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PODNIKATELSKÉ
úvěry do

5 mil. Kč

Bez zástavy nemovitosti
OSVČ = ručení směnkou
Brno, Èeská 11, tel.: 532 193 153
GSM: 608 945 185, 721 160 799

Toto číslo vyšlo 3. prosince 2004 • Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Městská policie je úspěšná
XX/Ivanèice/ Na zastupitelstvu mìsta Ivanèic konaném 25. listopadu
se jednalo o èinnosti mìstské policie ve mìstì. Z pøednesené zprávy
byli zastupitelé informováni o tom, že se rozdíl mezi Policií Èeské
republiky a obecní policií zaèíná postupnì stírat a že obecní policie
hraje stále významnìjší roli v životì mìsta, ponìvadž významnì pøispívá k ochranì a bezpeènosti osob i majetku a dohlíží na dodržování
pravidel obèanského soužití. Jak sdìlila JUDr. Marie Matoušková zastupitelùm: „Ukázalo se také, že Policie ÈR postupnì opouští výkon
urèitých úsekù ochrany veøejného poøádku a dominantní aktivitu
ponechává obecní policii. Pøi stávajícím poètu strážníkù mìstské policie
Ivanèic není možné zajistit plynulou službu po dobu 24 hodin. K tomu
by bylo nutné posílit poèet strážníkù o dalšího pracovníka, což by
vyžadovalo zvýšení nákladù o cca 300 tisíc korun.“ Záležitost projednávala i rada mìsta se závìrem, že radní se pøiklání ke zvýšení stavu
mìstských strážníkù.
/mask/

Za parkování město vydělá
XX/Ivanèice/ Problematiku vybírání poplatkù za parkování probírali
zastupitelé na svém posledním zasedání. Na základì pøipomínek od
obèanù bylo pøedmìtem šetøení, zda zpoplatnìní parkování je pro
mìsto výdìleèné. Pøedsedkynì kontrolního výboru JUDr. Marie
Matoušková seznámila zastupitelstvo se závìrem kontrolní akce
zamìøené na vybírání poplatkù za parkování, a sdìlila: „Výsledek
kontrolní akce prokázal efektivnost této èinnosti a kontrolní výbor
pouze doporuèil urychlenì dopracovat a schválit novou vyhlášku
upravující tuto problematiku.“ Z její zprávy dále vyplynulo, že èistý
výtìžek na parkovném je 400 tisíc korun, a to už po odeètení nákladù,
což jsou platy výbìrèích.
/mask/

Do Tater půjdou peníze
XX/Ivanèice/ Na šestém veøejném zasedání zastupitelstva mìsta byl
schválen finanèní dar Vysokým Tatrám na obnovu po nièivé vichøici.
Zastupitelé odsouhlasili èástku 73.200 korun, která pùjde z penìz
urèených na jejich roèní odmìny, kterých se tímto vzdali. Dále mikroregion Ivanèicko odsouhlasil pro Tatry dar ve výši 20.000 korun. /jak/

Finanční krize prozatím vyřešena
XX/Moravský Krumlov/ Souèasná finanèní situace mìsta Moravského Krumlova je v poslední
dobì jak na houpaèce. Jednou
nahoøe, jednou dole. O tíživém
stavu pokladny se jednalo už na
minulém zastupitelstvu, kde jednou z možností bylo vzít si úvìr.
Tento návrh ovšem neprošel. Bezprostøední kolaps sice nehrozí
a chod úøadu ohrožen není, to ale
neznamená, že je vše v poøádku.
Diskuze o tomto problému se
dostala na poøad jednání 18. veøejného zasedání Zastupitelstva mìsta
Moravský Krumlov konaném
29. listopadu. Jinými slovy øešil
se provozní rozpoèet MìÚ.
XXMístostarostka Marie Valachová,
která jednání zastupitelstva vedla,
dala nejprve slovo Vladimíru
Langovi, který pøednesl správu
finanèního výboru. Poté se rozvinula živá diskuze mezi jednotlivými zastupiteli. Tématem bylo,
zda si „vypùjèit“ chybìjící peníze od pøíspìvkových organizací,
jejichž zøizovatelem je samotné
mìsto. Správa majetku mìsta by
vypomohla 1,5 milionem korun
a Technickou a zahradní správu
by zámìr doèasnì stál tøi miliony.
XXSlovo dostali i øeditelé zmínìných organizací. Øeditel SMM
Zdenìk Kabelka vìc komentoval
takto: „Díky zálohám na poskytované služby vydržíme do vyúè-

text a foto: mask
tování na jaøe pøíštího roku. Poté
ovšem budeme nuceni požadovat
vrácení, z dùvodu bìžného a nutného chodu.“ Øeditel TaZS Jiøí
Kubík k situaci øekl: „Normální
chod pobìží dál, nic ale nekoupíme, tøeba posypovou sùl.“
XXCelá diskuze se poté stoèila
na rozpoèet mìsta jako takový,
s opatøeními, kde hledat prostøedky
na možnou úsporu, aby nebylo
potøeba si pùjèovat. Chvílemi
byla rozprava i dosti nepøehledná
s osoèováním a hledáním viníka.
Hodnì pozornosti se vìnovalo
financování SMM a TaZS v
pøíštím roce, pøedevším se kladl

dùraz na to, aby své peníze, které
pùjèí, obdrželi zpìt.
XXPo hodinì jednání vše ukonèil
pozdìji schváleným usnesením
zastupitel Boøivoj župa, který je
definoval zhruba v této podobì:
„Øešení finanèní situace provozního rozpoètu Mìsta Moravský
Krumlov formou pøijetí rozpoètového opatøení na snížení pøíspìvku na provoz zøizovaným pøíspìvkovým organizacím TaZS a SMM
v rozpoètovém roce 2004. Doplatek pøíspìvkù bude vyrovnán do
31. 8. 2005 a proto bude zahrnut
jako položka v rozpoètu mìsta
na rok 2005 s tím, že výše stan-

dardního pøíspìvku mìsta SMM
a TaZS na rok 2005 nebude ovlivnìna výše zmínìným dodatkem.“
Pøevedeno do bìžného jazyka,
obì pøíspìvkové organizace dostanou peníze, o které je nyní mìsto
zkrátilo, zpìt v pøíštím roce.
XXI když èástka 4,5 milionu
bude zakomponovaná do rozpoètu
a bude s ní dopøedu poèítáno, není
rozpoèet nafukovací. Nedá se spoléhat na to, že daòová výtìžnost
radikálnì vzroste. Je velká pravdìpodobnost, že budou muset být
kráceny jiné rozpoètové položky.
Které to budou, to se dozvíme pøi
schvalování rozpoètu na rok 2005.

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.)

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

WHC-Černý spol. s r.o. přeje všem svým zákazníkům
příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí,
zdraví a hodně pracovních a osobních úspěchů
v novém roce 2005.
Otevírací doba prodejny v Moravském Krumlově :
Po 27.12.2004 8.00 - 11.30
Út 28.12.2004 8.00 - 11.30
St 29.12.2004 8.00 - 11.30
Čt 30.12.2004 ZAVŘENO
Pá 31.12.2004 ZAVŘENO

PRODEJNY:
Miroslav
Husova 76
Tel.: 775 708 123

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

Znojmo
Tyršova 1
Tel.: 515 223 995
Fax : 515 223 996
e-mail: znojmo@whccerny
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O čem radní jednají ...
• RM Ivanèic schválila firmu EMPEMONT, Valašské Meziøíè jako
nejvhodnìjší nabídku dodavatele akce „Ivanèice - rozhlas CO a IZS“
za cenu I. a II. etapy celkem 1.961.156 Kè vèetnì DPH. Bude hrazeno
ze schváleného rozpoètu a dotace.
• RM Ivanèic schválila cenovou nabídku firmy Z+H, Ivanèice
na výmìnu osvìtlení sportovní haly v Ivanèicích za cenu 270.930 Kè
vèetnì DPH. Vybráno ze dvou pøedložených nabídek.
• RM Ivanèic schválila firmu Jermad s.r.o., Brno jako nejvhodnìjší
cenovou nabídku na akci „Veøejné osvìtlení staré sídlištì“ za cenu
1.137.674 Kè vèetnì DPH. Vybráno ze ètyø nabídek. Bude hrazeno
ze schváleného rozpoètu ( + rozpoètové opatøení).

Jáma Kukla bude zasypána
XX/Oslavany/ V souèasné dobì firma Diamo s.p., o.z. Geam Dolní
Rožínka provádí dokonèovací práce na ražbì štoly, prostøednictvím
které se bude zasypávat dùlní jáma Kukla, hluboká 881 metrù. Na
zásyp šachty bude použit vytìžený materiál z blízké haldy. Zbývá
dokonèit posledních asi 5 metrù štoly. Nová chodba vede pod ohlubeò
dolu, ve které budou umístìny hrablové dopravníky, po kterých se
zásypový materiál bude dopravovat. Pøedpokládá se, že do jámy
Kukla padne 25.000 m3 haldoviny. Pokud nenastanou potíže, tak by
práce mìly trvat pøibližnì padesát dnù. Dennì bude probíhat monitoring plynù, které budou stoupat z jámy. Firma je pøipravena i na pøípadný vzestup spodních kontaminovaných vod. Aby nedocházelo
k pøípadnému zneèištìní øeky Oslavy, bude odèerpaná voda jímána
do cisteren a odvážena do èistièky.
/jak/

Škola byla zkolaudována
XX/Oslavany/ V úterý 23. listopadu probìhlo první kolo kolaudace
v rekonstruované Základní škole v Oslavanech. Pøedmìtem samotné
kolaudace byla zrekonstruovaná školní jídelna se zázemím sociálního
zaøízení a novì pøistavìný trakt. V tomto se nachází šatny pro žáky
prvního stupnì, sociální zaøízení, v prvním patøe je nová sborovna
a pøedevším poèítaèová uèebna. Tato je již nakoncipována na standardech dnešní doby. K dispozici je 36 pracovišž a uèitelský øídící
stùl. Jednotlivá pracovištì jsou napojeny na rychlý internet po optickém
kabelu s rychlostí kolem 10.000 kb/s, což je rychlost, která pøedèí
i stávající standardy. Nábytek je vyroben na míru a barevnì sladìn
s vybavením celé školy. Již po pololetních prázdninách budou žáci
z Oslavan a okolí tyto nové prostory využívat k výuce i zábavì.
XXPro pøíští rok se chystá další èást plánované rekonstrukce, která je
naprojektovaná a zajištìná. Jedná se o dostavbu školního sportovního
areálu s polyfunkèním høištìm. Souèástí je i propojovací koridor mezi
budovami prvního a druhého stupnì, který má umožnit bezproblémový pøesun žákù i vyuèujících. Pokud se všechno zdaøí, bude tato
èást hotova poèátkem roku 2006.
/jak/

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%

Silniční průtah Miroslaví je před dokončením
XX/Miroslav/ V souèasné dobì
probíhají dokonèovací práce na
první etapì silnièního prùtahu
mìstem Miroslaví. Po více jak
šesti mìsících se na zimní období
doèasnì zprovozní první èást
provedené rekonstrukce, aby se
zjara pokraèovalo dalším úsekem.
Jak sdìlil místostarosta Roman
Volf: „Pravidelnì každé úterý se
koná kontrolní den, na kterém se
hodnotí dosavadní prùbìh stavby
a plánují se úkoly na další období.
Na posledním se rozhodlo, že první
èást úseku se dá do pøedèasného
užívání 18. prosince. Asfaltový
povrch je již hotov. V souèasné
dobì se dodìlávají parkovací
stání, chodníky a zelené plochy.“
XXObèané se doèkají i nìkolika
novinek. Jedná se o podélná
parkovací stání, která jsou takto
koncipována z dùvodu bezpeènosti silnièního provozu. Polomìr
dráhy vozidla vyjíždìjícího z parkovacího místa totiž nesmí pøesáhnout do druhé èásti vozovky.
Proto nemohou být parkovací
stání šikmá nebo kolmá. U stávajících parkovišž je tento stav
tolerován, ale nová výstavba
musí splòovat souèasné normy.

