měrou Brnu i ostatním v kraji

pro okres Znojmo budu prosazovat:
•
•
•
•
•

vybudování rychlostní komunikace Pohořelice - Znojmo
kanalizaci a vodovod do každé obce
investice do údržby a obnovy škol
zkvalitnění dopravní dostupnosti pro obce a jejich občany
vzděláním proti nezaměstnanosti

v krajském zastupitelstvu budu prosazovat:
• přehodnocení investic z krajského rozpočtu do odsunu nádraží
v Brně, přesun peněz na smysluplnější projekty v rámci celého kraje
• omezení dojíždění malých dětí na 1. stupni ZŠ do školy
• větší investice z prostředků kraje do dobudování sítě kanalizace
a vodovodů v celém kraji, hlavně v okrese Znojmo, kde je situace
v této oblasti nejhorší
• podpora drobného podnikání a služeb
zvláště ve venkovských oblastech
• podpora investorů směřujících do JMK
• podpora rozvoje agroturistiky
• KORDIS( řešení dopravy v kraji) pro všechny,
nejen pro Brno a jeho nejbližší okolí
• zvýšení kvality života pro občany JMK.

Mgr. Růžena Šalomonová
www.salomonova.cz
KANDIDÁTKA (bez politické příslušnosti)
DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
volby dne 5. - 6. listopadu 2004
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Znojemsko
je náš
domov
Libor Kosour
jednička za Znojemsko
kandidát za MS ODS Moravský Krumlov
Které události mìly nejvìtší vliv na utváøení Vašeho politického názoru?
Patøím ke generaci, která
byla vychována uprostøed
tzv. reálného socialismu.
Do roku 1968 bylo v prostøedí, kde jsem vyrùstal,
tj. na venkovì, jen velmi
málo pøíležitostí seznámit
se s jinou ideologií, než
byl marxismus leninismus.
Nìkteré pøíslušníky mé
generace tato okolnost
ovlivòuje dodnes. Teprve
léta 1968-1969 pøinesla
urèitou zmìnu. V tomto
období mne znaènì ovlivòovala teorie konvergence
akademika Andreje Sacharova. Musím se pøiznat,
že mi trvalo dost dlouho,
než jsem poznal, že tato
teorie nemá šanci na uskuteènìní. Dalším impulsem
byl pro mne 21. srpen
1968 a zejména události
21. srpna 1969. Byl jsem
svìdkem tìchto událostí
a zejména zastøelení
mojí vrstevnice Danuše
Muzikáøové mne pøivedlo k názoru, že komunistická strana žádnou lidskou tváø nemá a ani mít
nemùže. To mne dovedlo
k rozhodnutí, že jsem její
kandidáty ve volbách i
v dobì totality nikdy

11.

nevolil. Bylo to pochopitelnì napøíklad bìhem
vojenské základní služby
spojené s urèitými problémy.
Kdy a jakým zpùsobem
jste vstoupil do politiky?
V 80 letech jsem spolu
s kamarády poøádal rockové koncerty a zábavy.
I když se to dnes zdá neuvìøitelné, i tato èinnost
byla trnem v oku nìkterým
komunistickým funkcionáøùm. Tak jsem se dostával do urèitého støetu s tehdejším režimem. I proto
jsem uvítal zmìny v listopadu 1989. Stal jsem se
mluvèím tehdejšího Obèanského fora v naší obci.
Jak jste se dostal do
komunální politiky?
Protože jsem vystupoval
jako kritik komunistického
režimu, považoval jsem
za nutné dokázat, že to
v komunální politice nejenže pùjde bez komunistù, ale že to bez nich
pùjde i lépe. To bylo a
zùstává mojí hlavní ambicí v komunální politice.
Již zaèátkem roku 1990
jsem byl kooptován za OF
do tehdejšího MNV. Tehdy
jsem inicioval osamostatnìní naší obce. V prvních
demokratických volbách

jsem byl zvolen zastupitelem a posléze starostou
obce Køepice. Podaøilo se
nám tehdy sestavit kandidátku OF z mladých
a nadšených lidí. Výsledky
pøedèily naše oèekávání.
Pøestože jsme zaèínali
prakticky od nuly, dokázali jsme vykonat za dvì
volební období více, než
døívìjší režim v naší obci
více než 40 let sliboval.
Proè považujete za nutné
vymezovat se i dnes vùèi
komunistické ideologii?
Pøed vstupem do ODS
jsem nebyl èlenem žádné
strany. Pøesto nedokáži odsuzovat lidi, kteøí do KSÈ
vstoupili. Napøíklad z tìch
dùvodù, že nechtìli svým
dìtem ztížit pøijetí na školu, nebo že chtìli v práci
zastávat postavení, pro
které mìli vzdìlání. Chyba
nebyla v tìchto lidech,
nýbrž v systému, který
po nich toto èlenství požadoval. Na druhé stranì
nelze nevidìt, že do této
strany houfnì vstupovali
i karieristé, kterým šlo
výhradnì o moc a vlastní
prospìch. To spolu s nenávistnou teorií tøídního
boje vedlo ke vzniku
gulagù a Jáchymovù. K
zabíjení milionù nevin-

ných lidí. Naše zemì se
z toho bohužel nepouèila.
Jsem pøesvìdèen, že øada
naších souèastných potíží
a problémù spoèívá v tom,
že jsme se nedokázali
vyrovnat s minulostí.
Pøípady tunelování jsou
toho jasným dùkazem.
Co Vás pøivedlo k tomu,
že jste se stal zastupitelem
Jihomoravského kraje?
V dobì, kdy jsem se stal
starostou naší obce, jsem
byl starosty okolních obcí
zvolen i èlenem okresního shromáždìní okresu
Znojmo. Po více než deseti letech v komunální
politice jsem byl zvolen
lídrem oblastního sdružení
ODS Znojmo a posléze
v krajských volbách zvolen
zastupitelem JM kraje.
V èem spoèívala Vaše
práce v Zastupitelstvu
Jihomoravského kraje?
Po ustanovení ZJMK jsem
se stal èlenem Výboru
pro hospodáøský rozvoj
a dopravu JMK a pøedevším místopøedsedou Komise pro rozvoj zemìdìlství a venkova. Nevyhýbal
jsem se úèasti pøi øešení i
jiných problému, které se
týkaly našeho regionu.
Napøíklad pøi optimalizaci školství se podaøilo

sladit zájmy kraje s potøebami našeho okresu.
Ve spolupráci s ostatními
zastupiteli se mi podaøilo
obhájit význam a existenci Gymnasia v Moravském Krumlovì
Jaká byla Vaše spolupráce s ostatními zastupiteli
z okresu Znojmo?
Byl jsem spokojen se
spolupráci s obìma zastupiteli zvolenými za ètyøkoalici. Ve Výboru pro
hospodáøský rozvoj a dopravu se mi velmi dobøe
spolupracovalo s ing. J.
Burianem, zvoleným za
Nestraníky pro Moravu.
Dobrá byla i spolupráce
s J. Šinoglem z ÈSSD.
Korektní vztahy jsem mìl
i se zastupiteli zvolenými
za KSÈM ze Znojemska.
Jsem toho názoru, že
pomìrnì slabý výsledek
v krajských volbách na
našem okrese se mi
podaøilo více než dobøe
zúroèit. Vìøím, že volièi
obèanské demokratické
strany v našem okrese
mohou být s naší prácí
spokojeni a mohou bez
obav ODS opìt volit.
Mohl byste nám prozradit nìco ze svého soukromí? Napøíklad jaké
máte koníèky?

