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Čeští olympionici v Krumlově

foto: mask

Olympionici Denisa Šèerbová a Jaroslav Bába

XX/Moravský Krumlov/ Základní škola Ivanèická Moravský
Krumlov uspoøádala 12. listopadu
v tìlocviènì školy besedu se
sportovci, kteøí se letos zúèastnili
letních olympijských her v Aténách.
Pozvání do Krumlova pøijali:
Renata Berková - triatlon, Denisa
Šèerbová - skok daleký a Jaroslav
Bába a Zuzana Hlavoòová - skok
vysoký. Kromì olympionikù
do Krumlova pøijeli i juniorští
reprezentanti Tomáš Krása - skok
do výšky a Tomáš Servit - juniorský reprezentant v triatlonu.
XXZa vedení to byli místopøedseda Èeského olympijského
výboru František Dvoøák, trenéøi

Petr Punèocháø a Stanislav Joukal.
XXŠkolní tìlocviènu zaplnily
pøedevším dìti, které pokládaly
otázky svým sportovním idolùm.
Besedu moderoval David Hasmann z rádia Blaník. „Já jsem ten
zlý muž, který ty hodné sportovce
moc honí. Na olympijských hrách
reprezentovali mí svìøenci,
Renata Berková a Filip Ospalý.“
øekl trenér Petr Punèocháø. Na
otázku, jaké pocity zažíval bronzový medailista z OH v Aténách,
Jaroslav Bába, odpovìdìl: „Pocit
to byl úžasný, já si z toho moc
nepamatuji, ale byl to opravdu
nádherný pocit, který bych pøál
zažít každému, byla to nádhera.“

Tento úspìšný atlet se na dotaz,
kolik medailí vlastnì má, pøiznal:
„Já jsem to nepoèítal, za tìch osm
let je toho strašnì moc, mám jich
plnou krabici, nedokáži pøesnì
odhadnou, ale kolem sta. Cenné
medaile mám za sklem ve skøíòce, ty ostatní jsou v krabici. Na
medaili z olympiády zatím nemám zvláštní umístìní.“
XXPo témìø hodinové besedì
probìhla autogramiáda, na kterou
se dìti tìšily nejvíce, a se svými
památníèky si chodily pro podpisy. Další podpisové kolo èekalo
naše olympioniky ještì veèer na
slavnostním vyhlášení nejlepšího
sportovce Moravského Krumlova.
XXVyhlášení SPORTOVCE ROKU
2004 do 23 let se uskuteènilo
v krumlovském kinosále, kde se
pøedstavili nominovaní sportovci
mìsta, pozvaní olympionici a významní hosté, mezi kterými byli
zástupci bìžeckého oddílu z rakouského Maisau a místopøedseda
ÈSTV pan Štìpán ze Znojma.
XXAkci uspoøádal Atletický klub
Moravský Krumlov se sportovní
komisí pøi MìÚ MK. Celým
veèerem vtipnì provázela moderátorka Jitka Cafourková, která
svými slovními høíèkami mnohokrát dokázala rozesmát celý sál.
XXZahájení a pøivítání všech pøítomných se ujal starosta
Bartolomìj Pitlach. Následovalo

vyhlášení „Sportovec veøejnosti“,
kterého si zvolili sami obèané
mìsta na odevzdaných anketních
lístcích, kterých se sešlo celkem
249. Vítìzem se stal Jan Èepera
z AC Moravský Krumlov, který
v tomto roce získal 4. místo
na okresních pøeborech žactva
a zúèastnil se ètyø kol krajské ligy
žactva. Poté diváci shlédli exhibici skokanù do výšky Tomáše
Krásy,
Denise
Cenigy
a Radky Markové, kterou komentoval šéftrenér Èeské reprezentace Stanislav Joukal. Po pøedvedených sportovních výkonech
došlo na vyhlášení kategorie
„Sportovní kolektiv“, kterou
vyhrálo fotbalové mužstvo
dorostu TJ Moravský Krumlov,
za získání 1. místa v krajské
soutìži 1. tøídy skupiny B. V souèasnosti hrají o postup do divize.
Jak øekl jejich kapitán: „Mužstvo
neposlouchá a hraje si svùj fotbal,
který má hrát. Navzájem se všichni povzbuzujeme, což je vidìt na
výsledcích.“
XXPo slosování odevzdaných
anketních lístkù o vìcné ceny
nadešel nejoèekávanìjší okamžik
celého veèera - vyhlášení sportovce roku 2004 v kategorii jednotlivcù. Velkým pøekvapením
bylo vítìzství gymnastky Kamily
Kopeèkové ze Sokolu MK a
AŠSK ZŠ Ivanèická. Ocenìní

foto: mask

Denis Ceniga (2. místo) se svým trenérem Stanislavem Joukalem

získala za 2. místo na mistrovství
ÈR, 3. místo v kategorii družstev
na mistrovství ÈR, 1. místo v krajských pøeborech a 2. místo v krajském finále pódiových skladeb.
Jak sdìlila mladá sportovkynì:
„Chtìla bych se tomuto sportu
vìnovat i nadále, uvidím jak
dopadne celá situace.“ O vítìzích
jednotlivých kategorií rozhodovala ètyøèlenná porota v tajném
hlasování, což pøispìlo k objek-

tivitì výbìru vútìzù.
Prvních pìt míst obsadili: Kopeèková Kamila, Ceniga Denis, Weiserová Martina, Procházka Jiøí
a Dobeš Dominik. Nejlepším
kolektivem se stalo dorostenecké
mužstvo fotbalistù. Cenu za pøínos
sportu získal in memoriam pan
Dofek. Podìkování patøí MìÚ,
pivovaru Hostan, firmì NEW
LINE a paní Zuzanì Markové
z poøadatelského AC MK. /mask/
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Inženýrská činnost ve výstavbě,
kompletní poradenská činnost
Příprava zakázky • Návrh stavby • Zajištění vypracování dokumentace k územnímu řízení • Zajištění
vypracování dokumentace pro stavební řízení • Zajištění vypracování dokumentace pro provedení
stavby - tj. tzv. realizační dokumentace • Zajištění vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele
stavby • Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli • Spolupráce při provádění stavby

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

Skládka je zabezpečena, odpadků však přibývá

• RM Ivanèic vzala na vìdomí zprávu o bezpeènostní situaci v obci
Ivanèice a jejích èástech za uplynulé období. Bezpeènostní situace se
v daném regionu nevymyká celostátnímu prùmìru, objasnìnost pøípadù je zhruba o 20 % vyšší než v ostatních obvodech Brna-venkova
a pozitivní je, že se nevyskytly žádné vážné kriminální èiny.
• RM Ivanèic schválila poskytnutí penìžního finanèního daru na pøípravu a úèast na závodech celostátního a evropského významu pro sportovní
gymnastku Kristýnu Pálešovou ve výši 20.000 korun a pro streetovou
taneènici Terezu Pálešovou (mistryni svìta) ve výši 20.000 korun. Souèasnì RM dìkuje obìma sportovkyním za vzornou reprezentaci mìsta.
• RM Ivanèic Ivanèic schválila Smlouvu o dílo è. IVA-08-04 s firmou
Stav Outulný, a.s., Námìš• nad Oslavou na akci „Ivanèice - rekonstrukce kanalizace v ulicích Za Ústavem a J. Blahoslava“ za cenu
2.853.879,- Kè vèetnì DPH. Uvedená veøejná zakázka byla firmì Stav
Outulný pøidìlena dne 19.10. a hrazena bude ze schváleného rozpoètu.
• RM Ivanèic schválila darovací smlouvy dle pøedložené návrhu pro:
Orel jednota Ivanèice 19.500,- Kè (èást daru ve výši 18.000,- Kè bude
úèelovì použita pro oddíl stolního tenisu). Dále schválila poskytnutí
dotace 50.000,- pro TJ OREL Ivanèice opravu objektu Orlovny.

XX/Hostìradice/ Inspekce životního prostøedí vydala na základì
šetøení v bývalém hostìradickém
lomu nápravné opatøení, jehož vykonavatelem je obec Hostìradice.
Požádali jsme tedy starostu obce
Františka Schneidera o vyjádøení.
XX„Kontrola inspekce životního
prostøedí tu byla provedena
dvakrát. Nìkolik bodù z pìti jsme
již napravili. V první øadì jsme
provedli rozbor vody a výsledky
zaslali na inspekci životního
prostøedí. Podle rozboru ve vodì
není žádná látka, která by zamoøovala prostøedí, to znamená
žádné ropné látky, žádné kovy, nic
takového. Jako perlièka je obsah
dusiènanù - pouhých 0,03 mg. Po
této stránce je vše v poøádku.
Dostat vzorky ze dvou vrtù PV1
a PV2 bude komplikované, ty jsou
èásteènì zasypány. Najali jsme

Průtah městem Oslavany
XX/Oslavany/ Mìsto Oslavany se již druhým rokem intenzivnì
pøipravuje ve spolupráci s SÚS JM kraje na prùtah mìstem. Jde o silnici druhé tøídy 393. Na 22. listopadu je svolána na Mìstský úøad
Oslavany závìreèná schùzka výboru k dokonèení dokumentace
pro stavební povolení. Zúèastní se ho SÚS, odbor dopravy JM kraje,
referát životního prostøedí, Policie ÈR a zástupci mìsta. Mìlo by dojít
ke shodì v pøípravì provedení. Pak již bude jen na novém vedení JM
kraje, zda tuto investièní akci schválí a uvolní na ni finanèní prostøedky.
Tato, pro mìsto dùležitá investièní akce, byla jednou s priorit bývalého
vedení krajského úøadu. Doufejme, že pro nové vedení to bude také
prioritní, a zmizí ze støedu mìsta proslavené „koèièí hlavy“, které vadí
jak obèanùm mìsta, tak i projíždìjícím návštìvníkùm. Pøedpokladem je,
že oprava zaène u Oslavanského mostu, který by mìl být nahrazen novým,
který bude vyhovovat souèasným požadavkùm na dopravu. /mask/

M sport

Sportovní
obchod

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

na vybrané zboží

SLEVY AŽ 60%

XX/Oslavany/ Zastupitelstvo mìsta Oslavan schválilo zámìr
investièní akce v oblasti opravy místních komunikací a doplnìní kanalizaèního øadu. Jedná se o ulice Padochov, Vyhlídka, V Gruntech,
Padochovská, Nádražní a V Oslavì. Hotova je projektová dokumentace urèená pro územní øízení i potøebná vyjádøení od úøadù státní
správy. Zbývá ještì projednat dùležitou souèást. Tou jsou souhlasy
majitelù stavbou dotèených pozemkù. Komunikace, které jsou v souèasnosti ve velmi špatném stavu, je tøeba upravit tak, aby odpovídaly
dnes vyžadovaným parametrùm. Jedná se o pruhy pozemkù podél
komunikace, o které bude souèasná silnice rozšíøena. Jde øádovì o pár
desítek metrù. Proto bylo zahájeno jednání s obèany, jejichž pozemkù
se stavba dotkne. Desátého øíjna bylo zahájeno první kolo vyjednávání. Ve vìtšinì pøípadù obèané rozšíøení nebránili a dávali souhlasná
stanoviska s danou stavbou. Také zastupitelé odsouhlasili zámìr
odkoupit dotèené pozemky od jednotlivých majitelù. V tìchto dnech
jsou již realizovány první smlouvy o budoucích kupních smlouvách.
Zaplacení pozemkù probìhne v roce 2005. Pokud se vše podaøí, mìsto
bude žádat v lednu o státní dotaci. Jestliže se stihnou všechny záležitosti
vèas vyøídit, budou opravy zahájeny na jaøe pøíštího roku. V souvislosti
se stavbou se bude také pokládat vedení kabelové televize do èástí mìsta,
ve kterých ještì není zavedena. Tím se ušetøí finanèní prostøedky a nemusí
se kopat zvláš• trasa. Záležitost se konzultuje s firmou Selfservis. /jak/

PF 2005
Vá ení inzerenti,
i letos mù ete prostøednictvím Zrcadla
vìnovat svým klientùm, zákazníkùm
a zamìstnancùm novoroèní pøání.
(Vánoèní vydání Zrcadla è. 23/04 vychází 17.12.04,
uzávìrka 14.12.04. Více informací na: 608 252 541.)

ZIMNÍ SLEVY AŽ 20%

SLEVY PLATÍ DO 31. LEDNA 2005
BAZÉNY VALLA: Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

Lubomír Becha

OÈNÍ OPTIKA
ŠÁRKA KOCANDOVÁ

Z CELÉ ZAKÁZKY !!!

+
LOSOVÁNÍ O CENY
na konci každého mìsíce
obdrží vylosovaní výherci
pìkný dárek

tem jako vojenský zákop, pøes
který je obtížné i jen projít. Vynalézaví obèané však promptnì
zaèali odpadky sypat do pøíkopu,
za val se nikomu nechce.
/jak/

XX/Višòové/ V tìchto dnech obdrželo vedení radnice ve Višòovém
písemný pøíslib na dotaci v celkovém objemu 85% na investièní akci
splaškové kanalizace a ÈOV. Tento investièní zámìr by se mìl provést
v roce 2005 - 2006. Starosta obce Jan Daniel k tomuto poznamenal:
„Celkové rozvržení plánovaných finanèních prostøedkù na tuto investici je 75% dotace z Evropského rozvojového dotaèního fondu, 10%
z Operaèního programu infrastruktury pro životní prostøedí a zbývajících 15% poskytne Višòové z vlastních prostøedkù.“ Letos je to již druhá
pro obec významná finanèní podpora na její investièní zámìry. /mask/

FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • Z BETONOVÝCH NEBO POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
PLASTOVÉ • KERAMICKÉ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ • RYBNÍČKY • JEZÍRKA
MOŽNOST DODÁVKY NA KLÍČ • REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA
BEZCHLOROVÉ ÚPRAVNY VODY
KA
RU
ZÁ ET
5L

10 % SLEVA

XXPøi prohlídce jsme zjistili, že
obec vynaložila opravdu velké
úsilí zabránit pøístupu. Skládka je
zabezpeèena pøíkopem a nahrnutým valem hlíny s ostnatým drá-

Pozemky pro komunikaci

ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODZIM U NÁS,
VÝHRA PRO VÁS !

foto: jak

Další dotace pro Višňové

B A Z É N Y

Palackého nám. 43, Ivanèice
tel.: 546 437 116

firmu na vyèištìní, mají dost
práce a èeká se na dokonèení,
aby se provedl rozbor. Pokud to
nepùjde, nedá se nic dìlat, vzorky
se neodeberou. Skládku jsme
zabezpeèili tak, aby tam ze žádné
strany nemohl nikdo jezdit, vozit
a sypat ze svahu. Brána je provedena dle požadavku, to znamená, že
tam nikdo neprojede ani kotouèem. Je zabezpeèena øetìzem a zamèena a jediné klíèe jsou na obci.
XXVyèištìní hladiny máme až
do dubna 2005. Už jsme jednali
se dvìma firmami, které by to provedly. Jde tam hlavnì o bezpeènost
práce. K dalšímu využití jsou dvì
varianty. Na základì stavebního
povolení používat areál jako
inertní skládku, nebo jej po
rekultivaci využít napøíklad jako
sbìrný dvùr. Uvidíme, k èemu se
zastupitelstvo pøikloní.“

HYDROIZOLACE

W H C therm., s.r.o.