XXDalší novinkou je vytvoøení
„vlnovek“ na vozovce. I toto
opatøení je z dùvodu bezpeènosti,
jedná se o zpomalovací prvek.
V obci se musí dodržovat pøedepsaná rychlost a nová vozovka by
mohla lákat øidièe k vyšším

rychlostem. Pøemístil se i pøechod pro chodce k novému bufetu, aby se zlepšil výhledový úhel
a pøechod nebyl za zatáèkou.
Roman Volf k tomu dodal: „Ke
všem tìmto zmìnám se vyjadøovaly zainteresované instituce, takže

to není nìèí výmysl, ale bezpeènostní nutnost. V pøíštím roce bude
udìlána závìreèná a definitivní
vrstva ve výšce 4 centimetrù po
celé délce prùtahu, to znamená
od bývalé Fruty až po evangelický høbitov.“
/mask/

Byty možná do dvou let
XX/Oslavany/ V minulých letech požádalo mìsto Oslavany Státní
fond rozvoje bydlení o dotaci na výstavbu dvou bytových domù
v lokalitì ulice Starohorské za zdravotním støediskem. Potøebnou
státní dotaci se získat nepodaøilo, byž byl zajištìn projekt, vykoupeny
pozemky, vydáno stavební povolení a vybrána dodavatelská firma,
která má stavbu provést. Z tohoto dùvodu zastupitelstvo pøehodnotilo
celou situaci a odsouhlasilo výstavbu developerským zpùsobem.
Vedení radnice vyhlásilo soutìž na investora, který by mìl zájem
o výstavbu bytových domù v Oslavanech. Nabídkové øízení v souèasnosti probíhá. Již se pøihlásilo šest potencionálních investorù. Výstavba
bytových domù v Oslavanech by se mohla rozbìhnout v pøíštím roce.
Oslavanští by tak nejpozdìji do dvou let mìli získat 32 nových bytù. /jak/

foto: jak

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

PODLAHY A+
Provádíme
pokládku, renovace a opravy
všech druhů podlahových krytin
Garantujeme
příznivé ceny námi
dodávaných služeb
Zdarma navrhneme
přímo u Vás vhodné řešení
Vašeho interiéru
Na naši schůzku přivezeme
velké množství vzorů a druhů
podlahových krytin
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

foto: mask

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

POHØEBNÍ SLU BA MIKEŠ
Provede kompletní pohøební slu by a rozlouèení ve smuteèních síních:
Hostìradice, Vémyslice, Ivanèice, Br no a zároveò infor muje
O NOVÌ OTEVØENÉ KANCELÁØI VE MÌSTÌ MIROSLAVI !!!
Kanceláøe: námìstí Svobody 22 (nad poštou), MIROSLAV
Znojemská 239, MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 323 511, mobil: 603 290 513, 737 370 115
Pracovní doba: pondìlí - pátek 8.00 - 15.00 hodin. Nepøetr itá slu ba 24 hodin dennì.

SEK¡»
DOVOZ NÃMECKO

Iva BudÌnov·
Na kopci 1037
Miroslav

Hudební škola YAMAHA - Pavel Jech
zahajuje výuku hry
na KEYBOARD, KYTARU, ZOBCOVOU FLÉTNU,
ŽESŤOVÉ NÁSTROJE a POP ZPĚV v prostorách
základních škol v Moravském Krumlově,
Dolních Dubňanech, Vémyslicích a Dukovanech.
Kontakt: Pavel Jech, tel.: 603 961 912,
jech.pavel@centrum.cz, www.yamahaskola.cz

po-p· 14.00-17.00
po dohodÏ i jinak

tel .: 607 633 863

Učení je radost

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • Z BETONOVÝCH NEBO POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
PLASTOVÉ • KERAMICKÉ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ • RYBNÍČKY • JEZÍRKA
MOŽNOST DODÁVKY NA KLÍČ • REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA
BEZCHLOROVÉ ÚPRAVNY VODY
KA
RU
ZÁ ET
5L

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
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Vítězslav STIX
Zveme Vás do prodejny

J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice
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KOUPELNA
VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221
tel./fax: 546 410 467

velkoobchod - maloobchod
PORADENSTVÍ
NÁVRHY • REALIZACE
Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

OPRAVY A VÝROBA
čalouněného nábytku
čalouněných dveří
čalouněných autosedadel
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
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Mezi koupelnami se rozdávaly dárky Senátní kancelář od ledna
XXKoupelnové studio AXIS
v Moravském Krumlovì na ulici
Okružní 394 rozdávalo dárky.
Mezi 17ti koupelnovými variacemi byli pøivítáni výherci firmou
poøádané soutìže o vìcné ceny.
Do slosování byli zaøazeni všichni
zákazníci z MK, Ivanèic a okolních obcí, kteøí si ve studiu vybrali
a zakoupili kompletní koupelnu.
XXV soutìži byli vylosováni
a ceny získali:
1. cenu - barevný TV získal pan
Procházka z Trstìnic, 2. cenu
- Hi-Fi vìž získala paní Èermáková z Dobøínska a 3. cenu
- DVD pøehrávaè vyhrál pan
Krejèí z Rybníkù.
XXStudio Axis oceòuje pøístup
svých zákazníkù, kteøí mají zájem
o zvýšení kvality svého bydlení,
nebojí se pøijmout nové svìží
trendy a materiály, které jsou
nejen funkèní, ale i estetické. Svým
zákazníkùm napomáhá nejenom
kvalitním proškoleným personálem, nýbrž i designovými návrhy,

XX/Znojmo/ Již v pondìlí 15. listopadu složil MUDr. Milan Špaèek
slib senátora pro obvod okresu Znojmo, èímž zaèal bìžet jeho senátorský mandát. Nynìjší èinnost senátora na našem okrese sestává
ve využívání kanceláøe sekretariátu KDU-ÈSL na Havlíèkovì ulici
ve Znojmì. Od 1. ledna 2005 bude mít svou vlastní oficiální senátorskou kanceláø na Sokolské ulici 24. Kontaktní dny pro veøejnost
budou zveøejnìny až na nové adrese kanceláøe. V souèasné dobì se
mohou obèané a široká veøejnost ze svými dotazy a pøipomínkami
na senátora Špaèka obrátit na jeho dva asistenty pùsobící ve Znojmì.
Jsou jimi Milan Homolka a Vojtìch Vyhnálek.
/mask/

které na kompletní koupelny
zpracovává zdarma a to v nìkolika
variantách. O to víc si studio cení
tu skuteènost, že pøibývá stále více
zákazníkù, kteøí chtìjí koupelnu
tzv. „na klíè“, tj. od návrhu poèínaje - stavební realizací konèe
a to vèetnì pøestaveb panelákových bytových jader.
XXI v roce 2005 bude studio Axis
na své zákazníky myslet. Už nyní
je odstartována nová soutìž o hodnotné ceny. Zákazníci, kteøí zakoupí kompletní koupelny v období
od 1. 12. 2004 do 30. 10 .2005
budou opìt zaøazeni do slosování.
Pøíjemné na této soutìži je, že se
týká pouze malého regionu a tedy
šance na výhry jsou mnohem vìtší.
Ceny nekonèí ve vzdálených mìstech, nýbrž zùstávají tzv. „doma“.
XXKoupelnové studio Axis, Moravský Krumlov si nesmírnì váží
dùvìry svých zákazníkù a vìcné
ceny jsou podìkováním za jejich
pøízeò a projevenou dùvìru.
/placená inzerce/ foto: AXIS

Protipovodňová opatření

foto: mask

XX/Miroslav/ V Miroslavi byl
jako souèást protipovodòových
opatøení vydán krizový plán,
kterým se rada mìsta zabývala
v minulosti. Výsledkem bylo
vytipování nìkolika lokalit, které
jsou ohroženy pøi pøípadných
pøívalových deštích. Jedná se
o èást Ramoš, kde byla po 45 letech obnovena záchytná retenèní
nádrž, došlo i k vyèištìní a prohloubení koryta, které ústí do požární nádrže. Další vytipovanou
lokalitou je svah Markova kopce
s vinicí Weinperky, kde v minulosti vlivem dlouhotrvajícím dešžù
došlo k pøívalové vlnì, která protekla nìkterými domy na ulici
Nádražní. Zde je dnes realizována
nová bytová výstavba, proto se

Plastová
a hliníková okna
pro 21. století

záruka

10 let

vedení radnice rozhodlo k preventivnímu zamezení pøípadných
škod na majetku. V první øadì se
vybudovala kanalizace a zpevnìná komunikace, vyhloubila pásová vpusž pod svahem, probagrovaly se záchytné strouhy
a v zimních mìsících dojde po
dohodì se zemìdìlským družstvem k prohloubení polní cesty,
která vytvoøí koryto pro pøívalovou vlnu, èímž ji svede do polí
na „Popovce“. Pokud by došlo
k pøeteèení, mìla by vodu jímat
nová pásová vpusž. Prozatímnì
byly udìlány i betonové pøekážky - retenèní roury k zadržení
vìtších èástí, které se pozdìji
nahradí estetickými betonovými
sloupky.
/mask/

AKÈNÍ NABÍDKA - VÝPRODEJ
Vchodové dveře
sleva

20%
Obklady a dlažby
sleva

30%

Interiérové dveře
sleva

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

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:

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

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

www.plastovaoknafinstral.cz

Stavebniny Plus s.r.o.
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 435 429

Sokolská 39, ZNOJMO

KOUPELNOVÉ STUDIO
Ing. Vladimíra Hladíková

Suchohrdly u Miroslavi 98, Po - Pá: 7.00-17.00, So: 8.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276

SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

Mo ný nákup s výraznými slevami
obklady • dla by • lepidla • spárovací hmoty • ukonèovací lišty
tekuté izolace pod obklady a dla by • zimní montá ní pìny
pøísady do betonu proti mrazu
-------------------------------------------------------------------kompletní sádrokartonáøský systém • tepelné izolace
parotìsné folie • støešní okna VELUX, FENESTRA
-------------------------------------------------------------------interiérové dveøe KRONODOR
plovoucí podlahy mirelon • samolepící tìsnìní do oken
-------------------------------------------------------------------kanalizaèní a odpadové potrubí PVC
-------------------------------------------------------------------hnìdé uhlí z Bíliny • èerné uhlí Ostrava
uhelné brikety • koks • døevìné brikety

AXIS, o.z.

Nová
koupelna
vánoèní dárek

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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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY • REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY • REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
XXVážený pane a paní Martinátovi, nedá mi, abych nereagovala
na èlánek, který vyšel pod názvem „Je tøídìní v Moravském Krumlovì
opravdu dostateèné“ v Zrcadle è. 21. Odpovídám na nìj jako obèanka
tohoto mìsta a souèasnì pracovník MìÚ Moravský Krumlov, odd.
odpadù. Velice ráda bych uvedla na pravou míru nìkterá Vaše tvrzení
(možná s Vámi i polemizovala…?).
XX1. rozhodnì nehájím jako pracovník životního prostøedí souèasný
stav tøídìní komunálního odpadu v Moravském Krumlovì (jak uvádíte
v èlánku!) a dokonce ani nesouhlasím s nedostateèným množstvím
kontejnerù na PET lahve a sklo - mimochodem pøipadá mi od Vás
velmi nespravedlivé kritizovat mé kolegy (tedy celý odbor životního
prostøedí), kterých se problém odpadù vùbec nedotýká a nemají ho
v kompetenci øešit.
XXAle abych se vrátila k danému problému. V souèasné dobì je situace
taková, že nelze jednorázovì nakoupit takové množství kontejnerù,
aby byli uspokojeni všichni obyvatelé mìsta. Osobnì jsem se snažila,
aby bylo nádob nakoupeno daleko více, ale bohužel finanèní situace
to prozatím nedovoluje (pro informaci 1 kontejner stojí cca 10.000 Kè).
XXJednou z možných alternativ by byl pronájem nádob od specializovaných firem, ale tato možnost se nám zdála jako nerozumná a cenovì
velmi nevýhodná (pronájem by se samozøejmì promítl do poplatku
za komunální odpad a zvyšování poplatku není na místì).
XX2. K záležitosti týkající se tøídìní papíru mohu sdìlit pouze to, že
se „zatím“ (nikoli NIKDY) kontejnery kupovat nebudou a to právì
z výše uvedeného dùvodu, ne proto, že máme nezodpovìdné spoluobèany (jak píše pan Kubík). V souèasné dobì je v jednání, jakým
zpùsobem se tato situace vyøeší, aby co nejménì zatížila spoluobèany
a ti vytøídìný papír nemuseli nosit do sbìrného dvora, což mì osobnì
pøipadne také velmi nevhodné.
XX3. Dále bych se chtìla velmi krátce vyjádøit k Vámi uvádìné teorii,
kterou jste, jak píšete, vyèetli v Hospodáøských novinách. Zdá se mi
velice nepravdìpodobné, že by prùmìrná èeská rodina týdnì vyprodukovala 15 kg komunálního odpadu, z toho 5 kg vytøídìného. Doporuèila bych Vám, abyste si pro zajímavost zvážili, kolik kg týdnì uložíte
do popelnice Vy. Informace, týkající se množství vyprodukovaného
odpadu obèanù, které se uvádí v médiích, jsou velice zkreslené a rozhodnì neodpovídají skuteènosti. Budete-li mít osobnì zájem, mohu
Vám kdykoliv podat daleko pøesnìjší informace o množství vyprodukovaného odpadu v našem mìstì, aby Vás pøíštì nemátla èísla
uvádìná v novinách.
XXZávìrem bych chtìla Vás, ale i všechny spoluobèany požádat
o trpìlivost a porozumìní. Naše mìsto je do systému tøídìní komunálního odpadu zapojeno prvním rokem (bohužel) a není v našich silách,
aby se za jeden jediný rok podaøil zázrak. Vìøím, že se do budoucna
(doufám, že ne pøíliš vzdáleného) zajistí další kontejnery na sklo, PET
lahve, papír, TETRA PACK - obaly od mléka, džusù apod. a tím umožní
všem spoluobèanù zapojení do toho pravého systému tøídìní komunálního odpadu. R. Dvoøáèková, OŽP, odd. odpadù (tel.: 515 321 083)