Vzhledem k tomu, že
práci zastupitele Jihomoravského kraje a ve výboru a komisi vykonávám
mimo své zamìstnání,
zbývá mi jen velmi málo
volného èasu. K mým
zálibám patøila literatura
a historie. Místo toho
dnes ètu nejrùznìjší zápisy, podklady a rozbory.
Døíve jsem se aktivnì
vìnoval požárnímu sportu.
V minulém roce jsem
za více než 25 let práce
ve sboru dobrovolných
hasièù obdržel i vyznamenání. Jsem proto rád, že
se mi letos podaøilo
vyšetøit si èas a nìkolika
soutìží se zúèastnit. Navíc
se Jihomoravskému kraji
podaøilo pomoci øadì
požárních sborù.
Èím byste se chtìl zabývat v pøípadì opìtovného
zvolení zastupitelem Jihomoravského kraje?
Tìžištì svojí práce bych
si opìt pøedstavoval v Komisi pro rozvoj zemìdìlství a venkova. I pøes
pomìrnì malé pravomoci
krajù na tomto úseku, byl
bych rád, kdyby se podaøilo aktivnìji pracovat na
rozvoji zpracovatelského
prùmyslu v Jihomoravském kraji.

Libor Kosour - kandidát za MS ODS Moravský Krumlov

8

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

Zeptali jsme se: Milana Špačka
a Jaroslava M. Paříka

M. Špaèek

Jak hodnotíte prùbìh voleb
v jednotlivých kolech a jejich
výsledek?
Nejdøíve mi dovolte, abych podìkoval všem volièùm, kteøí mi dali
hlas a neztratili ke mnì dùvìru.
Svùj mandát budu vykonávat
ve prospìch všech obyvatel našeho
regionu bez ohledu na to, komu
dali hlas anebo zda se dostavili
k volbám. Volby byly samozøejmì
poznamenány nízkou úèastí
v obou kolech. Nízká úèast v senátních volbách je dlouhodobý
trend, který navíc u nás byl
umocnìn tím, že volby byly
mimo hlavní volby v listopadu.
Co máte se základní organizací
KSÈM v Miroslavi, že v den voleb
letáky doporuèovala Vaši volbu?
Se stranickou organizací KSÈM
v Miroslavi nemám nic spoleèného, o tomto roznášení nevím,
mám v Miroslavi plno pøátel, napø.
mezi dobrovolnými hasièi. Mimo
jiné jsem v Miroslavi nevyhrál
ani v prvním ani ve druhém kole.
Jak budete øešit své pùsobení na
Ministerstvu zdravotnictví, jako
lékaøe v nemocnici a senátora?
Nebude to na úkor kvality Vaší
práce?
Na ministerstvu zdravotnictví

konèím a pøedávám funkci, ze
zákona musím skonèit, není
možné vykonávat obì funkce, ani
by to z èasových a jiných dùvodù
nešlo.Tak jako v minulém volebním období si ponechám kontakt
se zaøízením, které jsem pomáhal
zakládat a které mám rád. Jde o
Dìtské centrum pro ohrožené a
postižené dìti ve Znojmì.
Jak vnímáte svoji lustraèní aféru?
Výslovnì prohlašuji, že jsem
žádným agentem a vìdomým
spolupracovníkem nebyl. Svìdèí
proto mimo jiné negativní lustraèní osvìdèení naposledy
z 18. øíjna 2004, dále to, že mé
jméno nefiguruje v žádném seznamu spolupracovníkù bývalé
StB. Dne 4. øíjna jsem podal
ve Znojmì trestní oznámení a 5.
øíjna urèovací žalobu v Praze na
to, že jsem nikdy vìdomým
spolupracovníkem nebyl.
Kde budete mít svoji senátní
kanceláø?
Kanceláø budu mít a mám od 18.
øíjna na Havlíèkové 10 ve Znojmì, kontaktní osoba na mne je
pan Vojtìch Vyhnálek.
Jak jste oslavil vítìzství?
Moje oslava se odehrála v rodinném kruhu, kdy jsme slavili padesátiny švagrové, která byla hlavní
oslavenkyní. Vítìzství v tìchto
volbách není pro mne jen dùvodem k oslavám, ale hlavnì k zamyšlení, jak pokraèovat v práci
pro region a v Senátu.
•••
Pane Paøíku, jak Vy hodnotíte
prùbìh voleb v jednotlivých
kolech a jejich výsledek?
Pøedevším dìkuji všem svým
volièùm za dùvìru. Považuji výsledek za èestnou prohru, do
kampanì jsem šel s plným nasazením, protože jsem zvyklý pra-

covat na sto procent celý svùj
život. Respektuji volební výsledek
jako vùli èásti obèanù Znojemska.
Šokující je ale fakt, že 86 procent
volièù nevyužilo možnost demokraticky ovlivnit dìní v zemi.
Jak vnímáte prohru a co øíkáte
na „levoty“, napøíklad v Miroslavi?
Život je o výhrách i prohrách. Ale
asi bych mìl v pøípadì výhry
morální problém mandát pøi tak
malé volební úèasti pøijmout,
vždy• plných 86 procent volièù
zùstalo doma. To je volba pod
hranicí demokracie. Co se týèe
pøelévání hlasù ve druhém kole,
je to legitimní využití dvoukolového volebního systému. Je to ale
systém špatný, a podporuje vytváøení prapodivných spojenectví.
Budete se dál angažovat na Znojemsku? Pomùžete regionu i pøes
neúspìch ve volbách?
Chci si nejprve odpoèinout a teprve poté zaènu pøemýšlet, co bude
dál. Moje sympatie k regionu Znojemska samozøejmì zùstávají živé.
Oslovila Vás politika natolik, že se
zúèastníte napøíklad krajských
nebo komunálních voleb?
Stejnì jako v pøedchozím pøípadì
je to pøedèasnì položená otázka.
Ale nejsem zvyklý se vzdávat.
Dìkuji za rozhovor. Martin Sklenáø

PRODEJ ZÁJEZDŮ
ZIMA 2004 - 2005
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
•
•
•
•
•

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

telefon: 515 321 044,
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118,
e-mail: tmktravel@seznam.cz
Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

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

J. M. Paøík
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expedice speculum

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Pravěké hradiště Réna
XXDnešní expedice zamíøí do dávných èasù, kdy pravìké obyvatelstvo našich krajù mnohokrát
èelilo nájezdùm divokých dobyvatelù. Nejen skrovné živobytí, ale
i holé životy bylo obèas nutno
bránit se zbraní v ruce. Jako úto-

nìný kopec pøi jihovýchodním
okraji Ivanèic, nad soutokem øek
Rokytné a Jihlavy. Západní, severní a východní okraj hradištì
tvoøí strmé svahy nad tìmito
øekami. Jižní hranici vymezuje hluboké bezvodé údolí, kterým v pra-

Jedna z hromad kamení na vrcholu Rény je èásteènì rozkopaná.

