
XX/Ivanèice/ Zastupitelstvo
mìsta Ivanèic na svém zasedání
projednávalo zmìnu pravidel pro
zveøejòování zámìrù obce prodat,
smìnit, nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout výpùjèku. Dále se
jednalo o zmìnì postupu pøi
schvalování pøevodu nemovi-
tostí, jejich pronájmù a výpùjèek. 
XXKomentáø pøednesla Mgr.
Schüllerová dle podkladu zpraco-
vaného vedoucím majetkopráv-
ního odboru Mgr. Bulou. Oproti
døívìjší nejednotnému postupu se
navrhlo, aby zámìr mìsta naklá-

dat s majetkem nejprve schválil
pøíslušný orgán, buï zastupitel-
stvo nebo rada, a až poté byl
vyvìšen. V mezidobí budou
soustøedìny nezbytné podklady
a k definitivnímu schválení se
pøedloží návrh smlouvy, k níž již
budou materiály kompletní.
XXK tomuto materiálu vznesl
pøipomínku Ing. Sládek, zda
nenastane problém, když napøí-
klad zastupitelstvo v urèitém slo-
žení schválí zámìr, ten se vyvìsí
a poté zastupitelstvo v jiném
složení pøevod neschválí. (Bìžný
zpùsob hlasování v jiných

mìstech). Dle MUDr. Adama je
taková situace vysoce nepravdì-
podobná, avšak i kdyby nastala,
bylo by to pouze využití práva
zastupitelù zmìnit názor. Ing.
Sládek konstatoval, že stanovení
postupu zveøejòování zámìrù,
pokud respektuje zákon o obcích,
zastupitelstvo pouze vezme bez
hlasování na vìdomí, nebo•
koneèné rozhodnutí je v pravo-
moci  rady mìsta.
XXZastupitelstvo vzalo informaci
o zmìnì pravidel pro zveøejòo-
vání zámìrù mìsta na vìdomí
a schválilo ji.                           /jak/

XX/Moravský Krumlov/ „Situace
v Hutních montážích je velice nap-
jatá, strach a nejistota zamìstnancù
stoupá a zamìstnavatel pokraèuje
v ne zrovna seriozních a slušných
praktikách pøi pøevodu zamìstnan-
cù k novému zamìstnavateli,“
sdìlil za VZO OS Kovo M. Krum-
lov jeho pøedseda Boleslav Stoszek. 
XXDne 27. øíjna se konala v Brnì
mimoøádná valná hromada spo-
leènosti Hutní montáže Ostrava a.s.,
na které se tøi akcionáøi rozhodli
o ukonèení provozu v Moravs-
kém Krumlovì z dùvodu riziko-
vosti, ceny materiálu, nedostatku
zakázek na trhu a ztrátového
provozu. Dále rozhodli o prodeji
souboru movitého a nemovitého
majetku PJ 500 M. Krumlov bez
zamìstnancù za èástku 52.460.000
korun, a to První Brnìnské stro-
jírnì (PBS) Tøebíè, kde je gene-
rálním øeditelem Ing. Houžva. 
XXPrávì ing. Houžvu stejní akcio-
náøi pøed pár lety vyštvali z Hut-
ních montáží Moravský Krumlov,
stejnì jako pozdìji i ing. Draho-
zala a dali dùvìru ostravským
manažerùm, kteøí dokázali, co
dokázali. Už v minulosti pomá-
hali „zachránit“ závod 400 ve Sviad-
novì, pozdìji Chemont Brno,
Mostárnu Hustopeèe a nyní se jim
podaøilo „opìt úspìšnì“ ukonèit
èinnost v Moravském Krumlovì.

Stále stejní akcionáøi je dobøe
ohodnocují a platí.
XXPodle rozhodnutí mimoøádné
valné hromady by mìli všichni
zamìstnanci dostat výpovìï do
konce listopadu dle § 46 ods.1,
nebo dohodu ze stejného dùvodu.
„Zamìstnavatel zatím propouští
zamìstnance po èástech, každý
mìsíc do poètu tøiceti, aby se
vyhnul procesu hromadného pro-
pouštìní a tím stále prodlužuje
nejistotu zamìstnancù, kteøí neví
jestli si mají hledat nové zamìst-
nání, nebo vyèkat na nabídku
PBS Tøebíè, kde se proslýchá

o možnosti zamìstnání pouze 200
- 220 zamìstnancù z nynìjších 320.
VZO poslal dopis pøedsedovi
pøedstavenstva a generálnímu
øediteli v jedné osobì ing. Ben-
dovi a majiteli Hutních montáží
Igoru Faitovi, ve kterém upo-
zoròují na porušování Zákoníku
práce, Obchodního zákoníku
a Kolektivní smlouvy.“ øekl nám
oborový pøedseda Stoszek
XXDosavadní i pøejímající zamìst-
navatel se jednání se zástupci
odborù o podmínkách a termínu
pøevodu zamìstnancù vyhýbá.
„Výbor má obavy z nejhoršího,

že bude muset informovat Úøad
práce a ostatní média o praktikách
dodržování Zákoníku práce v Hut-
ních montážích.“ dodal Stoszek.
XXNaše redakce kontaktovala
také nové vedení, jmenovitì gene-
rálního øeditele Ing. Houžvu z I.
Brnìnské strojírny Tøebíè. Po
objasnìní dùvodu a vysvìtlení
naléhavosti jsme mu dali možnost
vyjádøit se k souèasné situaci
v závodì. Do uzávìrky se tak
nestalo. V následujících dnech se
jej pokusíme opìt kontaktovat
a získat prohlášení do pøíštího
èísla Zrcadla.                         /jak/
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RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

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

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ    OOOOKKKKNNNNAAAA

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

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY

®

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

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

PODNIKATELSKÉ
úvěry do 5 mil. Kč
Bez zástavy nemovitosti
OSVČ = ručení směnkou 

Skončí sbírka v Rajhradě ?
XX/Ivanèice/ V Ivanèicích probìhlo jednání, jehož tématem byly
sbírky Muzea Brnìnska umístìné v Ivanèicích. Jednání se zúèastnili
Ing. Jan Letocha - radní JM kraje a starosta Kyjova, Mgr. Drobný
- vedoucí odboru kultury JM kraje, Mgr. Reèek - øeditel Muzea
Brnìnska, iniciátoøi petièní akce - paní Navrátilová, Holá, Ing. Figer
a za vedení mìsta Ivanèice - starosta MUDr. Adam a místostarosta
Jaroslav Pospíchal. Jednalo se o budoucím umístìní sbírek muzea,
mající pøímou souvislost s tímto regionem. Exponáty totiž dodali z vìtší
míry sami obèané mìsta. Zastupitelé JM kraje rozhodli pøesunout je
do novì zrekonstruovaných prostor v Rajhradì u Brna. Tento krok se
nelíbil obèanùm mìsta a zorganizovali podpisovou petici. Souèasná
situace vyústila až k tomuto jednání, na kterém byly vyslechnuty
a konzultovány stanoviska všech zúèastnìných stran. Pøednesly se
také možné návrhy øešení, s dohodou, že další jednání, které by mìlo
rozhodnout, probìhne zhruba za tøi mìsíce.                                   /jak/

Peníze z EU do Krumlova
XX/Moravský Krumlov/ Mìsto Moravský Krumlov bude žádat o dotaèní
prostøedky z tzv. statistické jednotky regionální soudržnosti NUTS2
Jihovýchod. V rámci tohoto dotaèního titulu EU by mìsto mohlo
získat nemalé peníze na investièní akce. K této záležitosti se nám
vyjádøil starosta Moravského Krumlova Bartolomìj Pitlach: „V pod-
statì se jedná o pøidìlování finanèních prostøedkù pøedevším na rozvoj
dopravní infrastruktury právì prostøednictvím regionu soudržnosti
Peníze pøidìluje krajský úøad. My napøíklad budeme žádat v rámci
projektu o dotaci na inženýrské sítì pøi rekonstrukci kanalizace
vnitøního mìsta a rekonstrukci námìstí. Je ale potøeba vždy poèítat
s urèitou finanèní spoluúèastí mìsta.“ 
XXNovou zmìnou v tomto smìru je, že Jihomoravský kraj požádal
o zmìnu stávajícího a fungujícího regionu soudržnosti NUTS 2 Jiho-
východ, který se v souèasnosti rozkládá na území dvou krajù. Novì
vzniklá jednotka by mìla být územnì situována pouze na region JM
kraje. Jde jen o formální záležitost, protože kraj splòuje všechna kri-
téria Evropského parlamentu a Rady ES. Na již rozjeté akce to nebude
mít žádný vliv, jako v pøípadì Moravského Krumlova. Jak dodal starosta
Pitlach: „My jme již byli regionální radou NUTS 2 Jihovýchod vyzváni
k pøedání projektu do spoleèného operaèního programu.“             /jak/

Propustí až 100 zaměstnanců

přijme do hlavního pracovního poměru
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(Pro montáže filmů a výrobu kovolistů.)

Polygrafické vzdělání a praxe v oboru výhodou.
Bližší informace pouze na telefonním čísle:

515 322 281, nebo 777 769 809.

Městské nemovitosti pod kontrolou?

foto: mape



XX/Hostìradice/ Èeská inspekce
životního prostøedí, inspektorát
Brno na základì stížnosti RNDr.
Erika Schwarzbacha, který pou-
kázal na nelegální skládku inert-
ního odpadu v Hostìradicích,
situaci dùkladnì prošetøila. Došla
k závìru, že stížnost na nedovole-
né nakládání s odpady v lomu je
oprávnìná. Souèasnì konstatova-
la, že obec nezajistila dostateènì
prostor lomu - bývalé skládky
tak, aby bylo zabránìno nedovo-
lenému ukládání odpadù.
XXZ obsáhlého materiálu, který

nám byl dán k dispozici, je patrná
celá historie skládky a korespon-
duje i s výroky jednotlivých
zúèastnìných subjektù. Z šetøení
vyplynulo následující: Bývalý
kamenolom v obci Hostìradice
po ukonèení tìžby v roce 1974
sloužil jako skládka TKO, kterou
provozoval bývalý MNV Hostì-
radice. V roce 1995 byl zpracován
projekt skládky ostatního odpadu
vèetnì rekultivace, byl proveden
hydrologický prùzkum vèetnì
dvou indikaèních vrtù o hloubce
cca 20 metrù. 
XXJiž v roce 1996 dostala obec
pokutu od OKÚ RŽP Znojmo za
to, že po uplynutí platné legisla-
tivy nebyl dán souhlas k provo-

zování skládky, a nebyl schválen
provozní øád. Byla také uložena
nápravná opatøení - okamžité (!)
ukonèení ukládání odpadù s po-
kynem požádat pøíslušný stavební
úøad o zahájení øízení k dalšímu
využití. Následující rok stavební
úøad pøi MìÚ Miroslav vydal
stavební povolení na skládku
ostatního odpadu vèetnì rekulti-
vace. Kolaudaèní rozhodnutí bylo
pøerušeno, ale rozhodnutí o pøeru-
šení nebylo dokladováno. Tím je
patrné, že ke kolaudaci skládky
nikdy nedošlo. 
XXPøi místním šetøení se zjistilo,
že vlastníkem je obec Hostìra-
dice. Pøístup od obce je zajištìn
ocelovou uzamèenou závorou.
Vedle ní se však nachází volný
prùjezd cca 1,5 m. Povrch sklád-
ky slouží jako deponie hlíny na
uvažovanou rekultivaci. Kontrolou

vlastní èásti lomu bylo zjištìno,
že po celém obvodu lomu jsou
navážky odpadu, které se sesou-
vají až na vodní hladinu na dnì
lomu. Odpad z èásti volnì plave
po hladinì a je pøemis•ován
vìtrem. Hloubka vodní plochy je
1-2 metry. Na svahu zasahujícím
do vodní hladiny byly dále
zjištìny velkoobjemové domovní
odpady, odpady rostlinného pù-
vodu a èásti stromù. Hloubka
lomu je cca 20 m, stìny jsou kolmé
a témìø nepøístupné. S ohledem
na nebezpeènost nebylo možno
provést možné posouzení kontami-
nace vody. Také nelze jednoznaè-
nì urèit, zda vody v lagunì lomu
jsou podzemní nebo srážkové. 
XXObec nepovolovala žádné
ukládání odpadù v bývalém lomu
a má zpracovanou vyhlášku o na-
kládání s odpady v obci. I pøes to

dochází neukáznìnými obèany
k nedovolenému ukládání odpadu
do prostoru lomu. 
XXNa základì provedeného
šetøení a zjištìných skuteèností
byla uložena obci Hostìradice
následující opatøení. Provést odbor-
nou a zpùsobilou firmou podrobnou
analýzu vzorkù vod odebraných
z hladiny a vrtù a to nejpozdìji
do 5.11. 2004. Provést odstranìní
veškerých odpadù z celého pros-
toru lomu a vodní hladiny a tento
odpad øádnì zneškodnit. Termín
do 30.4.2005. Zamezit jakýkoliv
pøístup do prostoru lomu a tím
znemožnit ukládání odpadù do
5.11.2004. Obec mìla do 30.10.
pøedložit zámìr o dalším pøípad-
ném využití lomu pro další období.
Koneèné závìry budou uèinìny
až po vyhodnocení výsledkù pøed-
ložených rozborù.            /mask/

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

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

MMEETTRROOVVÝÝ  TTEEXXTTIILL
DDÁÁMMSSKKÉÉ  AA  PPÁÁNNSSKKÉÉ

KKRREEJJÈÈOOVVSSTTVVÍÍ

MMEETTRROOVVÝÝ  TTEEXXTTIILL
DDÁÁMMSSKKÉÉ  AA  PPÁÁNNSSKKÉÉ

KKRREEJJÈÈOOVVSSTTVVÍÍ

NNNNEEEEJJJJEEEEDDDDLLLLÝÝÝÝ    BBBBrrrroooonnnn iiii ssss llll aaaavvvv

DDDDÁÁÁÁMMMMSSSSKKKKÉÉÉÉ
••  hhaalleennkkyy
••  ššaattyy
••  ssuukknnìì
••  kkaallhhoottyy
••  kkoossttýýmmkkyy

PPPPÁÁÁÁNNNNSSSSKKKKÉÉÉÉ
••  oobblleekkyy
••  kkaallhhoottyy
••  kkooššiillee
••  bbuunnddyy

Pracovní  doba:  po-ppá:  14-119,  so:  8-112

MMaalliinnoovvsskkééhhoo 335588,, MMiirroossllaavv
tel.: 515 334 035, mobil: 737 843 871

oopprraavvyy  ooddììvvùù  ••  vvýýmmììnnyy  zziippùùoopprraavvyy  ooddììvvùù  ••  vvýýmmììnnyy  zziippùù

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

OÈNÍ OPTIKA
ŠÁRKA KOCANDOVÁ
Palackého nám. 43, Ivanèice

tel.: 546 437 116

PODZIM U NÁS,
VÝHRA PRO VÁS !

+
LOSOVÁNÍ O CENY
na konci každého mìsíce
obdrží vylosovaní výherci

pìkný dárek

10  %  SLEVA
Z CELÉ ZAKÁZKY !!!

HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény

Špièkový materiál, �ivotnost a� 50 let.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Lubomír Becha

Provádíme
pokládku, renovace a opravy

všech druhů podlahových krytin

Garantujeme
příznivé ceny námi
dodávaných služeb

Zdarma navrhneme
přímo u Vás vhodné řešení

Vašeho interiéru

Na naši schůzku přivezeme
velké množství vzorů a druhů

podlahových krytin

PODLAHY A+

Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 068
mobil: 602 825 278
email: j.kun@seznam.cz

OČNÍ OPTIKAOČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELALUDĚK KŘEPELA

Poliklinika APEX
Znojemská 235

Moravský Krumlov 
po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdrav. střed.)