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

XXV minulém vydání Zrcadla
jsem si pøeèetla úvahu manželù
Martinátových o separaci odpadu,
se kterou zcela souhlasím. Èasto
mne v Moravském Krumlovì
vytoèí slova:
a) kontejnery k separaci papírového odpadu nelze zavést pro nekázeò
nìkterých obèanù, kteøí vkládají
do kontejneru odpad jiného druhu.
b) kdo chce papír separovat, do
sbìrného dvora si zajde (zajede).
XXZ vlastní zkušenosti však vím
naopak, že obèané jsou velmi
ukáznìní, a separace povìtšinou
probíhá velmi dobøe. Pøedpokládám, že je mnoho obèanù, kteøí
chtìjí separovat i papírový odpad
jako já, ale doposud separují jen
sklo a plast, nebož tyto kontejnery jsou v blízkosti bydlištì. Až

mezi kontejnery bude ten na
papír, budeme jej jistì separovat,
a už se na to tìšíme. Opravdu
nejsme ekologiètí radikálové,
abychom skladovali hory papíru,
které pak na vozíèku odvezeme
do sbìrného dvora. Jaké dùvody
však vedou øeditele TAZS k tomu,

TAZS samozøejmì nároèná na
práci a tím i na peníze. Ani øeditel
Kubík neumí patrnì vaøit z vody.
Krácení rozpoètu prospìšných
položek na úkor obrovitých akcí
typu skládka Lerch a rekultivace
zámeckého parku probíhá bez vìdomí zastupitelù a je v Krumlovì

TŘÍDĚNÍ ODPADU
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
aby se vìtami typu a) a b) opakovanì bránil?
XXNeznám možná všechny, ale
jeden znám. Na konci listopadu
tato pøíspìvková organizace mìsta,
která má na starosti uvedenou
problematiku, obdržela ze svého
rozpoètu roku 2004 pouze 48,31%
financí. Separace odpadù je pro

praxí. Zastupitelé jen obtížnì
dohledávají nerealizované položky
rozpoètu. Samo od sebe tak mizí
z rozpoètu høištì v sídlišti, na které
se podaøilo získat statisícovou
dotaci, naplnìna zøejmì nebude
ani preferovaná položka na projekt kanalizace vnitøního mìsta,
Polánky a Rokytné, položka na

publikaci o mìstì vzala také za
své. Nevíme, které ještì další položky jsou v tichosti redukovány
ve jménu tìchto akcí.
XXOpozièní zastupitelé uvedené
zpùsoby kritizují a pro rozpoèet
ani nehlasují a nepodporují jej.
Neptejte se proto pøíštì pracovníkù odboru životního prostøedí
MìÚ, ani øeditele TAZS, budete-li
nespokojeni s nakládáním s odpady.
To jsou jen vykonavatelé politických rozhodnutí zastupitelù.
Zastupitelé tvoøí koncepci nakládání s odpady a schvalují ji. Ptejte
se tedy svých souèasných zastupitelù a pøi pøíštích komunálních
volbách se ptejte tìch, kterým
dáte svùj hlas.
Ing.arch. Kudrová Daniela,
zastupitelka, Moravský Krumlov

Bude nový územní plán

škoda: jak

Škoda za deset tisíc korun
XXNa dokreslení problematiky „tøídìní odpadù v Moravském
Krumlovì“ a dnešních polemik k tomuto tématu uveøejòujeme
fotografii z tìchto dnù. Tento „husarský kousek“ neznámého vandala
pøipravil mìsto o kontejner v hodnotì 10.000 korun a obyvatele
sídlištì Zachránìná o možnost separovat odpad.
/foto: jak/

XX/Miroslav/ Na zastupitelstvu mìsta Miroslavi se diskutovalo
o zmìnì územního plánu mìsta. Z dùvodu nutnosti novì plánované, nejen bytové výstavby, bylo tøeba tento stávající zmìnit.
K tomu dojde na základì výbìrového øízení, ze kterého vítìznì
vyšla firma Urbanistické støedisko Brno s.r.o.
XXProtože tìchto zmìn bylo mnoho, navrhli odborníci zrušit stávající územní plán a vypracovat nový. Koordinátorem k jednání se
stavebním úøadem v Miroslavi je pan Vladimír Polach. Ten na zastupitelstvu pøednesl zprávu odborníkù: „Je hned nìkolik dùvodù
pro zrušení stávajícího územního plánu výstavby. Pøedevším je to
novou legislativou platnou od roku 2001, jeho nevyhovujícím
stavem a desetiletou neaktualizací. Objevují se nové odborné termíny, které umožní rozšíøit plánovaný dokument na celý katastr,
a ne jen zastavìnou èást. Proto je výhodnìjší zpracovat nový.“ Pøed
samotným schválením ještì probíhala diskuze o možném zapracování pøipomínek ze strany obyvatelstva.
XXPo jednání zastupitelstvo schválilo zrušení zmìn územního
plánu a vypracování nového. Pro mìsto je územní plán závazný
dokument, dùležitý pro èerpání státních dotací. Protože došlo
k pøehodnocení zámìru mìsta, nebude èerpat již schválenou dotaci
ve výši 200.000 korun na zmìnu tohoto plánu. V pøíštím roce se zaène
pracovat na plánu novém a v této souvislosti požádá mìsto na zdigitalizování aktuálního stavu o jiný dotaèní titul.
/mask/

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

VELKÁ VÁNOÈNÍ
SLEVA
SEDACÍ SOUPRAVY • OBÝVACÍ STÌNY
LETIŠTÌ • ROZKLÁDACÍ POHOVKY
PØEDSÍÒOVÉ STÌNY • KOMODY • TV STOLKY

PRODEJNA
STOLAŘSKÝCH
MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

VÁNOČNÍ AKCE pro Vás !!!
Plovoucí podlaha Castello 32 clic, tlouš ka 8,3 mm,
povrch - kartáčová struktura s nejvyšším zatížením pouze za 360,- Kč/m2
Dřez ALVEUS za 994,- Kč
Interiérové dveře (buk, dub) za 1.160,- Kč
nabídka je platná
Sloup chrom za 389,- Kč
do 31. 12. 2004
Konzola barová za 199,- Kč
Laminované desky (bílá) za 125,- Kč
Laminované desky (javor, buk, hruška, calvados) za 160,- Kč
OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov,
Tel./fax: 515 322 341, mobil: 737 285 087, Po - Pá: 8.00 - 16.00, So: 8.00 - 11.00 hod.

SPECIALISTA
v oblasti vymáhání pohledávek
inkasování platebních prodlení
zajiš ování leasingových objektù,
vèetnì pøepravy a úschovy
• dopravní technika (osobní, užitkové, nákladní automobily a autobusy)
• movitosti (od kancelářské, výpočetní techniky až po technologické celky)
• stavební a zemědělská technika i vysokozdvižné vozíky

úspěšnost - 98%
Individuální osobní jednání a zpracování na místě.
Případy k intervenci uzavřeny do jednoho měsíce od data obdržení.
Celorepubliková působnost.
Pravidelná aktualizace zatímních zpráv k jednotlivých případům
v průběhu plnění zakázky.
Závěrečná zpráva a dodání potřebné dokumentace
pro případné další soudní i mimosoudní využití.
Konzultace případů a individuální projednání postupu
upravujícího vzájemnou spolupráci s objednavatelem.
Odhady odkupních cen majetku (předmětů leasingu),
zprostředkování jejich prodeje a následný prodej.

Kontaktujte naši společnost:
IBS CZ, spol. s r.o. • Brno, Kaštanová 141a,
Telefon: 543 216 177 • Telefon, fax: 543 216 188
Mobil: 603 518 050 • E-mail: ibs@telecom.cz
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Zeptali jsme se: Ing. Jitky Schneiderové, manažerky mikroregionu Moravskokrumlovsko
Program obnovy vesnice, posléze
Program obnovy venkova. Na
venkovì lze mé profesní znalosti
rozvinout na mnoha úrovních, až
jsou to intravilány vesnic, kde má
pøednost architektonická tvorba,
biotechnika zelenì, anebo venkovská krajina - kterou je možno rozèlenit na tvorbu a obnovu èi rehabilitaci krajiny a ochranu pøírody.
Vše lze aplikovat na ploše jednoho
katastru s návazností na koncepèní
plánování, vize a podobnì. Takže
na venkovì využívám znalosti
oboru, který však má ve venkovském prostoru svá specifika.
K „neziskovkám“ jsem se dostala,
protože mám potøebu být aktivní,
aplikovat své znalosti a podílet se
na environmentálnì i spoleèensky
prospìšných akcích. Jsem èlenem
nìkolika takových organizací, buï
jako aktivní èlen nebo jako sympatizant. Aktivnì jsem se napøíklad podílela na založení a aktivitách obèanského sdružení Rozhled
na Tišnov, které v loòském roce
slavnostnì ukonèilo tøíletý projekt
obnovy rozhledny na kopci
Klucanina nad Tišnovem. Velmi
sympatizuji s ÈSOP Veronica
v Brnì, jehož jsem èlenem. Dále
se mé èlenství opírá o profesní
zázemí. Je to profesní organizace
Spoleènost pro zahradní a krajináøskou tvorbu, Spolek pro obnovy
venkova, za Spolek vystupuji
v národní iniciativì FSC ÈR,
Forest Stewardship Council, v souèasné dobì akreditovaná skupina
svìtové organizace FSC s hlavním
sídlem v nìmeckém Bonnu. Tato
organizace ovlivòuje kvalitu
lesních ekosystémù a hospodaøení
v nich. Jsem zde jako èlen sociální
sekce. Na závìr jsem založila
s pøáteli malé sdružení z názvem
Sdružení pro venkov - hlavní
aktivitou se v souèasné dobì stává
ochrana cenných biotopù jedné
lokality na Bøeclavsku. Svými
aktivitami v obèanských iniciativách se dostávám do obrazu

Ing. Jitka Schneiderová

XXPaní Schneiderová, jaký je
princip fungování mikroregionù?
Mohu tuto otázku smìøovat k aktuální evropské iniciativì Leader +
- místní iniciativa pro rozvoj
venkova. Snad by se dalo øíci, že
hlavním pøedpokladem je iniciaèní
skupina složená z aktivních lidí
v místì. Principem je podpoøit pøístup zdola nahoru, tj. zapojení místních organizací a lidí do procesu
rozhodování, až již ve fázi utváøení
vize nebo realizace strategie.
Strategie se vyznaèuje uceleností
a provázaností aktivit. Aktivní lidé,
øíkáme jim „místní akèní skupina“,
pak strategii naplòují dílèími projekty krátkodobého èi dlouhodobého charakteru dle sestaveného
plánu aktivit. Tyto základní priority jsou pro èeský venkov pomìrnì
nové a vycházejí z charakteristiky
evropského iniciativy, která bude
pro podporu rozvoje venkova
v dalších letech klíèová.
XXSvojí profesí jste specialista
na neziskové organizace a ochranu
pøírody, co nám o tom povíte?
Tuto otázku poopravím: vystudovala jsem Zahradnickou fakultu
v Lednici na Moravì pøi MZLU
v Brnì, obor zahradní a krajináøská
architektura. To je moje profesní
vzdìlání s pomìrnì širokým uplatnìním. Já jsem se již bìhem studia
více zamìøila na problematiku
venkova. V té dobì byl aktuální