Zveme Vás do prodejny
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M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
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VODA • TOPENÍ • PLYN

J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

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

N

JOSEF REITER ÈALOUNICTVÍ
TRUHLÁØSTVÍ

Vítězslav STIX

ploché støechy • balkony, terasy • bazény

čalouněného nábytku
čalouněných dveří
čalouněných autosedadel

Špièkový materiál, ivotnost a 50 let.
Záruka na práci 10 let.
Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

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

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

OPRAVY A VÝROBA

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

Fa ČIPRO

Výroba KVALITNÍCH
zdravotních matrací
válend
(Vše na míru a přání zákazníka)

500

vzorù
potahových látek

nám. T.G.M. 43 (ve dvoře)
Moravský Krumlov
telefon: 603 834 998

Vás zve k návštěvě

nově otevřené prodejny v Moravském Krumlově
na Zámecké ulici 26 (v masně u Burdů)

Nabízíme široký sortiment pracovních oděvů, pracovní obuvi
a ochranných pomůcek za velkoobchodní ceny
Pracovní doba: pondělí, středa, pátek 8.00-15.00 hodin
Tel.: 515 321 031, 604 694 866, 602 788 886 www.cipro.cz
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Volby potvrdily nezájem o komunální politiku Oprava silnice do Miroslavi
XX/Region/ Ve volebním štábu
KDU - ÈSL mìli opravdu dùvod
k oslavì. Ve volbách do krajského
zastupitelstva Jihomoravského
kraje se jim podaøilo obhájit
prvenství a získat nejvíce hlasù
(26,1%) . I když to bylo „o prsa“,
pøesnì o 0,3% pøed ODS (25,8%).
XXDosavadní hejtman kraje
Stanislav Juránek (KDU-ÈSL)
tak zùstane ve funkci nadále. Stal
se také celorepublikovým vítìzem
v boji o nejvìtší poèet preferenèních hlasù s poètem 26.207. ODS
ovšem také získala. Dosáhla nejvìtšího nárùstu poètu mandátù,
z døívìjších tøinácti na souèasných
devatenáct. Tím zùstává funkèní
dosavadní koalice KDU-ÈSL a
ODS. V zastupitelstvu získaly
mandáty ještì KSÈM (19,1%),
ÈSSD (11,9%) a pøekvapením bylo

uskupení Zelená pro Moravu (5,0%).
XXCelková úèast oprávnìných
volièù v kraji 29,6% jen mírnì
pøesáhla celorepublikový prùmìr.
Oproti doplòovacím senátním volbám na Znojemsku, kde byla úèast
v druhém kole 14%, je to úspìch.
XXV senátních volbách pro okres
Brno-venkov postoupili do druhého kola dosavadní obhájce senátorského køesla MUDr. Tomáš
Julínek (ODS, 33,7%) a Iljiè
Procházka (KSÈM, 20,1%)
s celkovou volební úèastí 29,5 %.
Vítìzem druhého kola se stal
MUDr. Tomáš Julínek s 66 %
platných hlasù. V tomto kole také
klesla celková úèast, což je pøipisováno hlavnì nezájmu volièù,
nebo odstoupením jejich kandidátù. Celkovì pøišlo k urnám
18 % oprávnìných volièù. /mask/

Procentuelní zisky hlasů jednotlivých stran
v zastupitelstvu Jihomoravského kraje
zaokrouhleno

KDU-ČSL
ODS

26

25

19

11

5

KSČM

11

Počet křesel jednotlivých stran
v zastupitelstvu Jihomoravského kraje

ČSSD
Zelená
pro Moravu
ostatní

20

19

14

9

3

Další schůze pro mikroregion Moravskokrumlovsko

foto: jak
XX/Dolní Dubòany/ V pátek 12.
listopadu se v zasedací místnosti
obecního úøadu Dolní Dubòany
uskuteènila schùzka starostù a pøíznivcù novì založeného mikro-

regionu Moravskokrumlovsko.
Kromì èelních pøedstavitelù obcí
se zúèastnila také široká veøejnost, z øad osobností veøejnì èinných, podnikatelù, zastupitelù,

Českomoravská stavební spořitelna
nám. T.G.M. 40, Knížecí dům, 1. patro
otevřeno: po - pá 830-1200 a 1230-1600

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

ŠANCE NA STÁTNÍ
PŘÍSPĚVEK

3.000 Kč

uèitelù a knihovníkù, kteøí mají
zájem dále rozvíjet a hledat nové
cesty k ekonomické prosperitì
obcí a zajistit úèinné využívání
finanèních prostøedkù.
XXJednotlivé obce si na panelech
v pøedsálí pøipravily prezentace,
které pøibližovaly dìní v obcích.
Jednání zahájila jeho pøedsedkynì, starostka Vedrovic Mgr. Anna
Gigimovová spolu s manažerkou
mikroregionu Ing. Jitkou Schneiderovou. Hned v úvodu probìhlo
vzájemné pøedstavení všech zástupcù obcí. Úvodní slovo mìl
Michal Pospíšil ze Školy obnovy
venkova o.p.s., který je povìøen
zpracováním strategického dokumentu. Ten promítnul prezentaci
s analýzou situace regionu a výsledky jednání z osobních ná-

KREJÈOVSTVÍ MM
V uličce 2, Ivančice
Zakázka pánská, dámská,
opravna oděvů
Prodej metrového textilu

Zhotovení sukně
Zhotovení kalhot
do 14 dnů
Výměna zipů
do 3 dnů

50%
SLADKÉ PŘEKVAPENÍ
S MOŽNOSTÍ VÝHRY

Závada byla odstraněna
XX/Oslavany/ V letošním roce došlo k vážné závadì na vodním díle
Vál, což je elektrárenský jez v Oslavanech na øece Oslavì kilometr 3,57.
Došlo k pøetržení Gallova øetìzu, který zvedá propustné zaøízení,
naèež s jezem nebylo možno manipulovat. Potíže to zpùsobilo rybáøùm,
se zadržením vody pro rybníky. Vznikly i obavy z pøípadných povodní.
V zimním období by se s Válem nedalo manipulovat a mohlo by dojít
k jeho likvidaci. Na základì této skuteènosti Vodoprávní orgán (Odbor
životního prostøedí) svolal jednání, které probìhlo 9. listopadu pøímo
na elektrárenském jezu, kde bylo konstatováno, že již byla provedena
výmìna pøetrženého øetìzu a byla provedena kontrola funkènosti válcového jezu v pøípadì zahrazení a opìtovného odhrazení. Firma,
v jejímž je vlastnictví, pøistoupila k této záležitosti vstøícnì a pøetržený
Gallùv øetìz byl opraven. V souèasnosti je elektrárenský jez, takzvaný
Vál, majetkem firmy Befacoal s.r.o. Praha, která jej koupila jako
souèást bývalé elektrárny. Jez dnes slouží jen k zadržování vody pro
rybolovná zaøízení rybáøského svazu a zároveò i jako protipovodòová
bariéra v rámci toku øeky Oslavy. Pøed ukonèením provozu elektrárny
se používal jako rezervoár vody pro provozy elektrárny.
/mask/

foto: mask

(naproti starého vchodu do nemocnice)

Oděvní návrhy a stylizace
zdarma

Při uzavření smlouvy
na dítě do 18 let
sleva z poplatků

vštìv v obcích. V další èásti dostala
slovo nezávislá konzultantka Anna
Èárková. „Strategii si vlastnì
vytvoøíte vy sami. My vám jen
pomùžeme s našimi zkušenostmi
se tomuto cíli dobrat.“ uvedla
Èárková. Poté vysvìtlila metody
tvorby strategie a rozdìlila pøítomné do tøí pracovních skupin,
se zamìøením na životní prostøedí, podnikání a komunikaci.
V tìchto se detailnì rozebírala
problematika jednotlivých témat
a možné nástroje k jejich øešení.
XXJednání zpøíjemnilo vystoupení taneèní skupiny Silver Star
z Vedrovic. Závìreèné slovo mìla
pøedsedkynì dobrovolného sdružení obcí Mgr. Gigimovová, která
øekla: „Jsem velmi ráda, že máte
zájem o práci ve prospìch Vašich
obcí a celého našeho regionu. I
pøes úvodní nejasnosti se všechny problémy vyøešily, a za to patøí
všem zúèastnìným dík.“
/jak/

XX/Kadov/ Na jaøe pøíštího roku se s nejvìtší pravdìpodobností zaène
s opravou silnice tøetí tøídy è. 41310, která vede pøes obec Kadov. Jde
o dùležité propojení silnice druhé tøídy è.413 Moravský KrumlovZnojmo do mìsta Miroslavi až po køižovatku se silnicí druhé tøídy è.
400 u bývalé Fruty. V této souvislosti probìhla i koordinaèní schùzka
starostù obcí a dotèených orgánù a pøipravuje se další. Jak nám sdìlil
Ing. Zdenìk Komùrka, vedoucí oblasti Znojmo, SÚS JmK, která bude
akci realizovat: „Tato akce je zaøazena do programu Phare a její realizace je odvislá od schválení tohoto programu. V souèasné dobì se toto jeví
jako velmi nadìjné. Pokud by ke schválení akce došlo, tak se pravdìpodobnì zaène na jaøe roku 2005, maximálnì s rozložením do roku
2006.“ Opravovat se bude úsek o celkové délce více jak ètyøi kilometry.
Je rozdìlen do pìti samostatných èástí, na které budou použity rùzné druhy
technologií. S opravami se naváže na již provedené èásti z roku 2003. /jak/

250 až 300 Kč
320 až 420 Kč
60 až 110 Kč

PO-PÁ 9.00 - 17.00 hod.
ST 14.00 - 17.00 hod.

Tel. číslo: 731 179 959

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

Moravský Krumlov
obch. dům Jednota
tel.: 515 324 587

KATALOG FIREM 2005
MORAVSKÝ KRUMLOV A OKOLÍ
200

V

5

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

NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU ?
KOUPELNOVÉ STUDIO

AXIS, o.z.

SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

Nová
koupelna

Předsíňové
stěny

NOVINKA

vánoèní dárek

od 2.550,-

pro celou rodinu
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394 (areál OSP)
Po-Pá: 8.00 - 17.00 hod., So: 8.00 - 12.00 hod.

Zveme Vás k návštìvì
naší vzorkové prodejny
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Proč je tolik úředníků ? Je třídění odpadu v MK opravdu tak dostatečné?
XXV minulých dnech skonèilo volební klání stran i jednotlivcù kandidujících do krajù i senátu. V rámci pøedvolebních debat došlo i na téma
poètu úøedníkù na krajském úøadu. Byl jsem konfrontován s pozoruhodnými názory na tuto problematiku, a to dokonce od lidí, kteøí by
mìli mít o fungování systému urèité povìdomí. Vrcholem bylo konstatování, že vláda pøi vzniku krajù slibovala, že na krajích bude pracovat tak 160 úøedníkù a nyní je to ve skuteènosti mnohem více - jen
na odboru školství, který mám tu èest øídit, pracuje témìø 100 úøedníkù. Jak je to tedy ve skuteènosti se pokusím demonstrovat právì
na pøíkladu mého odboru.
XXSe vznikem Jihomoravského kraje na nìj byly pøevedeny prakticky veškeré èinnosti, které døíve vykonávalo sedm školských úøadù,
na nichž koncem roku 2000 pracovalo 236 (!) zamìstnancù. Z nich
vykonávalo asi 20 podpùrné èinnosti (vrátní, uklizeèky, …) a èást
(pøibližnì 40 pracovníkù) èinnosti, které byly koncem roku 2001
zrušeny (agenda PaM u neprávních subjektù). Zbylých cca 160 pracovníkù vykonávalo èinnosti, které jednak vyplývají ze zákona (napø.
odvolací øízení, jmenování pøedsedù maturitních komisí, tvorba
a zúètovaní rozpoètù 1250 škol v objemu cca 7 miliard Kè, metodická
èinnost) a èinnosti vyplývající ze správy vlastních, tehdy státních,
organizací a jejich majetku (napø. investièní èinnost, právní poradenství). Již skuteènost, že na krajský úøad bylo pøevedeno pouze 100
tìchto pracovníkù znamenalo nutnost výrazného zvýšení produktivity
práce proti pøedchozímu stavu. Navíc, tito lidé vykonávají práci, která
v gesci školských úøadù nebyla - napø. administraci øady dotaèních titulù.
Jen v tomto roce odbor školství administroval více než 1000 dotací
pro oblast sportu, práce s mládeží, národnostní menšiny, prevenci
kriminality a další. Poèet pracovníkù, vìnujících se pùvodním èinnostem je tedy ve skuteènosti prakticky polovièní ve srovnání se stavem
pøed vznikem krajù. Chyba tedy rozhodnì není na stranì krajù.
Problém je spíše v tom, že pøi vzniku krajù vláda buï nemìla dobrou
pøedstavu o tom, co na kraje vlastnì pøevádí nebo zámìrnì mátla veøejnost. Mimochodem - v rámci reformy veøejné správy ubylo velké
množství èinností samotnému Ministerstvu školství (ty pøešly, jak
jinak, na krajský úøad) - podle mých informací tam však nyní pracuje
více lidí než pøed ètyømi lety.
XXCo je tedy podstatné pro to, aby poèet úøedníkù byl skuteènì nižší?
Je to jednoznaènì stav naší legislativy, která je èím dál více zaplevelována zákony, jež ukládají další povinnosti institucím a lidem (nìkdy
s odkazem na direktivu èi pøání z Bruselu, z OSN, z Mezigalaktické
federace, ...). Aby tato èinnost pak mohla být vykonávána, je tøeba mít
urèitý poèet úøedníkù. Jasným pøíkladem legislativní katastrofy je
nový školský zákon, který vyvolá potøebu vìtšího množství tabulek,
rejstøíkù a hlášení - a pochopitelnì i lidí, kteøí tato data budou muset
(ze zákona !) zpracovávat. Je samozøejmì možné, že i pøi nárùstu èinností diktovaném zákony mùže klesat poèet úøedníkù, bude to však
mít za následek pouze prodloužení lhùt pro vyøízení jednotlivých pøípadù a snížení komfortu lidí, kteøí na úøadech potøebují (vìtšinou
rychle) vìci vyøídit.
XXPokud chceme, aby v budoucnosti bylo ménì byrokracie, volejme
v první øadì po menším množství zákonù, které budou jednoduché
a nebudou vyžadovat zbyteèné množství razítek. Bude-li ménì zbyteèné regulace, jak to chce a prosazuje ODS, nebude dùvod k takovému
množství úøadù a úøedníkù. Budou-li zákony pøipravované v sociálnìdemokratické vládní dílnì vyžadovat i hlášení o poètu snìzených
svaèin, bude byrokracie pouze narùstat.
RNDr. Miloš Šifalda, vedoucí odboru školství Krajského úøadu JM kraje

Oprava a omluva
Vážení ètenáøi, dovolte nám opravit první vìtu èlánku „Rudá záøe nad
Krumlovem“, který byl publikován ve 20. èísle Zrcadla na znìní
„Koneènì jsme se doèkali a na zasedání Zastupitelstva mìsta
Moravského Krumlova dne 27.9.2004 byla pøedložena …“. Vzhledem
k tomu, že od napsání èlánku do uveøejnìní uplynulo témìø šest týdnù,
vklínilo se do dìní narychlo svolané jednání ZM k problematice
mokøadù na Slatinách. První vìta tím pozbyla aktuálnosti, aniž by se
zmìnilo meritum vìci. Jedná se totiž o reakci na jednání Zastupitelstva mìsta Moravského Krumlova, mimo jiné ke kultuøe, dne
27.9.2004. K chybì došlo pøehlédnutím autorù i redakce pøi zaøazování èlánku do tisku. Ètenáøùm i protagonistùm se omlouváme.
Ing. Jaroslav Mokrý, Ing. Michal Šotner

XXV minulém èísle Zrcadla (è.
20/2004) byl publikován èlánek
„Kontejnery na papír v Krumlovì
zatím nebudou“, kde øeditel TaZS
Moravský Krumlov pan Kubík
v souladu s názorem pracovníkù
odboru životního prostøedí moravskokrumlovské radnice hájil souèasný stav tøídìní odpadù v Moravském Krumlovì. Jde zvláštì
o situaci, kdy po mìstì byly
rozmístìny (koneènì po nìkolika
letech) pouze kontejnery na sklo
a plasty (v nepøijatelnì nízkém
poètu), ne však na papír. Použitým
agrumentem, proè nebyly rozmístìny kontejnery pro sbìr papíru
bylo, že „...lidé do nich hází kde co,
jen ne papír“. Jediný kontejner na papír je tak umístìn pouze ve Sbìrném dvoøe, kam jej obyvatelé mají
pøinést. Za absenci kontejnerù mají
obyvatelé mìsta podìkovat ménì
zodpovìdným spoluobèanùm.
XXAsi se shodmene, že tøídit
odpady je nutné. Rádi bychom
proto ke zmínìnému pøipojili
nìkolik názorù a èísel. Prùmìrný
Èech (tøídí jich 2/3) vytøídí ze
svých odpadù prùmìrnì 28,4 kg

papíru, skla a plastù (údaje za rok
2003). Dle ujednání s Evropskou
komisí se má tento údaj do roku
2008 zvýšit na pøibližnì 40 kg.
Nejde však jen o politiku. Myslí si
pracovníci odboru životního prostøedí Moravský Krumlov, že zvyšovat podíl tøídìných odpadù lze
tím, že kontejnery na papír obyvatelùm koncentruje do Sbìrného
dvora a ostatní kontejnery budou
pouze na nìkolika místech (poètem
dvaceti)? Není souèasný trend
naprosto opaèný? Rozmis•ovat
právì co nejvyšší poèet kontejnerù
na tøídìný odpad na co nejvíce
místech? Nemìlo by být cílem
radnice obyvatele mìsta ke tøídìní
odpadù vychovávat, než je tímto
postupem zrazovat? Zatímco popelnice na smìsný odpad je pøed
každým domem, za tøídìním se
musíme projít dál (s papírem je to
již témìø výlet). Není to ponìkud
diskriminaèní? Aby bylo tøídìní
odpadù úspìšné, musí se lidem
pøiblížit. Nebo snad pan Kubík ve
zmínìném èlánku naznaèuje, že
máme svázané noviny házet
vedle popelnic?