Nádražní 526
Hrušovany nad J.

po-pá 800 - 1630

• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH  
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

• KE KAŽDÝM BRÝLÍM NAD 2.000 Kč
polarizační brýle zdarma

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

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

SSppoorrttoovvnníí
oobbcchhoodd sport 

na vybrané zboží SLEVY  AŽ  60%

PRODEJ KOMPLETNÍ HOKEJOVÉ VÝSTROJE !
• velký výběr obuvi, oděvů a kopaček

zn. NIKE, DIADORA, ALPINE PRO,   
ADIDAS, KAPPA, LITEX, ...

• LYŽE A LYŽAŘSKÉ POTŘEBY
• zimní bundy

zn. ALPINE PRO, ADIDAS, KAPPA, REUSCH, ... 

Višňové u Znojma   

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

Mobil: 737 259 060

Stížnost na hostěradickou skládku je oprávněnáKomín bývalého Lacrumu
v Krumlově bude odstřelen
XX/Moravský Krumlov/ „Komín je v havarijním stavu, proto musí
být odstøelen. Je naklonìn a jsou v nìm trhliny. V souèasné dobì
probíhají pøípravné práce, které potrvají ještì zhruba 14 dní. Potom
komín bude navrtán ve dvou pod sebou jdoucích pùlkruzích. Po
výbuchu prùmyslové trhaviny spadne do zadního prostoru areálu. Pak
bude odstøelena kotelna se základem. Další objekty, jako bývalá kom-
presorovna a sklady budou demolovány ruènì. Uvolní se tak místo
nové výstavbì.“ øekl støelmistr Jaroslav Habáò, který byl povìøen
provedením odstøelu. Stavební úøad Moravský Krumlov dal k demolici
souhlas a odstøel bude proveden za dohledu Báòského úøadu Brno.
Demolièní práce si objednala firma T - centrum Ing. Josef Lang jako
souèasný majitel závodu.                                                           /mask/

Oprava bohutické školy
XX/Bohutice/ V Bohuticích byla dokonèena první fáze oprav budovy
zdejší školy. Zastupitelstvo této obce se vzhledem k finanèní situaci
shodlo na rozdìlení oprav. První èástí byla oprava støechy a rýn,
pokraèovalo se sociálním zaøízením, šatnou a chodbami. V prùbìhu
mìsíce záøí a øíjna se opravila fasáda na pøední stranì a boèní štítové
zdi ke kostelu. Na tuto akci dostala obec Bohutice dotaci od nadace
Duhová energie ve výši 190.000 korun. Sami pøispìli 110.000 korunami
z obecního rozpoètu. Zámìrem druhé èásti je dodìlat fasádu a postavit
multifunkèní høištì na pozemku bývalé školní zahrady. Na toto je již
vypracován projekt, a když se seženou peníze, bude možné opravu
provést. Za dva roky škola oslaví sto let svého trvání a do té doby  by
mìla být „v novém kabátì“.                                                     /mask/

MM

foto: mask

foto: mask

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ •  Z BETONOVÝCH NEBO POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
PLASTOVÉ • KERAMICKÉ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ • RYBNÍČKY • JEZÍRKA 

MOŽNOST DODÁVKY NA KLÍČ • REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA
BEZCHLOROVÉ ÚPRAVNY VODY

BAZÉNY VALLA: Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

ZIMNÍ SLEVY AŽ 20%
SLEVY PLATÍ DO 31. LEDNA 2005

ZÁRUKA

5 LET
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Ivančice                                                        Moravský Krumlov
Oslavanská 27                                         obch. dům Jednota
tel./fax: 546 452 232                                             tel.: 515 324 587

VÝKLOPNÉ BOTNÍKY od 950 Kč

PRODEJ A SERVIS

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

Českomoravská stavební spořitelna
nám. T.G.M. 40, Knížecí dům, 1. patro

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

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

SLADKÉ PŘEKVAPENÍ
S MOŽNOSTÍ VÝHRY

ŠANCE NA STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK

3.000 Kč
Při uzavření smlouvy
na dítě do 18 let
sleva z poplatků

50%

XX/Moravský Krumlov/ Na
základì našeho èlánku o dopravní
situaci na Moravskoukrumlovsku
a v souvislosti s omezováním
autobusových linek firmy ÈAS -
service jsme získali vyjádøení kraj-
ského radního a vedoucího odboru
dopravy Jaroslava Pospíšila. 
XX„Když jsme poèátkem roku
2003 pøevzali povinnost zajiš•o-
vat základní dopravní obslužnost,
stanovili jsme jako strop pro hra-
zení ztráty ze závazkù veøejné
dopravní služby 26 Kè na km. Se
sedmadvaceti dopravci jsme se
dohodli. ÈAS service to odmítl.
My jsme se o dohodu snažili až
do konce bøezna loòského roku.
Domnívám se, že pokud by bylo
sedmadvacet dopravcù se smlou-
vou na 26 Kè a jeden na 31 nebo
29, tak by se noviny oprávnìnì
ptaly, proè to ten Pospíšil dopus-
til, a že má asi velké kapsy. Proto
ani na vteøinu nepøipadalo v úva-
hu, že by mìl jeden subjekt jiné
podmínky než všichni ostatní.“

uvedl Jaroslav Pospíšil.
XXK nehospodárnosti podle nìj
naopak vedl pøedchozí stav, kdy
zakázka pro ÈAS byla v roce
2003 za 39 milionu korun. „Za ty
samé peníze jsme s tìmi ostatní-
mi dopravci najezdili o více než
deset procent kilometrù více.
Takže plýtvání veøejnými prostøed-
ky bylo pøed tím, ne teï.“, dodal.
XXK naøèení, že veškeré protiná-
vrhy byly odmítány s odvoláním
na politické rozhodnutí, uvedl pan
Pospíšil následující: „Nebyla
v tom žádná politika, to je ne-
smysl. Šlo jen o to, aby strop ve
výši 26 Kè platil pro všechny. To
oni nedokázali pochopit. A tak
jsme od 1. 7. 2003 zaèali jezdit
s jinými dopravci. Do té doby jsme
s Èasem vždy za mìsíc zpìtnì
uzavírali smlouvu a hradili mu
námi uznanou ztrátu. Ale od 1. 7.
už s ním žádnou smlouvu ne-
máme. Oèekávali jsme, že ÈAS
service, když je mu 26 korun
málo a zadarmo jezdit nebude,

požádá dopravní úøad o zrušení
licencí èi omezení jízdních øádù,
což je jeho právo. Ale on stále
tvrdil, že má platné licence a musí
jezdit. A jezdil až do srpna
letošního roku. To už jejich ztráta
byla asi taková, že to dál nemohli
dìlat a požádali, abychom jim
licence a jízdní øády zmìnili. My
jsme jim vyšli bleskurychle vstøíc
a 19. záøí se odehrálo to, co jsme
oèekávali, že se odehraje už
nìkdy v èervenci loòského roku.“
XXZ dalšího konstatování pana
Jaroslava Pospíšila vyplývá, že
soudního sporu s ÈASem se
neobává. „Souèasnì, když jsme jim
vyšli vstøíc a zmìnili ty jízdní

øády, tak na nás podali žalobu
k soudu, že jsme jim zpùsobili
ztrátu asi 4,5 mil. Kè za loòský
èervenec tím, že jsme s nimi
neuzavøeli smlouvu závazku ve-
øejné služby a nechali je jezdit. To
nemùže žádný soud akceptovat.
V žádném zákonì není nic o vy-
mahatelnosti uzavøení smlouvy.
To, že oni jezdili podle svých
licencí tìch tøináct mìsícù, byla
jejich volba. Oni mohli požádat o
zmìnu jízdních øádù už v èervnu
loòského roku a od 1. 7. nemuseli
jezdit. Nedokáži si pøedstavit, že
by nìjaký soud mohl rozhodnout,
že jsme ÈASu zpùsobili nìjakou
ztrátu.“ dodal Pospíšil.      /mask/

Soudního sporu s ČASem se kraj nebojí

Topoly budou pokáceny
/Oslavany/ Mìsto Oslavany se dohodlo s Lesy ÈR, oblastní správou
toku Brno na tom, že v prùbìhu mìsícù listopadu a prosince
probìhne kompletní vyèištìní a regenerace toku potoka Balinka.
V rámci této akce budou odstranìny veškeré náletové døeviny a plevel
ze bøehù. Na øadu pøijde i vyèištìní samotného koryta potoka.
V horní èásti úseku mezi Havírnou a Novým Svìtem budou pokáceny
staré topoly, které se v souèasné dobì lámou a mohly by zpùsobit
pádem vìtví úraz nebo škodu. Na špatný stav potoka již poukazovali
i sami obèané. Akce bude plnì hrazena firmou Lesy ÈR s.p.  /mask/

Rudá záře nad Krumlovem
XXKoneènì jsme se doèkali a na minulém zasedání Zastupitelstva
mìsta Moravského Krumlova byla pøedložena i koncepce kultury
v našem mìstì. Jednalo se již o druhou verzi, nebo• pùvodní RM
zamítla a vrátila ji øeditelce MìKS k pøepracování. A jak jsme oèeká-
vali, ani tato druhá verze nepøinesla žádné nové nápady, nebo• vše jen
trochu neotøelé v této dlouhodobé (ne)koncepci vzešlo z pøipomínek
obèanù. Pro schválení návrhu takovéto koncepce se v zastupitelstvu
nenašlo dost hlasù, proto byl pouze „vzat na vìdomí“.
XXV seznamu  akcí zùstávají dlouhodobì prodìleèné koncerty vážné
hudby. Jelikož  tyto akce oslovují  jen úzký okruh obyvatel, stávají se
pro naše mìsto  pøepychem. Za první pololetí 2004 bylo uskuteènìno
pìt koncertù vážné hudby s celkovou návštìvností 253 posluchaèù
a s finanèní ztrátou cca 15.000 Kè. Pokud vycházíme z tìchto údajù
a koncerty vážné hudby budou zachovány v tomto rozsahu, mìla by
øeditelka uvažovat o nìjaké kompenzaci pro zbylých 6500 obyvatel,
napø. formou dotovaného koncertu nìjakého populárního zpìváka èi
skupiny (kvantita mùže nìkdy nahradit kvalitu).
XXÚvahy paní øeditelky však nabraly zcela nový smìr a rozhodla se
oslovit další úzkou zájmovou skupinu obyvatel. Nabízí v programu
MìKS zájezd na vystoupení TRAVESTITÙ. A my se zcela vážnì
ptáme, jakým smìrem se bude kultura v našem mìstì ubírat nyní.
Èekají nás snad ještì návštìvy PEEPSHOW nebo NEVÌSTINCÙ?
Jediní, které tímto paní øeditelka oslovila, byli zøejmì komunisté, kteøí
ji i pøes její zjevnou neschopnost podrželi opìt ve funkci, když se
nakonec hlasovalo o jejím odvolání, povìøení  øízením MìKS a vy-
psání výbìrového øízení na vedení MìKS, v nìmž hlavním kritériem
bude vize kultury ve mìstì. A dokonce zaèali vyhrožovat opozièní
zastupitelce (ta na rozdíl od øeditelky MìKS zvládá svoji práci s dìtmi
naprosto bravurnì), která se snažila nalézt úspory v oblasti kultury.
Dle komunistù by se však mìlo zaèít šetøit na zájmové èinnosti dìtí. 

Ing. Jaroslav Mokrý, Ing. Michal Šotner

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Propadlá štola zničila silnici
/Oslavany/ V Oslavanech bude v prùbìhu mìsíce listopadu

probíhat oprava komunikace v místní èásti mezi ulicemi 1. máje
a Havírnou. Vozovka na tomto místì je znaènì poškozená vlivem
poddolování. Došlo k poklesu komunikace, pod kterou se v hloubce
asi dvaceti metrù se nachází stará štola z konce 19. století, která se
propadla a zpùsobila škody.

Protože se jedná o souvislost s dùlní èinností, tak se dohodlo
mìsto Oslavany s firmou Diamo s.p., která má na starosti útlum
dùlní èinnosti v ÈR na opravì. Mìsto zaøídí provedení prací a Diamo
na nì poskytne prostøedky z fondu dùlních škod. Celá oprava si
vyžádá náklad pùl milionu korun. Na základì výbìrového øízení
byla vybrána firma Colas CZ, která opravu provede bìhem tohoto
mìsíce a problematická èást vozovky tím bude opravena. Tento
úsek je dosti frekventovaný a je používán i obyvateli okolních obcí,
protože se jedná o hlavní pøístupovou cestu.                         /mask/

foto: mape

OBCHODNÍ MÍSTO MORAVSKÝ KRUMLOV
náměstí T. G. Masaryka 41, Moravský Krumlov

tel.: 515 200 482, mobil: 603 357 720



XX/Moravský Krumlov/ V sou-
èasné dobì se dokonèuje oprava
fasády a výmìna oken bytového
domu na ulici Komenského v Mo-
ravském Krumlovì. Majitelem
domu je mìsto a opravy byly
provedeny v rámci plánovaných
oprav. Tyto stavební úpravy se
provedly plnì pod taktovkou
Správy Majetku Mìsta. Stály 1,2
milionu korun a hradila je SMM
z vlastních prostøedkù, vybraných
na nájemném. Jak nám k opra-
vám øekl øeditel SMM Zdenìk
Kabelka: „Nájemníci se doèkali
nových diatermických oken. Ta
se vymìòovala v rámci energe-

tických úspor. Dalším podstatným
faktorem byl špatný stav stáva-
jících oken. Pocházely z 50 let
minulého století, byla pouze vý-
klopná a špatnì se udržovala.
XXFasáda se nám z hlediska
technického stavu jevila jako
nejhorší. Souèasnì s její opravou
došlo i k výmìnì deš•ových
svodù a parapetù, odstranìno
bylo venkovní vedení veøejného
osvìtlení. To se vložilo pod fasá-
du, což zlepšilo vzhled domu.
Podaøilo se zmìnit pùvodní zele-
nou barvu na teplejší oranžový
odstín. V pøíštím roce probìhne
úprava dvora.“ doplnil Kabelka. 