AK

CE

KRŮTA CHLAZENÁ
celá i půlená - 79 Kč/kg
(na objednávku - platí až do Vánoc)

KUŘECÍ STEHÝNKA
cena - 49 Kč/kg

VEPŘOVÉ MASO
na klobásy - 59 Kč/kg
Znojmo
Práče

Kyjovice
Prodejna

MK

PROSIMĚŘICE

Prodejna
Prosiměřice 43
tel.: 515 334 796
po-pá 07.00-11.00
13.00-17.00
so 07.00-11.00

o jejich fungování. Možná se zdá,
že je to pøíliš mnoho aktivit, ale
v podstatì se velmi prolínají.
Rovnìž si netroufám øíci o sobì,
že jsem specialista. Odborníkem
se èlovìk stává pozvolna tím, jak
se postupnì nabalují praktické
zkušenosti na neustále oživovanou
teoretickou bázi.
XXJaké práci v mikroregionu se
vìnujete nyní?
V souèasné dobì máme po prvním
veøejném jednání, tvorbì vize
Mikroregionu Moravskokrumlovsko. Nyní spolupracuji s firmou
povìøenou zpracováním strategie.
Je to pro mì ideální v tom, že se
seznamuji se všemi obcemi, s aktuální situací, problémy i úspìchy.
Aèkoliv je mi tento kraj velmi
blízký - charakterem krajiny, uspoøádáním vesnic, neznám ho tak
podrobnì (zejména lidi, organizace
apod.), abych mohla s jistotou spolupracovat. Je to takové zahøívací kolo.
XXJakou úlohu hraje v koneèné
podobì mikroregionu Škola
obnovy venkova?
Škola obnovy venkova, o.p.s.
z Libèevsi, konkrétnì pan Ing.
Michal Pospíšil, je povìøena zpracováním Strategie (rozvoje) mikroregionu. Ptáte-li se obecnì na roli
Školy obnovy venkova, jsou to
osvìtové organizace, poskytují
informaèní a poradenský servis,
poøádají konference a semináøe,
vydávají publikace. V naší republice je Škol nìkolik.
XXNavštívila jste všech devatenáct obcí, co nejvíce trápí radnice
a obèany?
Navštívila jsem témìø všechny
obce, se tøemi se nám nepodaøilo
zatím navázat kontakt. Protože
doposud jsme komunikovali
pouze se starosty a zamìstnanci
úøadù, lze øíci, že témìø všechny
obce mají problém s èištìním
odpadních vod a s odpady obecnì,
s technickým stavem obèanské vybavenosti, velká obava je o existenci základních škol, o celkové

HIFI Studio
& HIFI BAZAR & CD SHOP
CD PŘEHRÁVAČE
ZESILOVAČE
DVD PŘEHRÁVAČE
REPRO SOUSTAVY
DOMÁCÍ KINA
AUTOZESILOVAČE
AUTOREPRODUKTORY
AUTORÁDIA
SUBWOOFERY
CD NOVINKY/BAZAR
POHOŘELICE
KOMENSKÉHO 182 (MĚSTSKÉ KINO)
NONSTOP tel.: 606 316 207

udržení populace a vìkovou rovnováhu na vesnicích. Z hlediska
pøíjmù obcí je to napøíklad zpùsob
pøerozdìlování financí obcím v
tomto státì. Tìch problémù je ve
skuteènosti více a shodují se s obecnými problémy venkova. Ale tím
je nechci banalizovat. Pokud bych
mìla mluvit za obèany, jejich
názory jsem slyšela pouze v prùbìhu prvního setkání tvorby strategie. Tento mikroregion trápí nezamìstnanost, malá podpora podnikatelských subjektù, obecná nedostateèná informovanost obyvatel, a jiné.
XXNení tìžké domluvit se s tolika
lidmi na spoleèném øešení problémù (kolik lidí, tolik názorù)?
To záleží na okolnostech. Myslím,
že nedávné spoleèné setkání v Dolních Dubòanech ukázalo, že je
možné kolektivnì dojít ke spoleèným výsledkùm a pokud se øešení
našlo, i ke spoleèných øešením.
Obecnì lze øíci, že rozumní lidé se
spolu domluví. Je tøeba umìt
komunikovat s lidmi, vzájemnì si
naslouchat a respektovat se.
XXVeøejnost již byla informována
o dílèích výsledcích práce mikroregionu. Co bude dál a jakou
vìtší akci chystáte?
V souèasné dobì se zpracovávají
výsledky ze spoleèného jednání,
které probìhlo 12.11. v Dolních
Dubòanech. Pokraèuje se ve zpracování dokumentu Strategie
mikroregionu, konkrétní akce a
termíny jsou závislé na zpracovateli strategie. Já pracuji na zpracování projektu finanèní pomoci
pro osvojování schopností v rámci
podopatøení Rozvoj venkova typu
Leader +.
Jak trávíte volný èas, co záliby?
Vzhledem k povaze své práce a
svým èetným aktivitám odborným
a soukromým nemám pøíliš mnoho volného èasu. Svùj èas nyní
rozdìluji zejména mezi práci
a rekonstrukci rodinného domu.
Pokud mám volný èas, snažím se
nìco nového zažít, poznat, nauèit.

Napøíklad již druhý rok mám pøání
nauèit se plést z proutí. Moje záliby jsou velmi pestré a jsou dosti
spjaté s profesí a souvisí s mým
volným èasem. Mezi ty obecné
patøí sport - zejména aerobik, turistika, tenis, kultura - divadla, koncerty. Mojí velkou, poloprofesní
zálibou, je floristika - tj.
aranžování kvìtin.

XXCo budete dìlat o Vánocích?
Vánoce trávím tradiènì, doma
nebo návštìvou pøíbuzných a pøátel, na které není bìhem roku èas.
Plánuji též návštìvu divadla a koncertu a snad se koneènì podívám
na žehnání vína do Boøetic. Tìším
se hlavnì na trošku odpoèinku
a na pár dní bez pracovního stresu.
Dìkuji za rozhovor. Martin Sklenáø

Hledají úsporu energie

foto: mask
XX/Moravský Krumlov/ Studenti kvarty Gymnázia v Moravském
Krumlovì se pod vedením profesorky Dagmar Holé zapojili do projektu úspory energie na školách. Tento projekt probíhá s podporou
Jihomoravského kraje a nadace Partnerství. Organizátorem je
støedisko Ekologické výchovy Brno a obèanské sdružení Rezekvítek.
Cílem tohoto projektu je zjistit a navrhnout energetické úspory na škole.
Tato má již odborníky zpracovaný energetický audit. žáci se zamìøili
pøedevším na to, kde jinde se ještì dá ušetøit, oproti navrhovaným
opatøením odborníkù. Jednalo by se o beznákladová opatøení, která budou
školu minimálnì finanènì zatìžovat. Jak sdìlila paní profesorka Holá:
„Jsem ráda, že se studenti tohoto projektu zúèastnili s tak velkým
zápalem. Zjistili velmi zajímavé energetické nedostatky, kterých jsme
si v bìžném životì nevšimli. Navrhli napøíklad odstranìní pøekážek pøed
topením, umístìní odrazových desek za radiátory a utìsnìní spár pod
parapety.“ Akce se mohla uskuteènit jen za podpory øeditele gymnázia
Antonína Tøetiny. Svùj zámìr pojedou studenti obhajovat na Rychtu
Krásenského, kde v pøípadì úspìchu škola získá na navrhovaná energetická opatøení finanèní podporu 50 nebo 5 tisíc. Jedna ze studentek Blanka
Heikenwälderová se nám svìøila: „Byl to nápad naší uèitelky. Nebylo to
jednoduché, ale bavilo nás to. Doufám, že uspìjeme na obhajobì.“ /mask/
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Deset let infocentra v JED Vánoční nákupy na dluh, nebo splátky bez navýšení?
XX/Dukovany/ Ve støedu 24. listopadu probìhla v prostorách JE
Dukovany oslava k 10. výroèí provozu informaèního centra v Dukovanech. Mezi pøítomnými bylo vedení elektrárny, jmenovitì øeditel
úseku jaderné energetiky pan Zdenìk Linhart a øeditel sekce øízení
a vnìjších vztahù Aleš Jon, který provázel oslavou. Pozvání pøijali
hosté, kteøí se svou èinností spolupodíleli na zrodu a fungování tohoto
informaèního centra. Po úvodních projevech dostal slovo duchovní
otec tohoto díla František Øeøucha: „Poèátkem devadesátých let nebyla
situace pro jadernou energetiku pøíliš pøíznivá. Obyvatelstvo nám
nedùvìøovalo. Nemìli jsme žádný vizuální prostøedek, jak funguje
jaderná elektrárna. Tehdy jsem dostal od vedení elektrárny úkol jet
do svìta, zjistit jak fungují informaèní centra v jiných elektrárnách,
vybrat to nejlepší a postavit to zde.“
XXV prùbìhu let pøišlo do IC v Dukovanech celkem 275.708 návštìvníkù z celého svìta. Bìžná roèní návštìvnost je v rozsahu 20 až 28
tisíc lidí. Nejvzdálenìjší a souèasnì nejexotiètìjší návštìvou byla
mladá žena z království Tongo z Polynésie. Nespornì nejslavnìjší
návštìvou byl první prezident ÈR Václav Havel, pøi jehož pobytu došlo
ke spuštìní požárního poplachu automatickým detektorem kouøe.
XXJedna z prùvodkyò nám ke spolupráci IC se školskými zaøízeními
a mládeží v regionu øekla: „Informaèní centrum slouží nejen široké
veøejnosti, ale i exkurzím, které se objednávají podle rezervaèního systému. Nejvìtší zájem projevují základní školy, støední školy a kupodivu velký zájem je i ze strany dùchodcù“, sdìlila Dana Janovská. /jak/

foto: jak

Petice skončila, zapomeňte!
aneb Kam te s ním ?
XXO osudu petice za ivanèické muzeum, pøedané na Jihomoravský
kraj, bylo již napsáno hodnì slov, ale pøesto další jednání o umístìní
muzea zatím nevedla k žádným uspokojivým výsledkùm. Situace se
naopak ještì zhoršila tím, že øeditel Muzea Brnìnska, Mgr. Reèek
vypovìdìl smlouvu o nájmu budovy RETEXU, kde je nyní muzeum
umístìno. Vzhledem k tomu, že výpovìdní lhùta je roèní, znamená to,
že budova RETEXU bude muset být vyklizena koncem roku 2005. Na
další rok Jihomoravský kraj již nehodlá nájemné za muzeum platit.
XXV Ivanèicích jsou budovy, které patøí JmK a nejsou dostateènì
vytížené. V nìkteré z tìchto budov by tedy mohlo být muzeum umístìno a JmK by ve svém objektu nemusel platit èástku, kterou nyní
jako nájemné platí RETEXU. Toto øešení však pøedpokládá mnoho
dobré vùle, vynaložené pøi mnoha jednáních mezi odborem školství
a odborem kultury JmK, podpoøené dùraznou písemnou žádostí zastupitelù mìsta Ivanèic o ponechání muzejních sbírek, shromažïovaných
110 let v ivanèickém muzeu v místì, na což máme nezpochybnitelné
morální právo. Tento signál, který vidím jako zcela nezbytný, dosud
ke škodì celé záležitosti vyslán nebyl.
XXNa podporu práv muzea a všech jednání kolem jeho ponechání
v Ivanèicích jsme založili a zaregistrovali na ministerstvu vnitra ÈR
„Muzejní spolek v Ivanèicích“, abychom se mohli zúèastòovat všech
jednání už ne jako soukromníci, ale jako právnická osoba, opírající se
o schválené stanovy spolku.
XXVyzýváme obèany Ivanèic i okolních obcí, kteøí mají zájem se stát
èleny muzejního spolku a svým postojem dát najevo, že jim osud
muzea v Ivanèicích není lhostejný, až vhodí lístek se svým jménem a
adresou do schránky na Krumlovské ulici èís. 41, nebo pøedají do
knihkupectví na Palackého námìstí èís. 27 paní Holé. Tìch 2935 hlasù
pro zachování muzea v Ivanèicích, které leží na JM kraji, jsou pro nás
výzvou, abychom za muzeum nepøestali bojovat. Lidmila Navrátilová