èištì posloužila vyvýšená obtížnì
pøístupná místa, od pøírody chránìná strmými skalnatými svahy.
Zde byly budovány pravìké
pevnosti - hradištì. Jednou
z nejvìtších byla Réna u Ivanèic.
XXRéna je rozsáhlý, dnes zales-

dávných dobách protékala øeka
Rokytná. Dnes tudy prochází
železnice.
XXKopec Réna je velmi èlenitý.
Z dominantní vrcholové èásti vychází v rùzných smìrech výbìžky
(høbety a ostrožny). Na pøístupnìj-

ších místech muselo být zbudováno opevnìní, tvoøené obvykle
pøíkopem, valem a kùlovou palisádou. Zborcené zbytky jsou
dodnes v terénu zøetelné. Takto
vymezené hradištì Réna mohlo
mít rozlohu až kolem 50 ha,
skuteènì osídlena však byla
plocha asi 30 ha. I pøesto patøí
Réna k nejvìtším pravìkým
hradištím u nás.
XXPlocha hradištì byla osídlena
v rùzných dobách s rozdílným
rozsahem a intenzitou. Sporadické
archeologické výzkumy dosud
nalezly stopy osídlení z pozdní
doby kamenné (jevišovická kultura), z mladší doby bronzové
(velatická fáze kultury støedodunajských popelnicových polí)
a ze støední doby hradištní
(období Velkomoravské øíše).
Jevišovická kultura je doložena
pouze nìkolika kousky keramiky.
Nejrozsáhlejší bylo osídlení v dobì
bronzové, kdy byla zabydlena témìø celá plocha Rény. Slovanské
hradištì z velkomoravského období bylo na severozápadní ostrožnì.
V novìjší dobì byly stopy slovanského osídlení zjištìny také
na ostrožnì nad Støibským mlýnem.
XXProjdìme se nyní po jednotlivých èástech hradištního komplexu. Putování zaèneme v pøímìstském parku, který pro obèany

Réna

Ivančice

Réna

Nápovìda
Oèní
hock, kid
OEP, AIA, lékaøství
OEP, est
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opevnění
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Ivanèic zbudoval místní okrašlovací spolek. Èervená turistická
znaèka stoupá po úzkém høebeni
na vyhlídku Alfonse Muchy.
Nìkolik desítek metrù za vyhlídkou pøicházíme na plošinu, centrum slovanského hradištì. Obvod
této èásti vymezuje zøetelný
terénní záøez (terasa), kdysi snad
opatøená døevìnou palisádou.
Pøicházíme k mìstské vodárnì,
umístìné napravo ve svahu. Zde
mùže pozorný návštìvník vidìt
první opevnìní - val a pøíkop. Asi
o 100 m dál se døíve nacházelo
druhé opevnìní, dnes zøetelné
pouze jako zbytky pøíkopu na
okrajích svahù. Tato zdvojená
obranná soustava oddìlovala
centrální hradištì od pøedhradí.
Vnìjší opevnìní pøedhradí má
stejný charakter (dvojice valù s
pøíkopy). Trasa èervené turistické
znaèky je protíná asi 100 metrù
za kamenným køížem. Slované si
zvolili tuto polohu, protože je
nejlépe chránìná. Dùležitý byl
i pramen, podchycený dnešní
vodárnou. Nutno dodat, že tato
ostrožna byla intenzivnì osídlena
i v dobì bronzové, kdy byla jen
èástí rozsáhlejšího hradištì.
XXSlovanské osídlení bylo archeology zjištìno také na ostrožnì
nad Støibským mlýnem. Nevelká
plošina je zde oddìlena od úzké
šíje terasou, která mùže být zbytkem jednoduchého opevnìní. Vzhledem k malé rozloze plošiny zde
bylo spíše strážné místo než sídlištì.
XXCentrum hradištì z doby bronzové se pravdìpodobnì nacházelo
na vrcholovém temeni Rény.
Sídlištní plocha je zde ve smìru
jihovýchodním vymezena témìø
400 metrù dlouhým opevnìním.
Je opìt tvoøeno dvojicí valù s pøíkopy. Opevnìní zde dosahuje
pøevýšení asi 4 metry, šíøka valu
s pøíkopem je pøibližnì 10 metrù.
XXDosud neznámý zbytek opevnìní se nám podaøilo objevit na
šíji høbetu asi pùl kilometru jihozápadnì od vrcholu Rény. Opevnìní je dosud zøetelné jen na severozápadní stranì høbetu. Má opìt
charakter valu a pøíkopu. Uzavírá
hradištì z jihozápadní strany.
XXVra•me se zpátky na vrchol
Rény. Na první pohled nás upoutaly navršené hromady kamení
porostlé mechy a kapradím.
Zaujaly již koncem 19. století
oslavanského uèitele V. Èapka,
který napsal: „Roztroušenì možno
vidìti hromady syenitového
Omámená
Podnos
alkoholem

Mastná
tekutina

Dítì
(angl.)

Nálezy z vrcholové èásti Rény

kamení, jež naházeny tu v dobì,
kdy tu na èas byla pole.“ Velkých
hromad kamení jsme napoèítali
asi 150. Je s podivem, kde se zde
tolik kamení vzalo, a kdo si dal tu
práci. Hromady jsou zazemìné a
tudíž znaèného stáøí. Nejedná se
snad o pozùstatek dávné kultovní
èinnosti?
XXVrchol Rény byl v dobì bron-

Vodárna na severozápadní ostrožnì

zové intenzivnì osídlen. Svìdèí
o tom velké množství støepù, které
jsme zde nalezli. Témìø každý
vývrat, každá plocha obnažené
pùdy poskytovali pravìké støepy
rozlièných tvarù. Výbìr nejzajímavìjších je na obrázku. Nalezli
jsme také záhadný kamenný
pøedmìt, tvarem pøipomínající
jablko. Byl vytvoøen z mìkké
horniny. Do povrchu byl vyvrtán
mìlký dùlek. K èemu pøedmìt
sloužil, se nám zatím nepodaøilo
zjistit. V 19. století se zde našly
také bronzové pøedmìty. V minulém století V. Èapek napsal, že
„vykopával na Rénì èlovìk

•

Ch. zn
kyslíku

Hudební Izraelský
festival
král

Solmiz.
slabika

MPZ aut
Antonín
Španìlska

Prvek
zn. AT

Pevná
Ch. zn.
osmia
Tavba

Zvolání
toreadora
Zkr. cizí
energ. spol.

Výbušnina

Sloven.
pøedložka
Podvádìt

Rakouské
mìsto

Rty
(angl.)

Iniciály
hereèky

Šarlota
(domácky)
Pøestávka
(zastar.)

Kaèírkové

Stromoøadí

Èást úst

Kaz

Klep

Cizí žen.
jméno

Øímsky
„50“

Oddìlovat
žárem
Èutat

Opeøenec
Moci
(hovor.)
Moøe

Alkohol.
nápoje
Èínská
oáza

Pøístavní
nástupištì
Stát!
(nìm.)