XXV prùbìhu posledních nìkoli-
ka týdnù byly dokonèeny i práce
na generální opravì deseti bytù
na nám. T.G.M. Zcela zreno-
vovány byly koupelny, sociální
zaøízení a kuchynì. Provedla se
celková rekonstrukce elektroin-
stalace, a to všechno v celkovém
nákladu 1,1 milionù korun.
Oprava bytù probíhala osm týdnù
za plného užívání nájemníky.
K této záležitosti pan Kabelka
uvedl: „Chápu, že nájemníci mìli
ztížené podmínky a chtìl bych
jim podìkovat za to, že vydrželi.
Odmìnou za trpìlivost jim jsou
moderní byty.“                 /mask/

XX/Dolní Dubòany/ V pátek
22. øíjna probìhla koordinaèní
schùze pøíznivcù a starostù obcí
sdružených v mikroregionu
Moravskokrumlovsko. Setkání
probìhlo v zasedací místnosti
obecního úøadu Dolní Dubòany.
Hlavním tématem byla pøíprava
a zpracování strategického roz-
vojového dokumentu Moravsko-
krumlovska. Jednání zahájila
jeho pøedsedkynì a starostka
Vedrovic Mgr. Anna Gigimovová
spolu s manažerkou mikrore-
gionu Ing. Jitkou Schneiderovou.
Úèastníkùm schùze byl pøedsta-
ven pan Michal Pospíšil ze Školy
obnovy venkova o.p.s., který byl
povìøen zpracováním strategic-
kého dokumentu.
XXÚkolem zakládajících èlenù
mikroregionu - starostù obcí, je
hledat partnery a spojence z øad
podnikatelù, nevládních organi-
zací a aktivních jedincù. Snahou
je probudit pøirozenou touhu lidí
neustále zlepšovat svoje životní
a ekonomické podmínky. Za cíl si
Moravskokrumlovsko stanovilo,
stát se partnerem pro jednání
s pøedstaviteli kraje a  vybudovat

si i silnìjší pozici pøi podávání
žádostí o peníze z Evropských
strukturálních fondù.
XXMikroregion již dostal první
finanèní podporu, a to z krajského
úøadu. Tyto prostøedky využije

na tvorbu zmiòované strategie.
Mgr. Anna Gigimovová k tomuto
øekla: „Veøejné projednávání
strategie pomùže obyvatelùm
mikroregionu nalézt spoleèná
témata a po dokonèení strategie
všem otevøe možnost podávat si
projekty do rùzných programù EU.“
XXV našem regionu se dají
oèekávat dosti významné zmìny,
ke kterým uvedla: „Zemìdìlství
a venkov prochází rozsáhlou
reformou. V letech 2007-2013
bude èást finanèních prostøedkù
pro venkovské oblasti soustøedì-
na do jednoho Evropského fondu
pro rozvoj zemìdìlství a venkova.
Tento fond je urèen nejen zemìdìl-
cùm, ale i dalším podnikatelùm,
obcím a nevládním organizacím
ve venkovských oblastech, kteøí
se dokážou shodnout na spoleèné

strategii rozvoje na základech
programu LEADER.“ 
XXNa základì tìchto informací,
které pøítomní dostali, se rozhodli
do procesu tvorby strategie zapo-
jit veøejnost pomocí osobních
jednání a spoleèných setkání.
Pøedbìžné datum, kdy dojde
k prvnímu takovému jednání, bylo
stanoveno na 12. listopad. Toto
setkání je pøístupné každému se
zájmem o rozvoj regionu.
XXJedinou negativní záležitostí
na koordinaèní schùzi byla malá
úèast. Pøišlo pouze 10 zástupcù
obcí. Absenci mìli i zástupci
nejvìtšího mìsta mikroregionu
Moravského Krumlova. Pøedevším
u malých obcí je s podivem jejich
nezájem a malá aktivita. Pøitom
právì pro nì jsou urèeny dotaèní
peníze z projektù.                    /jak/

Strategie mikroregionu - první krok k penězům
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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

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 7.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276
CE
NO
VÁ

BO
MB
A

ZIMNÍ CENY PALIV

ZIMNÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLÙ

O kroniku města je zájem
XX/Moravský Krumlov/ Stejnì tak, jako v jiných mìstech, i v Mo-
ravském Krumlovì je peèlivì vedena kronika mìsta. O tento dùležitý
a historicky cenný dokument se v souèasné dobì starají a události zazna-
menávají paní uèitelky Jana Sklenáøová a Kvìta Kotková. Kronika je
každým rokem vyvázána a uložena na mìstském úøadì u místostarosty,
a to od roku 1994. Kroniky zpracované do tohoto roku jsou uloženy
v okresním archivu ve Znojmì. Jak sdìlila místostarostka Marie
Valachová: „Naším cílem je kroniky pøevézt ze Znojma a archivovat je
zde na mìstském úøadì, aby byly blíže k obèanùm. Je pro nás potìšu-
jící, zvláštì v této hektické dobì, že zájem veøejnosti o kroniku je velký.
Dokonce se o ní píše diplomová práce. I mladá generace má zájem
o historii svého rodného mìsta. To dokládá i velká úèast obèanù na
pøednášce a besedì, která se konala ve ètvrtek 28. øíjna nad kronikou
mìstské èásti Rokytná. Hlavní slovo v ní mìl a besedou provázel místní
kronikáø pan Karel Kraus.“ A jak dodala místostarostka Valachová:
„Tato akce není ojedinìlá. Pøipravujeme další spoleèenskou akci
s názvem Beseda nad kronikou Moravského Krumlova.“         /mask/

Správa majetku dokončila
opravu domu i deseti bytů

foto: jak

foto: jak

Hnìdé uhlí kostka Bílina  192 Kè/q Most 185 Kè/q
Hnìdé uhlí oø 1 Bílina  185 Kè/q Most 180 Kè/q
Èerné uhlí 360 Kè/q
Brikety 266 Kè/q
Døevìné brikety 40 Kè/10kg

Sádrokarton 12.5 .... 143 Kè/ks
Fasádní polystyren ... 69 Kè/m2

SLEVA! CEMENT ... 255 Kè/q

SLEVY NA ZDÍCÍ MATERIÁLY
SUPERTHERM, POROTHERM,
YTONG, PORFIX

Do mokřad půjde milion 
XX/Moravský Krumlov/ Zastupitelstvo mìsta Moravský Krumlov
schválilo výsledek výbìrového øízení na regeneraci Slatiny u Mo-
ravského Krumlova - Pravobøežní mokøady. Zároveò povìøilo starostu
mìsta podpisem smlouvy o dílo s firmou Staveko s.r.o.
V souèasné dobì jsou práce na této investièní akci zahájeny. Finanèní
prostøedky byly poskytnuty v rámci Programu péèe o krajinu na rok
2004. Pøiznaná podpora 95% uznaných nákladù èiní 924.400 korun.
K celé záležitosti se vyjádøila místostarostka mìsta Moravský Krumlov
Marie Valachová: „Levobøežní mokøady byly provedeny již v minu-
lém roce a po dokonèení pravé strany tak bude hotova regenerace
území, které je svým charakterem ojedinìlé pro výskyt specifické
flóry a fauny. Jsme rádi, že jsme mohli v tak velké výši uplatnit dotaci
na zlepšení životního prostøedí v okolí mìsta.“                            /jak/
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•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY

A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE

BYTOVÝCH JADER

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

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

XX/Region, Ivanèice/ V prùbìhu
mìsíce záøí oznámila spoleènosti
SELF servis, spol. s r. o. vedení

radnic v našem regionu svùj zámìr,
že v jejich rozvodech kabelové
televize bude zahájeno zkušební

vysílání regionální televize Tv b1.
To obsahuje zpravodajství z Jiho-
moravského regionu a samozøej-
mì i z mìst, kde se provozuje vysí-
lání kabelové televize. Tento pro-
gram je jako regionální infokanál
souèástí základní programové
nabídky spoleènosti SELF i ji-
ných kabelových operátorù.
XXTento jednostranný krok se
ovšem nelíbil mnohým obèanùm
i vedení radnic dotèených mìst.
Je to pøedevším z dùvodu velmi
širokého zábìru Tv b1. Pro oby-
vatele Ivanèicka je velmi obsáhlé
a vzdálené dìní ve mìstì a regio-
nu. Vysílání RIK, tj. regionálního
informaèního kanálu, je i nadále
v provozu, ale na jiné frekvenci.
XXSituaci vyøešil každý po svém.
Napøíklad vedení mìsta Oslavan
se rozhodlo o zøízení samostatného

kanálu pro mìsto „Oslavanskou
televizi“. Pro tu v souèasné dobì
zajiš•uje servis i vysílání Jaroslav
Voborný, který nám k situaci
sdìlil: „Firma Selfservis jako
vlastník kabelové televize má
právo rozhodnout se ke zmìnì pro-
vozovatele na kanálovém kmi-
toètu, kde se nacházel Regionální
informaèní kanál. Držiteli licence
pro území regionu byl pøidìlen
kanál S10. V souèasné dobì je již
Regionální kanál funkèní v Mo-
ravském Krumlovì a Oslavanech.
V Neslovicích je provoz zatím
provizorní, spuštìní se pøipravuje
a dojde k nìmu v tìchto dnech.
Souèasnì vysílání Regionálního
kanálu bude upraveno tak, aby
svým cíleným obsahem lépe vy-
hovovalo potøebám jednotlivých
lokalit, kde je provozován.“ /jak/

Programové změny ve vysílání kabelové televize

XX/Brno, Tulešice/ Rada
Jihomoravského kraje v rámci
Programu rozvoje venkova pro rok
2004 dosud schválila poskytnutí
dotací v èástce 50 milionù korun
na 459 akcí. Nìkteré obce však
èerpat pøidìlené dotace nebudou.
Mezi nimi je i obec Tulešice,
která pùvodnì mìla pøislíbeno
120 tisíc korun na akci Mostek
pøes potok Olešná.
XXZeptali jsme se starosty Tulešic
Jana Rozmahela, jaká je situace
s výstavbou mostu. „Jedná se nám
o vybudování mostu s nosností
22 tun, pøes který by se obèané i
technika dostali ke svým pozem-
kùm a høišti. Území je oddìleno
jednak øekou Rokytnou, tak i
potokem Olešná. Jediný souèasný
pøístup je velkou objížïkou polní
cestou a obcí Rešice. Celkové
náklady na vybudování mostu jsou

600 tisíc korun. Pùvodnì nám
bylo schváleno 120 tisíc jako
dotace, ale protože jsme nebyli
schopni realizovat akci ještì
v letošním roce, dotaci nedos-
taneme. Projekt je hotový,
výbìrové øízení na dodavatele
také. V každém pøípadì chceme
udìlat ještì v letošním roce beto-
nové patky. Žádat o dotaci bude-
me znovu v lednu pøíštího roku.“
XXPoskytnuté dotace byly
vybrány na investièních akce,
u kterých je maximálnì zajištìna
pøipravenost. Nìkteré z vybra-
ných obcí již mìli dotaci na
investièní zámìr schválenou, ale
u projektù, kde byly shledány
žádné nedostatky, nebyla pozdìji
dotace pøiznána. Zbylé prostøed-
ky budou použity k navýšení
finanèního krytí u akcí vìtšího
rozsahu.   /jak/

Dotace nebudouNová hřiště v Oslavanech
XX/Oslavany/ Zájmovému sdružení Oslavany Bez drog se podaøilo
díky žádosti získat finanèní grand ve výši 150 tisíc korun z nadace
Duhová energie na výstavbu høištì. Tyto peníze jsou urèeny na proin-
vestování ještì v letošním roce. Sdružení je pøipraveno na výstavbu
jak projekènì, tak z hlediska stavebního povolení, takže nebude prob-
lém zahájit práce ještì letos. Bìhem mìsíce listopadu bude tato dotace
doplnìna o èástku 40.000 korun z prostøedkù sdružení. Poté probìhne
rozšíøení stávajícího a výstavba nového høištì. Jedná se o dobudování
skateboardového høištì v lokalitì za stadionem. Vedle nìj vyroste
multifunkèní høištì pro fotbal a míèové hry. Obì budou sloužit pøede-
vším pro dìti z oslavanského sídlištì. Toto zájmové sdružení se již
dlouhodobì a s úspìchem zabývá výstavbou dìtských høiš• ve mìstì
Oslavany, èímž aktivnì pøispívá k protidrogové prevenci.          /mask/

Obnova „školní“ zeleně
XX/Oslavany/ Na základì doporuèení komise pro životní prostøedí
schválila rada mìsta obnovu zelenì v areálu základní školy. Zeleò,
která byla vysazena v šedesátých letech minulého století, je poškozena
probíhajícími stavebními pracemi. Smyslem celé akce je nejen pokácet
stromy, které pøekážejí stavebním pracím, ale pøedevším dát nový ráz
areálu školy. Pokácené stromy a keøe budou nahrazeny novými døevi-
nami, které nebudou svou výškou pøesahovat únosnou mez. Jde
o nízkorostlé katalpy a keøe.                                                   /mask/

Cyklostezky pod dohledem
XX/Moravský Krumlov/ Mìsto Moravský Krumlov jako jeden z úèast-
níkù znaèených cyklotras na Jihozápadním Brnìnsku bude udržovat
cyklotrasu è. 404, která vede z Jezeøan, pøes Moravský Krumlov
do Rajhradu a dále. Místostarostka Moravského Krumlova Marie
Valachová k tomu øekla: „V této souvislosti byl úkolem povìøen za
mìsto Moravský Krumlov øeditel Správy Majetku Mìsta pan Zdenìk
Kabelka. Je to pøedevším z dùvodu stabilního zabezpeèení funkènosti
tìchto cykloturistických tras. Jedná se hlavnì o kontrolu znaèení
a prùchodnosti cest. Vandalové oznaèníky nièí, dochází k špatné orien-
taci, a proto je v našem zájmu zajiš•ovat obnovu. Také stav pøedevším
lesních a polních cest je nutné z dùvodu sjízdnosti upravovat.“  /mask/

Oprava kašny Sv. Floriána

XX/Ivanèice/ V Ivanèicích byla dokonèena generální oprava kašny
Sv. Floriána nacházející se na centrálním Palackého námìstí. Tato
kamenná kašna se støedovým sloupem nesoucí sochu Sv. Floriána je
datována do pozdní renesance kolem roku 1609, a do roku 1960
sloužila jako zdroj pitné vody. Vlivem absence údržby a neodborných
restaurátorských zásahù z let minulých došlo k znaèné devastaci tìlesa
kašny i její sochy. Investor, mìsto Ivanèice, se v letošním roce rozhodl
pro opravu kašny a rekonstruování všech kamenných prvkù. Na zák-
ladì zpracovaného stavebnì historického a restaurátorského prùzku-
mu byl zpracován projekt se zámìrem obnovy. Bylo nutné zhotovit
novou nádrž z umìlého pískovce vèetnì støedového sloupku a sochy.
Na základì vyjádøení Národního památkového ústavu v Brnì nebyla
jiná varianta záchrany památky možná. Celá rekonstrukce stála milion
korun, z toho 250 tisíc byla dotace z Fondu na obnovu kulturních
památek. V souèasné dobì je kašna dokonèena. Pøítok vody do kašny
je øešen cirkulací, to znamená, že voda pro chrlièe bude znovu použí-
vána. Kolaudace probìhne v pátek 19. listopadu.                     /mask/

foto: mask

50000,-
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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

jen do konce roku 2004!
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XX/Miroslav/ Mìsto Miroslav
bylo po mnoho desetiletí pøiro-
zeným spádovým centrem pro
okolní obce. Proto vedení mìsta
Miroslavi iniciovalo schùzku
starostù regionu s tím, že pokud
bude zájem, stanou se porady
pravidlem pøi øešení spoleèných
problémù a pøedávání nabytých
zkušeností. Ukázala se skuteènost
nezbytných spoleèných postupù,
proto bylo navrženo starosty
založení dobrovolného svazku
obcí - Mikroregion Miroslavsko.
Spoleènì ho tvoøí obce Damnice,
Hostìradice, Jiøice u Miroslavi,
Miroslavské Knínice, Našimìøice,
Suchohrdly u Miroslavi a  Miroslav.
XXNa ustavujícím zasedání byl
pøedsedou správního výboru
zvolen starosta Miroslavi Ing.
Augustin Forman. Mikroregion
hájí zájmy 7.500 obyvatel a zau-

jímá rozlohu cca 10.000 ha. Leží
v severozápadní èásti okresu
Znojmo a pøedstavuje málo
lesnaté, mírnì zvlnìné jihový-
chodní svahy Jevišovické pahor-
katiny s pøechodem do Dyjsko-
svrateckého úvalu. Z ekonomické
základny na území mikroregionu
není situován žádný vìtší prù-
myslový podnik a jeho charakter
je tedy zemìdìlský. 
XXCílem mikroregionu je spo-
leèný postup v øešení nezamìst-
nanosti, dopravní obslužnost,
zimní údržba a podpora školství.
Konkrétním pøípadem je bránit
ve výstavbì vìtrných elektráren
na územích, které sousedí s ka-
tastrálním územím obcí mikrore-
gionu. Potencionálem rozvoje
jsou historické památky a pra-
videlné kulturní akce. Mikro-
region není turisticky pøíliš znám,

je využíván spíše jako prùjezdná
trasa cykloturistù po Mo-ravské
vinaøské stezce. Tento fakt je
dùležitý zejména k dalšímu
rozvoji navazujících služeb. Celý
tento mikroregion doufá, že do-
stane potøebné finance na dovybu-
dování infrastruktury pro turisty,
ale i obèany. Jde o bazény, ubyto-

vací kapacity, gastronomii, památky
a kulturu. Cílem je nabídnou tu-
ristùm kulturní a spoleèenské
vyžití. Je myšleno i na rodiny
s dìtmi, aby byly zabezpeèeny
jejich potøeby.
XAktuální novinkou je vstup
obce Morašice do sdružení obcí
Mikroregionu.                     /jak/

XX/Moravský Krumlov/ Mìsto
Moravský Krumlov má zpracova-
nou vyhlášku o nakládání s odpady
a v souèasné dobì je zajištìn pra-
videlný svoz pro tøídìné odpady,
plasty, sklo a papír i ostatní komu-
nální odpad. Nadále se vìnuje
separaci komunálního odpadu, o
èemž svìdèí i pozornost k samot-
nému systému sbìru a recyklaci
konkrétních druhù odpadù. V le-
tošním roce prostøednictvím své
pøíspìvkové organizace TaZS
mìsto poøídilo a rozmístilo
dvacet sbìrných nádob na tøídìní
odpadu. Jsou barevnì rozlišeny,
žluté na plasty, zelené na sklo.
Modré na papír chybìjí. Není to
náhoda, ale úmysl. Nikdo nechce
zabraòovat obèanùm papír tøídit,
jde jen o technickou záležitost.
XXØeditel TaZS pan Kubík nám
k tomu øekl: „Kartony a velko-

objemový balicí papír nikdo pøes
malý otvor do kontejneru nedo-
stane. I kdyby se to podaøilo, už
tam nìkdo další nic nedostane.