XXRok od roku stále více lidí
plánuje nákup vánoèních dárkù
na splátky. Pro firmy nabízející
tyto penìžní služby jde z hlediska
uzavøených smluv o opravdové
„žnì“. Jednotlivé subjekty se pøedhánìjí v nabídkách, aby co nejvìtší èást klientely pøetáhly na svou
stranu. Je tøeba si ale uvìdomit,
že i pøes sebevìtší lukrativnost
nabídky se budou muset vypùjèené
peníze splatit tak jako tak. Nìkdy
klient nemusí za vybraný výrobek
zaplatit ani korunu navíc. Podmínkou ovšem je, že dluh se musí
splatit do ètyø, nebo tøí mìsícù od
koupì zboží. Pokud se to nepodaøí,
úvìr je s nemalým navýšením.
XXProti loòským Vánocùm se
nejen rozšíøil poèet firem s tímto
produktem, ale nìkteré prodloužily o mìsíc bezúroèné období èi
zaèátek splácení úvìru. Rozšíøení
možnosti získat úvìr bez navýšení je samozøejmì atraktivní.
Z jeho výhod se ale nakonec bude
radovat jen málokdo. Podle statistik se jen malému procentu klientù
totiž daøí v daném termínu splatit
úvìr a mít ho zdarma. Naopak
nìkterým z tìch, kteøí to štìstí
nemìli, se mùže splátkový prodej
XXMožná, že si nìkteøí z Vás ještì
vzpomenou na americký film osmdesátých let minulého století pod
názvem „Den poté“. Politický podtext filmu není pro mé následující
úvahy podstatný. Ale mnohokrát
jsem si pøipomnìla pocit úzkosti
a pesimismu, který ve mnì tonto
film vyvolal. Ten ostrý kontrast
mezi naší „modrou“ planetou pøed
jadernou válkou a po ní. Ten otøesný rozdíl se mi vybavuje i dnes pøi
pohledu na stále se zhoršující
životní prostøedí a klima na Zemi!
XXBohužel, lidstvo si už dokázalo
vytvoøit víceménì pøijatelný virtuální obraz stavu planety, na níž
žije, realita je ovšem jiná, a to alarmující. Zdá se mi, že v posledních
letech nìjak pøibývá pohrom a neštìstí, až již vyvolaných pøírodou,
nebo lidskou zlobou, touhou po
moci a necitelností k našemu životnímu prostøedí. Staèí si jen vzpomenout na nìkteré pøírodní katastrofy, které nedávno postihly rozlièné
kontinenty svìta. Z rùzných zpráv
renomovaných institucí se mùžeme doèíst: „Snížil se rozsah trvalé
snìhové pokrývky a ledovcù,
zvýšila se hladina oceánù (ve 20.
století o 0,1 až 0,2 m), zvýšilo se
množství srážek a pøibylo tìch
mimoøádnì intenzivních. Tání
ledovcù se zdvojnásobilo od roku
1988, moøská hladina by mohla
stoupnout o 27 centimetrù do roku
2100. Alarmující je pøedevším
úbytek pitné vody. Podle OSN do
roku 2025 budou až dvì tøetiny
svìtové populace žít v zemích
s vážným nedostatkem vody. Do
dvaceti let bude lidstvo èelit

ilustraèní foto
znaènì prodražit.
XXJednotlivé „splátkové“ firmy
mají svá specifika a odlišnosti. Mùžete si pùjèit na konkrétní dražší
výrobek, nebo na hory drobností.
Jedná se o tzv. spotøebitelský úvìr,
což je pùjèka fyzickým osobám
na financování jejich nepodnikatelských potøeb. Slouží pøedevším
k nákupu spotøebního zboží, ale i
k financování rùzných služeb
(školné, dovolená) i k nákupu èi
rekonstrukci nemovitostí. Pokud
je úvìr èerpán jako neúèelový, mùže

jej klient využít k èemukoliv,
napøíklad již ke zmínìnému
nákupu dárkù.
XXKromì spotøebního úvìru se
nabízí splátky a leasing. Rozdíl
mezi splátkovým prodejem a klasickým finanèním leasingem je
ve vlastnictví spláceného pøedmìtu. Zatímco u leasingu je vlastníkem od uzavøení leasingové
smlouvy a po celou dobu splácení leasingová spoleènost, pøi
splátkovém prodeji se vlastníkem
stává hned po pøevzetí financo-

nedostatku ryb, pøitom experti
tvrdí, že ryby tvoøí sedm procent
potravy ve svìtì a jsou hlavním
zdrojem proteinù pro miliardu lidí
v rozvojových zemích…“ V tomto
kontextu nemùžeme opomenout i
další sílící hrozbu pro lidstvo, když
roste poèet lidí, kteøí žijí pod hranicí bídy. Lidí, kteøí musí vyžít
z ménì než jednoho dolaru na den,
je 1,2 miliardy, tedy zhruba pìtina
svìtové populace. Navíc trendy
rozšiøování obdìlávané pùdy, intenzivního hnojení a zavlažování stávajících polí a hlavnì zvìtšování
zastavìných ploch zhoršují šance
lidstva, aby se v blízké budoucnosti
uživilo. Bez pøehodnocení pøístupu
k pùdì hrozí lidstvu hlad.

snaha o dosažení zisku za každou
cenu. Peníze vládnou svìtem a peníze rozhodují o tom, jak se chováme. Budoucí vývoj bude proto
pøímo úmìrný chování lidstva.
Tvùrci zprávy o stavu svìta v roce
2003 (State of the World) dokonce
tvrdí, že jen jedna nebo dvì lidské
generace mají èas zachránit svìt!
Vìdci se shodují, že je nezbytné
zvýšit využívání obnovitelných
zdrojù energie, èemuž zatím brání
nedostatek politické vùle. Nevysvìtlený a bezprecedentní vzrùst
kyslièníku uhlièitého v atmosféøe
bìhem posledních let vyvolává
mezi vìdci obavy, že se svìt možná
ocitl na hranici nezvládnutelného
globálního oteplování. Jediným a
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Den „předtím“

XXPokud se nepodaøí zvrátit
neustálé zmìny klimatu, pøinesou
s sebou velmi vážné komplikace.
Klimatické zmìny bìhem nadcházejících padesáti let povedou mimo
jiné i k tomu, že ètvrtina zvíøat
a rostlin na kontinentech bude zlikvidována. Dokonce i pøed èasem
zveøejnìná tajná zpráva amerického
Pentagonu varovala, že klimatické
zmìny, k nimž má dojít bìhem nadcházejících dvaceti let, by mohly vést
ke globální katastrofì, v níž by pøišly
o život miliony lidí. Podle celé øady
studií všechny tyto trendy budou
zcela jistì pokraèovat i do budoucna.
XXVše nasvìdèuje tomu, že pøedevším lidská èinnost je významným
èinitelem probíhající zmìny klimatu. Je to souèasná ekonomika -

nepochybnì správným øešením je
omezení emisí skleníkových plynù,
tak aby se jejich obsah v ovzduší
dále nezvyšoval a naopak i klesl.
K tomu dopìlo mezinárodní spoleèenství pøed více než pìti lety
v Kjótu, kde byl podepsán závazek
prùmyslových zemí snížit emise
o 5,2 %. Kjótský protokol není
všelékem, ale pouze prvním
krokem ve snaze zabránit zmìnì
klimatu. Tvrdím, že je to však krok
nepochybnì správným smìrem.
Jeho uzavøení bylo mimoøádnì
dùležitým úspìchem celosvìtové
ochrany životního prostøedí. Proto
je nutné ocenit pøístup Ruska, ale
zároveò odsoudit politiku nièení
životního prostøedí ze strany USA.
Postoj americké vlády a jmenovitì

vaného pøedmìtu a zaplacení
první splátky kupující. S navýšením ceny je ale tøeba poèítat
témìø vždy.
XXAž už se zákazník setká s jakoukoli nabídkou, nemìl by zapomenout, že mùže její výhodnost
posoudit s pomocí roèní procentní
sazby nákladù. Jde vlastnì o
roèní úrok daného úvìru, do nìhož
se zapoèítávají i pøípadné poplatky. Tento údaj je každý obchodník povinen sdìlit a musí být
rovnìž souèástí úvìrové smlouvy.
Dùležité je, smlouvu si dobøe
pøeèíst, až už je podepsána
v obchodì, poboèce banky, nebo
doma. Jsou nabízeny i pùjèky
desetitisíc korun s roèním navýšením vìtším jak 6.600 korun, což
je 66 % p.a. Pozor na tyto a podobné pro klienta velmi nevýhodné podmínky finanèní pùjèky.
XXK již klasickým a nejvíce
rozšíøeným službám patøí úvìr, kdy
se na zaèátku hradí desetina ceny
zboží a zbytek se splácí v deseti
stejných mìsíèních splátkách.
Bývá oznaèován jako 1/10, názornìjší je ale vyjádøení 10%+10x10%.
Témìø desetiprocentní roèní nárùst ceny je standardní.
/jak/
staronového prezidenta Bushe tak
výstižnì vypovídá o skuteèné míøe
starostí této velmoci o budoucí
vývoj lidské civilizace. Neménì
výmluvnì vypovídá také o schopnosti USA postupovat pøi øešení
klíèových problémù planety koordinovanì s ostatními zemìmi
svìta. Za této situace byl postoj
Ruska v této otázce klíèový, nebož
jeho souhlas umožnil, aby se
úmluva z Kjóta stala pro signatáøe
závazná. Rusko uèinilo významné
rozhodnutí opìt nejen z hlediska
klimatologického, ale také z hlediska mezinárodní solidarity. Pokud
závazky z Kjóta budou dodrženy,
znamená to zcela zásadní obrat
v dosavadních ekologických pøístupech. K tomu je zapotøebí podotknout, že bojovat proti produkci
skleníkových plynù a pøitom být
lhostejným k osudu lesù a pralesù,
nemùže pøinést výraznìjší zlepšení
situace ani odvrátit její zhoršení.
XXPlaneta Zemì dnes stojí na køižovatce, protože rozhodnutí pøijatá
nynìjší generací budou mít kritický dopad na generace pøíští.
Odborníci v této souvislosti èasto
vyslovují kritiku na adresu politikù, že nedìlají nic, aby problémy
øešili. Musíme proto spojit síly
na všech úrovních, až svìtové,
evropské, národní, regionální èi
oblastní, abychom zabránili pøípadné katastrofì. Film „Den poté“
byla fikce, ale v dùsledku nekontrolovatelné nièivé èinnosti lidské
civilizace vùèi pøírodì, by mohl být
„Den pøedtím“ spíše reálným pro
pøíští generace. Marta Bayerová,
poslankynì za KSÈM

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

... S NÁMI HRAVÌ POSTAVÍTE I PYRAMIDU

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Dìkujeme našim zákazníkùm za spoleènì úspìšný rok.
Pøejeme všem spoluobèanùm hodnì køes anské lásky,
štìstí a zdraví o svátcích a v novém roce.
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Poje te s námi
na hory !
Vánoce na horách
Liptovský Ján - Hotel Máj
Jizerské hory - Janov nad Nisou - Hotel Achát

9.12. - 26.12.

2, 3 a 4-lůžkové pokoje s hygienickým zařízením (u 2-lůžkových pokojů balkon).
Polopenze, děti do 5 let se stravou (bez lůžka) - zdarma. Jeden vlek u hotelu
a asi 800 m od hotelu je středisko Severák, vynikající podmínky pro běžkaře.
Dospělí: 4.520 Kč, děti 5 - 12 let: 3.580 Kč.

Krkonoše - Špindlerův Mlýn - Hotel Arnika

21.12. - 26.12.

2-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienické zařízení, TV-SAT, rádio, telefon,
balkon. Jednolůžkový pokoj: 11.120 Kč. Snídaně formou švédského stolu +
štědrovečerní večeře. 200 m od hotelu vlek kotva, Ski areál Svatý Petr (2,5 km).
Dospělí: lůžko: 7.670 Kč, přistýlka: 6.570 Kč, děti 6 - 14 let: lůžko: 7.230 Kč,
přistýlka: 3.990 Kč.

Beskydy - Morávka - Penzion U Přehrady

27.12. - 30.12.

22.12. - 27.12.

1 a 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky s hygien. zařízením, TV-SAT, rádio,
balkon. Příplatek za jednolůžkový pokoj: 240 Kč/noc. Polopenze. Běžecké tratě
v okolí hotelu, v místě 4 lyžařské vleky.
Dospělí: lůžko: 3.850 Kč, přistýlka: 3.100 Kč, děti 3 - 12 let: lůžko: 2.720 Kč,
přistýlka: 1.970 Kč.

Silvestr na horách
Luhačovice - Penzion Sova

28.12. - 2.1.