XXVolby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu
Èeské republiky byly opìt testem
obèanské vyspìlosti volièù. Jejich
názory jsou již od pøevratu („sametové revoluce“) v roce 1989 pøedmìtem zkoumání agentur pro výzkum veøejného mínìní. Prùzkumy
volebních preferencí více èi ménì
spolehlivì pøedpovídají koneèné
výsledky voleb. Ty letošní opìt prokázaly, že volièi, kteøí mají zájem
posunout vìci veøejné a• zpìt nebo
kupøedu a tudíž k volbám pøišli, se
rekrutují zejména ze tøí stran:
KSÈM, KDU-ÈSL a ODS.
XXPovinnost volit je u èlenù
KSÈM dána pevnou stranickou
disciplinou, kterou mají „v krvi“.
Úèast volièù KDU-ÈSL má podobný dùvod, navíc podložený vírou.
Pøekvapením pro nezasvìcené je
vysoký poèet hlasù, odevzdaných
Obèanské demokratické stranì
zejména jejími pøíznivci, protože
její èlenská základna není tak
rozsáhlá. Ohromující úspìch ODS
v právì probìhnuvších volbách je
jasným dùkazem, že ti volièi,
kterým není lhostejná budoucnost,
mají dost rùzných socializujících
experimentù, které nás vracejí
pøed rok 1989 a vytváøejí pøedpoklady jednak pro zadlužování
našich dìtí a vnukù, které nám tyto
generace jenom stìží odpustí, jednak pro plíživý nástup toho, co zde
už jednou bylo.
XXDaleko výraznìjším a spravedlivìjším výsledkùm voleb však
zabránila neúèast zhruba 70 %
volièù. Z rozhovorù s nìkterými

z nich vyplynuly dùvody neúèasti,
nad kterými vìtšinou zùstává
rozum stát. Èást z nich prohlašuje,
že politika je špinavá vìc plná
korupce a oni se na ní nechtìjí
podílet. Pøitom si neuvìdomují, že
by svými hlasy mohli pøispìt
k tomu, aby jimi zvolený subjekt
mnohé kauzy vyjasnil, korupce
ubylo a politika se „odšpinila“ zprùhlednila. Další èást volièù
nemá žádný názor a je zcela
pasivní. Tuto skupinu nelze oslovit
nièím, ta se v každé demokratické
spoleènosti pouze „veze“ a nadává
na všechno, co rozhodli bez její

PNEUSERVIS

XXNyní trochu teorie (viz. Hospodáøské noviny ze 17. záøí 2004).
Prùmìrná èeská rodina v týdenním
cyklu vytvoøí pøibližnì 15 kg
odpadù, z nichž 10 kg putuje ve
formì smìsného odpadu na skládky èi do spaloven. Zbylých 5 kg je
v souèasnosti tøídìno. Z toho jde
o 2 kg plastù, 2 kg papíru (!!!) a 1 kg
skla. Pøi poètu 2.286 domácností
by mìlo v Moravském Krumlovì
jít za týden o 34.290 kg odpadù,
z èehož je vytøídìno 4.572 kg plastù, stejné množství papíru (!!!) a
2.283 kg skla. Tedy roènì by mìlo
být v Moravském Krumlovì vy-

Žiji sice dosti v ústraní, ale ty nekoneèné útoky na p. Pøikrylovou,
které nemohu pochopit, mne provokují. Zdá se mi to úèelové
a hlavnì nespravedlivé. Tolik zajímavých akcí støedisko poøádá
(pøednášky, koncerty rùzného žánru, recitace, výstavy, divadla,
zájezdy atd.) staèí si podle vkusu vybrat. To, že je nìkdy menší
úèast není chyba kulturního støediska.
Nesmírnì si považuji práci, kterou s tím støedisko má. Je to viditelná práce a smìøuje èlovìka k lepšímu. Rozhodnì to nejsou
zbyteènì vyhozené peníze, jak v jiných nekritizovaných pøípadech,
pro ilustraci vykácení topolové aleje, výsadba nových stromkù,
o které pak nikdo nedbal a nyní tam živoøí. Já bych kritizovala toho,
kdo jenom mluví a není za ním vidìt dílo.
MUDr. Peterková

volièù ucházelo 56 stran a uskupení. Z této nabídky snad ani není
možné si nevybrat program, který
by každému vyhovoval. Pøesto se
vìtšina volièù voleb nezúèastnila,
i když by jejich úèast umožnila
postup do praktické politiky zhruba ètrnácti subjektùm (postupová
podmínka 5%) s následnou možnou konstrukcí povolebních koalic.
Tìmto lidem snad skuteènì chybí
ve volebních programech stran
takový, který by jim zaruèil jistotu
formálního zamìstnání, vìtšinou
bez ohledu na výkon (což nìkteøí
pamatují z døívìjška), jistotu

Slovo povolební …
úèasti jiní (zajímalo by mne, jak
by volili pøi volební povinnosti,
která se praktikuje napø. v Belgii
nebo v Øecku).
XXNejvìtší skupinou a také (bohužel!) nejvìtším rezervoárem
sympatizantù s okrajovými názory
od ultrapravice (fašismus) po ultralevici (revoluèní bolševismus)
jsou lidé, kteøí tvrdí, že si z programù, které nabízejí strany a politická uskupení, nemohou nic
vybrat, a proto nejdou k volbám.
Tito lidé jsou buï pøíliš pohodlní
na to, aby udìlali tìch pár krokù
do volební místnosti a zamysleli se
nad budoucností, nebo nemají
zájem o to, jak budou žít oni sami
(jsou-li mladší) nebo jejich dìti
a vnuci (jsou-li starší). Jejich
vysvìtlení však neobstojí.
XXV krajských volbách se o hlasy

tøídìno pøibližnì 238 tun plastù,
238 tun papíru a 119 tun skla.
Nestojí témìø 600 tun tøídìného
odpadu za rok za trochu námahy
(ne jen obyvatele, ale i radnici)?
XXTaková je teorie. Jaká je praxe?
Na to, a na úspìšnost souèasné
moravskokrumlovské odpadové
politiky, se ptáme pana Kubíka
z TaZS Moravský Krumlov a odboru životního prostøedí Moravský Krumlov. Nebo lze opravdu
všechno „hodit“ na nezodpovìdné
obyvatele Moravského Krumlova?
Stanislav a Ilona Martinátovi,
Moravský Krumlov (14.11.2004)

bydlení za pár korun, chléb za 2,60
Kè a benzin za 8 Kè. Ovšem celý
svìt je i bez našeho pøièinìní dnes
tak daleko, že tyto kategorie patøí
dávné minulosti. Èím døíve se všichni smíøíme s tím, že se v rámci
evropské a svìtové globalizace
„blahé doby komunismu“ už nikdy
nemohou vrátit, tím lépe pro nás.
XXPraxe i velmi prosperujících
státù Evropské unie dnes vyústila
v poznatek, že sociální sí• s tak
hustými oky, že jimi nikdo nepropadne, se nedá ufinancovat, je
neudržitelná a je tøeba ta oka
ponìkud zvìtšit. Pøehodnocení
prakticky bankrotujícího vysoce
sociálního státu je všude pouze
otázkou èasu a bylo již zahájeno
v Nìmecku i ve Švédsku. Proto
nic nepomohou zoufalé výstøelky,
které v sociální oblasti nesysté-

movì dìlá vládnoucí sociální
demokracie, ani teoretické úvahy
komunistù, jak by to oni zaøídili,
kdyby … . To už tady jednou bylo
a jak to dopadlo, si ještì pamatujeme. Realita života je dnes zcela
jiná. Zažíváme to i v podmínkách
Moravského Krumlova, kde navzdory proklamativním prohlášením levice o „úsilí vyvíjeném pro
zachování a zvyšování“ poètu pracovních míst jenom za poslední
pùlrok skonèila svou èinnost Piana
a v souèasné dobì konèí Hutní
montáže s nejistým osudem tamních zamìstnancù.
XXNedivím se volebním prioritám
prostých lidí na konci jejich životní dráhy, kteøí si po tolika létech
praní mozkù na nic jiného neumí
zvyknout a volí nikam nevedoucí
ideologii. Divím se však inteligentním a mladším lidem, kteøí mají
informace, znají souvislosti a pøesto setrvávají na zcela neudržitelném názoru, který pod pláštíkem
zdánlivého dobra pøinesl tolik zla,
že nemá do budoucna žádnou
šanci na pøežití.
XXObèané-volièi, a• nám kdokoliv cokoliv slibuje, „peèení holubi
do huby“ nikdy padat nebudou.
Nakonec to všechno zbude na nás
a na našich aktivitách. Naše prosperita se skrývá v naší svobodì.
Podle výsledkù letošních krajských a senátních voleb se zdá, že
už to na úrovni celé zemì zaèínáme chápat. Èím døíve si to
všichni uvìdomíme i v Moravském Krumlovì, tím lépe pro nás.
Ing. Jaroslav Mokrý

BELIN, s.r.o.
Radnièní 6, 671 72 Miroslav
tel./fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

AKCE PLATÍ
VE DNECH
22.11-4.12.

Moravský Krumlov, Okružní 395

zahájil

PRODEJ ZIMNÍCH PNEUMATIK
ZA VÝHODNÉ CENY
Naše stálé služby:
montáž • demontáž • vyvažování pneu • lepení pneu
foukání směsí dusíku • možnost uložení Vašich letních
pneu v našem skladu • prodej nemrznoucích směsí
prodej autobaterií BAREN
Pracovní doba: Po - Pá 5.30-16.30, So 6.00-14.00
Motoristé jste očekáváni v naší firmě k zimní přípravě Vašich vozů.

... S NÁMI HRAVÌ POSTAVÍTE I PYRAMIDU
Cement 3.25 struskoportlandský
Cihla plná 29/14/6,5
Pěna montážní 750 ml
Sádrokarton 125x200 cm, 12,5 mm
Plovoucí podlaha buk 7 mm, tř. 31
Palubková prkna 15 mm, vnitřní/venkovní

cena
původní cena
245,- Kč
254,- Kč/q
4,90 Kč
5,50 Kč/ks
99,- Kč
135,- Kč/ks
129,- Kč
145,- Kč/ks
235,- Kč
280,- Kč/m2
179,- Kč/m2 (zaváděcí cena)

PŘIPRAVUJEME PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
P O Z O R ! Inventura na prodejně stavebnin ve dnech 29. - 30.11. !!!
VE DNECH 24. prosince 2004 - 2. ledna 2005 Z A V Ř E N O
V měsících leden - březen 2005 otevírací doba na prodejnách stavebnin i
domácích potřeb upravena takto: Po-Pá 7.00 - 16.00 hod., So zavřeno

Sledujte naši letákovou akci !!!
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Zeptali jsme se: Jana Rozmahela, starosty Tulešic Křižovatka bude bezpečná

Jan Rozmahel - Tulešice

Pane starosto, na co by jste rád
upozornil turisty?
Naše obec leží na povodí øeky
Rokytné, podél které jsou turistické stezky, jak po toku, tak proti
proudu. Jsme v turistické oblasti
zajímavé krásnou pøírodou, ale i
památkami. Dominantou obce je
pozdnì barokní zámek z poloviny
18. století, kaple svatého Floriána
a socha svatého Jana Nepomuckého, která stojí poblíž této kaple.
Obec Tulešice má 200 obyvatel,
první písemná zmínka je z roku 1365,
takže máme bohatou historii. Od
roku 1990 je obec Tulešice opìt
samostatnou obcí, døíve spadala
pod støediskovou obec Vémyslice,
vrátil se sem Obecní úøad i pošta.
Co nejvíce trápí samosprávu
a obèany?
V tomto roce se nám nepovedla
celá realizace stavby mostku pøes
potok Olešná, a pøíslib dotace
na tuto stavbu se pøesunul do roku
2005. Zpùsobilo to zdržení ze
strany Katastrálního úøadu, ve vìci
majetkoprávních vztahù koryta
øeky Olešné. Za další je to také
nevyužitá budova zámku, který
døíve sloužil jako ústav pro mentálnì postižené. Od r. 2001 nemá
využití, býval také nejvìtší zamìstnavatel v obci. Míra neza-

mìstnanosti je u nás dost velká.
Pro naše obèany bylo spádovým
centrem zamìstnanosti mìsto
Moravký Krumlov. Poslední
dobou, jak ubývá zamìstnanost i
tam, tak se to odráží i u nás. Máme
nìkolik malých firem, které ale
zamìstnávají jen pár lidí. Hodnì
nám tu chybí vìtší zamìstnavatel.
Co mì ale nejvíce trápí, a myslím
si i ostatní, je úbytek obèanù. Obec
se pomalu vylidòuje. Je to právì
úbytkem pracovních míst. Mladí
lidé zde nezakládají rodiny. Není
zde pro nì perspektiva. Nejvìtší
úbytek nastal pøed dvìma lety, kdy
se pøestìhovat ústav sociální péèe
do Tavíkovic, protože jeho klienti
byli v naší obci hlášeni k trvalému
pobytu. Což má za následek pokles daòové výtìžnosti.
Jak je na tom obec s financemi?
Obec Tulešice má každoroènì
vyrovnaný rozpoèet. Naše souèasná daòová výtìžnost klesá. Tím
máme menší možnosti než døíve.
Pøitom jsme nikdy nežádali o úvìr
a nikdy jsme nevyužívali úvìrovou
politiku. Peníze, které dostáváme,
proinvestujeme bez dluhù.
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
Pro toto volební období jsme nìkteré priority již splnili. Byla to
hlavnì plynofikace, kterou jsme
ukonèili letos. Za nìkolik posledních let se zde vybudovala infrastruktura tj. vodovod, splašková
kanalizace, deš•ová kanalizace
stála 9 mil. Kè, rekonstrukce ÈOV,
aby vyhovovala pøísným normám
pro odpadové hospodáøství - 80
tisíc Kè, rekonstrukce hasièské
zbrojnice byla za 400 tisíc Kè.
Rekonstrukce kulturního domu
900 tisíc Kè, kompletní rekonstrukce veøejného osvìtlení 100
tisíc Kè, 1 kilometr chodníkù 1 mil.
Kè a úprava veøejného prostran-

ství pøed kulturním domem 330
tisíc Kè. Ve spolupráci s okolními
obcemi již zmínìná plynofikace
obce za 3 mil. Kè. V tìchto dnech
se uvádí do zkušebního provozu.
Dotace jsme èerpali s fondu MŽP
a z programu Obnovy venkova.
Z mého pohledu je hodnì investic
zakopaných v zemi a nejsou vidìt.
6) Máte plán dalšího rozvoje
obce do budoucna?
Jistì, že ano. Plánujeme rozšíøení
splaškové kanalizace v èásti obce
pod místní hospodou v roce 2005.
Dále je to realizace celkové
rekonstrukce místních komunikací, na které je již zpracována
projektová dokumentace. Od zaèátku pøíštího roku se budeme
zabývat schvalovacím øízením
na tuto investièní akci.
Zmìnilo se nìco ve Vaší práci
po vstupu do EU?
Po vstupu do EU naše obec pracuje v podstatì stejnì jako pøed
vstupem. Jsou na nás v tomto
smìru kladeny jiné požadavky,
co se týèe administrativní práce.
Jste èleny mikroregionu, dosáhnete na dotace z fondù EU?
Mikroregiony mají urèitì význam pro takové malé obce jako
jsou Tulešice. Protože bez nich
by jsme nedosáhli na nìkteré dotace, které bychom chtìli použít.
Ještì to má tu výhodu, že mùžeme v souladu s okolními obcemi
budovat rùzné projekty tak, aby
plnily naše spoleèné cíle dané
potøebami regionu.
Jak vnímáte letošní volební
podzim?
Letošní volební podzim je charakteristický pøedevším úbytkem
volièù, kteøí pøicházejí k urnám
v stále menším poètu. Podle mého
názoru je to zpùsobeno tím, že
politika nevede pøesnì ke spokojenosti lidí, kteøí ztrácí dùvìru

k vládnoucí stranì. Po organizaèní
stránce je to nároènìjší a dost
drahá záležitost.
Na co se mùžeme tìšit v oblasti
kultury a sportu?
Máme v Tulešicích organizovány
tøi hlavní spolky, je to Sbor dobrovolných hasièù, Myslivecké
sdružení Srneèek a Rybáøský
spolek. Co se týká hasièù, je to
nejproduktivnìjší spolek. Jednak
poøádá rùzné spoleèenské akce
a pravidelnì každoroènì organizuje hasièské plesy. Družstvo
hasièù se zúèastòuje soutìží s dobrými výsledky a samo závody
i poøádá. Je to soutìž o pohár
Obce Tulešice. Myslivci poøádají
Poslední leè v kulturním domì.
Rybáøi mají pronajatý rybníèek
v zatopeném lomì, starají se o nìj
a vìnují se hodnì mládeži. Od
roku 2000 jsme znovu obnovili
poøádání tradièních ostatkù, vèetnì
prùvodu masek obcí. Poøádáme
pou• na svátek sv. Floriána.
Jak trávíte volný èas, jaké jsou
Vaše záliby?
Jsem neuvolnìný starosta a kromì toho, že se vìnuji práci na
obci, chodím do zamìstnání. Volného èasu moc není, a když, tak
se vìnuji opravì rodinného domku. Když mi zbude èas na rodinu,
tak jdeme do kina nebo na
vycházku do pøírody.
Jak prožijete letošní vánoèní
svátky a Nový rok?
Vánoce, doufám, prožiji ve zdraví
a kruhu rodinném. Nový rok se
již pravidelnì stává takovým
zvykem, že do pùlnoci jsme
doma a o pùlnoci se scházíme
u místní kaplièky na ohòostroj.
Zasáòkujeme si, dìti se pobaví,
slavnostnì si pøipijeme a pokraèujeme v oslavì.
Dìkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenáø

XX/Višòové/ V tìchto dnech zapoèaly práce na výstavbì nového kruhového objezdu v obci Višòové. Témìø po roce intenzivních pøíprav
se místní obèané doèkají nového provedení velmi specifické køižovatky, která bude tímto pøedevším bezpeènìjší. Spolu s úpravou
komunikací na námìstí bude souèasnì provedena celková úprava
vzhledu støedu obce. Nyní se provádìjí práce na inženýrských sítích
pod budoucí køižovatkou. Poté pøijdou na øadu obrubníky, kanalizace
deš•ové vody, chodníky, veøejné osvìtlení, což je úkol obce. Koneènou fází je dobudování vozovky s povrchy, a to i se tøemi výjezdy
z námìstí. Tuto èást má na starosti Správa a Údržba Silnic. Obec se
bude podílet vlastními prostøedky ve výši 1 200.000 korun. Samotná
výstavba køižovatky i s povrchy pøijde SÚS na 4 miliony.
XXStarosta obce Jan Daniel nám øekl: „Jsem rád, že se zaèalo s výstavbou ještì letos. Teï už jen záleží na poèasí, jak dlouho se bude
pokraèovat. Celá akce má být ukonèena nejpozdìji v mìsíci èervnu.
Na jaøe vysázíme zeleò a dodìlají se povrchové úpravy. Doufáme, že
nový vzhled celého námìstí pøispìje k bezpeènosti silnièního provozu
a zároveò zkrášlí naši obec.“
/mask/

foto: mask

Ze školky bude knihovna
XX/Ivanèice/ V èervenci probìhlo plánované zrušení mateøské školy
Mjr. Nováka v souvislosti se slouèením s MŠ Na Úvoze v Ivanèicích.
XXBìhem prázdnin, po nezbytných stavebních úpravách, které probìhly na mateøské škole Na Úvoze, byla školka v záøí pøipravena plnì
pojmout dìti z obou dosavadních školek. Uvolnìná budova bývalé
MŠ Mjr. Nováka mìla být využita pro potøeby mìsta. I zde probìhly
stavební úpravy, které byly ukonèeny v tìchto dnech. Nyní se do
opravených prostor stìhuje mìstská knihovna, která až dosud byla
umístìna ve sportovní hale. Nové sídlištì je sice nejhustìji osídlená
èást mìsta Ivanèic, ale pøemístìním knihovny z centra to budou mít
nìkteøí ètenáøi pøes celé mìsto. Souvisí to i s provozem sportovní haly.
Uvolnìné prostory budou komerènì využity ke sportovním úèelùm. /jak/

Plastová
a hliníková okna
pro 21. století

záruka

10 let

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

Sokolská 39, ZNOJMO

PŮJČ
KA V
AKC
I!

50 00
999

JEN
ZA 9
99

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

0,-

KČ M
ĚSÍČ
NĚ*

www.plastovaoknafinstral.cz

AKÈNÍ NABÍDKA - VÝPRODEJ
Vchodové dveře
sleva

20%
jen do konce roku 2004!

Obklady a dlažby
sleva

x

30%

Interiérové dveře
sleva

15%

Slevy platí do vyprodání skladových zásob.
Navštivte nás během zimy a určitě si rovněž vyberete z našeho širokého sortimentu nářadí.
Tyto slevy získáte na těchto prodejnách:

Stavebniny Trade s.r.o.
Dvořákova 639, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 323 320
Karlovská 7, 664 64 Dolní Kounice, tel.: 546 421 910
Stavebniny Plus s.r.o.
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 435 429

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

POZOR!!!

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY

POZOR!!!

pondělí - pátek: 8.30 - 12.00 13.00 - 16.30 hodin
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Úroda hroznů letos průměrná
XX/Miroslav/ Po loòském, pro vinaøe velmi úspìšném roce, by si
vìtšina z nich pøála, aby se situace opakovala i letos. Jediným drobným problémem, který v tomto roce zemìdìlci mìli, bylo odložení skliznì. Kvùli chladnému poèasí na jaøe se sklizeò posunula. Zajímalo
nás, jak si letos vinaøi, pøedevším velkovýrobci, vedli. Navštívili jsme
Statek Miroslav a.s. právì v dobì konèícího vinobraní a zeptali se
Jiøího Hyblera, vedoucího støediska vinic: „My hospodaøíme na 46,5
hektarech vinic, z toho jsou 2/3 plodné a 1/3 mladá výsadba do tøí let.
Jedná se o vinièní tra• Weinperky, která je jedna z nejvìtších na Znojemském okrese. Hlavními odrùdami jsou Müller - Thurgau a Veltlínské
zelené. Již nìkolik let obnovujeme pøestárlé keøe (nejstarší je z roku
1962). V souèasné dobì je polovina výmìry mladá výsadba do 8 let.
Výsadbu konzultujeme s odbìratelem na základì aktuální poptávky,
která je hlavnì po Rulandském bílém, Rulandském šedém, Ryzlinku
Rýnském a Pálavì. Jako perspektivní se nám jeví Frankovka, která se
z této vinice vozila i na císaøský dvùr do Vídnì. Dnes veškerou naši
úrodu hroznù prodáváme našemu odbìrateli ve Znojmì.

foto:jak
XXLetos se vegetace révy vinné opozdila v porovnání s loòským
rokem o 4 týdny. V prùbìhu dozrávání byl zdravotní stav udržen na
dobré úrovni. Bìhem léta byl nízký úhrn srážek, což se zlepšilo až
v záøí. Tato skuteènost mìla za následek, že letošní váha i cukernatost
byla zachránìna. Sklizené množství bylo prùmìrné a cukernatost se
pohybovala od 17 do 23 stupòù, dle odrùdy a vìku. V souèasné dobì je
tendence zvyšovat cukernatost pìstováním odrùd, které jsou schopny
dávat více cukru. Proti loòsku byly letos cukry nižší, ale v prùmìru
posledních deseti let se dosáhlo dobrého výsledku.“
/jak/

Rekord v Čermákovicích
XX/Èermákovice/ V této malé obci na Moravskokrumlovsku se tuto
nedìli ukonèí nový èeský rekord ve vyskládání víèek od PET lahví do
pyramidy. Patnáctiletá Jana Èurdová se rozhodla loni v létì pøekonat
dosavadní rekord v poètu 102.510 kusù. Pyramida, která vyrùstá
v obøadní místnosti tamního obecního úøadu bude mít rekordních 161.239
kusù. Na tøicet kamarádù a známých již témìø ètrnáct dní staví tuto
rekordní pyramidu, která nyní èítá asi sto tisíc víèek. Sleènì Janì trvalo
sbírání rok a pùl za pomoci spolužákù ze školy a obèanù celé obce,
kteøí nosili víèka k ní domù. Celý obsah se vešel do 35 pytlù. Nejhorší
bylo oøezávání okrajù víèek. Tuto nedìli pøijedou do Èermákovic
inspektoøi agentury Dobrý Den z Pelhøimova pøepoèítat skuteèné
množství, a budou pøítomni dokonèení. Poslední víèko posadí do špice
pyramidy sama organizátorka ze speciálního lešení.
/mask/

foto:mask

Koloběžková štafeta
XXSpolek kolobìžek Oslavany ve spolupráci s mìstem Oslavany
a Tìlovýchovnou jednotou Oslavany uspoøádal kolobìžkový štafetový
maratón. Akce se uskuteènila 8. øíjna na stadionu TJ od 15 hodin. Na
každého úèastníka èekal jeden 400 metrù dlouhý okruh. Cílem bylo
ujet celkovou vzdálenost 42.195 metrù v co nejkratším èase. Závodní
kolobìžky finské výroby znaèky Kickbike zapùjèili èlenové Spolku
kolobìžek Oslavany. Vzhledem k velkému poètu závodníkù a pøihlížejících, vládla na stadionu skvìlá, bojovná atmosféra. Závodníci byli
pouštìni na okruh ve dvojicích po té, co jejich pøedchùdci dojeli do cíle
svého úseku. Každý jezdec obdržel po dojetí do cíle pamìtní list se svým
jménem a dosaženým èasem. Dále získal cukrovinky a drobnosti od sponzorù.
XXCelkem se vydaøené akce zúèastnilo neuvìøitelných 139 závodníkù ve
13 kategoriích od tøíletých capartù po vitální dùchodkynì. Po seètení 106
nejrychlejších úsekù vyšel poøadatelùm skvìlý èas 2:32:17,2 hodin.
Tento výkon odpovídá prùmìrné rychlosti 16,6 km/hod. Poøadatelé
byli velkou úèastí a výbornými výkony nadšeni a již teï pøipravují
jarní pokus o pøekonání základního rekordu. Vìøíme, že se druhého
klání zúèastní i vítìzové jednotlivých kategorií: Malé dìti: Ondøej Novák,
Eliška Øeøuchová, pøípravka: Martin Vondráèek, Klára Tomanová,
mladší žáci: Pavel Fic a Ondøej Soldán, Iveta Máiová, starší žáci:
Tomáš Kocáb, Andrea Fraòková, juniorky: Iveta Burešová, senioøi: Petr
Procházka, Lenka Laciná a veteráni: Ludìk Koláø, Irena Vondráèková.
XXNa závìr chceme podìkovat všem závodníkùm za sportovní výkony, divákùm za povzbuzování, žákyním 7.C za poøadatelskou službu a
sponzorùm za vstøícnost. Akci podpoøili - JME, Èeská spoøitelna,
Veèerka Oslavka, Smíšené zboží Øihánkovi.
Irena Vondráèková, Spolek kolobìžek Oslavany

Bára Štěpánová přijela na dobré víno
XXHereèce a moderátorce Báøe
Štìpánové jsme u pøíležitosti její
návštìvy v Miroslavi položili
nìkolik otázek:
Paní Štìpánová, jak hodnotíte
svou dosavadní umìleckou
kariéru?
Já nebudu sebe hodnotit, nejsem
hodnotitel. Od toho jsou jiní. Já jsem
spokojená s prùbìhem své kariéry.
Na èem pracujete v souèasnosti?
Na TV Prima již tøetím rokem
uvádím poøad Trní, který je o mezilidských vztazích, konkrétnì
mezi ženami a muži. Cestománie,
která se z veøejnoprávní televize
pøesunula na Novu a diváci se
mohou tìšit na Èeské televizi
o vánocích na pohádku, kde mám
jednu z hlavních rolí.
Uvidí Vás diváci v nejbližší dobì
na filmovém plátnì?
Zatím žádnou nabídku nemám,
uvidím, co bude dál.
Co Vás pøivedlo na Pražský
hrad, byla ta práce zajímavá?
Dostala jsem se tam, protože
jsem pracovala v disentu a znala
jsem se s Václavem Havlem. Nesli
jsme na hrad takový recesní dar
- kolobìžku. Situace tam byla
trochu chaotická a všichni se k nìmu hrnuli najednou, bylo potøeba
aby chodili po jednom, tak jsem
zaèala dìlat takovou jako „vrátnou“, èímž jsem se stala osobní
sekretáøkou prezidenta Havla
na dva roky. To nelze považovat
za práci. Všecko, co dìlám, tak proto,
že mì to baví a je to mým koníèkem. Takže ani tohle nebyla práce,
opravdu mì to bavilo, byla to pro mì
zkušenost, kterou má málokdo.

foto: mask
Angažujete se politickém dìní?
Vy jste nìco zaregistroval? Sekretáøka není politická funkce.
Neøíkám, že politiku nesleduji,
ovinuje dìní každého z nás.
Zajímám se o dìní kolem sebe,
ale že bych chtìla pøímo já
vstoupit do politiky, to ne.
„Trní“ mùže i poranit, jste na to
pøipravena?
Zatím mì nezaskoèilo nic. A co se
týèe pøípadné agresivity, samozøejmì dostávám emaily a poštu,
ve které pisatelé nesouhlasí a
mají pocit, že jsem se k nìkomu
chovala, jak jsem nemìla, ale to
je otázka názoru.

Èasto jezdíte do mìsta Miroslavi, co Vás sem pøivádí?
Pøedevším mám Miroslava doma.
A tady v Miroslavi jsem podruhé,
vzhledem k tomu, že je tady svìcení mladého vína. Já jsem velice
náruživý piják vína, miluji víno.
Mùj muž pije jenom Fernet, ten
víno nepije. Když mám dobré
víno, tak mu ho nedám, protože
je to pro nìj škoda, on to neocení.
Francouzi mají tøetí ètvrtek v listopadu oslavu „Božolé nuvo“,
tak proè tady na Moravì také
takovou slávu nemít, a protože
mám víno ráda a mám k nìmu
vztah, tak jsem tady.

Jak trávíte volný èas, co Vaše
záliby, a jak Vám jde golf?
Když mám volný èas, tak ho trávím úplnì jednoduše. Buïto se
válím v posteli, nebo jdu na ten golf.
Podaøilo se mi uhrát handicap 36
a další zlepšování asi nepøijde.
Na mì je to pøímo fenomenální.
Jak prožijete Vánoce a Silvestra?
Úplnì obyèejnì. Na Vánoce
budeme doma, v èervenci jsme se
nastìhovali do nového domu,
takže budeme doma, vždycky
jsem byla doma. A Silvestra
nìjak bouølivì neoslavujeme,
nemám ráda oslavy na povel.
Dìkuiji za rozhovor. Martin Sklenáø

MASIKO - specialista na drůbeží výrobky

XXÈtvrtého záøí byl v Prosimìøicích firmou Masiko s.r.o. zahájen plný provoz nové zpracovny
drùbeže a výrobny polotovarù
splòující nejpøísnìjší kritéria stanovené Evropskou unií. Díky
tomu bylo provozovnì pøidìleno
exportní èíslo opravòující vyvážet
zboží a výrobky do celé Evropy.
XXFirma vytvoøila patnáct pracovních míst a je jejím zámìrem
ve spolupráci s pracovním úøadem
ve Znojmì zvýšit v nejbližší dobì
poèet zamìstnancù na dvacet.
XXOslovili jsme jednatele spoleènosti pana Jindøicha Tichého
a položili jsme mu nìkolik otázek.
XXVlastníte exportní povolení,
znamená to, že Vaše produkce je
urèena pouze pro vývoz?
To rozhodnì ne, jsme ryze èeská
firma zpracovávající zboží pouze
od èeských dodavatelù a je naším
prioritním zájmem uspokojovat
potøeby èeských zákazníkù, jímž
bychom rádi právì prostøednic-

tvím prodejny v Prosimìøicích nabídli ucelený sortiment výrobkù.
XXJaké výrobky tedy nabízíte?
Díky tomu, že prodejna je pøímo
v budovì výrobny, zaruèujeme vždy
èerstvé chlazené maso a drùbežáøské výrobky ve velmi pøíznivých
cenách. Nabídku masa jsme doplnili o vlastní výrobky, jako jsou
napøíklad kuøecí závitky, krùtí
gulášová smìs, nebo uzená krùtí
stehna. Øada výrobkù je naší specialitou, kterou jinde nenajdete.
Vybraný sortiment uzenin vyhovuje požadavkùm bezlepkové diety.
Pro zákazníky také pøipravujeme
sezónní nabídku. Pøed létem to
jsou masové smìsi pro grilování
a barbeque a nyní pøed Vánocemi
to budou husokachny, kachny a na
objednávku èerstvé chlazené krùty.
Každý mìsíc pøipravujeme na vybraný sortiment zvýhodnìné cenové akce. Chovatelùm nabízíme
ke zkrmení drùbeží kosti, kùže
a høbety od tøí korun za kilogram.
Pro velkoodbìratele jsou samozøejmostí množstevní slevy.
XXKde Vás zákazníci najdou?
Prodejna je po pravé stranì sto
metrù od køižovatky na cestì do
Kyjovic. Parkovištì máme pøímo

pøed prodejnou. Kromì pondìlí je
otevøeno každý pracovní den od
7.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00.
V sobotu od 7.00 do 11.00.
XXZávìrem bych chtìl všechny
pozvat do naší prodejny a vìøím,
že s naší nabídkou budete spokojeni a rádi se k nám vrátíte.