Drobný papír z letákù mnoho lidí
netøídí a svázané noviny se válejí
vedle. Ze zkušenosti víme, a to je
nejzávažnìjší, že do nich lidé hází

kde co, jen ne papír. Bohatì staèí
zkušenosti se sklem a plasty.
Pro pár neukáznìných obèanù
nebudeme kupovat tøídièku za 30
milionù, jako v nìkterých mìs-
tech. Pokud je obèan ochoten
papír donést do kontejneru, tak
jsme pøesvìdèeni, že zhruba jed-
nou za mìsíc ho mùže odvézt
do Sbìrného dvora. Od toho je
zøízen. Nainstalování kontejnerù
na papír nedoporuèil odbor život-
ního prostøedí v pøi MìÚ Morav-
ský Krumlov pøedevším na zá-
kladì zkušeností z okolních mìst.“
XXZávìrem lze již jen konstato-
vat, že kdo má upøímný zájem
odpad tøídit, bude to dìlat i na-
dále a mùže papír nosit do Sbìr-
ného dvora. Postoj mìsta je
pochopitelný a za absenci kontej-
nerù podìkujme spíše tìm ménì
zodpovìdným spoluobèanùm.  /jak/
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

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

Záchranáři v rychlé akci 
XXDDM Ivanèice pøipravil pro dìti i dospìlé zábavné odpoledne se
záchranáøi. Vìtšina složek integrovaného záchranného systému
pøedvedla na Palackého námìstí ukázky své práce pøi zachraòování
lidského zdraví a života. K vidìní toho bylo opravdu mnoho.
XXZásahová jednotka Policie ÈR Brno - Dukovany pøedvedla ukázku
zadržení pachatele ve voze a v budovì. Dìti si nechávaly sejmout otisky
prstù. Diváci starší 12 let si mohli vyzkoušet simulátor nárazu
a vyšetøit zrak. Jak perfektnì odvádìjí práci, dokázali zase Jihomo-
ravští kynologové se svými ètyønohými svìøenci. K vidìní byl též
kompletnì vybavený sanitní vùz. Ten, kdo se zajímá o historii, mìl
možnost shlédnout ukázku dobrovolných hasièù z Neslovic „Hašení
požárù na pøelomu století“. Bleskový zásah likvidace požáru vozidla
pøedvedl Hasièský záchranný sbor Ivanèice. Zde pomohly i funkèní
miniatury hasièských vozù ze Støelic, které uhasily malou maketu hoøí-
cího domeèku. Nìkolik stovek zúèastnìných zaujal i pøílet vrtulníku,
pøi kterém pøedvedla osádka slanìní, zakotvení zranìného a vytažení
se záchranáøem zpìt do vrtulníku. Bìhem celého odpoledne záchranáøi
ochotnì odpovídali na dotazy návštìvníkù a pøedvádìli svá vozidla
a veškeré vybavení. Dìti si také mohly vyzkoušet svou zruènost pøi jízdì
na elektrokárách. Tato akce mìla obrovský ohlas, i pøes nepøíznivé
poèasí se jí zúèastnilo kolem 1000 lidí.              Mgr. Jana Heømanová

Chryzantémy v Ivančicích
XX/Ivanèice/ O víkendu 23. a 24. øíjna probìhla tradièní výstava
chryzantém v sále Besedního domu v Ivanèicích. Tuto výstavu uspoøá-
dalo sdružení Chryzantéma, organizace Jižní Morava. Po dobu konání
výstavy byl zajištìn prodej tìchto osobitých kvìtin. Bylo možné získat
informace o pìstování chryzantém na zahrádce i v bytì. O úspìchu
akce svìdèil velký poèet návštìvníkù, kteøí pøijeli i z okolních mìst.
To zavazuje organizátory k tomu, aby se s uspoøádáním této výstavy
pokraèovalo i v pøíštím roce.                                                      /jak/

Kontejnery na papír v Krumlově zatím nebudou

Představujeme mikroregion Miroslavsko

Cvičení krizového štábu
Dne 27.10.2004 probìhlo v Jaderné elektrárnì Dukovany štábní

cvièení krizového štábu a technického podpùrného støediska,
zamìøené na provìøení schopnosti uvedených složek øešit
mimoøádnou událost podobného rozsahu, jaká byla simulována pøi
souèinnostním cvièení HORIZONT 2004. V rámci cvièení byly
provìøeny technické prostøedky pro informování Státního úøadu
pro jadernou bezpeènost a styèných míst integrovaného záchran-
ného systému ÈR. V rámci cvièení byla prakticky provìøena akce-
schopnost krytových družstev. Cvièení bylo ukonèeno ve 14:45
hod. Všechny cíle cvièení byly splnìny.        /Ing. Jaromír Støecha/

kde nás najdete ?

PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

Moravský Krumlov
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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

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

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

PPPPřřřř iiii jjjj tttteeee     ssss iiii     vvvvyyyybbbbrrrraaaatttt
zzzz     nnnnaaaaššššeeeehhhhoooo     bbbboooohhhhaaaattttééééhhhhoooo     mmmmeeeennnnuuuu

: pobytové zájezdy do teplých krajin
: hory, lyže, sáňky, snowbord

: lázeňské a rekreační pobyty v ČR a SR
: Silvestr u nás i ve světě

VÁNOČNÍ  POBYTY - ČESKÁ REPUBLIKA
Šumava - hotel KRAMOLÍN snídaně 19.12. - 26.12. 5.110 Kč/os.
Krušné hory - hotel ARNICA polopenze 19.12. - 26.12.               3.830 Kč/os.
Krkonoše - hotel TEREZA polopenze 23.12. - 29.12.               5.800 Kč/os.
Jeseníky - penzion REJVÍZ polopenze 19.12. - 26.12. 2.690 Kč/os.
Beskydy - hotel RÁZTOKA snídaně 23.12. - 26.12.               2.780 Kč/os.

VÁNOČNÍ  POBYTY - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Vysoké Tatry - hotel STAVBÁR polopenze 22.12. - 29.12.               3.980 Kč/os.
Belianské Tatry - hotel MAGURA polopenze 22.12. - 29.12.               3.980 Kč/os.
Malá Fatra - vila KAMILA polopenze 20.12. - 26.12.               4.490 Kč/os.

SILVESTROVSKÉ  POBYTY - ČESKÁ REPUBLIKA
Šumava - hotel ANTÝGL polopenze 26.12. - 1.1.                    3.870 Kč/os.
Mariánské Lázně - hotel POLONIA plná penze 28.12. - 2.1.                    5.720 Kč/os.
Orlické hory - KUNŠTÁTSKÝ MLÝN polopenze 27.12. - 2.1.                    2.840 Kč/os.
Luhačovice - penzion SOVA polopenze 27.12. - 2.1.                    3.380 Kč/os.
Moravský kras - chata MACOCHA polopenze 30.12. - 2.1.                    1.440 Kč/os.
Beskydy - horská chata KOZUBOVÁ polopenze 26.12. - 2.1.                    4.070 Kč/os.

SILVESTROVSKÉ  POBYTY - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Pieš any - hotel SLŇAVA polopenze/bazén zdarma 29.12. - 2.1.                    5.830 Kč/os.
Malá Fatra - penzion UDMILA vlastní vaření 25.12. - 1.1.                    3.720 Kč/os.
Roháče - ubytování v soukromí vlastní vaření 27.12. - 2.1.                    2.080 Kč/os.
Tatranská Štrba - ub. v soukromí vlastní vaření 26.12. - 2.1.                    3.180 Kč/os.
Belianské Tatry - hotel MAGURA polopenze 29.12. - 2.1.                    4.260 Kč/os.
Vysoké Tatry - hotel STAVBÁR polopenze 29.12. - 2.1.                    4.260 Kč/os.
Tatranská Lomnica - ub. v soukromí vlastní vaření 27.12. - 2.1.                    2.570 Kč/os.

SILVESTR V ULICÍCH  VÍDNĚ !!!!
Bus Brno bez stravy 31.12.                               375 Kč/os.

CESTY ZA VÁNOČNÍMI NÁKUPY
Vídeň - bus Brno 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 330 Kč/os. (295 Kč/senior, student)
Norimberk - bus Brno 03. - 05.12.                                               1.950 Kč/os.
Mnichov - bus Brno 10. - 12.12.                                               1.790 Kč/os.
Budapeš  - bus Brno 17.11., 11.12.           595 Kč/os. (525 Kč/senior, student)
Budapeš  - Ostřihom - bus Brno 11.- 12.12.                                                 1590 Kč/os.

PPRROODDEEJJ    ZZÁÁJJEEZZDDŮŮ
ZZIIMMAA    22000044    --     22000055



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

Následující nominace na Sportovce roku přišly po uzávěrce soutěže. Na základě rozhodnutí
sportovní komise byly dodatečně zařazeny. 
Dobeš Dominik, TJ Moravský Krumlov tenis

Nejlépe bodovaný žák (dvouhra: 6 zápasů - 6 vítězství, čtyřhra: 6 zápasů - 6 vítězství)
Kopečková Kamila, Sokol MK a AŠSK ZŠ Ivančická gymnastika

2. místo - Mistrovství ČR, 3. místo - kategorie družstev - Mistrovství ČR, 1. místo - krajské přebory,
2. místo - krajské finále pódiových skladeb

Weiserová Martina, AŠSK Gymnázium MK atletika
1. místo - okresní přebor, 1. místo - středoškolský pohár, 9. místo - Halové mistrovství Moravy a Slezska 

Kolektiv gymnastek, AŠSK Gymnázium MK gymnastika
2. místo - krajské kolo ve sportovní gymnastice středních škol, 2. místo - celostátní kolo středních škol 
ve sportovní gymnastice 

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

AC M. Krumlov ve spolupráci se Sportovní komisí 
při MěÚ MK pořádá anketu o nejlepšího sportovce
do 23 let.  Ke slavnostnímu vyhlášení dojde na gala-
večeru za účasti hostů: sportovců, kteří se zúčastnili
olympijských her 2004 v Athénách: Filip Ospalý
a Renata Berková (triatlon), Zuzana Hlavoňová,
Svatoslav Tón, bronzový medailista Jaroslav Bába
(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

GGGG AAAA LLLL AAAA VVVV EEEE ČČČČ EEEE RRRR
SSSS    VVVVYYYYHHHHLLLLÁÁÁÁŠŠŠŠEEEENNNNÍÍÍÍMMMM    SSSSPPPPOOOORRRRTTTTOOOOVVVVCCCCEEEE    RRRROOOOKKKKUUUU

ZŠ Ivančická Moravský Krumlov pořádá 12. listopadu

SETKÁNÍ   S   OLYMPIONIKY  ČR
14.00 - beseda s olympioniky v tělocvičně ZŠ
15.30 - autogramiáda

GALAVEČER
18.00 - vyhlášení sportovce roku mládeže MK

za rok 2004 v kinosále MK.

XX/Bohutice/ Vedení radnice
ve spolupráci s místními vinaøi
plánuje aktivnì rozvinout vinaøs-
kou turistiku. V této vinaøské
obci v severní èásti znojemské
oblasti doposud není možnost
pøíchozí turisty pozvat na skle-
nièku dobrého vína. To by se mìlo
zmìnit po dobudování obecního
vinného sklepa. Projektovì je zpra-
covaná pøístavba historického
sklepa, která by mìla sloužit jako
spoleèenská místnost s 50 místy
ke stylovému pohoštìní a sezná-
mení turistù s produkcí místních
vinaøù. Jak øekl starosta Bohutic
Rudolf Rozboøil: „Zažádali jsme
o dotaci u Sdružení regionálních
operaèních programù na do-
stavbu v pøedpokládané èástce 2,5
milionu korun. Jednalo by se o
významnou podporu i s ohledem
na cykloturistiku, která vede pøes
naši obec. Uvažuje se i o ubyto-
vacích kapacitách. Sklep by pro-

vozovali místní vinaøi. Vznikl by
tak ucelený areál s tenisovými
kurty, koupalištìm a obèerstve-
ním v pøíjemném prostøedí èásti
zámeckého parèíku.“ Místní
vinaøi tuto aktivitu vítají.