2 a 3-lůžkové pokoje s možností přistýlky, hygienické zařízení, TV. Polopenze
v hotelu Rosa (cca 100 m). Dospělí: lůžko: 2.680 Kč, přistýlka: 2.580 Kč, děti
5 - 12 let: lůžko: 2.020 Kč, přistýlka: 1.920 Kč.

2, 3, 4-lůžkové pokoje s hygienickým zařízením, příplatek za neobsazené lůžko:
300 Kč, polopenze. Vlastní kotvový vlek vzdálený 500 m od penzionu, lyžařský
areál Morávka Sviňorky vzdálen 1,5 km.
Dospělí: 1.910 Kč, děti 3 - 12 let: 1.250 Kč.

Rejvíz - Penzion Rejvíz

Nízké Tatry - Demänovská dolina - Hotel Ján Šverma 22.12. - 27.12.

Slovensko - Belianské Tatry - Ždiar - Hotel Magura

1 a 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky s hygienickým zařízením a TV.
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 200 Kč/noc. Polopenze. 400 m od hotelu je
stanice sedačkové lanovky na Chopok. Dospělí: lůžko: 4.050 Kč, přistýlka:
3.260 Kč, děti 3 - 12 let: lůžko: 2.860 Kč, přistýlka: 2.080 Kč.

27.12. - 2.1.

2, 3 a 4-lůžkové pokoje s teplou a studenou vodou, hygienické zařízení společné
na patře. Polopenze. Velký výběr běžeckých tratí.
Dospělí: 3.080 Kč, děti 3 - 10 let: 2.240 Kč.

9.12. - 2.1.

1 a 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky pro děti (rozkládací křeslo), 3-lůžkové
pokoje, hygienické zařízení, rádio. Lze zapůjčit TV. Příplatek za jednolůžkový pokoj:
200 Kč/noc. Polopenze. U hotelu sjezdovka pro nenáročné. Lyžařský areál Strednica
- 3 km. Dospělí: lůžko: 4.060 Kč, děti 3 - 12 let: lůžko: 3.010 Kč, přistýlka: 2.180 Kč.

Nevíte, co k Ježíšku?
Potěšte své blízké
dárkovým poukazem na dovolenou !!!
Využijte naší nabídky dárkových poukazů
v hodnotě 500, 1000 a 2000 Kč.

Zaměstnanci pozor !!!!
Využijte svých příspěvků
od zaměstnavatelů a přij te
si k nám vybrat zájezd podle
Vašeho přání.
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

Ve dnech od 22. prosince do 2. ledna je kancelář TMK travel zavřena - dovolená.
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Lyra má své „Superstars“ Konečně levný internet i v Moravském Krumlově?
XX/Moravský Krumlov/ V pátek 19. listopadu veèer probìhla
v poøadí již druhá pøehlídka nejúspìšnìjších dìtských zpìvákù. Na
úplný závìr sedmého roèníku regionální dìtské pìvecké soutìže Lyra
2004 se v moravskokrumlovském kinosále pøedstavili vítìzové letošního a finalisté loòského roèníku. Tato pøehlídka laureátù byla koncipována jako malá televizní show, kterou moderovali Lenka Ryšavá
a Milan Štádler. Stovky divákù ocenily pìvecké umìní zpívajících
školákù bouølivými ovacemi. Velký úspìch mìly také videoukázky

foto: jak

ze zákulisí soutìže. Poøádající Základní škola Vémyslice a MìKS
Moravský Krumlov zaznamenali nejen velkou úèast divákù, ale i soutìžících, kteøí v letošním roce pøijeli z Bohutic, Dolních Dubòan,
Hostìradic, Miroslavi, Olbramovic a Moravského Krumlova. Hudebního doprovodu se již tradiènì ujala skupina M.Blok. V jejím originálním rockovém provedení znìly sálem více èi ménì známé populární
písnì v podání Jany Švédové, Jana Jedlièky, Filipa Dvoøáka, Terezy
Trachtulcové, Leony Krupicové, Michaely Lukášové, Hany Jakubové
a Nicol Dvoøákové. Z obyèejných žákù základních škol se po promìnì
vizážistkou Zinou Hrubou a kadeønicí Milanou Ostrovskou staly na
okamžik velké hudební hvìzdy. Jejich kvalitní pìvecké výkony byly
výsledkem nároèné a peèlivé dvoumìsíèní pøípravy, bìhem které se
z nich stala opravdu ,,príma banda", tak jak to zaznìlo v úvodní spoleèné písni. V závìru veèera diváci zvolili Míšu Lukášovou ,,miláèkem
publika". Dekorovat ji pøišel pan Stanislav Mach, výrobce tepelných
èerpadel, který je již tøetím rokem garantem celé soutìže a bez jehož
pomoci by se akce v takovém rozsahu a kvalitì nemohla uskuteènit. /jak/

XXPøed ètrnácti dny se v našich
novinách objevil inzerát na bezdrátový nonstop internet. Ten mì
natolik zaujal, že jsem se rozhodl
navštívit autora tohoto odvážného projektu pana Romana
Maøíka. Zrovna nedávno jsem se
doèetl o pár nadšencích, kteøí postavili internetovou síž ve Volyni.
Zajímalo mì tedy, jak tahle technologie bude fungovat v Moravském Krumlovì. A jako první
se mi nabízela otázka.
XXCo si mám pod pojmem bezdrátový internet pøedstavit?
Zaènu obecnì o použité technologii IEEE 802.11b. Je to klasická poèítaèová síž propojená
bezdrátovými mikrovlnnými spoji
šíøící se v bez licenèním pásmu
2.4GHz. Pilíøem této sítì jsou
tzv. pøístupové body, které distribuují potøebný signál do svého
okolí. Tato technologie umožní
rozšíøit internet i do nìkolika
kilometrù vzdálených lokalit.
XXCo vše je potøeba na stranì
uživatele pro pøíjem internetu?
V prvé øadì je potøebná pøímá
viditelnost na pøístupový bod.
Pro pøíjem používám smìrový
snímaè o velikosti 12 cm x 6 cm.
V pøípadì slabšího signálu podpoøím snímaè 60 cm parabolickou
anténou. Nutná je také instalace

bezdrátové sížové karty, která se
dodává buï v provedení PCI èi
USB. Kompletní instalaci vèetnì
zapùjèení hardwaru zajišžuji za aktivaèní poplatek 1990 Kè s DPH.
XXKteré lokality Moravského
Krumlova máte pokryté?
Momentálnì je pokryto 90%
Moravského Krumlova, ale v pøípadì zájmu pokryji i zbylých
10%. Pokryty jsou také Rakšice a
Lesonice. Navíc pøíští rok plánuji rozšíøení o Ivanèice a okolí.
Dále je možné pøipojit i jakoukoli
vesnici, kde projeví vážný zájem
nejménì 8-10 uživatelù. V hledáèku mám i Miroslav. Pokud
získám vìtší množství uživatelù,
plánuji spustit další služby jako
napøíklad herní server, který
umožní hrát hry po celé síži, FTP
server apod.
XXJaké nabízíte tarify a rychlosti pøipojení?
V souèasné dobì nabízím MINI+
s rychlostí 64 kbps za 299 Kè bez
DPH a STANDARD s rychlostí
128 kbps za 499 Kè bez DPH.
Oba tyto tarify jsou èasovì i datovì neomezené. V praxi to znamená, že platíte jen paušál a internet vám bìží 24 hodin dennì
bez vytáèení a poèítání dalších
poplatkù. A to vše bez nutnosti
telefonní linky a modemu. Smlouva je na dobu neurèitou
s dvoumìsíèní výpovìdní lhùtou. Do budoucna plánuji rozšíøení
i o rychlosti 256 kbps
a 512 kbps. Zmìna tarifu, a to jak smìrem
nahoru i dolù, je zcela
zdarma.
XXNa letáèku tvrdíte,
že nabízíte nejlevnìjší
pøipojení k internetu v
regionu. Jak jste toho
dosáhl?

Placená inzerce

Roman Maøík
Moje prvotní plány byly èistì
nekomerèní. Šlo jen o to získat
levný a kvalitní internet. Donedávna jsem používal internet pøes
GPRS od mobilního operátora,
ale prùmìrná rychlost ovšem
byla kolem 15 kbps a neustálé
problémy s pøipojováním. Zaèal
jsem tedy pátrat po dalších alternativách, které se Vám pokusím
nastínit. Nejpoužívanìjší a také
nejdražší je stále Dial-up od
Telecomu. Aby bylo možné tuto
službu používat, je potøeba platit
mìsíèní poplatek za telefon a za
každou hodinu strávenou na internetu platíte další nemalé peníze.
Další možností byla kabelová
televize. Jedná se o nonstop
pøipojení, ale nutností bylo platit
mìsíènì asi 300 Kè za televizní
pøípojku a s nejlevnìjším mìsíèním paušálem jsem se dostal na
cenu kolem 1000 Kè. Poslední
možností bylo ADSL. Zase jsem
se nevyhnul poplatkùm za pevnou
linku a samotný tarif se pohyboval kolem 1000 Kè. Rozhodl jsem
se tedy, díky mým zkušenostem
ze zamìstnání, postavit si vlastní
síž s internetem. Díky zvolené

technologii je možné udržet ceny
pod úrovní konkurence.
XXNabízíte nebo pøipravujete
také jiné služby mimo internet?
Ano, nìkolik let se zabývám
tvorbou internetových prezentací.
Novì nabízím prezentace pro
mìsta i obce. Jedná se o šablonu
www stránek, která je uživatelsky zpracovaná i pro absolutního
laika. Administraci zvládne i èlovìk bez znalostí programování.
Plánuji další aktivity jako tøeba
servis výpoèetní techniky u zákazníka, internetový obchod,
realizace poèítaèových sítí, správa serverù, kamerové systémy,
zabezpeèovací systémy a prodej
speciálních doplòkù k bezdrátovým sížím.
XXJak je možné internet objednat?
Internet a další služby je možné
objednat jak telefonicky na èísle
605 418 958, tak na webové stránce
http://localwireless.site.cz nebo
e-mailem romanmarik@seznam.cz.
Do 24 hodin se pøípadným zájemcùm ozvu a domluvíme se na
prùzkumu signálu a koneèné
realizaci pøipojení.
Dìkuji za rozhovor. M. Peèer

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

ROHOVÁ LAVICE
JULIE

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

NOVÁ EXPOZICE
•
•
•
•
•

SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY
PRACOVNÍ DESKY: fa EGER
DŘEZY: FRANKE (SRN), REGINOX (Holandsko)
NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ PROGRAM
PROJEKT VAŠÍ KUCHYNĚ NA PC

STOLY A ŽIDLE (dovoz Malajsie)

kde nás najdete ?
Moravský Krumlov
smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

PRODEJ
NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

MONTÁŽ
VE VAŠEM BYTĚ

NEREZOVÝ
DRÁTĚNÝ
PROGRAM
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Adventní věnec v Miroslavi opět zazářil Ochotníci slavili úspěch

foto: mask
XX/Miroslav/ Již pátým rokem
byl na miroslavském námìstí rozsvícen obøí adventní vìnec a
vánoèní strom. Slavnostní náladu
pøišli podpoøit dìti z místních
škol a chrámového sboru pásmem
písnièek, básní, koled a hrou na
hudební nástroje.
XXTo, že jde o nejvìtší adventní
vìnec v Èeské republice, dokládá
certifikát Agentury Dobrý Den.
Úctyhodné rozmìry kolosu na
ètyøech podpìrách ve výšce ètyø
metrù, dosahuje prùmìru témìø

sedmi metrù. Zhruba týden pøed
samotným slavnostním rozsvícením mohli obèané pozorovat,
jak vyrùstá trubková konstrukce,
která se pod rukama paní Kondlerové, její spolupracovnice paní
Francové a chlapcù z výchovného ústavu v Troskotovicích
mìní v rekordní dílo. Na pøípravu
se spotøebovala vleèka slámy
a ètyøi kontejnery smrkového
a borového chvojí. Vìnec je ovìšen dvìstìpadesáti metry elektrického kabelu a stovkami svìtélek,

které nainstalovala firma Milana
Matyšky.
XXVánoènì vyzdobeno bylo i prùèelí radnice a vánoèní strom. Ten,
jak je zvykem, darovali místní
obèané. Letos to byl støíbrný smrk
od manželù Netrefových. Samotnou akci zahájili na podiu krátkou øeèí pøedstavitelé mìsta, místostarosta Roman Volf, starosta
Ing. Augustin Forman a páter
Jaroslav Beránek. Ten pøipomnìl:
„Vzpomeòme na èin novináøe
a spisovatele R. Tìsnohlídka,
který zachránil malé dìvèe, které
odložila nešžastná matka pod vìtve
smrku. Od té doby je tradice,
která zaèala na námìstí v Brnì stavìt vánoèní strom s pokladnièkou, jako vyjádøení úcty a po-

chopení.“ K nezvyklé tradici
dodal místostarosta Volf: „Pøed
šesti lety mi pøivezla manželka
fotografii adventního vìnce
z pøedvánoèní návštìvy Vídnì.
Nápad mì velmi zaujal a proto jsme
se rozhodli udìlat nìco vìtšího
a impozantního tady v Miroslavi.
Oslovili jsme zdejší firmy, jestli
by s námi do toho šly, a vìnec se
postavil. Pøinesl mìstu velkou
popularitu a proslavil Miroslav
nejen u nás, ale i daleko v zahranièí.“
XXRozsvícená první svíce na
adventním vìnci signalizuje, že
za ètyøi týdny nadejde hlavnì pro
dìti tak dlouho oèekávaná chvíle
- Štìdrý den, a pro všechny ostatní èas smíøení pokoje a klidu.
/mask/