Objednávky na tel.: 515 334 796.
Kde nás najdete?
/Placená inzerce/
Znojmo
Práče

MK

Kyjovice
Prodejna
PROSIMĚŘICE
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Oslavte s námi
Silvestra !
Pastviny - Orlické hory

Cena: 14.290 Kč
5 os. - prostorná rekreační chata. Lyžařský vlek a svah pro děti 2 km.
Bukovina - Krkonoše
Cena: 10.290 Kč
7 os. - rekreační chalupa ležící na okraji malé vsi. Běžecké tratě
v okolí. Sjezdové tratě Pecka 4 km, Zvičina 10 km.
Šediviny - Orlické hory
Cena: 10.990 Kč
6 os. - pěkná rekreační chata ležící na klidném místě. Lyžařské
centrum Deštné 9 km.
Čistá - Krkonoše
Cena: 14.990 Kč
8 os. - rekreační chalupa s pěkným výhledem na okolní lesy a hory ležící
v nádherné části Krkonoš. Sjezdové tratě v Janských Lázních 7 km.
Kobylnice - jižní Čechy
Cena: 12.390 Kč
6 os. - pěkná, zděná chata s moderním interiérem ležící v chatové
osadě. Běžecké tratě v okolí.
Rešov - Jeseníky
Cena: 15.290 Kč
10 os. - nově zrekonstruovaná vilka se nachází v obci ležící nedaleko
Rýmařova. Běžecké tratě v okolí. Lyžařský vlek v Rýmařově 8 km.
Roudnice - Krkonoše
Cena: 8.990 Kč
6 os. - stylová rekreační chata. Běžecké tratě a svah pro děti v místě.
Borovnička - Krkonoše
Cena: 10.790 Kč
4 os. - rodinný domek nacházející se v klidné podkrkonošské obci. Svah
pro děti v místě. Sjezdové tratě Zvičina 6 km, Janské Lázně 25 km.
Frymburk - jižní Čechy
Cena: 9.590 Kč
6 os. - apartmán se samostatným vchodem v novém řadovém
domě. Lyžařský vlek v Kramolíně 8 km.

Tetín - Krkonoše

Cena: 8.690 Kč
9 os. - velice pěkný rodinný domek ležící na okraji obce. Sjezdové
tratě Zvičina 8 km.
Strážné - Krkonoše
Cena: 15.990 Kč
6 os. - velice pěkná rekreační chalupa se nachází v osadě
Vápenice. Sjezdové tratě ve Strážném 2 km, Herlíkovicích 8 km
a Špindlerově Mlýně 15 km.
Kumburský Újezd - Podkrkonoší
Cena: 9.990 Kč
6 os. - rekreační rodinný domek. Běžecké tratě v místě.
Benecko - Krkonoše
Cena: 19.990 Kč
6 os. - velice pěkná horská chalupa ležící v blízkosti sjezdových tratí.
Příslop - Šumava
Cena: 9.790 Kč
8 os. - rekreační chalupa v krásném prostředí Šumavy.
Lázně Bělohrad - Podkrkonoší
Cena: 10 990 Kč
6 os. - komfortně zařízený rodinný domek. Běžecké tratě a svah
pro děti v místě.
Čenkovice - Orlické hory
Cena: 20.990 Kč
10 os. - rekreačně zařízená rodinná vila. Lyžařský vlek 500 m.
Zdobín - Krkonoše
Cena: 8.990 Kč
5 os. - velice pěkná vesnická chalupa. Běžecké tratě v místě.
Lyžařský vlek Zvičina 8 km.
Bělá u Turnova - Krkonoše
Cena: 24.990 Kč
12 os. - moderní rodinný domek. Kabinová lanovka Ještěd 25 km.
Velká Kraš - Jeseníky
Cena: 17.690 Kč
12+4 os. - pěkná chalupa v srdci Jeseníků.

Nevíte, co k Ježíšku?
Potěšte svého blízkého
dárkovým poukazem na dovolenou !!!
Využijte naší nabídky dárkových poukazů
v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč.
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
•
•
•
•
•

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

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

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku
ČEDOK, SUNNY DAYS, EXIM TOURS, FIRO TOUR, ALEXANDRIA, INTERTRANS, ČEBUS, VICTORIA,
MEGA TRAVEL, BOHEMIAN FANTASY, ANCORA, INGTOURS, TIPA TOUR, VIAMARE, HELLAS TOUR
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Kristýna Pálešová pomohla
českému družstvu
XXÈtrnáctý roèník prestižního mezinárodního závodu BLANC-MESNIL
PAØÍŽ ve sportovní gymnastice se konal ve dnech 12.-13. listopadu.
Závodu se úèastnila i naše mužská a ženská špièka sportovních gymnastù a gymnastek. K reprezentaci Èeské republiky se nominovali
Kristýna Pálešová, Eva Verbová, Jana Šikulová, Martin Koneèný,
David Vyoral a Martin Vlk pod vedením reprezentaèních trenérù žen
p. Vyziny a mužù p. Otavy. Celý závod byl rozložený do dvou dnù.
První den bojovali gymnastky a gymnasté ve ètyøboji. Nervozita
z neúèasti trenérky Katky Janeèkové byla znát na výkonu Kristýny
Pálešové, která na svém nejsilnìjším náøadí ztratila více jak dva body.
I pøes tuto bodovou ztrátu Kristýna zabojovala na dalších tøech náøadích a ve víceboji obsadila krásné 6. místo. Do druhého dne se dostala
do finále na bradlech a prostných. Tady si vedla znamenitì a ve finále
na bradlech obsadila 1. místo a ve finále na prostných obsadila 4. místo.
Z naších mùžu si nejlépe vedl Martin Koneèný, který ve ètyøboji
obsadil pìkné 5.místo.
Smíšený závod družstev: 1. Ukrajina (Sherbatih, Kostyushenko, Zgoba,
Bogonosuk, Bouryak, Pihotenk) - 174,400 bodù. 2. ÈR (Pálešová, Verbová,
Šikulová, Koneèný, Vyoral, Vlk) - 170,650 bodù. 3. Polsko (Pihan, Litewka,
Koza, Muhorski, Hulboj, Przemyslaw) - 162,800 bodù.
(skm)

Supercross v Neslovicích

XXNa závìr letošní motoristické sezóny si dali dostaveníèko vyznavaèi
motocyklového terénního sportu na novì vznikající supercrossové trati.
Èlenové AMK MOTOSPORT TEAM NESLOVICE vybudovali tuto
tra• v bývalém areálu vojenských kasáren. Objevili se zde jak ti nejmenší s padesátkami, tak i zkušení harcovníci s mnohem silnìjšími
stroji. V závodech si úèastníci poprvé zajezdili a pokud vše dobøe
dopadne, mìli by se do Neslovic vrátit v pøíštím roce v nìkterém
z volných závodù, které se tam mají dle organizátorù uskuteènit.
/Text: Ctibor ADAM, Foto: Kvìtoslav ADAM/

Jste připraveni na příchod zimy?
XXV této dobì, kdy už zaèíná
pìknì mrznout a zima zalézá za
nehty, je na místì otázka, jsme-li
na zimní sezónu pøipraveni?
Vìnovali jsme patøiènou údržbu
našemu kotli i mimo topnou sezónu? Nezáleží na tom, jestli má
náš kotel za sebou jeden nebo
více let provozu. Preventivní prohlídku bychom mìli dìlat každý
rok. Zabezpeèíme si tím dlouhodobì vysokou úèinnost kotle,
pøedejdeme poruchám a prodloužíme jeho životnost. Každopádnì
bychom mìli vìdìt, jak mùžeme
sami provést jeho údržbu.
XXU vìtšiny druhù kotlù je ale
v kompetenci uživatele málo, co
lze samostatnì udržovat. Odbornou údržbu, nastavení a vyèištìní
je doporuèeno svìøit technikovi.
Technik by mìl podle typu kotle
a podle toho, jak je kotel starý
poznat, co je nevyhnutelnì nutné
opravit v rámci preventivní prohlídky a údržby. Èasté poruchy
zpùsobuje výmìník a zanesený
vodní kámen v nìm. Tomu se dá
zabránit úpravou vody v topném
systému chemickými pøípravky.
Pøi úpravì teplé užitkové vody se
používá elektromagnetická metoda. Je nutné zkontrolovat i spalování plynu, vstupní tlak plynu
a výstupní tlak plynu na hoøáku.
Technik by ho mìl doladit a nastavit. A nejen plyn, ale i elektroniku a všechny funkce kotle. Na
závìr by mìl po nastavení kotle
i topení všechno vyzkoušet a
vypsat protokol. Je to doklad pro
uživatele pro pøípad, že by došlo
k havárii. Pøi pøípadné opravì
nebo pøi následující prohlídce se
z protokolu technik dozví, jak
bylo zaøízení regulováno a nastaveno. Když technik zjistí na
zaøízení nìjakou závadu nebo
poruchu, mìl by o tom majitele

foto: internet
hned informovat, navrhnout øešení, opravu, výmìnu souèástky
a seznámit jej i s cenou opravy
a nových souèástek.
XXProvìøit bychom mìli i rozvody a topná tìlesa. Kdyby nìkde
protékaly, zjistíme to vizuálnì už
bìhem topení. Poruchu musíme
hned po zjištìní odstranit. Mìli
bychom si nechat také zkontrolovat kouøovody, proèistit je a nechat vysát. Když je vývod spalin
do komínu, kontrola komínu a
jeho èištìní spadá do kompetence
kominíka. V souèasnosti budované komíny musí být vícevrstvé
a všechny starší by mìly být
vyložené hliníkovou nebo nerezovou vložkou, podle druhu
kotle, aby splòovaly požadavky
moderního topení.
XXKromì povinnosti dávat pravidelnì kontrolovat a èistit komíny

plynových kotlù na pevná paliva
se musí pravidelnì udržovat i
komíny krbù a krbových kamen.
V poslední dobì opìt nìkteøí
uživatelé pøecházejí z finanèních
dùvodù z plynového nebo elektrického topení zpìt na kotle s tuhými palivy. Proto je nutné klást
vìtší dùraz na prevenci komína.
Komíny se vymetají minimálnì
dvakrát do roka, aby byly prùchodné, protože zanesené komíny
ovlivòují jejich tah. Pøi zatopení
v krbu zjistíme špatný tah komínu hned, u kotle mùže být zanesený komín i životu nebezpeèný.
Když komín neodvádí škodlivé
spaliny, hromadí se v místnosti.
Když není místnost vìtraná,
mùže se èlovìk nahromadìnými
spalinami otrávit.
XXÈasto je nástìnný plynový kotel s prùtokovým ohøevem vody

umístìn v koupelnì. I v letním
období, kdy je kotel nastavený
jen na ohøev vody je vhodné
prùbìžnì kontrolovat jeho stav,
stejnì tak i komína. Komín je
nejèastìji zanesený, ale u starších
mùže být i zapadaný rozpadajícími se èástmi. O potøebném úkonu
vystaví doklad kominík. Potvrzením o kontrole komínu prokazuje
správnou funkci v pøípadì nìjaké
události v domì, nebo kontrole
orgánù požární ochrany. Kominíka si mùžeme zavolat na kontrolu
a èištìní komínu kdykoliv, i bìhem topné sezóny. Mìli bychom
zpøístupnit kontrolní otvor na
komínu i komínová dvíøka. Kromì pravidelného èištìní komínu
bychom ho mìli zkontrolovat
pøi každém zásahu do topení,
po opravì nebo po renovaci.
(zdroj: internet - zpracoval mask)

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

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

KUCHYŇSKÉ
LINKY

kde nás najdete ?
Moravský Krumlov

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ
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Jak se žije včelařům
XXPøedvánoèní èas je odpradávna
spojen se vèelími produkty - medem, perníèky a voòavými svíèkami. Navštívili jsme manžele
Grunovi, kteøí vlastní rodinnou
vèelaøskou farmu v Petrovicích
u Moravského Krumlova, abychom
se o medu dozvìdìli více.
XXJejich specializací je produkce
výbìrových druhových medù.
Mimo vèelaøskou sezónu vyrábí
také voòavé svíèky ze vèelího

Eva zase historii. Chtìli se vìnovat
svým profesím, ale život ve mìstì
jim nevyhovoval. Rozhodli se
proto odstìhovat na vesnici
a vèelaøství se pro nì stalo
možností, jak zde i dlouhodobì
zùstat a nemuset za prací dojíždìt
do mìsta.
Proè jste se dali na vèelaøství?
XXMá dvì vlastnosti, které nás
na nìm tìší. Jednak nejde dìlat
prùmyslovì. Není možné jej

Ruèní výroba svíèek - kouzlo zapomenutého øemesla
vosku. V souèasnosti se starají
asi o tøi stovky vèelstev na území
tøí okresù. „Na jihovýchodì máme
úly nejdál v Lednici na Bøeclavsku u zámeckého parku a na jihozápadì na Bítovsku u Vranovské
pøehrady,“ upøesòuje Bronislav
Gruna, jeden z šedesáti èeských
profesionálních vèelaøù.
XXGrunovi na první pohled pøíliš
nezapadají do zažitých pøedstav
o tom, jak by mìli vypadat vèelaøi. Nejde o hobby postarších
lidí, kteøí na zahrádce opeèovávají nìkolik úlù, ale o obživu
mladých manželù, jež vèelám
podøídili chod domácnosti.
XXBronislav vystudoval botaniku,

vyšroubovat chemizací èi tìžkými stroji ad absurdum, jako se
to dìje u klasického zemìdìlství.
A za druhé, produkty si mùžeme
prodávat sami. Med vydrží
v suchu pøi pokojové teplotì tøi
roky, nepotøebuje žádné speciální
podmínky,“ vysvìtluje pan Gruna.
Pøiznává, že urèitou roli hraje i
potøeba fyzické práce, která plodí
nìco hmatatelného, hodnoty,
které jsou vidìt. „Vèelaøina mi
dává svobodu. Zhruba tøi ètyøi
mìsíce sice máme opravdu
hodnì práce, ale po vìtší èást
roku se mùžeme vìnovat mnoha
košatým zálibám. Tøeba archeologii, hodnì nás zajímá zdejší okolí.“

Jaké druhy medu nabízíte?
XXKaždý rok máme v nabídce
akátový, lipový, sluneènicový,
øepkový, lesní smìs, v pøíznivých
letech mùžeme nabídnout med
maliníkový, hoøèicový, z ovocných
stromù a pohankový. Všechno
záleží na pøírodì, pøedevším na
poèasí v dobì kvìtu tìchto rostlin.
Nìkteré druhy nabízíme ve formì
pastovaného (krémového) medu,
ostatní plníme do sklenic tekuté.
Èím se odlišují rùzné druhy
medù?
XXZ odlišného pùvodu vyplývají
velmi rozdílné vlastnosti. Naše
medy se liší pøedevším v barvì,
chuti, vùni, konzistenci a rychlosti tuhnutí. Pro zákazníky je
zajímavé, že každý med se hodí
k jinému úèelu. Napøíklad nìkterý
med je vhodnìjší k slazení èaje
a kávy, jiný se více hodí na peèení
perníèkù, na mazání na peèivo.
Všechny jsou vhodné k pøímé
konzumaci a léèení lehèích
forem nachlazení.
Jak poruèíte Vašim vèelám, aby
pøinášely požadované druhové
medy?
Nelze vèelám naøídit, co mají
sbírat. Vždy létají na zdroj, který
je pro nì výhodnìjší. Je tøeba
na základì zkušeností koèovat se
vèelstvy k rùzným zdrojùm a mezi
snùškami vèelám odebírat i malá
množství medu. Pøes všechnu
snahu èást medù je vždy smíšená.
Zaujaly nás trochu nezvykle
žluté a bílé pastované medy. Co
je podstatou pastování medu?
XXPastování je proces, kdy se
pøirozenì krystalizující med opakovanì míchá, aby se vznikající
krystaly nespojily v tuhou hmotu.
Med zkrystalizuje, ale neztuhne
a zùstane trvale krémový.
Podstatnou výhodou je, že se pøi
zpracování vyhneme ztekucení
teplem, takže se dostává do sklenic v pøírodním stavu, nepo-

Navštivte náš prodejní stánek na adventních trzích ve Znojmì
ve dnech od 29. listopadu do 23. prosince.
rušený zahøíváním.
med èasem ztuhne, jediný akáJak si z vaší nabídky vybrat? tový med ne. Dalším dobrým vodítKterý med je nejlepší?
kem je chu• medu. Tím myslím,
XXKaždý med, pokud je poctivý jestli vám chutná, nebo ne. Med
a nebyl poškozen nešetrnou špatné chuti mùže být zkvašený,
manipulací, má vysokou kvalitu. nebo také falšovaný. Bohužel je
Z hlediska výživy a léèebných mezi nìkterými velkými obchodúèinkù jsou všechny pøírodní níky s medem rozšíøený nešvar
medy plnohodnotné. My se dom- nastavování medu škrobovým
níváme, že každý zákazník mùže sirupem. Je to velmi dobrý „byzmít svùj oblíbený druh medu. nys“. Dìje se to promyšlenì, aby
Rozhodující je chu•, barva a kon- se výsledný produkt z hlediska
zistence. Tak, jak je každý z nás
jiný, jsou i rozmanité dary pøírody. Snažíme se proto pøipravit
širší nabídku, než jen svìtlý
a tmavý med, jak bývá bìžné
v obchodech. Podstatné však je, že
kvalitní med nesmí být padìlaný,
pøehøátý èi poškozený pøímìsí
cizorodých látek, což je vážný
problémem nìkterých medù
v obchodních øetìzcích..
Jak poznáme kvalitní med?
XXJednoduchý a pøesný návod
jak odlišit dobrý a špatný med
neexistuje. Pøesto nìkteré znaky
mohu uvést. Pøednì med, který
krystalizuje („necukernatí“) ani
za mnoho mìsícù, je podezøelý
na pøehøátí. Témìø každý pøírodní

chemické analýzy vešel do mezních hodnot pøirozené variability
medu. Chu•ové buòky vytváøí
pouze subjektivní dojem, ale
v tomto ohledu mohou napovìdìt
víc než nejmodernìjší pøístroje.
Jednoduše øeèeno, pokud vám
med nechutná, najdìte si jiného
dodavatele.
Kde si mùžeme zakoupit Vaše
medy?
XXV naší prodejní strategii se
orientujeme na pøímý prodej
zákazníkùm. Vùbec nedodáváme
do obchodní sítì a velmi omezujeme dodávky do výkupu. Medy
je možno zakoupit u nás v Petrovicích. Snažíme se mít po celý
rok co nejširší nabídku. Prodejní
doba je neomezená, jen je dobré
se pøedem domluvit po telefonu.
Mùžete nám prozradit, co jste pøipravili pro pøedvánoèní období?
XXV letošním roce se nám podaøilo dotáhnout do finální podoby
dárkovou kolekci sedmi druhù
medu v malých sklenièkách ve
tvaru vèelí buòky. Tuto myšlenku
nosíme v hlavì od založení naší
firmy. Mùže to být vhodný typ
na originální dárek nejen vánoèní.
Dìkujeme za rozhovor.