Noèní
pták

Rýnské
víno (ang.)
Evropan

Zvíøecí
noha

Vraní
citoslovce
Hl. uzávìr
plynu

Spìch

Soci
Inu
1. díl
tajenky
Estonec

Zero

Franc.
láznì
Ch. zn.
dusíku
Ocenìní

Slaná
pochutina

Kresba
Naše
bývalá
mìna
Mez. kód
státu
Anguilla

tra. Bývala to støediska øemeslné
výroby na trasách obchodních cest.
XXHradištì mìla pravdìpodobnì i kultovní funkci. Soustavný
archeologický výzkum, který by
odpovìdìl na mnohé otázky,
nebyl dosud proveden. Velmi málo
víme o hrobech zdejších obyvatel. Velatická kultura pohøbívala
na rozsáhlých popelnicových
polích (popelnice = nádoba se spálenými ostatky). Kde je pohøební
okrsek rozsahem odpovídající
velikosti velatického osídlení je
záhadou …
Napsali Eva a Bronislav Grunovi
Petrovice u M. Krumlova

Zpìvohra

2. díl
tajenky

Ch. zn.
síry

jakýsi kosti, jež na spodium
prodával“. My jsme již kostí
žádných nenalezli.
XXPopsané hradištì patøilo
hlavnì v dobì bronzové k nejvýznamnìjším. Z rozlohy lze
usuzovat na velký poèet obyvatel. Hradištì té doby nebyla jen
útoèištì, ale plnila i funkci mocenského a hospodáøského cen-

Zde
(oblast.)

© /ap/

KÿÕéOVKA

PRO VOLN› »AS

Víte, že ...

Yogyakarta, Indonésie - mìsto a bývalý sultanát
na støední Jávì. Zaèátkem 19. století bylo centrem
jávského povstání proti nizozemské nadvládì a
v polovinì 20. století jako hlavní mìsto Indonésie
centrem boje za nezávislost. Kraton - (1. a 2.díl
tajenky), je zde shromáždìno mnoho cenných
pøedmìtù. Vyrábí se batikované zboží, loutky pro
stínové divadlo a støíbrné pøedmìty. Ve mìstì se
nachází mnoho nádherných chrámù.

InformaËnÌ servis
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Soutěž „Mám doma zvíře“

Kulturní programy

XX/Moravský Krumlov/ V pátek 8. øíjna poøádal na námìstí T.G.M.
v Moravském Krumlovì Dùm dìtí a mládeže 1. roèník oslav Dne
zvíøat. Soutìže, skrývaèky a rébusy byly zamìøeny právì k tématu
zvíøat. Jednotlivá stanovištì byla rozdìlena podle témat. Prošlo jimi
asi 60 dìtí a za splnìní úkolu dostaly sladkou odmìnu.

25. 10. - 07. 11. 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 26.10. - Vídeò - zájezd, Technické muzeum, Pøírodovìdné a umìleckohistorické muzeum a další muzea v centru Vídnì.
• Od 4.11. do 5.12. - Island zemì neznámá. Výstava fotografií Dr.
Jana Suchardy. Galerie Památníku A. Muchy.
• 7.11. v 17.00 hod. - Kouzelný štìtec aneb najdi dneska ženicha.
Pohádkové divadelní pøedstavení v podání krumlovského ochotnického spolku. Sál kina Réna.
• 7.11. v 18.00 hod. - Naši jubilanti - Koncert poøádaný ZUŠ A. Muchy
a Ivanèickým pìveckým sborem. Sál Besedního domu.
Pøipravujeme: • 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

foto: DDM MK

XXOslava byla spojena s vernisáží výtvarné a literární soutìže „Mám
doma zvíøe“. Tato soutìž byla vyhlášena pro mateøské, základní, støední
školy a nižší roèníky gymnázia. K posouzení se sešlo celkem 91
výkresù a 20 literárních prací. Výtvarné práce hodnotily výtvarnice
paní Helena Vanèurová, Ludmila Ostrovská a Hana Štìpánová. Dìti
vytváøely rùznými výtvarnými technikami rozmanitá zvíøátka.
Literární práce posuzoval kolektiv pracovnic Mìstské knihovny
a paní Eva Kopèilová. Výherci výtvarných prací: 1.tøída Vojtìch
Kovaøík, 2.-3. tøída Michaela Mikušová, 4. - 6. tøída kolektivní práce
6.B ZŠ Ivanèická, 7. - 9. tøída Jakub Truèka. V literární èásti zvítìzil
kolektiv 3. tøídy ZŠ Olbramovice dílem s názvem „Jaké by to bylo, mít
ve škole zvíøátko?“ Tito nejšikovnìjší byli ocenìni výtvarnými potøebami, dárkovými pøedmìty a sladkostmi.Všechny soutìžní práce budou
k shlédnutí v prostorách DDM do 12. listopadu.
/mask/

Vytvořili nový český rekord
XX/Oslavany/ V Oslavanech byl vytvoøen nový èeský rekord, kdy se
na jednom místì bìhem 30 minut „sešlo“ nejvíce nafouknutých
balónkù. (Všechny v mìstských barvách: žlutá, zelená, èerná). Stalo
se tak v rámci Oslavanských historických slavností, kdy si mìsto
pøipomnìlo 900 let od první písemné zmínky. V tìchto dnech dostalo
mìsto oficiálnì certifikát od agentury Dobrý Den z Pelhøimova, která
dohlížela nad regulérností pokusu. Pùvodní rekord drželo mìsto Plzeò,
kdy se na námìstí podaøilo za 1 hodinu nafouknout témìø 3900
balónkù. Oslavanští rekord pokoøili hned ve dvou parametrech. Dokázali nafouknout 4332 balónkù a navíc bìhem 30 minut. Bývalo by se
pokraèovalo dál, ale došly zásoby gumových hraèek. Balónky zasypaly námìstí a byly dány v šanc dìtem, které je brzy všechny zlikvidovaly. Druhý den je technické služby zametly a výsledek zajímavého
oslavanského rekordu zmizel ze svìta.
/jak/

Středisko pro volný čas
XX/Oslavany/ Mìsto Oslavany požádalo Krajský úøad Jihomoravského kraje o zøízení „Støediska pro volný èas dìtí a mládeže“ pøi
pøíspìvkových organizacích Mateøská škola, Školní klub a družina.
Souèasná situace v Oslavanech je taková, že k využití volnoèasových
aktivit pro dìti pøedškolní, ze základní školy a mládež slouží Školní
klub a družina. Tento subjekt, jehož zøizovatelem je mìsto, sice plní
funkci DDM, ale nevztahují se na nìj právní pøedpisy pro DDM.
Tímto legislativním opatøením dojde k zjednodušení v úøedních úkonech, a nemìlo by docházet k problémùm ve vykazování klientely
a práce pedagogù - pøedevším o sobotách a nedìlích èi o prázdninách.
Zájmové kroužky budou novì vedeny jako Støedisko volného èasu,
protože je navštìvují i dìti pøedškolní, nebo støedoškolská mládež,
která již nechodí na základní školu a to z Oslavan i širokého okolí. Ze
strany mìsta jako zøizovatele nedojde k žádným zmìnám, i nadále dá
k dispozici budovu ZŠ a bude hradit veškeré režijní náhrady.
/jak/