XXNavštívili jsme zdejšího drob-
ného pìstitele pana Pavla Sedmeru,
a popovídali si o tom, jak situaci
ve vinaøství vnímají drobní pìs-
titelé. „Máme rodinné vinaøství
pouze pro vlastní spotøebu a jako
zálibu. Naše vinice je na vinièní
trati U Svatého Michala, místnì
zvaná Michálek se zhruba 1.000
hlavami. Pìstujeme osm druhù
odrùd, ale nejvíce pøevažuje Velt-
línské èervené rané a Muškát
moravský. Hrozny zpracováváme
ve sklepním hospodáøství. Letošní
úroda je slabší, ale cukernatost
dosáhla 19°. Oproti roku 2003 je
výnos menší. Je to i tím, že
loòský rok byl výjimeènì dobrý.
S našimi víny jezdíme i na vý-
stavy. Letos na jaøe náš Siegr
získal zlatou medaili na 24. vý-
stavì vín ÈD SDC Brno. Drobné
pìstitele, a tím myslím nejen nás,
trápí složitá legislativa EU. Je to
témìø likvidaèní. Dìláme to jen
jako zálibu pøi zamìstnání, jinak
to nejde. Dostavìní obecního
sklepa rozhodnì vítáme, prospìje
to místním vinaøùm i samotné
obci.“ øekl Sedmera.            /jak/

Obecní sklep bude určen i pro turisty

XX/Moravský Krumlov/ Na základì souèasné situace v mìstské
pokladnì a èasové tísni nestihne mìsto postavit dotovanou èást høištì
z projektu Partnerství 2004 do konce tohoto roku. Z tohoto dùvodu
bylo rozhodnuto, že budou dotaèní peníze, které již byly pøevedeny
na úèet mìsta, vráceny a výstavba høištì se tak odsune do pøíštího roku.
XXV polovinì letošního roku mìsto Moravský Krumlov aktivnì
vstoupilo do jednání s dotaèním fondem, který vyhlásil projekt
Partnerství 2004. Ten spoèívá ve vzájemné spolupráci Policie ÈR
a mìsta Moravský Krumlov. V rámci této spolupráce se uvažovalo
o vybudování kamerového systému a víceúèelového høištì. Na tyto
akce mìli být vyèlenìny finance pøedevším z tohoto dotaèního progra-
mu. Celé záležitosti se aktivnì vìnovala místostarostka Marie
Valachová, která na základì pøedložené dokumentace docílila
schválení dotace ve výši témìø 300 tisíc korun. Peníze mìly jít na
vybudování skateboardových pøekážek na víceúèelovém høišti v loka-
litì Sídlištì. Na kamerový systém dotaèní peníze nebyly uvolnìny.
I pøes tento dílèí neúspìch je tøeba zdùraznit, že mìstem pøedkládané
projekty jsou pøipravovány preciznì a v nesèetném množství žádostí
mají šanci na schválení.                                                           /mask/

Peníze určené na výstavbu
hřiště musí být vráceny

ZŠ Ivančická Moravský Krumlov pořádá 12. listopadu

foto: jak

KKAATTAALLOOGG  FFIIRREEMM  22000055
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2005

Redakce Zrcadla
Růžová 39, Knížecí dům

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

V KATALOGU
NALEZNETE:

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

UUUU ZZZZ ÁÁÁÁVVVV ÌÌÌÌ RRRRKKKK AAAA     1111 6666 ....     LLLL IIII SSSS TTTT OOOO PPPPAAAA DDDD UUUU
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Pane starosto, mùžete nám v krát-
kosti pøiblížit Vaši obec ?
Pøedevším, naše obec leží severnì
od Znojma u hranice okresu ve
smìru na Námìš• nad Oslavou.
Pùvod a vznik obce se datuje do
12. století. V prùbìhu let nám tu
pøedci zanechali historicky cenné
objekty. Byla jím pùvodní vodní
tvrz obehnaná pøíkopem, na je-
jímž místì byl postaven nejprve
tøístranný zámek. Po roce 1898
bylo Robertem Goldschmidtem
dobudováno severozápadní køídlo
nynìjšího zámku. Roku 1866
byla postavena kaplièka z cihel
zboøeného glorietu, velmi zají-
mavá je stavba kostela Panny
Marie v moderním stylu. Máme
tu technické památky po býva-
lých mlýnech i vodní elektrárnu.
Turisticky nejzajímavìjší je údolí
øeky Rokytné, která tvoøí èetné
zákruty v hlubokém, místy až ka-
òonovitém terénu. Díky pøekrásné
pøírodì tu bylo vybudováno nìko-
lik rekreaèních støedisek. Množství
zajímavých cest bylo podnìtem
ke vzniku „Nezvalovy stezky“. 
Co podle Vás nejvíce trápí samo-
správu a obèany?
Je to jednak nedostatek financí,
a problémy s vodou, ve které je
vysoký obsah dusiènanù. Teï

budeme potøebovat výjimku. A
do budoucna je dvojí øešení.
Buï dovést vodovod z Ratišovic,
kde dusiènany nejsou, a nebo
postavit velkou úpravnu vody za
zhruba 1,5 milionu. Také máme
èást obce ještì se starým vodovo-
dem, který budeme muset rekon-
struovat. V místní èásti Dobro-
nice, kde žije asi 85 obyvatel,
musíme udìlat kompletnì nový
vodovod. Tam lidé používají
pouze vlastní studnì. Dále to jsou
chodníky a cesty. 
Pøedstavitelé JEDu poskytují
dotace obcím. Získali jste nìjaké
i Vy? Jak jste na tom s financemi?
Co se týká ÈEZu, ten zhruba do
poloviny devadesátých let rozdá-
val peníze, a byl pomìrnì štìdrý.
Minulý starosta od ÈEZu peníze
dostal. Ovšem závìrem devade-
sátých let a zaèátkem tohoto sto-
letí to bylo slabší. Až v poslední
dobì bych øekl, že se zaèíná ruka
otevírat díky Energoregionu
2020, ze kterého jsme napøíklad
v minulém roce dostali dvoje
elektronické brány pro školu,
a v letošním roce vybavení pro
hasièe. To je jedna záležitost. Také
jsme loni zažádali nadaci Duho-
vá energie o finanèní podporu na
rekonstrukci obecního rozhlasu.
Ta nám poskytla sto tisíc korun.
V souèasné dobì probíhá jeho
oprava, kterou budeme muset
samozøejmì doplatit ze svého.
Obecní kasa je na tom špatnì,
protože v minulých letech se
hodnì budovalo. Máme plyn,
vodovod, kanalizaci a èistièku,
postavené byty, ale jsme také
zadluženi. Takže peníze, které
dostáváme, staèí tak na pokrytí
bìžného provozu, to znamená
odpady, elektrika a splátky dluhù.
My z našeho roèního rozpoètu
splácíme 2,5 milionù korun velký

dluh. Tzv. dluhová služba je u nás
špatná. V souèasnosti bychom již
tìžko dosáhli na dotace, nebo jiné
úvìry v pøípadì investièní akce. 
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
Prioritní je, jak už jsem pøedeslal,
zbavit se dluhù. V souèasné dobì
je to hypotéka na bytovky, která je
na 20 let a platí se šestým rokem.  
Jak spolupracujete se svými
sousedy v kraji Vysoèina?
My s krajem Vysoèina nemáme
nic moc spoleèného. Na hranicích
naší obce je souèasnì hranice
okresu i kraje. Máme spád na Zno-
jemsko, nahoru na Tøebíèsko ne.
Jen se dvakrát do roka setkávají
starostové okolních obcí v rámci
pozvání JE Dukovany. 
Jaká je u Vás situace se zamìst-
naností a možnostmi malého
a støedního podnikání?
Situace se zamìstnaností je špat-
ná. My se pohybujeme dost vysoko
nad deseti procenty nezamìstna-
nosti. Je to zpùsobeno pøedevším
tím, že tu dávají lišky dobrou noc.
A• se podíváte na všechny strany
tj. Moravský Krumlov, Znojmo,
Tøebíè, Moravské Budìjovice,
tak je vzdálenost dvacet a více
kilometrù. Prùmysl v okolí žádný
není, kromì elektrárny. Lidé musí
všude dojíždìt a to je závislé na
dopravní obslužnosti. Máme tu
sice drobné firmy, ale to zamìst-
nanost nevyøeší, je to jen pro pár
lidí. Dost nám pomohl Ústav
sociální péèe, který má asi pat-
náct zamìstnancù. 
Zmìnilo se nìco ve Vaší práci
po vstupu do EU? 
Po vstupu do EU se toho pro nás
nezmìnilo mnoho. Má to i sou-
vislost se zavedením krajù. Ako-
rát pøibylo papírování a práce.
Spousta tabulek a nesmyslných
dotazníkù, které se musí vyplòovat. 

Jste èleny mikroregionu, dosáh-
nete na dotace z fondù EU?
Jsme èleny mikroregionu Sever
Znojemska, v nejsevernìjší èásti
okresu, do kterého patøí jedenáct
obcí. V souèasné dobì se zpraco-
vávají projekty. Do budoucna se
chceme vìnovat hlavnì vodì,
protože øada obcí nemá vodovod
vùbec, nebo jen ve velmi malé
èásti. Poèítáme i s tím, že by-
chom využili fondù Evropské Unie.
Vím, že v rámci tohoto mikrore-
gionu se rozšiøuje plynofikace
do Újezdu, ten má asi 85 obyvatel
a není doposud plynofikován.
Jak vnímáte letošní volební
podzim?
Letošní volební podzim je velice
tìžký, protože když vezmete
doplòovací volby do senátu par-
lamentu ÈR, hned dvì kola za
sebou a volby do zastupitelstva
kraje, tak je to pøíliš nároèné. Co
bych snad vytknul nadøízeným
orgánùm, jsou finance na zajištìní
voleb. Nedávají málo, dávají dost,
ale je urèen zpùsob èerpání. My
bychom dokázali tyto prostøedky
využít daleko lépe a úèelnìji,
kdyby nám neporouèeli z kraje,
jak je vynaložit. 
Na co se mùžeme tìšit v oblasti
kultury a sportu?
S kulturou a sportem to u nás
není pøíliš slavné. Je pravdou, že
fotbalisti hrají okresní pøebor.
Máme tu sice velký sál, ale maxi-
málnì udìláme jako obec oslavu
Silvestra, myslivci zorganizují
jeden ples, škola udìlá jeden
ples, a upoøádají se tu bìhem
roku tøi až ètyøi zábavy, jinak se
tu nic nedìje. Lidé prostì nemají
zájem nìco organizovat, spíš si
sednou k televizi, nebo jdou do
hospody na pivo. Aby pro obec
nìco uspoøádali, o to není zájem.
Dìkuji za rozhovor Martin Sklenáø

Zeptali jsme se: Jaroslava Blahy, starosty Tavíkovic

Jaroslav Blaha - Tavíkovice

Zámek Oslavany úspěšně
završil turistickou sezonu
XX/Oslavany/ V novì zrekonstruovaném zámku Oslavany byla pro
tento rok ukonèena turistická sezona. Od 1. kvìtna do konce záøí byly
v jižním køídle zámku instalovány dvì stálé muzejní výstavy. Jedna
s názvem Hornictví a energetika v regionu Rosicko-Oslavanska.
Expozice je prùøezem historie hornictví, energetiky, geologie a minera-
logie. Jak rostlo uhlí, vývoj hornického øemesla, maketa dùlní chodby
s rubáním ve skuteèné velikosti. První parní elektrárna na Moravì,
historické elektrospotøebièe a výstava lampových radiopøijímaèù. Ve
druhé èásti je Hasièské muzeum, ve kterém se nachází historická
hasièská technika, koòské støíkaèky, èerpadla, uniformy a výzbroj.
Prohlídky s odborným výkladem po celém objektu zámku konèí
v prostorách zámeckého pivovaru, který zachovává klasické technologie
ve zpùsobu výroby piva. Jak nám sdìlil místostarosta Mgr. Miloš Musil:
„Opravdu jsme neèekali tak velký zájem o stálé expozice a historii zámku.
Provádí se již tøetím rokem, ale letos byla rekordní návštìvnost. Objednané
zájezdy provádíme i po sezonì, a je nabito. Na úøad nám chodí dìkovné
dopisy plné uznání. V pøíštím roce budeme muset prodloužit sezonu.“  /jak/

Kapitální úlovek z Vranova

XX/Region/ Nádherný úlovek se podaøil panu Mgr. Otomaru Nìmcovi,
øediteli základní školy v Ivanèicích. Na Vranovské pøehradì - Faráøce
chytil 30. øíjna štiku o váze 23 kilogramù a délce 126 cm. Tohoto
„malého žraloka“ zdolával deset minut. Jako návnada mu posloužily
dvì kulièky do polévky. „Na podzimní prázdniny jsme se s rodinou
vypravili na rybolov na Vranovskou pøehradu. Hned po pøíjezdu jsme
dostali informaci, že berou kapøi. Všude kolem nás rybáøi kapry opravdu
chytali. Mnì i synovi se však i pøes vydatné krmení nedaøilo a od
støedy do soboty do rána jsme žádného kapra nechytili. Vysvìtlení
pøišlo v sobotu 30. 10. ráno. Asi v 8.15 hodin se mi podaøilo po deseti
minutovém boji, za pomocí syna s podbìrákem, ulovit velkou štiku. Ta
byla pøíèinou toho, že na místo, kde mìla své teritorium, se žádný kapr
nedostal. Úlovek stál za to a vynahradil nám neúspìch pøi lovu kaprù.“ /jak/

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

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

OFSETOVÝ TISK
knihtisková rotačka
rotačkové číslování 
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce

Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty

NNeemmuussííttee
cchhooddiitt  ddaalleekkoo  !!

foto: O. Nìmec

NOVOROČENKY
Nečekejte
na poslední chvíli

Přij te si vybrat
z nových vzorů

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

Tiskárenská 439, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281, GSM: 777 769 809



XX„My cíle došli jsme, poutníci
znavení, kraj míru našli jsme, prostí
èi slavení. Odtud vám kyneme:
pøijïte sem za námi.“ (J. Vrchlický) 
XXDruhý listopad je Památkou
zesnulých. Lidovì je nazýván
poetiètìji - „Dušièky“. Vzpomí-
náme na své zemøelé. Podle lidové
víry vystupují v podveèer Dušièek
duše zemøelých z oèistce, aby si
aspoò jednou v roce odpoèinuly
od muk. Køes•anské høbitovy
zkrásní. Hroby jsou uklizeny, vy-
zdobeny kvìtinami a vìnci. Kdo
pøijde ke hrobu, rozžehne svíci.
Celek je pùsobivý, slavnostní a
dùstojný. Naše dnešní expedice
však zamíøí na jeden zapomenutý
høbitov. Do míst, kde nám nic
nepøipomíná úèast živých. Kam
nikdo nepøijde zapálit svíèku, pro-
tože žádní pøíbuzní tìch mrtvých
již dávno nežijí. Projdìte se s námi
židovským høbitovem v Morav-
ském Krumlovì. Svíèky ani kvì-
tiny s sebou nebereme, jen pár
kamínkù, které položíme na hrob
tìm, o kterých alespoò nìco víme.
XXŽidovský høbitov v Moravs-
kém Krumlovì je jednou z mála
dodnes dochovaných židovských

hmotných památek. Posledním
mlèenlivým svìdkem staleté pøí-
tomnosti zdejší židovské komunity.
Kamenným archivem, chcete-li ka-
mennými matrikami, nebo• ty psané
byly nacisty nenávratnì znièeny. 
XXKrumlovský židovský høbitov
se  rozprostírá  na  severozápadním
okraji mìsta, v prostoru mezi zámec-
kým parkem a ulicemi Znojemská
a Ivanèická. Na høbitov vedou dvì
branky. Høbitov je obehnán zdí,
která je místy rozpadlá. Na  jihový-
chodní  stranì høbitova stojí bývalá
obøadní  síò. V 50. letech byla
pøestavìná k obytným úèelùm. 
XXNež vejdeme na høbitov,
zazvoníme a ohlásíme se u bývalé
dlouholeté správcové høbitova,
paní Vìry Kavalcové. Na høbitov
vcházíme branou ze Znojemské
ulice, dveøe jdou otevøít docela
ztìžka, možná proto se ani neza-
mykají. Dveømi druhé branky se
na høbitov dostat nedá, je uzavøe-
na. Nuže vstoupíme, na první
náhrobky narazíme teprve po
chvíli. Tato èást høbitova témìø
zeje prázdnotou. Neprošlapanou
cestou postupujeme dále, z trsù
trávy, porostu barvínku a bøeè•anu