Rekord patří Rešicím
XX/Rešice/ V nedìli 21. listopadu
navštívil kulturní dùm v Rešicích
Miroslav Marek z agentury Dobrý
Den z Pelhøimova, aby zaznamenal nový rekord do èeské verze
Guinessovy knihy rekordù.
XXJednalo se o více než 161 tisíc
víèek od PET lahví postavených
do pyramidy. Celá tato monumentální stavba byla dokonèena jen
pár dní pøed oèekávanou návštìvou.
Miroslav Marek pøevzal z rukou
patnáctileté iniciátorky Jany Èurdové pøesnou dokumentaci vý-

stavby pyramidy za pøítomnosti
všech aktérù, kteøí jí s tímto rekordem pomáhali. Dle vyjádøení
pana Marka oficiální pøiznání rekordu s certifikátem pøijde zhruba
za mìsíc. Velké veselí zavládlo
poté, co bylo rozhodnuto, že pyramida zùstane celá a nebude se z dùvodu pøepoèítání rozebírat. /jak/
XXOmlouvám se tímto zúèastnìným, obèanùm Rešic a ètenáøùm
za vìcnou chybu z minulého èísla
Zrcadla, kde byla dìjištìm rekordu omylem uveøejnìna jiná obec.

foto: jak

XXOchotnický divadelní soubor pøi MìKS v Moravském Krumlovì
mìl letos opravdu úspìšnou sezónu. Aby zapojil do èinnosti všechny
své kolegy herce, rozhodl se režisér Marek Ostrovský pro nastudování
vlastní pohádky ušité souboru „na tìlo“. Text napsal Boøivoj Švéda
a skvìlé kulisy namaloval Juraj Kováè. Po ètyøech mìsících pilné práce
bylo moravskokrumlovské publikum svìdky vskutku svìtové premiéry
pohádky „Kouzelný štìtec aneb Najdi dneska ženicha!“ Tato veselá
pohádka plná kouzel, èarování, intrik, ale hlavnì lásky a pøátelství, jež
se odehrává dílem v královském paláci a dílem v lese, byla jak dìtmi,
tak dospìlým publikem velmi vøele pøijata. Doèkala se nìkolika repríz
a byla uvedena i v Ivanèicích.
XXV bøeznu se soubor úèastnil krajské pøehlídky amatérského divadla
pro dìti a mládež ve žïáøe nad Sázavou - POHÁDKOVÝ MLEJNEK
2004. Odtud si herci odnesli celkem šest cen. Radek Straka, Boøivoj
Švéda, Marek Ostrovský, Ludmila Holátková a Václav Ostrovský
za herecké výkony a Boøivoj Švéda navíc za scénickou hudbu.
V konkurenci sedmi souborù byla pohádka odbornou porotou nominována na národní pøehlídku do Rakovníka. Dìtská porota nešetøila
chválou, ale odborná porota mìla pár pøipomínek a doporuèení. Hlavní
podmínkou nominace bylo zkrácení celé pohádky do požadovaného
èasového limitu. Do listopadu, kdy se POPELKA konala, se provedly
úpravy textu, pohádka se zkrátila a zrychlila. Po dvou dalších
mìsících intenzivního zkoušení bylo odehráno pøedstavení pro domácí publikum a soubor odjel na 23. národní pøehlídku amatérského
èinoherního divadla pro dìti do Rakovníka - POPELKA 2004.
XXNa národní pøehlídku se nominovalo celkem devìt divadelních
souborù z celé ÈR. Krumlovští ochotníci využili pozvání poøadatelù
a na pøehlídce pobyli nìkolik dní. Tím mìli všichni herci možnost
nasát atmosféru této celorepublikové pøehlídky a také shlédnout ètyøi
pøedstavení ostatních souborù, vítìzù krajských kol. Krumlovskou
pohádku vidìlo výborné publikum, které zaplnilo sál do posledního
místeèka. Pøedstavení se vydaøilo a celý soubor mìl ze svého vystoupení dobrý pocit. Na rozborovém semináøi pak probìhla diskuse
odborné poroty s režisérem, scénografem a dramaturgem o dalších
možnostech divadelního ztvárnìní pohádky. Hodnocení dìtských
porot, mladší do 10 let a starší 10-16 let bylo stejnì jako ve žïáøe nad
Sázavou - velmi kladné. Moc se líbily kulisy, kostýmy, herecké
výkony, dìj pohádky i její humor. Byž soubor nakonec nebyl vybrán
na Jiráskùv Hronov, což je celostátní mezidruhová pøehlídka
amatérského divadla, již sama úèast na národní pøehlídce je historickým úspìchem divadelního souboru v Moravském Krumlovì.
Navíc Oldøiška Blujová získala èestné uznání odborné poroty
za ztvárnìní èarodìjnice Minimy. Chvála a nadšení dìtských porot
svìdèí o tom, že pohádka oslovila a pobavila právì dìti, což bylo
hlavním cílem souboru. Nezbývá než souboru poblahopøát a tìšit se
na nové pøedstavení.
/mask/

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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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Nevděk
XXNa posledním veøejném zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína byl
na poøadu jednání m.j. bod o ukonèení výstavby vodovodu. Dala se tak
oèekávat velká úèast obèanù, vždyž zavedení vodovodu se zapíše do historie
obce, podobnì jako v minulosti zavedení elektøiny, telefonu, autobusové
dopravy a navýší tak standart života obèanù na vesnici. K 1.11. bylo pøipojeno 106 domácností, dalo se pøedpokládat že pøíjdou ti, kteøí pro každou
kapku museli dojít k obecním studnám, ti, kteøí byli napojeni na èásteèný
obecní vodovod a voda jim èasto, hlavnì v letních mìsících, netekla. Také
ti reptalové, kterým se termín výstavby od rozhodnutí do jejího ukonèení
zdál pøíliš dlouhý. Nepøišli a zahanbili tak sami sebe. Svojí úèastí mohli zastupitelùm a starostovi p. Dostalýmu vyjádøit nejen podìkování, ale mít i
radost z toho, že do obce pøivedli vodu a zpøíjemnili jim život. Sen, o kterém
snili generace obèanù, se jejich zásluhou stal skuteèností. Podìkování patøí
také minulým zastupitelùm a starostùm p. Sliackému a p. Vašulínovi. Za
nìkolik málo rokù udìlali tolik, co se nepodaøilo tehdejším pøedsedùm NV
za celou 40tiletou éru vlády komunistù. Postavili nový OÚ za 1,8 mil. Kè
a zbudovali vodovod za 13,5 mil. Kè. Na obec, která má 230 obyvatel, jistì
pìkné výsledky a nutno poznamenat, že hospodaøí bez dluhù.
XXA plány do budoucna? Rekonstrukce bývalé obecní školy, kterou po
12tileté soudní tahanici dostala obec zpìt do vlastnictví (komunisté školu
prodali komunistovi). Vybudování chodníkù po celé obci a spoleènì s KÈT,
MìÚ Ivanèice vybudování rozhledny Vladimíra Menšíka nad obcí. A kolik
obèanù se zúèastnilo zmiòovaného jednání? Slovy DEVÌT !! A to byli ti,
kteøí veøejná zasedání navštìvují pravidelnì. Nakonec nìkolik informací pro
ètenáøe Zrcadla. Obec je položena na temeni hlínského kopce s nadmoøskou
výškou 449 m., jednoho z posledních výbìžkù Èeskomoravské vrchoviny,
nachází se 5 km severnì od Ivanèic, má 127 popisných èísel. V minulosti
zde stávala jedna z nejstarších rozhleden na JM, obec byla známa pìstováním tøešní. Z obce je pìkný výhled na èást jižní Moravy, nìkolikrát do
roka je vidìt nad Krumlovskými lesy mohutné pohoøí Schneberg a ve smìru
k MK, tak kde vidíme konstrukce jeøábù HM, jsou vidìt Alpy - pohoøí Totes
Gebirge s vrcholy 2523 m., 2100 m., které se nachází asi 40 km pøed
známým ledovcem Dachstein. V souèasnosti se obec dostává do podvìdomí
širokého okolí nejen plánovanou výstavbou nové rozhledny, ale i díky divadelním ochotníkùm, kteøí pravidelnì v létì sehrají divadlo v krásném pøírodním prostøedí. Letos hráli operetu Divá Bára pøed rekordní návštìvou 630
platících divákù. Jistì pìkná vizitka o pùvabné obci, kde èteme Zrcadlo a kterou
tak pøibližuji ètenáøùm na druhé stranì Moravskokrumlovského regionu. /J.V./

expedice speculum

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Bitva u Loděnic
XXDnes se spoleènì vydáme
do drsné a neklidné doby 2. poloviny 12. století. Pøipomeneme si
výroèí události sice tragické,
v dobovém kontextu však nikterak
výjimeèné, i pro naši dobu zajisté
pouèné. Bývá oznaèována za nejvìtší bratrovražedné váleèné støetnutí mezi Èechy a Moravany.
XXPsal se 10. prosinec 1185.
Nedaleko Lodìnic se støetla poèetná vojska, obì vedená Pøemyslovci.
Na podzim tohoto roku vyslal pražský kníže Bedøich (nìm. Friedrich)
na Moravu vojsko pod velením
svého nevlastního bratra Pøemysla
(pozdìjší král Pøemysl Otakar I.).
Cílem výpravy bylo ztrestat
odbojného moravského knížete
Konráda II. Otu Znojemského.

Proč se vznášejí otazníky
nad MěKS?
XXDle nìkterých spoluobèanù Moravského Krumlova je kulturní život v tomto
mìstì na nízké úrovni a kulturní akce jsou finanènì nároèné, jak jsem si nedávno
pøeèetla v tomto ètrnáctideníku. Protože patøím k návštìvníkùm koncertù,
divadel i pøednášek, které poøádá MìKS, chtìla bych podìkovat všem pracovnicím této instituce za zprostøedkování opravdu nevšedních a umìlecky velmi
kvalitních zážitkù. V dnešní dobì, kdy je kultura pro prùmìrného obèana mnohdy
tìžce dostupná jak èasovì, tak i finanènì, je možné i v Mor. Krumlovì poznávat
umìlce na evropské úrovni a to za lidové vstupné. Mimoøádné hudební zážitky
nám pøináší festival 13. mìst a KPH. Takto jsme mìli možnost slyšet a vidìt
na koncertech naše pøední komorní soubory, orchestry, které nás reprezentují
v zahranièí a sólisty jako je P. Šporcl, M. Kožená, J. Stivín a další. Nevšimla jsem
si, že by sály na tìchto akcích byly poloprázdné. Naopak, mnohdy se nedostávalo židlí. Kultura bohužel nevlastní výrobní prostøedky, aby byla finanènì sobìstaèná. Vìdìli to umìlci již v dávných dobách a také to pocítili na vlastní kùži,
protože závislost na rùzných mecenáších nebyla pro nì vždy pøíjemná. Ale tak to
bylo, je a bude. Záleží na spoleènosti, jaký postoj ke kultuøe zaujme. Jako èlenka Vachova sboru moravských uèitelek jsem jezdila do zahranièí na rùzné
pìvecké festivaly a soutìže a vždy byl problém s finanèním zajištìním tìchto
akcí. Podílel se sbor svými dotacemi a èásteènì èlenky z vlastní kapsy. V posledních
dvou letech jsem mìla možnost navštívit s týmem brnìnských novináøù naši
sousední zemi Rakousko. Letní festival KlangBogen ve Vídni patøí k vyhledávaným a Rakušany navštìvovaným. K vìhlasu pøispívá výbìr umìlcù z celého
svìta. Vstupné je odpovídající kvalitì. Pøesto je všeobecnì známo, že vstupné tvoøí
jen malé procento celkových nákladù. Na financování se podílí mìsto a sponzoøi.
Takový je postoj Rakušanù ke kultuøe. Umí si zajistit kvalitní kulturu, umí ji
dotovat a ocenit, nelitují vynaložených prostøedkù, protože tím dávají najevo, že
si umí vážit umìní, umìlcù a kulturních hodnot. Pokud vím, i u nás kdysi platilo pøísloví „Co Èech, to muzikant“.
Jana Slouková

Nápovìda:
IK, Yma,
Nyrop,
ado, IAP

Podiv

Baltské
moøe

SPZ aut Iniciály OpakoJablonce Olmerové
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Dlužník

SPZ aut
Olomouce
Nìmecké
žen. jméno

Písmeno
R

Úmysl

cukrem

Bývalá
zkr. Èeskosloven.