Poslední výstřel - ČSS Miroslav
Po úspìšném klání na miroslavské støelnici v nedìli 17. øíjna, kde vìcné
ceny pro soutìžící vìnoval Pivovar Hostan Znojmo, jsme skonèili
s tìmito výsledky. 1. místa: pistole na 25 m - Králík, Brno, revolver
na terè FBI 13 m - Beòaèka, brokovnice /pumpa/ 6 terèù v èase 9 vteøin
- Srb. Nejvíce odstøílených nábojù /asi 800/ - Láïa a Zuzka. Za podporu sportu a všem sponzorùm dìkuje Èeský støelecký svaz Miroslav.
ZŠ Ivančická Moravský Krumlov pořádá 12. listopadu

SETKÁNÍ S OLYMPIONIKY ČR
14.00 - beseda s olympioniky v tělocvičně ZŠ
15.30 - autogramiáda,
18.00 - vyhlášení sportovce roku mládeže MK
za rok 2004 v kinosále MK.
Vydavatel: Pavel Šašinka, Tiskárenská 439, 672 01 Moravský
Krumlov. Adresa redakce: Rùžová 39 (Knížecí dùm - 1. patro),
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• 27.10. v 10.00 hod. - Barevný podzim - výrobky z papíru. DDM
Komenského nám. 7, poplatek 20 Kè + materiál.
• 27.10. ve 14.00 hod. - Hrátky s anglickým jazykem pro žáky 1. - 4.
tøíd. DDM Komenského nám. 7, poplatek 30 Kè.
• 27.10. v 16.00 hod. - Nejhezèí logo. Výtvarná soutìž o logo pro novì
pøipravovaný klub mládeže Medúza. DDM Tesaøovo nám. 7 (stará
hasièka). S sebou: nápady a návrhy.
• 29.10. v 18.00 hod. - Brouèek a svìtýlko v Ivanèicích v parku na Rénì.
Poplatek: dìti 20 Kè; dospìlí 5 Kè.
• 29.10. v 9.00 hod. - Turnaj ve florbale v Ivanèicích v Orlovnì na
Chøestové ul. Poplatek 35 Kè.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 26.10. v 19.00 hod. - Gentlemen singers - vystoupení vokálního
souboru. Koncert KPH. Bartolomìjský kostel Mor. Krumlov.
• 28.10. v 18.00 hod. - Beseda nad kronikou. Pøednáška kronikáøe
obce Rokytné pana Karla Krause ml. Kulturní dùm Rokytná.
• 1.11. v 18.00 hod. - Srí Lanka. Pøednáška Ivy Hrudové o kultuøe,
pøírodì a lidech. Doplòuje výstavu na Mìstském úøadì. Knížecí dùm.
• 6.11. v 17.00 hod. - Módní pøehlídka Podzim - zima. Boutique elegance p. E. Plattkové (Miroslav), Hasko - modely výtvarnice Hany
Skoumalové (Brno), Ateliér Liba (Bystøice/Pern.) Mary Kay - kosmetika
Pøipravujeme: • 9.11 v 17.00 hod. - Kouzelný štìtec aneb najdi dneska
ženicha. Pohádkové divadelní pøedstavení v podání krumlovského
ochotnického spolku. Kinosál MK. 13.12. v 19.00 hod. - Screamers Travesti skupina, zájezd do Tøebíèe.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 26.-27.10. - Noc na Domeèku - tentokrát na téma 7 divù svìta.
Sraz na DDM je v 18.00 hod. Vstupné: èlenové DDM 40 Kè, ostatní
50 Kè. V cenì je veèeøe a snídanì.
• 2.11. ve 13.00 hod. - Turnaj ve stolním tenise - v klubu Poškolák.
Vlastní pálku s sebou, poplatek 5 Kè.
• 12.11. - Batika ve výtvarné dílnièce si budete moci kreativnì vyzdobit ubrousek nebo trièko.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 24.-30.10. - Výstava obrazù Jana Maria Krejèího + Podzimní
variace, aranžování. Kino Oslavany, v nedìli 24.10 v 15,00 hodin
vernisáž, otevøeno do 17.00 hodin, ostatní dny 9.00 - 17.00 hodin,
poøádá Spolek Lidový dùm.
• 30.10. v 19.00 hod. a 14.11. v 18.00 hod. - muzikál ÈACHTICKÁ
PANÍ. Dìlnický dùm Oslavany, vstupné 70 Kè. Pøedprodej 25.-27.10,
17.00 - 19.00 hod. v Dìl. domì. Poøádá TJ Oslavany, divadlo „Na mýtinì“.

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

515 322 618

• stø 27.10. v 18.00

GARFIELD VE FILMU
Rodinná komedie USA, èesky

• so 30.10. ve 20.00
ne 31.10. v 18.00

KRÁL ARTUŠ
Historický film Irska a USA, titulky

• stø 3.11. v 18.00

NON PLUS ULTRAS
Èeská komedie

• so 6.11. ve 20.00
ne 7.11. v 18.00

TERMINÁL
Romant. komedie USA, titulky

!!! POZOR !!! OD ØÍJNA V NEDÌLI POUZE JEDNO
PØEDSTAVENÍ, ZAÈÁTEK V 18.00 HODIN
__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

• stø 27.10. ve 20.00

ZRÙDA
Akèní film USA, titulky

• ne 31.10. ve 20.00

RIDICK - KRONIKA TEMNA
Akèní film USA, titulky

• stø 3.11 ve 20.00

PRESUMPCE VINY
Krumi thriller USA, titulky

• ne 7.11. ve 20.00

STEPFORDSKÉ PANIÈKY
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• ne 31.10. v 19.00

STARSKY & HUTCH
Akèní film USA, titulky

• so 6.11. v 18.00

ŽIVOT S HELENOU
Film USA, titulky

• ne 7.11. v 18.00

KRÁL ARTUŠ
Historický film Irska a USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

PŘÍLEŽIITOST PRO VÁS !
Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany hledá externí
pracovníky k vedení kroužků angličtiny. Bližší informace
pro zájemce jsou na tel. čísle 546 523 520 nebo osobně
v budově Školního klubu, Hybešova 3, Oslavany.

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.

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 záslužnou 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.