vyrùstají kamenné pomníky. Jejich
poèet narùstá, blížíme-li se do støe-
du høbitova. 
XXValná vìtšina náhrobkù je
pokácena nebo dlouhými vìky
rozmanitì naklonìna. Na celé
ploše høbitova (1,2 ha) mùžeme
najít na ètyøi stovky náhrobkù.
Dobu vzniku židovského pohøe-
bištì nelze s urèitostí stanovit.
Nejstarší èitelný náhrobek pochází
z roku 1613 a poslední z období
relativnì nedávného - z roku 1937.
Židovské náhrobky jsou provede-
ny z rùzných materiálù. Náhrobky
ze 17. - 18. století pøevážnì z pís-
kovce, slepence a výjimeènì z vá-
pence. Mladší náhrobky jsou vyro-
beny z kamenicky cennìjších
materiálù - èerné leštìné žuly
a mramoru. Od poloviny 19. sto-
letí se židovské náhrobky tvarovì
neliší od bìžných náhrobkù
køes•anských. Starší, pískovcové
náhrobky pùsobí tajemnì a mys-
ticky. Z nìkterých novìjších se
stávají „výkladní skøínì“ majet-
kových pomìrù rodiny. Ironií
osudu právì tyto náhrobky nejvíce
lákají  zlodìje a vandaly.
XXŽidé nazývají  náhrobky „Eben
zichron“ - „kameny vzpomínek“.
Židovské náhrobní nápisy byly až
do poloviny 19. století psány
výhradnì v hebrejském jazyce.
Pozdìji jsou pøevážnì dvojjazyèné
hebrejsko-nìmecké. Uvádí se jmé-
no a tituly zemøelého, jeho funkce
v židovské obci, pochvalné výroky
o jeho dobrých vlastnostech, popø.
výroky vyjadøující zármutek nad
jeho skonem, datum úmrtí nebo
pohøbu podle židovského letopoè-
tu a požehnání pro posmrtný život.
Datum narození nebylo až do
poloviny 19. století udáváno.
Mìlo se tak dostát citátu: „Dobré
jméno je nad výborný olej a den
smrti nad den narození“. Naproti
tomu je buï pøímo nebo opisem
uveden vìk zesnulého „stár a sytý
dnù“, „zemøel v utìšeném stáøí“.
V nápisech zesnulých žen bývá
pøedevším vyzvihována role ženy
coby manželky a matky „koruna své-
ho muže a ozdoba svých dìtí …“
Nápis je zpravidla zakonèen
zkratkou citátu „nech• je duše
pojata do svazku živých“.
XXMnohé z náhrobkù nemají
kromì písma žádnou zvláštní výz-
dobu, naproti tomu jiné jsou
bohatì èlenìny a zdobeny. Nìkteré

prvky výzdoby nesou symbolické
sdìlení. Na krumlovském høbitovì
jsou èastìjšími symboly napø: kon-
vice, koruny, jeleni, lvi, žehnající
ruce, listy, piniové šištice, vinné
hrozny aj. 
XXKoruna není, jak se nìkteøí
zlomyslní pseudo-vykladaèi snaží
interpretovat, znakem odvìké ži-
dovské touhy po ovládnutí svìta,
její pøíbìh je daleko krásnìjší.
Každý èlovìk v skrytu duše touží
získat alespoò jednu ze tøí korun:
Korunu moudrosti (vzdìlání), Ko-
runu knìžství (duchovní a spo-
leèenské vìdy, filozofie), Korunu
království (kariéra, úspìch, váž-
nost u druhých). Na tom pøeci není
nic špatného. Nade všemi se však
vznáší Koruna dobrého jména -
dobrá povìst, a ten kdo opouští
tento svìt korunován touto koru-
nou, zvítìzil nade všemi... Koruna
na náhrobku je tedy znakem mou-
drosti, znalosti tóry a nebo pøipo-
mínkou záslužného a obìtavého
života - korunou dobrého jména.
XXNìkteré symboly v sobì skrý-
vají jméno, nebo pøíjmení zes-

nulého. A tak tradiènì lev bývá
spojován se jménem Juda (nebo
Arje), hadí motivy se jménem
Dan, jeleni se jménem Neftali
(Cvi, Hirsch, Jelínek), ratolest
patøí Josefovi, vlk Benjaminovi
apod. Veškerá „zvíøecí symbolika“
vychází ve svých koøenech z Bible
(Jakobovo požehnání 12 synùm). 
XXJiné symboly odpovídají „syna-
gogální" funkci zesnulého, tj.
postavení a úkolùm, které zastával
v liturgickém životì židovské
komunity. Jedná se o známé

„žehnající ruce“ tzv. „duchan“. Jsou
znakem potomkù biblického rodu
kohenù = knìží, kteøí byli spolu
s levity dìdiènými služebníky v Jeru-
zalémském chrámu. Levity sym-
bolizuje souprava konve a mísy.
Než knìz požehnal, mìl mu levita
rituálnì omýt ruce vodou, kterou
mu nad mísou nalije z konvice.
XXŽenské hroby jsou dekorovány
motivy plodnosti - piniová šištice,
vinný hrozen, granátové jablko. Zlo-
mený strom symbolizuje pøetrženou
nit života. Podobný význam má
svíce - symbolika lidského života.
Symbolem smutku bývá smuteèní
vrba, palmová ratolest,  list. 
XXNovìjší náhrobky sice pøejí-

mají pùvodní symboliku, ovšem již
vyprázdnìnou, jen jako dekoraci. 
XXŽidovský zvyk dávat na hroby
kamínky je prastarý. Zavede nás
až do èasù biblických. Když Židé
putovali pouští, pohøbívali své
zesnulé do hrobù, na které navršili
množství kamenù. Tìlo nebožtíka
tak bylo chránìno pøed dravou
zvìøí. Na poušti také nerostly
žádné kvìtiny, a tak zvedli ze zemì
kamínek, který položili na hrob.
Dìlají to tak dodnes. Zvyk vložit
pod kámen své pøání tak starý není.

XXKamínek pokládáme na hrob
rabína Jehudy ben Moše Kanna,
na jehož náhrobku již zapracoval
zub èasu tak, že zbylo jen nìkolik
málo písmen. Na hrob jeho ženy
Sáry, která mu leží po levici, na
hrob jejich dìtí Davida a Ester,
kteøí svùj vìèný sen sní opodál. Na
hrob manželù Jakuba a Pavlíny
Dormizrových, židovských šlech-
ticù z konce 19. století, majitelù
tulešického velkostatku. Jejich
hrobka byla opakovanì násilnì
otevøena, vykradena a zdevastována.
Na hrob manželù Schwarzových,
zakladatelù a majitelù krumlovské
tiskárny. Na hrob posledního krum-
lovského rabína Adolfa Hahna.
Na hrob Jindøicha Gluecksmanna,
jehož vnuèka Erna, jediná z krum-
lovských Židù pøežila holocaust. 
XXZapomenutý høbitov je místo
vhodné k rozjímání. Podnìtem
k pøemýšlení je blízkost smrti a za-
pomenutí. Nebo• je to pøesnì to,
co každého z nás èeká na konci
cesty. Je to také jediné, co nemù-
žeme zmìnit. Než však i po nás
zùstanou jen kamenné náhrobky
na zapomenutých høbitovech, mù-
žeme udìlat ještì mnoho a mnohé.
Kdosi slavný øekl: „Tímto svìtem
projdu jen jednou. Proto každé dobro
a laskavost, kterou mohu prokázat
kterékoli lidské nebo nìmé tváøi,
nech• neodkládám. Nebo• nepùj-
du již nikdy touto cestou.“
XXPøijmìte tento èlánek jako
pozvání k tiché návštìvì našeho
židovského høbitova. Budete pøe-
kvapeni jaké kulturní památky jsou
„oku krumlovákù“ skryty za høbi-
tovní zdí. Høbitov je pro veøejnost
pøístupný brankou u autobusové
zastávky „U parku“. Pøed vstupem
by jste se mìli ohlásit u paní Kaval-
cové (zvonek je u vstupní brány).
Mìjte na pamìti, že jste na pietním
místì, proto dodržujte stejná pravid-
la jako na køes•anských høbitovech.

Napsala a vyfotila Eva Grunová
Petrovice u M. Krumlova
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podniky • Úmrtí Studený

(nìm.)
Mlha Citosl.

strašení
Kozácký
náèelník •

Souèást
polévky

Høeb
do zdi

Agent

Stupeò
citlivosti

filmu

Znièený
(obecnì)
Pokrývka

Estonský
spisovatel
Popíchaný

Klam Remíza Písmeno
„L“

Hlava
(angl.) •

Ženské
jméno

Poloostrov
severní

Ameriky
Cupání

Avšak Pøedložka
12. den

mayského
mìsíce

Pøívoz Pøítok
Rýna • 3. díl

prvky

Ch. zn.
astatu
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souhlas
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Jelínka
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„R“

s háèkem
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Bývalá
italská
mìna

Japonský
císaø
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SPZ aut
Olomouce

Výrobce
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Zápisník
Ch. zn.
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Odrùda
kapusty
Zkratka

amperzáv.

Èeský
herec

Lesk

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Zanzibar, Tanzanie - je ostrov v Indickém oceánu.
Ve 12. století byl osídlen Peršany a Araby. Na
poèátku 16. století to bylo portugalské obchodní
støedisko. Od roku 1700 pak prosperující (viz
tajenka) ve východní Africe.

© /ap/

O židovském hřbitově v Moravském Krumlově

Bohatì zdobený náhrobek levity Jicchaka ben Jisrael z roku 1692

Symbol koruny dobrého jména

Detail výzdoby náhrobku z roku 1693 - stejný motiv jsme našli na náhrobku mìš•ana
ze sedmnáctého století v hostìradickém kostele.
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Halloween a lampiony

XX/Miroslav/ V Miroslavi 26. øíjna oslavili státní svátek Den vzniku
samostatného èeskoslovenského státu lampiónovým prùvodem a vý-
stavou prací dìtí prvního až ètvrtého roèníku ZŠ. Akce zaèala v odpo-
ledních hodinách strašidelnou výstavou v prostorách základní školy.
Pro veøejnost si uèitelé a žáci pøipravili vydlabané dýnì, které svítily
po chodbách, spolu s jinými strašidly, bubáky, duchy i tajemným hradem.
Pøesto se ani nejmenší dìti v doprovodu rodièù nebály. Po setmìní se
pøed budovou školy seøadil prùvod školákù a obèanù osvìtlený lampiony,
který se vydal pøed kulturní dùm. Tam zaznìla státní hymna a promlu-
vil místostarosta Roman Volf. Oslavu zakonèil ohòostroj.        /mask/

Zamykáme zahrádku
Období krásného podzimu pomalu konèí i u nás v mateøské škole

v Rybníkách. Døív než se ujme vlády paní Zima, každoroènì v tuto
dobu zamykáme zahrádku. Na naši zahrádku si dìti v pátek 22. øíjna
v odpoledních hodinách pøivedly svoje rodièe. Milým pøekvapením
pro nás byla úèast prvòáèkù a jejich rodièù a mnoha dalších dìtí ze
základní školy v Rybníkách. Zvesela pøišly i malé dìti, které ještì ma-
teøskou školu nenavštìvují, samozøejmì v doprovodu svojí maminky.
XXŠkoláci nám ochotnì  pomáhali s pøípravou na „zamykání zahrádky“.
Pé•a nanosil naše strašáky z dýní, Evièka a Maruška pøipravily talíøky
na opeèené buøty a hrníèky na èaj, Ondrášek pomáhal pøi roznášení
lavièek kolem ohýnku. A je vše pøipraveno, ohýnek už plápolá a dìti
za asistence svých rodièù opékají své buøtíky. Tímto posledním ohýnkem
v tomto roce zaèíná tradièní zamykání zahrádky. Pro všechny dìti  uva-
øily naše paní kuchaøky teplý bylinkový èaj, který pøišel vhod každému. 
XXPøipravili jsme pro rodièe krátký program - zahráli jsme pohádku
„Princeznièka na bále“, ve které se dle zájmu vystøídalo více dìtí. A aby
se rodièe jen nekoukali, zapojili se spoleènì s dìtmi do pohybové hry
Na medvìda a Na kocoura a myš. Všechny dìtské oèi byly rozzáøeny
právì proto, že si s nimi hráli jejich maminky a tatínkové.
XXPomalu se šeøí a to je èas na rozsvícení lampionù, který si dìti
vyrobily ve školce. Auž jdeme naši zahrádkou, svítíme každému brouèkovi,
mraveneèkovi a hovoøíme s dìtmi o tom, že je èas na zimní spánek.
Všechny dìti se svými rozsvícenými lampiónky vyšly ze zahrádky a „svì-
týlka“ prošla vesnicí, kolem školy zpìt na zahrádku, kde jsme se rozešli.
Všem se šlo domù zvesela, na cestu k domovu si dìti svítily svým lampió-
nem. Už se tìšíme na další spoleènou akci pro rodièe a dìti, tentokrát
voòavou - peèení  a zdobení perníèkù.    Jandová Milena, uè. MŠ pøi ZŠ Rybníky

Večerní přehlídky LYRY
XXLyra je pìvecká soutìž urèená pro žáky základních škol, která se
koná v dopoledních hodinách na základní škole ve Vémyslicích. Jako
malou rekapitulaci toho nejlepšího a tìch nejlepších poøádáme pro
širokou veøejnost veèerní pøehlídky vítìzù. Ty jsou letos koncipovány
jako zpravodajství televize LYRA, které moderují mladí reportéøi.
Mluvené slovo je provázeno obrazovými ukázkami z prùbìhu dopo-
lední soutìže a promítáno pomocí dataprojektoru na plátno. Každý
z devíti loòských finalistù, který zpívá s kapelou, se snaží napodobit
interpreta své písnì a pøiblížit se jeho vzhledu. Má také natoèen o sobì
a o svých zálibách zajímavý videoklip. Vše natáèí profesionální kame-
raman pan Jan Rybníèek. Pøekvapením veèera bude volba miláèka
publika. Tato malá hudební show se koná letos již po sedmé, díky obì-
tavým hudebníkùm kapely Moravský blok a také díky sponzorovi
panu Stanislavu Machovi. Pokud máte rádi hudbu a dobrou zábavu,
pøijïte podpoøit malé i velké zpìváky. Budete pøekvapeni kvalitní
úrovní jejich projevu. Vždy• jsou to ti nejlepší z deseti okolních škol,
které porota vybrala. Jste srdeènì zváni!                         ZŠ Vémyslice

AGROTEC PRIMA EPILOG 
XXStalo se již tradicí, že sezónu na Automotodromu Brno uzavírá
vytrvalostní závod automobilù. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce.
Výbornì si vedly vozy Mercedes-Benz specifikace DTM, které
obsadily první øadu startovního roštu. Po šestihodinovém souboji se
z vítìzství radovala posádka otce a syna Charouzových, se kterými se
za volantem støídal trucker Adam Lacko. Tito tøi borci ujeli 159 okruhù,
což je 850 kilometrù. Na druhém místì dokonèili Šedivý /USA/, Bezák
/SK/, Bert /D/, Charouz /CZ/, kteøí mìli na vítìze ztrátu pìti okruhù. Obì
posádky startovaly v týmu AMG M3000 Mercedes. Bronzový stupínek
patøí posádce Válek /CZ/, Jurasz /A/, Kaufmann /D/, která s vozem
Porsche GT 3 absolvovala 153 okruhù.                            /Ctibor ADAM/

Kulturní programy
08. - 21. 11. 2004

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 10.11. ve 20.00 LUPIÈI PANÍ DOMÁCÍ
Krimi komedie USA

• so 13.11. ve 20.00 ZRÙDA
ne 14.11. v 18.00 Krimi film USA

• stø 17.11. ve 20.00 MUŽ V OHNI
Thriller USA

• so 20.11. ve 20.00 HOREM PÁDEM
ne 21.11. v 18.00 Komedie ÈR

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 10.11. ve 20.00 TROJA
Historický film USA

• ne 14.11 v 17.00 GARFIELD
Komedie USA

• stø 17.11. ve 20.00 TERMINÁL
Komedie USA

• ne 21.11. ve 20.00 HELLBOY
Akèní film USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 13.11. v 18.00 RIDDICK: KRONIKA TEMNA
Film USA, titulky

• ne 14.11. v 18.00 VATERLAND
- LOVECKÝ DENÍK
Film ÈR

• so 20.11. v 18.00 NON PLUS ULTRAS
Film ÈR

• ne 21.11. v 18.00 LUPIÈI PANÍ DOMÁCÍ 
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

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

KLUB KOSTIČKY
Každé pondělí 9.30 - 11.00 hod. na DDM

Poplatek: 30 Kč/hod.