NOVOROČENKY
Nečekejte
na poslední chvíli

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

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

Přij te si vybrat
z nových vzorů

Nemusíte
chodit daleko !

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

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

nedaleko dnešního Stuttgartu,
dopadl na zemský povrch velkou
rychlostí obøí meteorit o prùmìru
kolem jednoho kilometru. Následnou mohutnou explozí vznikl
kráter „Ries“ o prùmìru asi 25
kilometrù. Prùbìh a následky této
pøírodní katastrofy si lze stìží
pøedstavit, snad mùže být srovnatelný jen s nejmohutnìjšími
sopeènými výbuchy.
XXÈást roztavených hornin z místa
dopadu byla jako velký „šplíchanec“ odvržena smìrem k našemu
území, aby o témìø 400 kilometrù
dál dopadla jako „déš•“ sklovité
hmoty, kterou dnes nazýváme
VLTAVÍNY.
XXNázev je odvozen od øeky

Známá nalezištì jsou již z vìtší
èásti vysbírána, takže najít dnes
vltavín chce velkou dávku štìstí.
Zkušenému sbìrateli trvá na dobrých nalezištích v prùmìru nìkolik hodin, nìž jej najde. Záleží to
však na mnoha okolnostech.
XXKde mùžeme oèekávat nález
vltavínù? Sklovitá tavenina pøi
vzniku dopadla na malá území
zvaná pádová pole. Pøedpokládá
se, že nejvýznamnìjší pádové
pole moravských vltavínù bylo
u Tøebíèe. Bìhem dalšího vývoje
krajiny byly splavovány a pøenášeny v korytech dávných øek
i na vìtší vzdálenosti. Dnes se
nachází vltavíny pøedevším
v øíèních štìrcích rùzného stáøí.
Pískovna u Slavìtic. Borový les zdevastovaný hledaèi vltavínù.

Vltavín s typickým rýhováním (Jižní Èechy)

XXNa polích jihozápadní Moravy
je možné vzácnì najít zaoblené
kousky pøírodního zeleného skla,
nazývané vltavíny. Snad žádnou
zdejší pøírodninu nedoprovázelo
tolik záhad, nejasností a odborných diskusí. Nìkteøí badatelé
považovali vltavíny za odpad
z dávných skláren, další za pozùstatek sopeèné èinnosti, jiní za

ztuhlé zbytky meteoritù. Dnes je
zøejmé, že jsou to pamìtníci
velmi dramatických okamžikù
ve vývoji Evropy. Podívejme se tedy
skrze tato tajemná zelená sklíèka
do naší geologické minulosti.
XXAsi pøed patnácti miliony let
došlo ve støední Evropì k události, kterou naštìstí dosud lidé
nezažili. V jižním Nìmecku,

Vltavínonosné štìrky v oranici - velká pravdìpodobnost nálezu

Azuela,
Schor,
allot,
été, yam

Tupení

Pochod.
úhel

Kód
Mauricia

Èínské Samuelùv Africký
platidlo vychovatel buben

Dánský
kralevic
Mexický
spisovatel

•

Vltavy, protože první nálezy byly
uèinìny v jižních Èechách v povodí této øeky. Jsou zpravidla
prùsvitné, barvy nejèastìji rùzných odstínù zelené. Vìtšinou
mají nepravidelný tvar odvozený
od kapky, disku nebo piškotu
(tìch protažených cukráøských).
Jejich hmotnost zøídka pøesahuje
100 gramù. Povrch bývá obvykle
zbrázdìn pro vltavíny typickou
„skulptací“, která vznikla odleptáním vltavínového skla pùsobením roztokù pøítomných v usazené horninì.
XXNa Moravì byly objeveny
kolem roku 1880 u Tøebíèe a od té
doby se tìší zájmu nejen geologù,
ale také mnoha amatérských
sbìratelù. Odhaduje se, že dosud
bylo na jihozápadní Moravì
nalezeno okolo 20.000 vltavínù.
Zkr.
ampérzáv.

Tyto
(rus.)

Hrabavý
pták

•

MPZ N.
Zélandu

Vysoký
míè

Obscénní

Trvalé

Pryè

•
Lesk

Jméno
hereèky
Kabátové
Skandinávec

Míè
(slov.)
Oddìlení
nemocnice

Jaroslava
(dom.)

Ruská
øeka
Bílá
paní

Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u Moravského Krumlova
Pozn. autorù: Zájemcùm o bližší
informace doporuèujeme knihu
„Moravské vltavíny“ od M. Trnky
a S. Houzara, kterou vydala
Muzejní vlastivìdná spoleènost
v Brnì v roce 1991.

Tìlových. Seskupení Obyvatel MPZ let.
Zájmeno
jednota cvièencù Pruska
Sýrie

Otakarovo

Nìm.
zájmeno
Kešu

Bahno
Jevištì
Kouø
a mlha

Pohled
(zast.)

mu za milou spoleènost pøi níž se
nám pootevøela dvíøka do záhadného svìta vltavínù.
XXPokud jste se inspirovali,
zkuste si i vy najít svùj vltavín,
i když pravdìpodobnost úspìchu
je velmi malá. Je to zvláštní
pocit, mít v ruce tento tajemný
kousek skla, když si uvìdomíte,
jaký øetìzec jedineèných událostí
vedl k jeho vzniku.

Další nazelenalý vltavín pocházející z Jižních Èech.

Vztek

Odhad

Hájová
bylina

Egyptský
veletok

Možná nás pøekvapí, že náplavy s
vltavíny nacházíme na vyvýšených místech v krajinì nìkdy
i pøes 100 výškových metrù nad
dnešní úrovní øeky. Je to dáno
vývojem øíèní sítì v prùbìhu
nìkolika milionù let. Místo
výskytu øíèních štìrkù s vltavíny
je možné poznat podle zaoblených valounù (oblázkù) v ornici.
Kde jsou nejvýznamnìjší nalezištì v regionu Zrcadla? Z asi
dvacítky lokalit uvádíme:
1. Tra• „Na boleniskách“ mezi
obcemi Mohelno, Lhánice a Senorady. Zvláštì na návrší u odboèky
na silnici do Lhánic.
2. Dukovany: pás naleziš• vltavínù zaèíná pøi západním a severozápadním okraji obce a souvisle
pokraèuje k zaniklé obci Skryje.
3. Rouchovany: pole asi 1 km

Nebo

Mezinárod.
mìn. fond
Uchazeèi
Nepracovat
s rýèem

Ch. zn.
niklu

Vltavín místního pùvodu

severovýchodnì obce pøi pravém
bøehu Olešné, v místì protínaném silnicí do Dukovan a také
jihovýchodnì od obce nad
pravým bøehem Rouchovanky.
XXPøi naší cestì za vltavíny jsme
se bohužel setkali i s nièivým
dopadem sbìratelských aktivit.
Pøi staré silnici ze Slavìtic
do Dalešic je opuštìná pískovna,
v níž jsou odkryty i vltavínonosné štìrky. Nìkteøí „sbìratelé“
v touze po zeleném skle neváhají
zdevastovat i pøilehlý borový les.
Naše výprava na nalezištì vltavínù skonèila bez úspìchu; jediné
vltavíny se našly v kapse našeho
odborného prùvodce Jaroslava
Šmerdy, geologa z Jihomoravského muzea ve Znojmì. Dìkujeme

Umìní
(lat.)
Evropská
mìna

Drahý
kov
Toto
(rus.)

Ne
stereo
Textová
(zastar.)
Souhláska
„L“
Ozn. let.
Slovenska
Písmeno
„M“

1. díl
tajenky
Èást
ètverylky

Kal

Nádor.
útvar

•

Zpìvný
hlas
Žena
(angl.)

Plevel
Kladné
elektrody

Souhlas
Prudce
vytáhnout
meè

Zkr. goniomet. funkce
Když
(slov.)
Nejvìtší
èeský
autobazar
Co (rus.)

Èeský

Lékopis.
ozn. soli
Skoro
Iniciály
tenoristy
Pavarottiho

Øízení
(vojska)
Megatuna

Soused

Epidem.
nemoc

Pøidìlit
(angl.)

Opak
svìtla
Belgická
øeka

Francovka

Zájmeno

Kilometr

Výbušnina

Èeský
architekt
Zastínìní

Jednotka
výkonu

Ruská
øeka

Odstranìní sporu

Úøad
(zastar.)
SPZ aut
Fr.-Místek

MPZ Lichtenštejnska

KÿÕéOVKA

Zábava

Epocha

2. díl
tajenky
Ch. zn
radonu

spisovatel

Èást
nohy

MPZ aut
Jordánska

Èas
(ital.)

Èeský
architekt

V roce
(lat.)

Prkenné
stropy

Támhle

Hlízy
používané
jako
brambory

PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
XXŽluté moøe - Èást Tichého oceánu mezi Èínou
a Koreou byla pojmenována podle žlutých sprašových
naplavenin. Za posledních 5.000 let díky ukládání
naplavenin postoupila pevnina o 50 km smìrem k moøi.
Je tedy možné že za asi 24 tisíc let (1. díl tajenky).
Nebezpeèím pro místní lodní dopravu jsou promìnlivé
píseèné bøehy, ale i (2. díl tajenky).

InformaËnÌ servis
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Bramborobraní ve školce
XX/Miroslav/ Ve ètvrtek 4. listopadu probìhla v mateøské školce
Sluníèko spoleèná akce rodièù a dìtí - „Bramborobraní“, kterou
pøipravily a zorganizovaly uèitelky spolu s dìtmi. V pøípravné èásti se
dìti dozvìdìly o sklizni na poli a o tom, co vše na nìm roste. Nauèily
se i písnì, hry a øíkadla. Z papíru pomocí bramborových tiskátek
vytváøely výtvarnou dekoraci. Z brambor také uvaøily polévku a pekly
je. Po této nároèné pøípravì dìti pozvaly rodièe. Zaèalo se soutìží pro
dìti „Bramborová válka“ a pokraèovaly rodinné soutìže „O nejtìžší
bramboru“, „nejoriginálnìjší bramboru“ a závod, kdo sní nejdøív talíø
plný brambor. Poté následovala bramborová pohádka, tance, písnièky
a øíkadla s tematikou k bramborám. Na závìr se opékaly jak jinak než
brambory a špekáèky. Øeditelka mateøské školy Sluníèko Dana
Jelínková nám na závìr øekla: „Tyto akce poøádáme hlavnì pro dìti
a k lepšímu partnerství s rodièi. My potøebujeme znát, co rodièe
považují za dùležité pro své dítì a naopak rodièe potøebují vìdìt
a rozumìt tomu, o co usiluje mateøská školka.“
/mask/

Na Lyru do Vémyslic

Kulturní programy
22. 11. - 05. 12. 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 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 svìtoznámého mága, Brno.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 24.11. - Oblastní kolo vìdomostní soutìže § 11/55.
• 24.11. v 16.00 hod. - Advent v „Klubíèku“, Komenského 7.
• 26.11. v 15.00 hod. - Peèeme mikulášské perníky, Komenského 7.,
poplatek 30 Kè.
• 26.11. - 28.11. - Prožitkový semináø: Tanec, hudba a principy
života, Kratochvilùv mlýn, poplatek: 1.550 Kè, pøi pøihlášení je nutné
zaplatit zálohu 500 Kè.
• 27.11. v 9.00 hod. - Sluha dvou pánù, ND Praha, odjezd od
Besedního domu, poplatek 970 Kè.
• 27.11. v 10.00 hod. - Turnaj ve florbalu mezi mìsty, Orlovna,
poplatek 250 Kè/tým.
• 27.11. v 10.00 hod. - SMS - nezavìs, Tesaøovo nám. 7, poplatek: 20 Kè.
Pøipravujeme: • 16.1. - 21.1. 2005 - Jeseníky, Malá Morávka - Karlov.
• 12.3. - 19.3. 2005 - Nízké Tatry - Jasenie, hotel Lomnistá,
poplatek: dìti do 10 let - 3250 Kè, ostatní - 3450 Kè zahrnuje:
dopravu, ubytování plnou penzi, ped. dozor, instruktory lyžování.
• 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. Info o objektu na www.zvonice.cz. Více info v DDM
Ivanèice, Komenského nám. 12., ( pøihlášky do konce prosince).

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

foto: jak
XX/Vémyslice/ V úterý 9. listopadu probìhl již sedmý roèník regionální pìvecké soutìže Lyra, který se konal v místní sokolovnì. Poøádající Základní škola Vémyslice a MìKS Moravský Krumlov v letošním
roce zaznamenaly velkou úèast soutìžících. Ti pøijeli ze základních škol
v Moravském Krumlovì, Višòové, Hostìradic, Miroslavi a místní ZŠ.
Vítìzi letošního roèníku se stali v I. kategorii Doubková Kateøina,
II. kategorii Lukášová Michala, III. kategorii Karasová Jana. Ocenìní
divácké soutìže „šerpu miláèka publika“ získala Michala Lukášová.
XXSouèástí každé soutìže je práce porotcù. V posledním období se jí
velmi zodpovìdnì ujali uèitelé ZUŠ z Moravského Krumlova, Ivanèic
a Znojma. Jejich úèastí získala soutìž na objektivitì. Nedílnou èástí
samotné soutìže jsou i dva galaveèery, což jsou pøehlídky laureátù
uplynulého roèníku koncipované jako televizní show spojené s virtuálním doprovodem. První se konala 12. listopadu ve vémyslické
sokolovnì a druhá 19. listopadu v kinosále Moravského Krumlova.
Není výjimkou, že je zhlédne až 1.000 divákù.
XXPrvopoèátkem Lyry bylo místní kolo pìvecké soutìže, kde paní uèitelka Dagmar Drahozalová získávala zájemce do pìveckého kroužku.
Posléze vznikla myšlenka uspoøádat regionální soutìž ve zpìvu. To se
stalo v roce 1998, kdy probìhl první roèník. Velkým kladem a pøínosem pro celou soutìž se stali amatérští hudebníci skupiny M Blok. Ti
se již po sedmé schází od záøí ve vémyslické sokolovnì s nácvikem
hudebních doprovodù pro malé zpìváky. Jejich pøièinìním získala
soutìž punc velmi populární soutìže. Zásluhu na této a spoustì
dalších podobných akcích s jiným zamìøením na škole má celý
uèitelský sbor. Každý svým dílem, každý tím, co umí. Tìžko si lze
pøedstavit scénu bez nápadù paní uèitelky O. Doležalové, bez konferenciérské invence paní uèitelky M. Chudobové a bez nezištné pomoci
paní uèitelky J. Dvoøákové, ale i ostatních.
/jak/

Martinské svěcení vín

• listopad -Výstava - Fotografie ze Srí Lanky oèima Ivy Hrudové,
MìÚ, 1. patro.
• listopad - Výstava - Jitka Mazánková - olejomalba, galerie
Knížecí dùm, po - pá: 9.30 - 12.30, 13.00 - 15.30, ne: 14.00 - 16.00.
• prosinec - Výstava - Policie - náš ochránce, MìÚ, 1. patro
• 28.11. v 15.00 hod. - Adventní shromáždìní - v programu vystoupí
sbor Lukáše Havla, nám. TGM.
• 30.11. v 18.00 hod. - Mrazíèek - klubový veèer foklové hudby,
úèinkuje: Tomáš Koèko - kytara, zpìv a vokální soubor Mošny, sál
MìKS Zachránìná, vstupné 60 Kè.
• 1.12. v 8.00 a 9.30 hod. - Hrály dudy, Gajdoši Brno - školní poøad,
pro MŠ a I. stupeò ZŠ, kinosál, vstupné: 30 Kè.
• 3.12. ve 20.00 hod. - Záskok - Divadlo Járy Cimrmana, Tøebíè, obsazeno.
• Pøipravujeme: • 7.12. v 19.00 hod. - Adventní koncert KPH Janáèkovo kvarteto, galerie Knížecí dùm, vstupné 50, 80 Kè. • 16.12.
v 18.00 hod. - Vánoèní koncert - Naše kapela, kinosál MK. • 18.12.
v 17.00 hod. - Moravské Vánoce - dìti z Rybníkù, nám. TGM

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 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 vyrobíte hezký doplnìk nebo vánoèní dárek. Lepidla, ubrousky a barvy
v cenì. Cena pro dìti 40 Kè.
• 4.12. - Mikulášská merenda - taneèní rej pro nejmenší dìti a jejich
rodièe se soutìžemi a rozdáváním mikulášské nadílky.
• Pøipravujeme: • 9.12. od 11.00 hod. - Vánoèní øemeslný jarmark.