Klub českých turistů Ivančice
• 28.10. (státní svátek) - Rybièková skála (geologická zajímavost mezi
Padochovem a Neslovicemi - zajištìn odborný výklad). Odjezd vlakem
v 8:30 z Ivanèic do Oslavan. Navštívíme novou èistírnu dùlních vod, pùjdeme kolem skály v Havíøské ulici. Návrat kolem poledne. Vede J. Flíèek.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
Bìhem záøí a øíjna se naše èinnost rozebìhla na plné obrátky. Díky pøedstavitelùm mìsta Oslavan a také Nové Vsi se naše èinnost rozrostla i do obcí
Padochov a Nová Ves: SPORTOVKY - Nová Ves - út, st, èt 15.00-17.00, p.
Hlavinková, MINIKOPANÁ - Padochov - po, èt 16.00-17.30, p. Straka, ing.
Koneèný, POŠKOLÁK - Padochov - st, pá 16.00-18.00, p. Schwarzová, p.
Adamová, Cvièení pro rodièe a dìti - Padochov, po 17.00-18.00 p. Schwarzová
• 4.11 ve 14.30 hod. - Sportovní hry - zábavné i sportovní soutìže na
velkém sále. Èlenové MŠ, ŠK a D zdarma, ostatní 10 Kè.
• 11.11 ve 14.30 hod. - Zábavné snìžení - výrobky z papíru. Èlenové MŠ,
ŠK a D zdarma, ostatní 10 Kè.
ZUŠ a Ivančický pěvecký sbor zvou na společný koncert

NAŠIM JUBILANTŮM

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

HOP TROP
Začátek představení je v 19.30 hod. Předprodej vstupenek v Knihkupectví - Juřenová, Palackého nám. 27, cena 120 Kč, na místě 140 Kč.

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 Mor. Krumlov
Připravil pro maminky na mateřské dovolené a jejich ratolesti

KLUB KOSTIČKY

do Besedního domu v Ivančicích
v neděli 7. listopadu v 18. hodin. Vstupné dobrovolné.

Každé pondělí 9.30 - 11.00 hod. na DDM
Poplatek: 30 Kč/hod.

JAZYKOVÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
PŘI DDM MORAVSKÝ KRUMLOV

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

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
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

KERAMIKU
každou středu od 10.00 - 12.00 hod.
Zápisné: 450 Kč/pololetí, 800 Kč/rok
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. listopadu 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
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CEFTA Cup 2004 vyhrála Kristýna Pálešová
XXDne 9. øíjna se konal mezinárodní závod olympijských nadìjí
ve sportovní gymnastice CEFTA
Cup 2004 v Ústí nad Labem. Již
9. roèník tohoto prestižního závodu koluje po èeských mìstech.
Tohoto klání se zúèastnili nejlepší junioøi a juniorky z Èeské
republiky. Soupeøi jim byli reprezentanti Maïarska, Polska, Slovenska, Belgie, Itálie, VB a Slovinska. Magnetem bylo vystoupení
australské reprezentace.
XXZávod se konal ve sportovní
hale basketbalového klubu. Po
kontrolních závodech, které byly
pøed týdnem, nás reprezentovali
juniorky Kristýna Pálešová, Eva
Verbová, Anna Èadková, Markéta Kašparová, Martina Strnadová a Barbora Surovèíková.
V juniorech to pak byli Korec,
Panský, Beránek, Suchánek, Pavlík a Bemer. V závodì juniorek
hrála na závìr hymna Èeské
republiky, díky stabilnímu výkonu
Kristýny Pálešové, která zvítìzila. Kristýna pøes zranìní pøi roz-

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

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

Družstvo ÈR, trenérka Kateøina Janeèková a Miss ÈR Lucie Váchová

cvièování na kladinì zacvièila
velice pìknì a jistì.
Výsledky družstev juniorky:
1. ÈR (Pálešová, Verbová, Èadková, Kašparová, Strnadová, Surovèíková) - 133,530 bodù; 2. Slovensko - 125,700 bodù; 3. Polsko
- 121,970 bodù. Jednotlivkynì:

1. Kristýna Pálešová - CZE,
35,200 bodù; 2. Lia Parolari - ITA,
34,450 bodù; 3. Chloe Sims AUS, 34,400 bodù.
XXKristýnu Pálešovou èeká mezinárodní závod svìtového poháru
v Paøíži, kam poletí ve dnech 11.14. listopadu.
/SKM/

GALAVEČER
S VYHLÁŠENÍM SPORTOVCE ROKU
AC M. Krumlov ve spolupráci se Sportovní komisí
při MěÚ MK pořádá anketu o nejlepšího sportovce
do 23 let. Ke slavnostnímu vyhlášení dojde na galavečeru za účasti hostů: sportovců, kteří se zúčastnili
olympijských her 2004 v Athénách: Filip Ospalý
a Renata Berková (triatlon), Zuzana Hlavoňová,
Svatoslav Tón (skok do výšky), Šárka Kašpárková
(trojskok), Ján Svorada (cyklistika), David Jirka s kol.
(párová čtyřka - stříbrná olymp. medaile), Mirka
Knapková (skif), Květoslav Svoboda, L. Kyněrová
(plavci) a Tomáš Servít (juniorský reprezentant v triatlonu). Pozvání přijal místopředseda ČOV František

Dvořák. Za město Moravský Krumlov se galavečera
zúčastní starosta B. Pitlach a místostarostka M.
Valachová. Program bude moderovat Jitka Cafourková.

PROGRAM GALAVEČERA:
• Vyhlášení ankety Sportovec roku 2004
• Módní přehlídka sportovních oděvů firmy NEW LINE
• Exhibice skokanů do výšky s komentářem šéftrenéra

České reprezentace Stanislava Joukala
• Vystoupení pěveckého sboru Gymnázia M. Krumlov
• Po skončení proběhne autogramiáda hostů

SPORTOVEC ROKU 2004 - nominace
Kategorie „JEDNOTLIVCI“ do 23 let
1. Brabcová Hana, Sportovní klub mládeže Moravský Krumlov
basketbal
účastnice krajských soutěží, je příkladem pro ostatní hráčky v kolektivu, nejlepší střelkyně zápasů
2. Ceniga Denis, AC Moravský Krumlov, juniorský reprezentant ČR atletika - skok do výšky
3. místo - Mistrovství ČR juniorů, 3. místo - Mistrovství ČR do 22 let, držitel českého juniorského
rekordu ve dvouskocích, 1. místo - středoškolský pohár, účastník dvou mezistátních utkání
3. Čepera Jan, AC Moravský Krumlov
atletika - běhy
4. místo - okresní přebor žactva, účastník čtyř kol krajské ligy žactva
4. Kudláčková Kristýna, AC Moravský Krumlov
atletika - běhy
4. místo - okresní přebor žactva, 6. místo . přebory Brna, 8. místo - Mezinárodní mítink v Praze,
účastnice čtyř kol krajské ligy žactva
5. Marková Radka, AC Moravský Krumlov
atletika - skok do výšky
3. místo - okresní přebor žactva, 3. místo - přebory Brna, 6. místo - Mezinárodní mítink v Praze,
účastnice čtyř kol krajské ligy žactva (5.-6. místo)
6. Procházka Jiří, TJ Moravský Krumlov
fotbal
nejlepší hráč a střelec branek v krajské soutěži 1. třídy, skupiny B
7. Vondruška Jan, ŠSK SOŠ, SOU a OU Moravský Krumlov
atletika
účastník okresního kola středoškolského atletického poháru, 5. místo - okresní kolo přespolního běhu družstev
8. Žárovský Jan, ŠSK SOŠ, SOU a OU Moravský Krumlov
fotbal, atletika
člen vítězného týmu okresního kola středních škol v kopané, účastník okresního kola středoškolského
atletického poháru, vítěz vánoční la ky ve skoku vysokém