Krumlovský ochotnický spolek a MěKS MK vás zve na

KKOOUUZZEELLNNÝÝ  ŠŠTTĚĚTTEECC  AANNEEBB
NNAAJJDDII  DDNNEESSKKAA  ŽEENNIICCHHAA

pohádkové divadelní představení
9.11. v 17.00 hod. - Kinosál MK, vstupné 40 Kč. 

ZŠ Vémyslice ve spolupráci s MěKS v M.Krumlově          
pořádá přehlídku vítězů regionální pěvecké soutěže

LYRA 2004
12. listopadu v 18.00 hod. v sokolovně ve Vémyslicích,

19. listopadu v 17.00 hod. v kinosále  v Moravském Krumlově.
Vstupné dobrovolné, hudební doprovod skupina M.Blok.

Sponzorem  akce je firma  Stanislav Mach.

POZVÁNKA
Chcete-li se podílet na tvorbě strategie mikroregionu Moravsko-
krumlovsko, přij te na společné jednání v pátek 12. listopadu 
v 15.30 hod. do Dolních Dubňan do prostor školy a Obecního
úřadu. Jednání je veřejné. Program jednání: 15.30 -16.00 -
Prezentace, 16.00 -17.00 - Úvod, analýza území mikroregionu
Moravskokrumlovska, 17.00 - 21.00 - Tvorba strategie s použi-
tím moderních metod veřejného projednávání strategických
materiálů, 21.00 - 21.30 - Závěr. Doprava: vlastními silami nebo
kontaktujte svého starostu.

MěKS Moravský Krumlov a Boutique Elegance p. E. Plattkové z
Miroslavi pořádají 6. listopadu v 17.00 hod. v Galerii Knížecí dům

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
PODZIM - ZIMA 2004 

Boutique Elegance, Hasko, Ateliér Liba, EM Móda, Mary Kay -
kosmetická poradkyně M. Marinčová. Předvedené modely lze

po akci zakoupit. Občerstvení zajištěno, vstupné: 100 Kč. 

V sobotu 20. listopadu se v Třebíči koná 7. ročník 

JOLLY AEROBIC
ve sport. areálu TJ JE Dukovany - výpadovka na V. Meziříčí.

Prezentace od 9.00 hod., zahájení soutěže v 9.50 hod.,
Lektoři: Jana Mertlová, Alena Stodůlková, Petra Prudilová,    

Blanka Lorencová. Více na www.wellnesstrebic.cz 

PPŘŘÍÍLLEEŽIITTOOSSTT  PPRROO  VVÁÁSS  !!
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.

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 13.11. -  EXCALIBUR, zájezd do Prahy do divadla Ta Fantastika.
Pøipravujeme: 25.11. v 18.00 hod. - ISLAND ZEMÌ NEZNÁMÁ.
Pøednáška fotografa dr. Jana Suchardy s promítáním diapozitivù.,
malý sál kina Réna. • 1.12. - David Copperfield - show svìtozná-
mého mága, Brno - hala Rondo, odjezd v 16.00 hod. od Besedního
domu, cena celkem: 1240, 840 Kè.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 13.11. v 10.00 hod. - Turnaj v nohejbalu v Ivanèicích v Orlovnì
na Chøestové ul., poplatek 30 Kè/osoba.
• 13.11. v 15.00 hod. - Vodní hrátky - pro dìti a jejich rodièe, krytý
bazén v Nové Vsi. Poplatek: dìti 20 Kè + vstup do bazénu; dospìlí 40 Kè.
• 18.11. v 17.00 hod. - Adventní vìnce v DDM Komenského nám. 7,
poplatek 30 Kè + materiál.
• 21.11. v 9.00 hod. - Turnaj v basketbalu v Ivanèicích v Orlovnì
na Chøestové ul., poplatek 30 Kè/osoba.
• 21.11. v 15.00 hod. - Diskotéka s podzimníèky. Odpoledne plné her a
zábavy se strašidýlky. Sál Bes. domu. Poplatek: dìti 10 Kè; dospìlí 30 Kè.
• Pøipravujeme: • 16.1. - 21.1. 2005 - Jeseníky, Malá Morávka - Karlov,
více info na DDM  Komenského nám. 12 (do konce prosince).
• 12.3. - 19.3. 2005 - Jarní prázdniny na horách, rozhraní
Jizerských hor a Krkonoš, chata Zvonice Koøenov, pro dìti, mládež,
dospìlé i rodiny s dìtmi. Více info v DDM Ivanèice, Komenského
nám. 12., (do konce prosince). Info o objektu na www.zvonice.cz.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 6.11. v 17.00 hod. - Módní pøehlídka - spoleèenské šaty , mladá
móda, kosmetická poradna a další, galerie Knížecí dùm.
• 9.11. v 17.00 hod. - Kouzelný štìtec aneb najdi dneska ženicha -
pohádkové divadelní pøedstavení v podání krumlovského ochotnické-
ho spolku. Kinosál MK, vstupné 40 Kè. 
• 16.11. v 19.00 hod. - Podzimní koncert KPH - Tomáš Koøínek (zpìv),
Marta Vašková (klavír),  galerie Knížecí dùm, vstupné: 50, 80 Kè. 
• 19.11. - Lyra 2004 - v 9.00 hod. pro MŠ a ZŠ, v 17.00 hod. pro veøej-
nost, kinosál v MK, vstupné 10 Kè. 
Pøipravujeme: • 13.12. v 19.00 hod. - Screamers - Travesti skupina,
zájezd do Tøebíèe. • 30.12. v 19.30 hod. - Vlasy - muzikál, zájezd do
Mìstského divadla Brno, vstupné: 480, 240, + doprava 100 Kè,
závazné pøihlášky do 11.11. na MìKS.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 12.11. - Batika ve výtvarné dílnièce si budete moci kreativnì vy-
zdobit ubrousek nebo trièko.
• 17.00 - Termální láznì LAA - autobusový zájezd do rakouských
termálních lázní. Odjezd v 9.00 hod. Dítì 280 Kè, dospìlý 400 Kè.
Cena vèetnì dopravy.
• 18.11. ve 14.00 hod. - Burza samolepek - velká burza samolepek,
známek a sbìratelských karet. Vstup volný
• 25.11. 2004 v 17.30 hod. - Pochod brouèkù - tradièní lampiónový
prùvod na Floriánek pro malé i velké.  Na závìr veèera vás èeká milé
pøekvapení, pøi kterém se vám bude tajit dech.
• 26.11. 2004 ve 14.00 hod. - Dekupage -  neboli ubrousková technika.
Pøineste si terakotový kvìtináè, hrníèek nebo sklenièku, døevìné
prkýnko nebo rámeèek èi papírovou krabièku. Vlastnoruènì si vyro-
bíte hezký doplnìk nebo vánoèní dárek. Lepidla, ubrousky a barvy
v cenì. Cena pro dìti 40 Kè.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 20.11. ve 14.00 hod. - tradièní pøedvánoèní výstava vánoèního
cukroví, dortù, øezù a jiných sladkostí, Sokolovna Padochov, k pøíjemné-
mu posezení zve klub žen „Femina„ Padochov.
• Pøipravujeme: • 27.11. ve 20.00 hod. - tradièní Kaštanobraní,
country veèer se skupinou Maranta, Dìlnický dùm, dobrovolné vstupné
bude použito na nákup postøiku kaštanù. • 3.12. -  v 17.00 hod. - tradièní
Mikulášská nadílka s Mikulášem, èertem a dìtskou diskotékou.
Dìlnický dùm. Srdeènì zve Spolek Lidový dùm Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice
• 13.-14.11. - Poslední puchýø ÈR v Brnì-Medlánkách - významná
turistická celorepubliková akce. Start a cíl: Spoleèenské centrum
Sýpka, Kytnerova ul., Brno-Medlánky. Od koneèné MHD tramvaje
è. 1 v Øeèkovicích ulicí Medláneckou a Kytnerovou asi 800 m nebo
od zast. MHD autobusu è. 41 Medlánky asi 200 m. Trasy 5 - 50 km,
dle vlastního výbìru (sobota), v nedìli 12,21 km. Start prùbìžnì
od 7.00 hod., v sobotu spoleèenský veèer od 20.00, sál sportovní haly
Kounicova ul., nenechte si ujít. Úèast samostatnì. Další info na tel.:
737 840 958 - p. Bednáøová nebo 541 226 041 - p. Vachát. 
• 17.11. - Pøes Lutršték (poutní místo) ze Slavkova do Buèovic.
Odjezd v 7.50 hod. do Brna, pak do Slavkova (zpáteèní jízdenka do Bu-
èovic) - sv. Urban - Lutršték - Letovice - Buèovice. Návrat 18,36 hod.
do Ivanèic. Vede J. Flíèek, pøihlášky do 15.11.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
• 11.11 ve 14.30 hod. - Zábavné snìžení - výrobky z papíru. Èlenové
MŠ, ŠK a D zdarma, ostatní 10 Kè.
• 13.11 v 9.00-15.00 hod. - Den s keramikou, poplatek na materiál 30 Kè.
• 18.11 ve 14.30 hod. - Adventní vìnce - výroba adventních vìncù. Každý
si pøinese základ na vìnec (kruh - sláma, polystyren), ètyøi svíèky, maš-
lièky, chvojí apod. Èlenové MŠ, ŠK a D zdarma, ostatní 10 Kè.
• 25.11 Plavání (Nová Ves) - odjezd ve 13.30 hod. od ŠK. Cena 30 Kè.

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 

Program kin

foto: mask



Auto - moto
•• Profesionální èištìní osobních
a nákladních vozidel. Èištìní
kobercù a èalounìného nábytku.
Ivanèice, Krumlovská 30 (u au-
tobazaru). Tel.: 737 713 696. 
KOUPÍM
•• na pøedvál. motocykl BSA
jakékoli ND, pøední svìtlo
a magnetku Lucas, karburaci
Amal, Amat, aj. moto díly.  Tel.:
723 013 578.
•• moped Stadion S 11, Pionýr
550, Jawa 250-350, Pérák,
Velorex aj. Vše i nekompletní
a poškozené. Tel.: 608 626 289.
PRODÁM
•• Ford escort 1,8i, provedení
Ghira, r.v. 92, naj. 140 tis. +
kompl. sada obutí, STK 2006,
50 tis. Kè. Tel.: 732 266 894.
•• Opel Kadett 1.6 GTI, r.v. 87,
po GO, 5-dveø., šíbr, nová bate-
rie, bez koroze, garážov., dobrý
stav, 35 000 Kè. Tel.: 546 423
383, 603 994 383.
•• Renault pick up, r.v. 92, 1,6
diese, po GO karoserie, naj. 143
tis. km, 38.000 Kè. Tel.: 776
300 578. 
•• Lada 1300, r.v. 76, bílá, naj. 100
tis., rùzné  doplòky a ND, cena
dohodou. Tel.: 546 425 570 veèer.
•• Š Favorit, r.v. 89, 20.000 Kè;
Simsona r.v. 85, 10.000 Kè. Tel.:
603 824 775.
•• Š velmi pìkný stav, r.v. 86, ce-
na dohodou. Tel.: 608 872 881.
•• Chopper Suzuki LS650 Sa-
vage, èervená, 16 tis. km., r.v.
97, cena 79 tis. Kè. Tel.: 724
257 819.
•• støešní zahrádku na Š 1203,
200 Kè. Tel.: 776 300 578. 
•• motor ARO M - 461, plnì
funkèní. Tel.: 736 289 282.
•• repasovanou pøevod. na Avii,
4 rychlost., 3.800 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone,
205/65, R15, vzorek asi 3 mm,
800 Kè /ks. Tel.: 606 581 533 po
18. hod.
•• 5 diskù, vel. „14“; 1ks pneu
téže velikosti. Tel.: 602 879 732.
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750-16C MB 60, vzorek
90%, 2.200 Kè/ks. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• komplet. funkèní motor +
pøevod. (5ti rychlostní) na Avii
21,31,  20.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• komplet. kabina na Avii 21,31,
modrá, 10.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm
s chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2
svìtlomety (el. ovl.), ventilátory
chlazení, cena dohodou. Tel.: 606
581 533 po 18. hod. 
•• 4 ks zimních pneu Dunlop
185/60 R14, 5.000, sleva mož-
ná. Tel.: 721 341 375.
•• indukèní cívku na Š Felicia,
r.v. 95, 200 Kè; rozdìlovaè
na Felicii, 500Kè; spojk. lanko
na Avii 31, nepoužité, 60 Kè.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
•• 2 kolový vlek za traktor. Tel.:
736 459 930, 515 324 859.
Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• zahrádku v lokalitì pod Boro-
vièkami èi pod Floriánkem do
OV.  Tel.: 608 469 660.
•• pozemek vh. pro výstavbu RD
v obci Rakšice. Tel.: 777 035 792. 
PRODÁM

•• RD 7+1 v Nových  Bránicích,
krb, garáž, zahrada. Tel.: 546
421 566, 608 958 359.
•• byt cihlový 2+1 v MK, ihned
volný. Tel.: 603 841 167.
••byt cihl. 1+1 v Ivanèicích, v OV.
Tel.: 731 190 146, 603 148 590.
•• DB 1+1 v Brnì-Bystrci, ul. Woll-
manova, panel, celk. pl. 37m2, p16,
k12, 4.p/4, volný, anuita splacena,
lze do OV, 660.000 Kè, nákl. pro 2
os. 1.640 Kè/mìs. + plyn a el, lze i
výmìna za DB èi OV 2+kk èi 2+1,
kdekoliv v Brnì. Eva Matesová,
Sídlištì 324, MK.
•• garáž na Novovezké ul.
v Oslavanech. Tel.: 604 262 026.
•• chatu zdìnou, podsklep., po-
schoï., se zahradou a bazénem
v okolí Mohelna. Tel.: 604 262 026.
•• budovu 9x9 m2, vh. jako dílna,
v podkroví možnost zøízení bytu,
150 tis. Kè, dohoda možná. Tel.:
515 323 470 po 20 hod.
PRONAJMU
•• byt 3+1, cihlov., s garáží v MK
na ul. Pionýrská. Tel.: 602 764 396.
•• zaøízený byt 3+1 v RD, nedale-
ko centra Ivanèic, volný od 12/04.
Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• blízko støedu mìsta Znojma
40m2 v suterénu /kanceláø, sklad/.
Tel.: 732 968 856.
HLEDÁM PRONÁJEM
•• byt 1+1 v Ivanèicích. Tel.:
776 817 678.
Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• plotové pletivo, v. 150cm,
Tel.: 737 407 461.
PRODÁM
•• 120ks porobeton. tvárnice
Porfix 37,5x50x25cm. Tel.: 605
515 755, po 15.00 hod.
•• dveøe vnitøní, sv. dub, 80cm,
levé; skruže tenkostìn., pr. 90 cm,
2ks; záøivku dvoutribic., vše nové,
cena dohodou. Tel.: 605 982 135.
•• novou køidlici s glazurou 50
ks/500 Kè; zámkovou dlažbu "I"
èervená, 2. jak., 8 m2,, 100
Kè/1m2. Tel.: 605 776 380.
•• novou stav. míchaèku 100 l, 380
V, vykláp. na obì strany,  10.000 Kè;
novou plast. sprch. vanièku 80/80
cm, barva Came, 1.500 Kè; 2 plast.
zápustná umyvadla, barva Came,
300 Kè/ks. Tel.: 606 704 381.
•• cirkulárku s podavaèem.
Tel.: 608 460 192.
•• motor. pilu Stihl 018, 2 r. stará,
málo použ., PC 8.000, nyní 4.500
Kè. Tel.. 737 974 174. 
•• elektromotor 380V, 0,75 KW,
940 ot/min., vh. na míchaèku.
Tel.: 728 563 251.
•• vjezd. vrata køídlová, ocel, hli-
ník, 2/3 prosklená s rámem, 260x
210, svìtlík 260x80, možno el. po-
hon, cena doh. Tel.: 546 423 058.
•• stø. okno 85x85 cm, cena doh.;
dveøe døev. zdvoj. balkon. 80/220
se zárubní, 2x levé, 1x pravé, z RD,
zánovní. Tel.: 604 710 758.
•• kov. okna 2 ks, 150x150,
žaluzie, tìsnìní a vakuové sklo
jsou namontovány, i náhr.
jednoduchá skla, 3.000 Kè/ks.
Tel.: 546 425 341, 721 550 620.
Vybavení domácnosti
PRODÁM
•• kamna na tuhá paliva pokojová,
podobná jako Petry, Ivanèice. Tel.:
737 671 723, 9 - 20 hod.
•• chodb. stìnu se zrcad. a botní-
kem; 2 peøináèe + 2 válendy (i jed-
notl.); kuch. linku 3,4m; starožitný
kulatý stolek + 2 židle; køiš•ál. lustr
+ 2 svítidla na zeï;  kávomlýnek se
šuplíkem. Tel.: 605 776 380.
•• tm. židle, sedák èalounìný,
odnímatelný; sed. rozkl. pohovku
bez køesel, tm. mikroplyš, boky
okrasné døevo, nová z Polska, ÚP
dole. Tel.: 604 710 758.