XX/Miroslav/ V sobotu 13. listopadu probìhl v miroslavském kulturním domì druhý roèník Svatomartinského svìcení vín. Tato akce je
stále populárnìjší nejen u místních vinaøù, ale i veøejnosti. Hned od
zaèátku hrála k tanci i poslechu Moravìnka Jožky Šmukaøe a celým
veèerem provázela a také zpívala hereèka a moderátorka Bára Štìpánová. Samotného aktu svìcení nìkolika desítek lahví vín se ujal místní
faráø Jaroslav Beránek spolu se svým kolegou Markem Krošlákem
z partnerského mìsta Svatý Júr. Všichni pøíznivci dobrého mladého
vína mìli z èeho vybírat. Na ochutnávce bylo pøipraveno pøes 360
lahví tohoto dobrého moku. A k jídlu roznesla krojovaná dìvèata
z místního hasièského sboru 370 porcí tradièní peèené husy. K samotné ochutnávce uvedl jeden z místních vinaøù MUDr. Jiøí Oškrdal:
„Letošní rok je velice zajímavý. Já si nemohu stìžovat, sklizeò byla
v odpovídající kvalitì. Vzhledem k tomu, že letos dozrávalo víno
pozdìji, není snadné najít vína, která by už byla èistá a dala se stoèit
do lahví. Sám mám jen èervené Svatovavøinecké. Rýnský ryzlink stále
ještì kvasí pomìrnì dost z ostra a Sauvignon jsme sklidili teprve pøed
týdnem, takže je to prakticky ještì burèák.“ A jak ohodnotila oslavu
mladého vína sama moderátorka a milovnice tohoto nápoje Bára
Štìpánová : „Já si myslím, že je to hezký, ne?“
/mask/

KINO MOR. KRUMLOV

515 322 618

• stø 24.11. ve 20.00

50x A STÁLE POPRVÉ
Romantická komedie USA

• so 27.11. ve 20.00
ne 28.11. v 18.00

ŽIVOT S HELENOU
Rodinná komedie USA

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

• stø 24.11. ve 20.00

JÁ, ROBOT
Scifi USA

• pá 26.11. v 17.00

HARRY POTTER
A VÌZEÒ Z AZKABANU
Film USA

• ne 28.11. ve 20.00

CATWOMAN
Akèní film USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• so 27.11. v 18.00

SPIDERMAN 2
Film USA

• ne 28.11. v 18.00

U NÁS NA FARMÌ
Dìtský animovaný film USA

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Dům dětí a mládeže Mor. Krumlov připravil
pro maminky na mateřské dovolené a jejich ratolesti

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

Jezdecký oddíl TJ Sokol Kubšice zve v sobotu 20. listopadu
všechny příznivce koní a dobré zábavy na

HUBERTOVU JÍZDU
Sraz účastníků v 10.00 hodin na hřišti v Kubšicích.
HUBERTOVSKÁ ZÁBAVA A HUBERTOVSKÝ SOUD

bude od 20.00 hod. v kubšické klubovně. Hudba a občerstvení
zajištěno. Vstupné 30 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

V sobotu 20. lisptopadu se v Třebíči koná

JOLLY AEROBIC & DĚTI FITNESS
ANEB

SPORTEM PROTI DROGÁM
ve sport. areálu TJ JE Dukovany - výpadovka na V: Meziříčí.
Prezentace od 9.00 hod., zahájení soutěže v 9.50 hod.
Startovné dle kategorie 50, 60, 70, 80 Kč/os. Vstupné děti do 15
let zdarma, dospělí 20 Kč. Více info na www.wellnesstrebic.cz

Kulturní a informační centrum Miroslav
• 22.11. v l7.30 hod. - Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu a rekordního adventního vìnce na námìstí Svobody, poøádá MKIC, mìsto
Miroslav, ZŠ, ZUŠ, MŠ Malinovského, MŠ Husova, ØK farní úøad.
• 27. 11. ve 20.00 hod. - Ukonèení sezóny oddílu FC Miroslav - KD.
• 28. 11. v 8.00 hod. - 1. adventní mše, ØK farní úøad.
• 28. 11. v 8.30 hod. - 1. adventní bohoslužby v evangelickém kostele,
v 17.00 hodin nešpor a Kruh.
• 28.11. v 15.00 hod. - Setkání dìtí MŠ s Mikulášem, v KD, poøádají
mìsto Miroslav, DDM, ØK farní úøad a sponzoøi.
• 4.12. v 19.00 hod. - Gulášová olym-pijáda - KD, degustace gulášù,
košt mladých vín, módní pøehlídka, taneèní zábava, poøádá olym-pijský
výbor a mìsto Miroslav.
• 5. 12. v 8.00 hod. - 2. adventní mše - ØK farní úøad.
• 5. 12. v 8.30 hod. - 2. adventní bohoslužby v evangelickém kostele,
ve 14.00 hodin dìtská slavnost a „Dárkování“ v Kruhu.

Kulturní a informační středisko Oslavany

foto: mask

Program kin

• 22. - 27.11., od 9.00 - 17.00 hod. - výstava obrazù Anny a Zdeòka
Špiøíkových, kino Oslavany, poøádá Spolek Lidový dùm Oslavany.
• 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. Dìl. dùm. Srdeènì zve Spolek Lidový dùm Oslavany.

Klub českých turistů Ivančice
• 27.11. - Dolní Kounice neobvykle. Odjezd vlakem v 7.50 hod. do Mor.
Bránic, pak do Dolních Kounic, dále dle nabídky našeho èlena ing,
Linharta, dle zájmu synagoga, pìší chùze asi 16km, vede J. Flíèek,

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
• 25.11 Plavání (Nová Ves) - odjezd ve 13.30 hod. od ŠK, cena 30 Kè.
• 2.12. ve 14.30 hod. - Peèeme Mikulášské perníky - pøijïte si upéct
svého èerta a Mikuláše a další tvary perníèkù, ve Školním klubu, èlenové
MŠ, ŠK a D 10 Kè, ostatní 20 Kè.
• Pøipravujeme: • 9.12. - 10.12. Vánoèní jarmark, prodejní výstava
výrobkù dìtí ze ŠK a družiny, èt od 10.00 hod. do 17.00 hod., pá od 10.00
hod. do 15.00 hod. pøed budovou ŠK. Všechny vystavené výrobky bude
možno si zakoupit. • Ozdravný pobyt v Jeseníkách - Štìdrákova Lhota
u Rudy nad Moravou, 16.1.2005 - 23.1.2005, cena: 2000 Kè. V cenì je
zahrnuto: stravování, doprava, ubytování, pedagogický dozor.
Nové kroužky v pøilehlých obcích:
• Sportovky, Nová Ves, út, stø, èt, 15.00 - 17.00, p. Hlavinková
• Minikopaná, Padochov, po, èt, 16.00 - 17.30, p. Straka, ing. Koneèný
• Poškolák, Padochov, stø, pá, 16.00 - 18.00, p. Schwarzová, p. Adamová
• Cvièení pro rodièe a dìti, Padochov, po 17.00 - 18.00, p. Schwarzová

PŘÍLEŽIITOST PRO VÁS !
Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany hledá externí
pracovníky k vedení kroužků angličtiny. Bližší informace
pro zájemce jsou na tel. čísle 546 523 520 nebo osobně
v budově Školního klubu, Hybešova 3, Oslavany.
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov připravil
pro nejmenší děti a jejich rodiče

MIKULÁŠSKOU MERENDU
V sobotu 4.12. 2004 od 15.00 do 17.00 hodin v sále DDM.
Tanec, hry, soutěže a mikulášská nadílka.
Rodiče, pokud chcete svým dětem nechat nadělit dárek
od Mikuláše, přineste jej podepsaný na DDM
do pátku 3.12. 2004 do 16.30 hodin.

DDM Mor. Krumlov nabízí dětem 5. tříd ZŠ kurz

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
ČJ - podle osnov do 5. tř. ZŠ, Matematika - podle osnov do 5. tř.
ZŠ, Všeobecný test - z předmětů vlastivěda a přírodověda. Od
listopadu do března každé po 15.00 - 16.00 hod., cena: 400 Kč.

Gymnázium Moravský Krumlov, studium čtyřleté a osmileté
pořádá v úterý 14. prosince od 13.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
K prohlídce školy zveme zejména žáky 5. a 9. tříd
základních škol i jejich rodiče a učitele.

TJ Sokol Hrotovice, oddíl stolního tenisu pořádá
v sobotu 18. prosince VII. ročník turnaje ve stolním tenise

ME MORIÁL DAVIDA JANOUŠKA
a „župní přebor ve stolním tenise pro rok 2004“
Sportovní hala ZŠ Hrotovice. Přihlášky zasílejte do 16.12.
na adresu: Štěpán Florián, Letná 186, 675 55 Hrotovice, info
na tel.: 568 860 333, 737 461 397, mail: zs-florian@volny.cz
Vklady: dvouhra 50 Kč, čtyřhra 60 Kč. Občerstvení zajištěno.
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Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA. Komerèní øádková inzerce: Standardní komerèní inzerát vytištìn tuènì 200 Kè, (modøe 250 Kè), tuènì v rámeèku
300 Kè (modøe 350 Kè), inverznì 400 Kè (modøe 450 Kè). Ceny bez 19 % DPH. Maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu.
Inzeráty, které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ovìøovány a v pøípadì nejasného pùvodu vyøazeny.
Ze soukromé inzerce budou také vyøazeny inzeráty s komerèním obsahem. Množství uveøejnìných inzerátù je limitováno místem a datem uzávìrky èísla.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com
Auto - moto
KOUPÍM
•• moped Stadion S 11, Pionýr
550, Jawa 250-350, Pérák,
Velorex aj. Vše i nekompletní
i poškozené. Tel.: 608 626 289.
•• Simson v dobrém stavu, pojízdný s STK. Tel.: 605 367 428.
PRODÁM
•• Lancia Thema vše v el.,
závada palivové èerpadlo, platná STK, cena dohodou, rychlé
jednání sleva. Tel.: 607 611 136.
•• Ford Fiesta 1,1i 3D, r.v. 91, 5st.
pøevod., vstøik., naj. 62 tis.,
udržovaná, perfekt. stav, nutné
vidìt, doh. jistá. Tel.:7 28 954 714.
•• VW brouk , pojízdný, r.v. 72,
vè. TP, nutné opravy, chybí baterie, výfuk a klíèe od zapalování. Jen sms: 608 252 541.
•• VW Golf II, 1,6TD, r.v. 85,
taž. zaø., šíbr, STK 06, 20 tis.
Kè. Tel.: 602 289 724.
•• VW Passat Vento seat, 1,9TD,
89-93, spojk. komplet nový,
nepoužitý, PC 5 tis., nyní 3 tis.,
jen SMS, zavolám. 608 523 698.
•• Fiat Tipo Grandturismo 2,0,
r.v. 92, STK 06, el.okna, šibr,
garážováno, výborný stav, 50
tis. Kè. Tel.: 603 744 695.
•• Fiat Tipo 1,4 ie, r.v. 93, naj. 120
tis., karoserie pozink, vínová metalíza, tón. skla, nové pneu, nový výfuk, nové tlumièe, po výmìnì olejù a filtrù, STK 04/06, 55.000 Kè.
Tel.: 515 323 847, do 18.00 hod.
•• Lada 1300, r.v. 76, bílá, naj.
100 tis., rùzné doplòky a ND, cena doh. Tel.: 546 425 470, veèer.
•• Š Fabia classic, r.v. 02, zelená
metal., mlhovky, kouø. skla, vè.
zimních pneu, 205 tis. Kè. Tel.:
776 276 215.
•• Š Felicia 1,3 LX, r.v. 96, naj.
89 tis., zelená, 100% bez koroze,
80 tis Kè. Tel.: 608 509 176.
•• Felicia GLXi 1,3/50kw, r.v.
96, naj. 70 tis., 1 majitel, servis.
knížka, tm. zelená metalíza,
STK 06, alarm, centrál, litá
kola, rádio, hagusy, spojler
s brzd. svìtlem, výborný stav,
90 tis. Kè. Tel.: 724 151 801.
•• havar. Š Favorit, r.v. 93, vè.
dokladù, pøi rych. jednání sleva.
Tel.: 732 235 693 po 12 hod.
•• Š 120L, bez STK, r.v. 86,
2 tis. Kè. Tel.: 608 573 032.
•• ND na Dacia 1310. Tel.: 602
549 699.
•• pøívìsný vozík za os. auto,
vlastní výroby, levnì. Tel.: 732
203 820.
•• motor Opel Kadet 1,6 diesel
v dobrém stavu, 2.500 Kè. Tel.:
546 452 676, 776 552 676.
•• zimní pneu na Ford Escord,
typ Firestone 155/R13, 4 kusy
i s disky. Tel.: 732 562 498.
•• repas. pøevod. na Avii, 4
rychlost., 3.800 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone,
205/65, R15, vzorek asi 3 mm, 800
Kè /ks. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750-16C MB 60, vzorek
90%, 2.200 Kè/ks. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• komplet. funkèní motor +
pøevod. (5ti rychlostní) na Avii
21,31, 20.000 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• komplet. kabina na Avii 21,31,
modrá, 10.000 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm
s chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2 svìt-

lomety (el. ovládání), ventilátory
chlazení, cena dohodou. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• støešní zahrádku na Š 1203
a na Š 120, 200 Kè; na Š 100,
100 Kè. Tel.: 776 300 578.
•• 2-sedadlo. ètyøkol. motokáru,
motor 175 na benzín, menší
oprava, cena dohodou. Tel.: 736
447 123, 736 203 126.
•• Zetor 3011 spz, cena dohodou. Tel.: 515 323 092
•• Avia 31 N, skøíò izoterm, 5-ti
rychl., cena doh. (velmi levnì);
Avia 31L-Turbo, 5-ti rychl.,
skøíò, spací kabina + nezávislé
topení, r.v. 94, STK 3/05, cena
doh.; motor na Liaz 110 (po
GO) i s pøevod., velmi levnì,
spìchá. Tel.: 603 825 023, 604
548 130, nonstop.
•• startér a dvoják na Zetor
3011. Tel.: 515 323 092.
•• motor na Fiat 650 E, 800 Kè,
i jiné ND. Tel.: 776 258 671.

Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• byt 1+1 nebo garsonku v MK,
Ivanèicích, spìchá, platba v hotovosti. Tel.: 602 469 625.
•• menší RD v Ivanèicích, garáž
nebo pøíjezd vhodný, do 1 mil.
Kè. Tel.: 607 916 309 po 20 hod.
•• byt 1+1, 2+kk do OV ve ZN do
400 tis. Kè. Tel.: 732 387 302.
•• byt 1+1 v OV, v Rosicích.
Tel.: 605 250 788.
PRODÁM
•• øadový RD v MK, plyn, voda,
el., nová støecha, zahrada, dvùr,
èást. zrekonstr. Tel.: 603 841 167.
•• RD 3+1 v Dobøínsku, garáž,
stodola, dvùr, 2x sklep, zahrada,
spìchá. Tel.: 605 370 932.
•• cihlový byt 2+1 v MK v OV,
nízká cena. Tel.: 515 323 912.
•• cihl. byt 2+1 v MK, OV, vlast.
topení, 3 sklepy, 550 tis. Kè.
Tel.: 605 787 507.
•• hosp. budovu, možnost pøestavby na byt, obec Rybníky, 180 tis.
Kè. dohoda. Tel.: 515 323 470.
•• zahradu u Lacrumu v OV,
774 m2, studna, el. 380V, èerpadlo, chatka na náøadí, oplocené, možno prodat i polovinu.
Tel.: 604 713 982.
•• garáž v Oslavanech, ul. Starohorská. Tel.: 732 442 124.
PRONAJMU
•• byt 2+1 nedaleko centra
Ivanèic, volný od ledna 05. Tel.:
776 366 374.
•• byt 1+1 v MK, volný ihned.
Tel.: 721 739 589, po 19 hod..
•• byt 1+1 v MK. Tel.: 606 474 653.
•• 2000 m2 orné pùdy v kú Oslavany - Letkovská, za obdìlání,
možný i prodej. Tel.: 776 258 671.
HLEDÁM PRONÁJEM
•• 1 pokojového bytu nebo
pokoje pro 1 os. (svobodného
muže z Nìmecka, 27 let, uèitel)
na dobu od 2.1.05 do 30.6.05.
Tel.: 515 322 264.

Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• pískovcové kvádry (dlažba)
rùzných velikostí, i jednotlivì,
i použité. Tel.: 728 471 056.
PRODÁM
•• garáž. vrata vè. zárubnì,
269x192, síla 7cm. Tel.: 603 581
108, 737 589 934 po 20 hod.
•• stavební výtah s vrátkem.
Tel.: 732 442 124.
•• okno 150x150 a 90x150,
skoro nové, 1 rok zazdìné,
zmìna projektu, 500 Kè/ks,
spìchá. Tel.: 606 812 125.
•• vìtší množství beton. støíšek
na plot, i jednotlivì, o 35 % levnìji, d.40, š.35, v.6.; ièko, v.26
cm, d.2,8 m, za šrotovou cenu.
Tel.: 606 812 125.
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ZRCADLO
ZRCADLO

•• 50ks obrubníkù dom. výroby,
cena dohodou. Tel.: 606 392 215.

Vybavení domácnosti
PRODÁM
•• plyn. wafky, 3kW, 3.000 Kè.
Tel.: 737 801 788.
•• velmi levnì kombin. sporák
Mora, možno i plyn. lahve. Tel.:
515 323 172.

Elektro
PRODÁM
•• Epilátor zn. Braun silk epil,
málo používaný, 1.000 Kè. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• videokameru Panasonic NVRZ15, stabiliz., 18 x optic zoom,
700 x digital zoom atd., 1. r. záruka, 8.000 Kè. Tel.: 604 303 267.
•• PC Pentium 2500 nejnovìjší
graf. karta, skener, vypalovaèka,
5.000 Kè. Tel.: 777 343 321.
•• DVD èisté RW 4,7 GB, chybný kup, 3 krabice po 10 ks, cena
dohodou. Tel.: 604 360 394.
•• Sony Play Station 2 + hru zdarma, 3.900 Kè; volant Speedster 2,
1.000 Kè. Tel.: 603 225 674.
•• praèku Eurotech T 800, vadný
buben, motor a program v poøádku, cena doh. Tel.: 723 754 152.
•• myèku Bosch, nepoužitá, PC
21 tis., nyní 13 tis. Kè. Tel.: 776
059 711.
•• nepoužívaný darling 35-3-01V,
èerpadlo, motor, tlak. nádoba +
pøísl., 4.000 Kè. Tel.: 728 282 862.
•• lednièku Calex s mrazákem
125/50l, 1.000 Kè a odvoz, vh. na
chatu. Tel.: 515 324 366, záznam.
•• Casio - CTK 451 el. klávesy: 5
oktáv, automat. doprovod, 100 rytmù, 100 pøedvoleb, displej., 4.000
Kè, málo použ. Tel.: 732 879 313.

Vše pro děti
PRODÁM
•• chodítko 6 koleèek, stabilní,
spodní rám, pult, polstrov., témìø
nepouž., 500 Kè. Tel.: 604 360 394.
•• hluboký koèár 3 komb., nafuk.
kola, výborný stav, málo použ. +
taška, pláštìnka, sí•ka, 1.800 Kè;
peøinky nové nepouž., 500 Kè;
nový fusak , modrý, 500 Kè; sport.
koèár èerveno modrý zn. Chico
Pickup + pláštìnka, nánož-ník,
1.600 Kè. Tel.: 606 275 954.
•• novou, nepouž., prošívanou,
péøovou ložní soupravu do dìtské postýlky, PC 1.250 Kè, nyní
800 Kè. Tel.: 732 777 155.
•• koèár trojkomb., modrý, pøehaz. rukoje•, 800 Kè; koèár 1+1
za sebou, málo používaný,
2.500 Kè. Tel.: 723 388 569.
•• autosedaèka - houpaèka zn.
Chicco, polohovací se støíškou, sv.
zelený dìtský motiv, 0- 13kg, PC
1.200Kè, nyní 800 Kè. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,
vynikající pro mimina na koupání
až do 2 let, 650 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• autosedaèku Chicco 0-13 kg po
1 dítìti, 10 mìs. použ. PC 1.800,
nyní 850 Kè. Tel.: 606 812 125.
•• nový koèár ètyøkomb., drobná béžová kostka, použ. 4 mìs.,
v záruce, PC 7.100, nyní 3.800
Kè. Tel.: 728 271 934.
•• zimní kombinézy na 10-13
rokù, 200 Kè; na 13-15 rokù,
300 Kè. Tel.: 515 323 399.
•• kolo, model r. 2000, odpruž. sedadlo, jako nové, na 5 - 7 let, 1.200
Kè. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• zachovalé dìtské skládací
válendy, 2ks, cena dohodou.
Tel.: 721 874 298.

Zvířata
KOUPÍM
•• andulky, korely, kanáry, rozely aj. exot. ptactvo, pro vìtší množství pøijedu. Tel.: 603 841 097.
•• levnì štìnì yorkšírského teriéra bez PP, nejlépe fenku. Tel.:
731 004 964.
PRODÁM
•• roèní slepice ks/45 Kè. Tel.:
546 437 269, od 17 hod.
•• morèata, rùzný vìk, hladkosrst.,
vìtšina sameèkù, vh. k chovu, jako

dom. mazel, platí stále. SMS na tel.:
607 540 185.
•• zakrs. samièku, malá ouška,
barva - madagaskarová, nar. 12.6. 04,
zvyklá venku i v domì, jako dom.
mazlíèek nebo k chovu , pøítulná,
200 Kè. SMS na tel.: 607 540 185.
•• zakrs. sameèka, malá ouška, bílý
s èerným nádechem, st. 3 r., vh. k dìtem, zvyklý venku i v domì, mazel,
120 Kè. SMS na tel.: 607 540 185.
•• jateèní a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• králíky poražené, èerstvé i mražené, 85 Kè/kg, chovné 150 Kè/ks.
Tel.: 776 593 725, 515 336 058.
•• selata 50 Kè/kg, dbìr ihned,
velmi pìkná. Tel.: 515 336 058,
776 593 725.
•• chovný pár pštrosù Emu,
stáøí 7 let. Tel.: 723 337 982.
•• štìòata Westík, bez PP,
oèkov., odèerv., odbìr asi 20.12.
Tel.: 546 452 903.
•• štìòata labradora, bez PP, oèkov.,
odèerv., 2.500 Kè. Tel.: 607 918 986.
•• štìòata Westík, oèkov., odèerv.,
odbìr ihned. Tel.: 776 203 637.
•• rotvajler štìòata s PP, po výstavnì a prac. úspìšných rodièích,
vh. na chov. Tel.: 723 971 859.
•• štìòata bíglù, bez PP, po rodièích s PP, barva trikolor, oèkov.,
odèerv. Tel.: 728 842 674.
•• štìòata foxteriéra, trikolor, s PP,
po výborných rodièích, 4 mìs. stará, oèkov., odèerv., velmi lev-nì.
Tel.: 515 338 251, 608 841 238.
•• Hovawart štìòata s PP, plavá
a èerná se znaky, odbìru ihned,
možnost výbìru. Tel.: 546 452
208, 736 130 803 po 16 hod.
•• nabízím ježdìní na koních nebo
v koèáøe. Vyjížïky nebo ježdìní
na jízdárnì 100x60m + parkurový
materiál. Kubšice u MK. Tel.: 776
147 557, 776 860 283.
•• daruji krásného morèecího sameèka cca 2 roky, hodný, zvyklý
pøes léto venku. Tel.: 724 195 058.
•• Najdou se hodní lidé, kteøí by
dali domov hodnému kocourovi?
Mladý, zdravý, krotký, èernobílý.
Možno dovézt. Tel.: 721 134 011.
•• 2 strojky s filtrem do akvária,
1ks/250 Kè, oba 450 Kè. Tel.:
724 345 592.
•• akvárium š. 90, d. 40, v. 50
cm, 650 Kè. Tel.: 724 345 592.

Hobby
•• Pùjèovna lyží v Polánce
ukonèila svoji èinnost a nabízí
vám možnost levného nákupu
sjezdových a bìžeckých lyží,
bot, holí, kombinéz, ... Ve dnech:
22.11., 27.11, 6.12. a 11.12. od 15
do 19 hodin. Tel.: 737 252 459
KOUPÍM
•• sbìratel hledá stará rádia, repráky, souèástky, lampy a literaturu z poè. rozhl. Tel.: 737 465 956.
PRODÁM
•• sjezd. lyže K2 Competition, d.
195 cm + váz. Tyrolia 480 + hole,
vše za 800 Kè. Tel.: 737 713 696.
•• lyže bìžky zn. Atomic RS,
d. 180 a 200 cm; Turbo 210 cm;
Trak Maraton 210cm, vše bez
holí, 600 - 800 Kè/pár. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• lyže sjezdové zn. Rossignol,
váz. Tyrolia, d. 170cm; Kastle,
váz. Salomon, 200 cm; Buzard,
váz. Tyrolia, 195 cm, vše bez
holí, 600 - 800 Kè/pár. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• støíbr. Minoltu Dynax 404si, 2 r.
st., auto. i manuál, nádher. fotky, režimy, portrét, krajina, noè-ní portrét,
sport, 2 expozice aj., PC 14.000,
nyní 4.500 Kè. Tel.: 608 880 089.
•• Nejvyšší nabídce rádia Saba
446 WLK, r. 1936; Kvinta,Tesla
Brno, n.p., r. 1948. Tel.: 776 291
894, ne SMS.

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

•• Hledám spolucestující k pravidelné dopravì, na trase PadochovNeslovice-Tetèice-Brno v ranních
hodinách mezi 5.45 - 6.00. Tel.:
604 410 279.
KOUPÍM
•• staré knihy do r. 1800. Tel.:
603 586 855.
•• sváøeèky Triodyn, jakékoli
množství. Tel.: 606 605 738.
•• ohýbaèku plechu, litinovou a j.
zámeènické nebo klempíøské náøadí vè. materiálu. Tel.: 608 626 289.
PRODÁM
•• sváøeèku CO, SGA 150, Mig/
Mag, 6.000 Kè. Tel.: 515 333 646.
•• zánovní elegantní kožich,
liška, pod límcem na zavázání
bambulky. PC 5.500, nyní 3.000
Kè. Tel.: 607 547 578.
•• kanady Gore-tex, jednou nošené, jako nové, PC 5.800, nyní
2.000 Kè. Tel.: 775 120 782.
•• Ulticar - magnetoterapie, test.
úèinky u artrózy, zlomenin, migrén,
otokù ap. K použití doma i v autì
230 V/12 V; Laser Softlight pro
dom. použ., léèí akné, jizvy, padání
vlasù, vyrážky, lupénku, ap. Tel.:
776 291 894, ne SMS.
•• Plnì automat. nabíjeèka Hama
pro 1- 4 ks akumulátoru Mikro ,
Mignon, Baby, Mono nebo 9V EBlok, cena doh., levnì BTV, 200
Kè a 600 Kè. Jen vážní zájemci,
MK. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• smalt. plech na kruh. bazén,
hnìdý, 700 Kè. Tel.: 515 320 000
po 18. hod.
•• promítací plátno na stojanu,
2 ks, 100x100; 125 x125; 800 Kè/
ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• øeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kè. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• øeznické háky, s kladkou, 40 ks,
100/ks, i jednotlivì. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• bøezová koš•ata, vál k Teøe,
Vari. Tel.: 515 336 601.
•• krmné brambory, 1 Kè/kg.
Tel.: 728 800 118.
•• loupané vlašské oøechy. Tel.:
723 099 563.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 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
•• Svobodný 30letý obyèejný
chlap, zklamaný, hledá ženu do 25
l. i mladší, se kterou chce sdílet život a všední dny. Tel.: 737 629 155.
•• mladý muž 27 let se rád
seznámí s dívkou do 35 let, dítì
není pøekážkou. Najdu Tì? Tel.:
604 137 379.
•• muž 48 let, bez záv., hledá
vhodnou ženu k seznámení. Jen
SMS. Tel.: 723 674 142.

Zaměstnání
•• jakoukoli práci na so, ne,
v lese, na stavbì, statku apod.
Tel.: 737 514 758.
•• hledám práci se sníženou
prac. schopností, vrátný, údržbáø. Tel.: 515 323 092.
•• 17-ti letý student hledá brigádu v odpol. hod., jakákoli práce.
Tel.: 731 109 107.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac. pøíležitost v nìkolika oborech. Tel.:
775 123 378.

•• Pøijmeme prac. do kanceláøe,
telefonisty, zprostøedkov., OZ. 18 40.000 Kè/mìs. Zaškolení, firemní
výhody. Tel.: 605 254 556.
•• Èeská firma hledá spoluprac. do
kanceláøe a po telefonu. Rozšíøujeme pùsobnost po celé ÈR. Za kvalitní práci nabízíme prac. rùst a dobré
plat. podmínky . Tel.: 732 435 059.
•• katalogy dom. prací. Bližší info
a pøihlášku za zn. 6,50 Kè, oslavanským doruèím za SMS s adresou.
Macháèková K., Ná-bøežní 18, 664
12 Oslavany. Tel.: 607 989 177.
•• Opus•te stereotyp a pøijïte
k nám. Služební vùz po zaškolení
a 30 tis. není k zahození. Nehledáme dealery. Tel.: 777 337 389.

•• Firma Avon - kosmetická spoleènost pro ženy nabízí spolupráci a pøivýdìlek. Registrace
a materiály (katalogy + vzorky)
zdarma. Využijte možnosti
provizí až 30% a 6 kampaní kosmetické dárky. Další info
na tel.: 775 350 251.
•• dom. práce zamìø. na více oblastí, zajímavý pøivýdìlek k Vaší nezajímavé výplatì. Vážní zájemci
volejte tel.: 737 011 870 ne SMS.
•• Pro našeho klienta, strojírenskou spol. se sídlem v Brnì,
hledáme zkušené autolakýrníky
a brusièe. Požadujeme SOU, SŠ
vzdìlání v oboru, zkušenosti na
obdobné pozici alespoò 1 rok,
zkušenosti s lakováním nebo
broušením hliníku výhodou.
Mzda dohodou. Vaše životopisy
zasílejte na adresu: Grafton
Recruitment, Minoritská 10,
602 00 Brno nebo nás kontaktujte na telefonu: 542 424 521
(p. Menšík Lukáš).
•• Ès. firma pøijme pro nové
poboèky na Moravì telefonisty,
OZ, manažery. Ne Herbal. dealer
ap. Pøíjem 28 - 42.000 Kè/mìs. Po
zaprac. os. vùz. Tel.: 728 958 301.

•• Avon Cosmetic nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám, které mají zájem o kosmetiku. Vstup i výstup bez poplatkù,
vstupní materiály zdarma,
provize jistá. Pøi registraci sada
vzorkù + kosmetický balíèek
zdarma. Volejte: 777 969 552.
Máte rádi kosmetiku? Pak se
staòte i Vy èleny klubu Avon
cosmetic! Výhody pro Vás: žádný vstupní poplatek, vstupní
materiály zdarma, pøíjemné finanèní ohodnocení, spl. fa. do
14 dnù, 6 mìsícù plných dárkù
pro Vás. Výbìr vánoèních dárkù v klidu domova. Neváhejte
a zkuste to s námi! Kontakt:
515 248 878, 732 968 856.
•• Pro výrobní spoleènost na
Oslavansku hledáme obrábìèe
kovù. Jde o obsluhu CNC strojù
v kovovýrobì, tøísmìnný provoz,
nástup ihned. Požadujeme: vyuèení ve strojírenském oboru
(ideálnì obrábìè kovù, zámeèník), praxe ve stroj. výrobì,
spolehlivost. Mzda: 14 - 20 000
Kè/m (dle zkušeností a výkonu).
Kontakt: 542424520-21, Grafton,
Minoritská 10, 602 00 Brno.

Vzkazy, sdělení
•• Opakovanì vyzývám Petra
Rùžièku z MK, aby neprodlenì
uhradil dlužnou èástku za elektøinu
2.863 Kè a za kabel. TV 950 Kè.
Tel.: 608 631 155.

POZOR ZMĚNA
nové číslo
pro zadávání
inzerce přes sms
777 769 814