Kategorie „SPORTOVNÍ KOLEKTIV“ do 23 let
1. Družstvo starších žáků, TJ Moravský Krumlov
tenis
1. místo - Jihomoravská tenisová soutěž 3. třídy, skupiny A
2. Fotbalové mužstvo dorostu, TJ Moravský Krumlov
fotbal
1. místo - krajská soutěž 1. třídy, skupiny B, hrají o postup do divize

Anketní lístky k vyzvednutí na MěKS, IC a v redakci Zrcadla

ANKETNÍ LÍSTEK „SPORTOVEC VEØEJNOSTI“
Kategorie JEDNOTLIVCI

Kategorie SPORTOVNÍ KOLEKTIV

Jméno: .................................... Příjmení: ................................... Podpis: .................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Anketní lístek je slosovatelný. Losování o věcné ceny proběhne u příležitosti Galavečera, který se bude
konat 12. listopadu od 18.00 hodin v kinosále v Moravském Krumlově. Vyplněný anketní lístek můžete
předat na MěKS, IC nebo v redakci novin Zrcadlo, nebo jej zašlete na korespondenčním lístku na adresu
redakce Zrcadla: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, a to nejpozději do 9. listopadu 2004.
mediální partner akce - ZRCADLO

KOUPÍM
•• B.S.A - na tento pøedváleèný
motocykl koupím jakékoli náhr.
díly a dále koupím pøední svìtlo
a magnetku Lucas a karburaci
Amal nebo AMC aj. motodíly. Prosím nabídnìte. Tel.: 723 013 578.
•• dvoutaktní benzínový motor
typ DD1S72, nejlépe v provedení Stabilák s pøevodem a odstøedivou spojkou, dále frézu PS62
v jakémkoli stavu. Tel.: 515 323
098, veèer.
•• Simsona v dobrém stavu s STK.
Tel.: 603 295 365.
PRODÁM
•• Audi Quatro 100 2,8E, r.v. 94,
najeto 210 tis., aut. klima, vyhøívání sedadel, el. zrcátka, el. okna,
centrál. zamykání, alarm, airbag,
ABS, uzávìr diferenciálu, palubovka ve døevì, 4x repro, barva
èerná, nové brzdové destièky,
STK 6/06. Cena 104.000 Kè.
Sleva možná. Tel.: 607 682 868.
•• Oltcit club 110 r, bez SPZ na
ND, cena doh. Tel.: 776 300 578.
•• Renault rapid pick up, r.v. 92, 1,6
diesel, po GO karoserie, naj. 143 tis.
km, 38.000 Kè. Tel.: 776 300 578.
•• Peugeot 306 XT 1,6 i , STK
8/06 najeto 126 tis., r.v. 1994. Cena
79.000 Kè. Tel.: 721 558 848.
•• støíbrnou Š Felicii, r.v. 95,
najeto 98 tis. km, autorádio, centrál. zamykání, tažné zaø., imobilizér. Spolehlivá, velmi pìkná.
Cena 80.000 Kè. Tel.: 603 768
516.
•• 4 ks zimní pneu Dunlop
185/60 R14, cena 8.000 Kè.
Tel.: 721 341 375.
•• 4 ks zimní pneu 165/65 R 14
Semperit Top Grip 65. Výška
dezénu 7-8 mm. Cena 400 Kè/
kus. Tel.: 777 045 273.
•• zimní pneu Dunlop 185/60
R13, cena 7.000 Kè. Tel: 515
333 58,6 po 17 hod.
•• 2 ks kol obutá k motocyklu.
Tel.: 515 336 601.
•• 4 ks plech. disky 5a1/2Jx13 H2.
Cena 1.600 Kè. Tel.: 732 498 234.
•• vìtší množství kulièkových ložisek 6204A. Tel.: 723 444 091.

Byty - nemovitosti
PRODÁM
•• budovu 9x9 m2, vh. jako dílna,
v podkroví možnost zøízení bytu,
150 tis. Kè, dohoda možná. Tel.:
515 323 470 po 20 hod.
•• cihlový byt 3+1 v OV v MK,
vlastní plyn. topení, 2 balkony,
80 m2, nová cena - sleva. Tel.:
608 809 910.
•• RD 3+1 v Dobøínsku, ihned
k bydlení. Dvùr, zahrada, garáž.
Cena 880.000 Kè. Tel.: 605 370 932.
PRONAJMU
•• dvoupokojový byt v RD 10
km od MK s ústøedním topením,
zahradou, dvorem. Nájem 600 Kè
+ energie. Tel.: 737 407 461.
•• byt 1+1 s balkonem na Sídlišti v
MK, dlouhodobì. Tel.: 736 283 894.
•• byt v MK 1+1, volný od 1.11.
2004. Tel.: 606 474 653.

Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• støešní korýtka /høebenáèe/ i
použitá asi 50 ks, el. naklepávaè
kos /i bez motoru/. Tel.: 737 622 319.
PRODÁM
•• starší vchodové dveøe dvoukøídlové se zárubní, okno 150
cm. Tel.: 546 421 228.
•• plynový kotel Destila 19 Kw
litinový, nový nepoužitý. Cena
8.000 Kè.Tel.: 605 987 049.
•• koupelnový radiátor /žebøík/
bílý, v.100, š.75, PC 1.600 nyní
800 Kè. Tel.: 732 777 155.

Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• zachovalou roh. kuchyòskou
lavici s ÚP, barva bílá s èervenou koženkou. Tel.: 515 321 177.
PRODÁM
•• válendu s úložným prostorem.
Tel.: 732 762 050.
•• válendu s úložným prostorem,
zdravotní matrací, celá èalounìná, používaná 1 mìsíc. Cena
dohodou. Tel.: 736 756 780.
•• ložnici, cena 3.000 Kè. Tel.:
723 479 227.

•• obývací pokoj a kuchyòský
sporák. Levnì. Tel.: 515 323 084.
•• sedací soupravu rozkládací
s ÚP, 2 køesla, 2 bobky otvírací,
mikroplyš. Cena 4.000 Kè. Tel.:
723 982 379.
•• obývací stìnu v èerné barvì,
d.2.40 m, + konferenèní stolek +
stolek pod TV, cena 2000,-Kè.
Tel.: 721 550 559.
•• kulatý bílý stùl, pr. 120 cm,
+ 4 židle. Cena 1.000 Kè. Tel.:
723 732 559.
•• nový vysavaè Zepter PWC
100/1200 WS, 8 stupòù filtrace
/24 mìsícù v záruce/ PC 29.999
nyní 18.999, pøi rychlém jednání
sleva 16.999 Kè. Tel.: 737 622 319.

Elektro
PRODÁM
•• MT Nokia 6210, nevyužitý,
jako nový, perfekt. stav, funkce
vè. plán. kalendáøe, profily,
data/fax, HNFRA/PC, pamì•
200+500. Tel.: 777 436 334.
•• MT Siemens S55 + nabíjeèka
a autonabíjeèka, šòùrka na krk
orig., 100 SMS, nahrané melodie, obrázky. Záruka 1 rok. PC
7.000 Kè, nyní 3.990 Kè. Tel.:
775 120 782.
•• na PC TV, FM kartu Win Fast
2000 XP + DO, 1/2 r. stará, v záruce, 1.700 Kè. Tel.: 604 281 294.
•• videokameru JVC super VHS.
Nevyužitá, cena 6.000 Kè. Tel.:
721 550 559.