•• shrnovací dveøe bílé, š.2,5m,
v.2,2m. Tel.: 608 460 192.
•• kuch. linku  zn. Moca , d. 150
cm,   2.500 Kè. Tel.: 605 453 330.
•• psací stùl, 70x135cm oboustr.
zásuvky a 70x130cm jednostr. zá-
suvky, cena doh. Tel.: 605 982 135.
Elektro
KOUPÍM
•• barev. pøenos. TV s pøípojkou na
12V, jen plnì funkèní a zachovalou.
Tel.: 604 942 632, 728 421 813.
PRODÁM
•• Nokii 3410 v orig. balení se
zár., cena dohodou. Tel.: 775
628 042 , ne SMS.
•• Sonny  Ericsson T610, 3.800
Kè. Tel.: 608 813 809.
•• MTSiemens S55 + nabíj.  a auto-
nabíj., šòùrka na krk Siemens,
100 sms, nahrané melodie, obráz-
ky, záruka 1 r., PC 7.000, nyní
3.500 Kè. Tel.: 775 120 782. 
•• originální DVD filmy, levnì.
Tel.: 775 628 042, ne SMS.
•• digitál. diktafon Olympus DW-
360 + USB kabel a sluchátka, jen
jednou použity, špièková kvalita,
délka nahrávky až 360 min. Tel.:
602 879 732. 
•• Epilátor zn. Braun silk epil,
málo používaný, 1.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• jehlièk. tiskárnu Epson LX
300, málo použ., návod + kabel k
PC, 2.500 Kè. Tel.: 732 411 324.
•• lednièku 155 l, samoodmraz.;
praèku mini Romo s nerez. bub-
nem. Tel.: 605 776 380.
Vše pro děti
PRODÁM
•• koèárek, tm. zelený, zachov., 
s taškou, peøinkami a pláštìnkou,
800 Kè. Tel.: 515 333 849.
•• koèár trojkomb., pøehaz.
rukoje•, nafuk. kola, 1 r. použ.,
barva èernozelená, 2.500 Kè,
sleva možná. Tel.:606 492 492.
•• autosedaèka - houpaèka zn.
Chicco, polohovací se støíškou,
sv. zelený dìtský motiv, 0- 13kg,
PC 1.200Kè, nyní 800 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,
vynikající pro mimina na koupání
až do 2 let, 650 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• koèárek nenároèné mamince,
vh. i na zahradu èi balkon, barva
modrá s bílorùžov. kvítky, troj-
komb., spor•ak nepoužitý, 500
Kè, spìchá. Tel.: 605 724 881. 
•• zimní overal sv. modrý, na dítì do
5 mìs., 150 Kè. Tel.: 721 684 637.
•• chlapecké brusle zn. Botas, vel.
è.8, jako nové, 700 Kè;  zimní ko-
mbinézy na 10-13 r.,  200 Kè; 13-
15 r., 300 Kè. Tel.: 515 323 399.
•• kolo, model r. 2000, odpruž. se-
dadlo, jako nové, na 5 - 7 let, 1.200
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
Zvířata
KOUPÍM
•• andulky, korely, kanáry aj.
exot. ptactvo, pro vìtší množ-
ství pøijedu. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• 3 mìs. èerná koèièka hledá
svùj domov u dobrých lidí, veselá
a èistotná.Tel.:721 134 011.
•• chovné jateèní králíky. Tel.:
732 562 498.

•• králíky poražené do vlastních
nádob dle výbìru, 120 Kè/ks.
Tel.: 723 128 206.
•• prase 150 kg, 35 Kè/kg živé
váhy. Tel.: 737 117 666.
•• 2 letý chovný pár kakariky
èervenoèelý (žlutý), kroužkova-
ní, 900 Kè. Tel.: 604 303 267. 
•• 2 èerné chov. samièky zakrslé-
ho králíèka s krátk. oušky; 1 sa-
mici s delšími oušky, st. 2 r., 100
Kè/ks, Ivanèice. Tel.: 777 877 631.
•• proužk. selátka, 75% divoèák, 
25% durok, st. 4 mìs., vh. na vý-
krm nebo na ochoèení, 1.000 Kè,
odbìr ihned. Tel.: 777 877 631.
•• 17 l. strakatou huculku bez PP,
143 kvh, mohutná, 100% zdravá,
klidná, vh. na rekreaci, do tahu, na
chov. Je registr., oèkov., odèerv.,
pastevnì odchov., nenároè., 10.000
Kè; její 4 mìs. høíbì - kobylku, nyní
plavá, ale asi bude hnìdá s
hvìzdièkou, 135 - 140 kvh, mazel k
dìtem, 7.000 Kè. Tel.: 777 877 631. 
•• Nabízím jezdìní na  3 soukr. ko-
ních v okolí Ivanèic, k dispozici velcí
a stø. konì, možnost jezdìní na
jízdárnì nebo vyjížïky do pøírody,
100 Kè/hod. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata foxteriera hladkosrst. s PP
po prac. i exterier. výbor. rod. Tel.:
515 333 925, 604 947 597, veèer.
•• St. bezdìt. manželùm èi
osamìlým lidem 2-letou fenku
pekinéze, nalezenou v MK oboøe.
Tel.: 515 336 080, po 19 hod.
•• štìòata bíglù bez PPpo rod. s PP,
trikolor, oèkov., odèerv.;  štìòata
ratlíkù bez PP,  èerná s pále-ním,
oèkov., odèerv. Tel.: 728 842 674.
•• štìnì žíhaného boxera bez PP,
cena dohodou, hravé, pøítulné.
Tel.: 606 259 861.
•• akvárium, v. 80, d. 40, š. 35, vh.
pro rybièky, i s výbavou a stolkem
na míru, cena dohodou. Tel.: 775
628 042, ne SMS. 
•• hnìdou uzdeèku vel. Full,
s angl. komb. nánosníkem (2x na
koni), bez otìží, bez udidla, 600
Kè, možná výmìna za angl. uzdu
na poníka. Tel.: 737 370 296.
Hobby
PRODÁM
•• horské kolo, 1.500 Kè. Tel.:
603 824 775.
•• pánské kolo s pøehaz., dobrý
stav, 250 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• sjezd. lyže K2 Competition, d.
195cm + váz. Tyrolia 480 + hole,
vše za 1.000 Kè. Tel.: 737 713 696. 
•• lyže bìžky zn. Atomic RS, d.
180 a 200cm; Turbo 210cm; Trak
Maraton 210cm, vše bez holí,
600 - 800 Kè/pár. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• lyže sjezdové zn. Rossignol,
váz. Tyrolia, d. 170cm; Kastle,
váz. Salomon, 200cm; Buzard,
váz. Tyrolia, 195cm, vše bez holí,
600 - 800 Kè/pár. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• témìø nové brusle kanady è.
9, 300 Kè. Tel.: 546 451 132,
605 455 152.
•• varhany Yamaha PSR 500
vè. pøísl., cena dohodou. Tel.:
723 128 206.
•• klávesy  Kord X5D, 12.000
Kè,  5-ti strun baskytaru, 7.000
Kè. Tel.: 604 580 871.

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

KOUPÍM
•• staré knihy do r. 1800. Tel.:
603 586 855. 
•• tìhotenské kalhoty na výšku
163 cm. Tel.: 605 412 234.
•• ohýbaèku plechu ruèní, liti-
novou. Tel.: 608 626 289.
PRODÁM
•• svatební šaty na vyšší štíhlou
postavu, barva šampaò, korzet
krajka, suknì hladká, PC 9.000,
nyní 4.500 Kè. Tel.: 732 520 781.
•• krátký sv. kožíšek, nestøíh. be-
ránek, vel. 48, 500 Kè; soupr. ko-
žeš. èepice a límce zn. Opozeta (sv.
hnìdá), 200 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• montérky pro sváøeèe impreg-
nované, nehoølavý materiál, na
v. 182 cm. Tel.: 604 710 758.
•• novou, prošívanou, péøovou,
ložní soupravu na  2 postele, PC
3.000 Kè, nyní 2.200 Kè, nevh.
dar. Tel.: 732 777 155.
•• inkontinenèní vložky Tena
Lady a Euron Microflex, velká
sleva. Tel.: 605 982 135.
•• naftová kamna; stará kola na
ND; el. troubu. Tel.:604 262 026.
•• plech. kanystry 20 l, 100 Kè
/ks. Tel.: 721 412 848.
•• smalt. plech na kruh. bazén,
hnìdý, 700 Kè. Tel.: 606 581 533
po 18. hod. 
•• promítací plátno na stojanu,
2 ks, 100x100; 125 x125; 800 Kè
/ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• øeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• øeznické háky, s kladkou, 40
ks, 100/ks, i jednotlivì. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• univerzální hrotový soustruh,
vh. spíše pro kutily, 5.000 Kè.
Tel.: 776 300 578. 
•• levnì sadu nástavcù na svaøování
plynem (schvaic), i jednotlivì, orig.
balení, cena doh. Tel.: 731 109 107.
•• skøíòkový šicí stroj, 500 Kè.
Tel.: 515 324 366, záznam.
•• 2 plyn. lahve PB 10 kg,   150
Kè/ks, Chaloupková M., Palac-
kého 64, MK.
•• nové sváøecí trafo 220 V
nìmecké výroby, témìø nepouž.,
1.000 Kè. Tel.: 515 333 463.
•• kov. vál k Vari Tera se sedaèkou;
bøezová koš•ata. Tel.: 515 336 601.
•• odpad. brambory pro zvíøect-
vo, 1Kè/kg. Tel.: 728 800 111. 
•• levnì jablka na uskladnìní.
Tel.: 515 334 039.
Služby
•• Žaluzie vertikální a horizon-
tální, pøedokenní rolety z PVC
a hliníku, silikonové tìsnìní
oken a dveøí, sítì proti hmyzu,
lamelové dveøe a laminátové
podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany
221. Tel.: 568 865 321, mobil:
602 719 156.

Seznámení
•• Hledám štíhlou dívku do 39
let. Tel.: 603 938 541.

•• svobodný 43/186 romantik, zkla-
maný, hledá ženu kolem 35 let, dítì
není pøekážkou, k trv.  životu. Chci
se s tebou radovat ze života a všed-
ních dnù. Tel.: 602 567 884.
Zaměstnání
•• Katalogy dom. prací, info
a pøihlášku za známku 6,50 Kè.
Macháèková K., Nábøežní 18,
Oslavany 664 12. Oslavanským
doruèím za SMS s adresou.
•• Hostinec Jezeøany hledá na
výpomoc brigádníka/ci, praxe
vítána. Tel.: 723 338 569.
•• Hledám práci na so a ne, (vy-
uèen truhláøem), v lese, na statku,
stavbì ap. Tel.: 737 514 758.
•• 17-ti letý student hledá brigádu
nebo DP v okolí Oslavan a Ivan-
èic. Tel.: 775 985 285.

•• Firma Avon - kosmetická spo-
leènost pro ženy nabízí spolu-
práci 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.

•• Èeská obch. firma pøijme
solidní a cílevìdomé spoluprac.
Serióznost a komunikativnost
podmínkou. Tel.: 736 125 054.
•• Hledáme obch. poradce a telefo-
nisty pro inzerci a reklamu, plat min.
20 tis. Kè/mìs. Tel.: 736 125 054.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost. Tel.: 775 123 378.
•• Ès. firma pøijme pro nové
poboèky na Moravì telefonisty,
OZ, manažery. Ne Herbal., dealer
apod. Pøíjem 28 - 42. tis. Kè/mìs.
Po zapracování osobní vùz. Tel.:
728 958 301.
•• Èeská firma hledá do nových
poboèek obch. zástipce, referen-
ty, telefonisty. Tel.: 736 125 054. 

•• 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.

•• Dom. práce zamìøená na více
oblastí. Zajímavý pøívýdìlek
k Vaší nezajímavé výplatì. Vážní
zájemci volejte 737 011 870, na
SMS neodpovídám. 

Máte rádi kosmetiku? Pak se
staòte i Vy èleny klubu Avon
cosmetic! Výhody pro Vás: žád-
ný vstupní poplatek, vstupní
materiály zdarma, pøíjemné fi-
nanèní ohodnocení, spl. fa. do
14 dnù, 6 mìsícù plných dárkù
pro Vás. Výbìr vánoèních dár-
kù v klidu domova. Neváhejte
a zkuste to s námi! Kontakt:
515 248 878, 732 968 856.
Vzkazy, sdělení
•• Vyzývám Petra Rùžièku, aby
neprodlenì uhradil dlužnou
èástku za elektøinu - 2.863 Kè
a za kabelovou televizi - 950 Kè.
Tel.: 608 631 155, SMS.
•• Kdo ztratil igelit. tašku s dìt-
skými teniskami a kra•asy, a• se
pøihlásí na tel.: 602 150 656.

ZRCADLO - nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk  12

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· inzerce

Vydavatel: Pavel Šašinka, Tiskárenská 439, 672 01 Moravský
Krumlov. Adresa redakce: Rùžová 39 (Knížecí dùm - 1. patro),
672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 321 099, fax: 515 321 118,

e-mail: noviny@zrcadlo.com. Komerèní inzerce, sazba, grafická pøíprava a distribuce:
Marek Peèer, tel.: 608 252 541. Soukromá øádková inzerce: záznamník: 515 321 137, sms:
777 769 815. Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: 543 210 364.
Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù.
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POZOR ZMĚNA
nové číslo pro zadávání

inzerce přes sms
777 769 814