Vše pro děti
PRODÁM
•• kompletní výbavièku na miminko do jednoho roku. Tel.:
608 845 173.
•• pìknou, bílou, vyøezávanou,
dìtskou kolébku s novou zdrav.
matrací. Tel.: 736 283 894.
•• dìtské obleèení vel. od 56.
Zimní overal, MK. Cena dohodou. Tel.: 721 684 637.

Zvířata
PRODÁM
•• 2 èerné chov. samièky zakrslého králíèka s krátk. oušky; 1 samici s delšími oušky, 150 Kè/ ks,
Ivanèice. Tel.: 777 877 631.
•• proužk. selátka, 75% divoèák,
25% durok, st. 3 mìs., vh. na výkrm nebo na ochoèení, 1.000 Kè,
odbìr ihned. Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím jezdìní na 3 soukr. koních v okolí Ivanèic, k dispozici velcí
a stø. konì, možnost jezdìní na
jízdárnì nebo vyjížïky do pøírody,
100 Kè/hod. Tel.: 777 877 631.
•• jateèní a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• štìòata bíglù bez PP po rodièích s PP, barva trikolor, oèkovaná, odèervená, štìòata zlatých
anglických kokrù, bez PP, oèkovaná, odèervená. Tel.: 728 842 674.
•• krásná èistokrevná štìòata
zlatých kokršpanìlù, fenky. Hodná
a pøítulná, oèkovaná. Tel.: 515
321 177.
•• zlatý retrívr - štìòata bez PP,
odbìr konec listopadu, cena 3.500
Kè. Tel.: 724 244 020, 515 338 340.
•• daruji dva pejsky - štìòata køížence, v dospìlosti vyššího vzrùstu, vychované v rodinì s dìtmi.
Odbìr ihned - dobøí hlídaèi,
i jednotlivì. Tel.: 737 880 242.
•• akvárium rok používané, lepené, d. 110, š. 60, v. 51 cm,
2.500 Kè, MK. Tel.: 604 281 294.

Hobby
PRODÁM
•• sjezd. lyže K2 Competition, d.
195cm + vázání Tyrolia 480 + hole,
vše za 1.000 Kè. Tel.: 737 713 696.

Různé
•• Amatérský fotograf hledá
dívku štíhlejší postavy k fotogr.
Èas. nenároèné, fin. vypomohu.
Tel.: 732 180 721.
•• kytarista zamìøený na taneèní
muziku, hledá uplatnìní s možností zpìvu v AJ. Tel.: 732 426 980.
KOUPÍM
•• do bistra gril, gyros aj. Nabídnìte. Tel.: 777 188 007.
PRODÁM
•• univerzál. hrotový soustruh,
cena dohodou. Tel.. 776 300 578.
•• krmnou øepu. Tel.: 605 268 148.
•• menší øezaèku na trávu, kop-

øivy, el. pohon, málo používaná
/nutné vidìt/. Cena 2.000 Kè.
Tel.: 605 987 049.
•• dámské kolo Liberta /oprava
nutná/, ruèní mlýnek na hrozny,
malý lis na víno. Tel.: 546 421 228.
•• starší pianino ve výborném
stavu. Tel.: 777 070 753.
•• mixér na øepu, bøezová koš•ata, vál Tera - Vari, drtiè ovoce
- jablka. Tel.: 515 336 601.
•• CUKR KRYSTAL.
Cena za 1 kg 23 Kè. Baleno
po 50 kg. Agroservis Holý
Vémyslice, tel.: 515 323 451.
•• lis a mlýnek na hrozny, lis litinový, asi 50 kg, vše zachovalé,
cena 3.000 Kè. Tel.: 723 155 447.
•• šrotovník na obilí, velmi
levnì. Tel.: 546 452 479.
•• krátký béžový kožíšek, nestøíhaný beránek, vel 48. Cena 500
Kè. Tel.: 737 407 461.

Služby
•• Prorok Margael nabízí zaruèenou pravdu a Boží pomoc
všem, kdo se trápí. Výklady
lepší budoucnosti z karet, kávy,
ruky, koule - rentgen. Uzdravuji zdarma. Tel.: 608 727 678.
Cestovní agentura TMK travel
nabízí bohatý výbìr zimních
pobytù. Jeïte s námi na hory
za snìhem, nebo k moøi za sluncem. Navštivte naši kanceláø
v 1. patøe Knížecího domu v Moravském Krumlovì. Z nabídky
tøinácti pojištìných cestovních
kanceláøí si jistì pohodovou
dovolenou vyberete.

Seznámení
•• všestrannì založený 31/170/63
abstinent, nekuøák a kutil s vlastním domem hledá štíhlou romantickou dívku tøeba i s dítìtem
z okolí Ivanèic. Tel.: 732 426 980.
•• 32/182 svobodný, nekuøák
a kutil hledá svob. dívku všestran.
zájmù, která též hledá lásku
a nechce prožívat krásné chvíle
sama. Tel.: 606 305 423.

Zaměstnání
•• Pøijmeme prac. do kanceláøe,
telefonisty/ky, manažery; po zaprac. služ. vùz. Celá J. Morava
a Vysoèina, pøíjem 28 - 45.000
Kè/mìs. Tel.: 728 958 301.

•• Avon Cosmetic nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám, které mají zájem o kosmetiku. Vstup i výstup bez poplatkù,
vstupní materiály zdarma,
provize jistá. Pøi registraci sada
vzorkù + kosmetický balíèek
zdarma. Volejte: 777 969 552.
•• 40 tis. Kè/mìs., zajímavá a
seriózní práce, možnost kariéry,
služ. vùz. Ne dealer. apod. Celá
Jižní Morava. Tel.: 607 570 582.

•• Firma Avon - kosmetická spoleènost pro ženy nabízí spolupráci a pøivýdìlek. Registrace
a materiály (katalogy + vzorky)
zdarma. Využijte možnosti
provizí až 30% a 6 kampaní kosmetické dárky. Další info
na tel.: 775 350 251.
•• práce pro muže i ženy na HPP
nebo VPP. Požaduji komunikativnost, min. výuèní list. Tel.:
777 337 389.
•• pøijmeme pracovníky do kanceláøe, telefonisty, zprostøedkovatele, OZ. Plat 18-35 tis., služební vùz. Tel.: 605 254 556.
•• obchodní firma hledá pro
rozšíøení týmu zájemce o pozice
telefonista, zprostøedkovatel, OZ.
Tel.: 608 003 035.
•• pøijmeme telefonisty/ky, na
ŽL, pøíjem 15-20 tis./mìsíènì.
Tel.: 603 295 365,
•• 48 letý muž s èást. invalid.
dùchodem, hledá zamìstnání
jako strážný, vrátný nebo topiè.
Popø. kombinaci všech. Nejlépe
MK a blízké okolí. Jsem
spolehlivý. Tel.: 728 151 094.
•• žena na MD hledá práci na
doma, ruèní práce, kompletace
apod. Vzdìlání ekonom. smìru.
Pouze bez vstupních poplatkù.
Tel.: 736 607 246.