Svìt
(slov.)
Šumové
víno

Èili
(angl.)

Plášž

Spoleènì

Asijská
bavlna

Angl.
objem.
jednotka

bojovalo, nám podávají svìdectví
nálezy železných zbraní. Z vìtší
èásti získány od lodìnických rolníkù v první polovinì 20. století.
V dochovaných sbírkách jsou
zastoupeny èetné hroty šípù, kopí
a oštìpù, železné sekery
a jeden meè. Vìtšina zobrazených
zbraní je uložena v Mìstském
muzeu v Moravském Krumlovì.
XXUvedené kresby pocházejí
z èlánku Støedovìké zbranì z okolí
Lodìnic (Z. Mìøínský, Archeologické rozhledy XXXII, 1980).
Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u Moravského Krumlova

Další typy zbraní, nalezené u Lodìnic:
meè, hrot šípu a hrot kopí.

•

Øímsky
999

Pražský
podnik
Ch. zn.
antimonu

Na úèet

SPZ aut
Rychnova
nad Knìž.
Uctívání

Výrobce
žárovek
Jm. zpìvaèky Sumac

èase

Výrobce
limonád
Anna
(angl.)

Oblek
Dofoukat

Posunutí
Citosl.
cvaknutí

SPZ Dunaj.
Stredy
Herecká
úloha
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•

žujíce za velký zisk spolu s Konrádem, že nebyli potrestáni pro
zloèin urážky majestátu.“
XXKníže Bedøich se nechtìl smíøit
se ztrátou Moravy, a tak vyslal
r. 1185 dvì výpravy s cílem vyplenit panství Konrádovo. Sám Bedøich
se akce nezúèastnil, tolik se obával
o vlastní trùn. Vyslal svého nevlastního bratra, mnohem schopnìjšího
knížete Pøemysla, pozdìjšího krále
Pøemysla Otakara I. Pøi podzimním tažení se mu Konrád Ota
postavil se silným vojskem do cesty
a tak došlo k památné bitvì u
Lodìnic.
XXLze jen konstatovat, že politický
výsledek støetnutí byl pochybný,
takøka nulový. Mimoøádnì krutý
prùbìh bitvy snad jen pøimìl
hlavní aktéry k odložení svých
sobeckých zájmù. Následující rok
zasedli k jednání, jehož výsledkem
bylo opìtovné pøipojení Moravy.
Konrád uznal svrchovanost
Bedøicha a po jeho smrti dokonce
nastoupil na èeský trùn.
XXKde pøesnì bylo místo krvavého støetu? V dobových pramenech je upøesnìno jako „na rovinì
k Šumicím a Lidmìøicím“, tedy
na jih až jihozápad od Lodìnic.
Lidmìøice jsou dnes souèástí
Olbramovic. V místním povìdomí je s bitvou spojován „smírèí
kámen“, který je dodnes k vidìní
u silnice asi 2,5 km západnì
od Lodìnic. Již jsme se u nìj zastavili pøi jedné z expedic (Zrcadlo
17/04). Pøesné místo by pomohly
identifikovat níže popsané nálezy
støedovìkých zbraní, uèinìné na
lodìnickém katastru. Poloha
nálezù se však do dnešních dnù
nedochovala.
O to, jakými zbranìmi se tehdy

Trochu
Zpìvný
mužský
hlas

Sto kusù

Domácky
Kleopatra

Osobní
zájmeno

Ch. zn.
thoria

železná sekera široèina

Poskakovat

Výplò

MPZ let.
Indie

Egypžanù

Puklina

Vítìzství

Nástroj
(esper.)

Duše
starých

Hlas
žáby

zahrádkáøù

Znaèka
jogurtu
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Strhla se mimoøádnì krvavá øež.
Padlo nebo bylo tìžce zranìno
velmi mnoho bojovníkù obou
stran. Soudobý kronikáø doslova
napsal: „Po svátku svatého Klimenta poslal uvedený vévoda
Friedrich svrchuøeèeného svého
bratra Pøemysla s vìtším vojskem
podruhé proti témuž Konrádovi.
Když se Konrád dovìdìl o jejich
pøíchodu, postavil se proti nim se
silným vojskem Nìmcù a Moravanù. A na místì zvaném Lodìnice
svedl krvavou, dlouho nerozhodnou bitvu s tak velkou zuøivostí,
že køik a volání bojujících, ryk lidí
a koní a tøeskot zbraní byl slyšeti
v Kounicích, které jsou odtamtud
vzdáleny pøes dobrou míli.“
XXUvádí se, že zde zahynulo
kolem 4.000 bojovníkù. Dobové
kroniky popisují, jak se narychlo
pohøbívalo až po dvaceti mužích
do spoleèného hrobu. Zvítìzil
Pøemysl, ale i jeho vojsko utrpìlo

Postrach

Objížïka

•

•

Smírèí kámen u Lodìnic

citelné ztráty. Nebyl schopen
pronásledovat prchajícího Konráda.
S proøídlými oddíly se stáhl
zpátky do Èech.
XXProè vlastnì k tak krvavému
bratrovražednému støetu došlo?
Pro pochopení pøíèin se musíme
seznámit se základními rysy té
doby. V 2. polovinì 12. století se
èeské zemì zmítaly v hluboké
vnitøní krizi. Vládnoucí pøemyslovská dynastie postrádala silnou
osobnost se státnickým nadáním.
Skuteèným vládcem støední
Evropy byl nìmecký císaø
Friedrich Barbarossa (Rudovous).
Ten nemìl žádný zájem na zlepšení pomìrù v Èechách a na Moravì, spíše naopak. Pøemyslovská
knížata mezi sebou soupeøila
o moc nevybíravými prostøedky.
Mezi bìžné politické metody té
doby patøilo násilí, zrada, intriky.
Sobecké mocenské ambice byly
vìtšinou nad zájmy rodící se
èeské státnosti.
XXNyní si pøedstavíme hlavní
protagonisty lodìnické bitvy.
V roce 1178 byl dosazen na èeský
trùn z moci císaøe kníže Bedøich,
panovník mimoøádnì neschopný,
v celé zemi neoblíbený. Naopak
na Moravì rostla moc schopného
a ambiciózního Konráda II. Oty,
pùvodnì znojemského údìlného
knížete.
XXV létì roku 1182 pøerostla
nespokojenost s vládou Bedøicha
v otevøenou vzpouru, panovník
byl sesazen z trùnu a vyhnán ze
zemì. Na pražský stolec usedl
vùdce vzpoury Konrád Ota. Nìmecký císaø Friedrich Barbarossa
byl velmi rozhnìván a pozval si
èeské pøedstavitele do Øezna
k projednání sporu. Císaø našel
vpravdì šalamounské øešení, na
pražský stolec vrátil neoblíbeného
Bedøicha, Konrádovi dal samostatné Moravské markrabství,
podøízené pøímo císaøi. Tímto
zpùsobem dosáhl doèasného rozpadu èeského knížectví.
XXPrùbìh jednání popisuje dobový kronikáø takto: „Jen urození
byli pøedvedeni císaøi, ten chtìje
je zastrašit, dal pøinésti velmi
mnoho seker, jako by je chtìl dát
popravit. Tu se mu oni vrhli k nohám, prosili o milost a zmìnivše
nutnost za vùli, pøijali Friedricha
(=Bedøicha) za pána a vévodu
a vrátili se s ním do Prahy, pova-

Naše
bývalá
MPZ

KÿÕéOVKA

PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
XXAcapulco, Mexiko - Pøístavní mìsto a svìtoznámá
pláž na pobøeží Tichého oceánu. Acapulco se tìší (viz.
tajenka) a stabilním teplotám kolem 27 °C. Má rozlehlé
píseèné pláže, jež se táhnou v délce 16 kilometrù podél
pobøeží. Pøepychové hotely jsou postaveny proti horizontu
horských úboèí, obklopené vždy zelenou tropickou
vegetací a ostrùvky kokosových palem.

InformaËnÌ servis
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Víte, na co hrají varani?
XX/Ivanèice/ V pondìlí 22. listopadu se v prostorách DDM Ivanèice
uskuteènila vernisáž knihy básní pro dìti, kterou vydalo tišnovské
vydavatelství Sursum. Vernisáž souèasnì zahájila prodejní výstavu
originálù ilustrací z knihy, která trvala do 24. listopadu. Kniha básní
pro dìti s názvem „Na co hrají varani“ pochází z pera èeského autora
Daniela Vydry, ilustrace vytvoøila Markéta Vydrová. Autor v knize
hravou formou seznamuje dìti nejen s ménì známými zvíøátky, ale
pøedevším s kouzlem èeského jazyka. Na jednotlivá písmenka abecedy zde dìti najdou napø. aguti, ibise, nebo, jak napovídá sám název
knihy, varany, kteøí hrají na varhany.
XXPøi tvorbì knihy byl autor veden pøedevším myšlenkou dìti
pobavit, nabídnout dìtské fantazii veselé zápletky ve verších, které
také velmi dobøe mohou posloužit k procvièování našeho mateøského
jazyka jako zábavná logopedická pomùcka. Autor také své verše sám
zhudebòuje. Ve zpívané podobì zaznìly právì na vernisáži, kde je
za kytarového doprovodu autora Daniela Vydry pøedstavily dìti ze 2.
tøídy základní školy Vl. Menšíka a dìti z MŠ Chøestová a Jabloòová
v Ivanèicích. Vystoupení velmi spontánnì ocenily pøedevším dìti, které
se smály, tancovaly, tleskaly a svým nadšením strhávaly i dospìlé.
XXSouèasnì se návštìvníci seznámili s originály ilustrátorky

Kulturní programy
6. - 19. 12. 2004
Kulturní a informační centrum Ivančice
• 5.12. v 15.00 hod. - Pøíbìh žraloka - Mikulášská nadílka spojená
s promítáním filmu pro dìti, kino Réna, vstupné. 20 Kè.
• 7.12. v 10.00 a 12.00 hod.- Terorizmus, organizovaný zloèin, prevence kriminality - pøednáška JUDr. M. Doèekala, pro II. stupeò ZŠ
a SŠ, kino Réna, vstupné: 45 Kè.
• 10.12. - Výstava - olejomalby, manželé Špiøíkovi a Vìra Sedláèková - „Zaèít se dá v každém vìku“, vstupné: 10 Kè, potrvá do 5.1.05.
• 10.12. v 8.00 hod. - Vánoèní Vídeò - celodenní zájezd na vánoèní
trhy do Vídnì, od Bes. domu, doprava: 300 Kè + 20 Kè pojištìní.
• 11.12. v 19.00 hod. - Vìra Špinarová s kapelou, koncert, kino
Réna, vstupné: 300 Kè.
• 17. - 19.12. - Vánoèní trhy - Palackého námìstí.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 5.12. v 17.00 hod. - Mikulášská nadílka dìtem, nám Plackého.
• 6. - 9.12., 9.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00 hod. - Dny otevøených dveøí
v budovách DDM - Komenského nám. 7. a 12., Tesaøovo nám. 7.
• 6. - 10.12., 9.00 - 12.00 hod. - Vánoèní dílny - vánoèní tvoøivé
práce, pro MŠ, ZŠ a SŠ, Komenského nám. 7, poplatek dle ceníku.
• 6. - 12.12. - Vánoèní dílny - vánoèní tvoøivé práce - po - pá: 14.00 18.00 hod., so - ne: 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 hod., Komenského nám. 7,
• 10.12. v 17.00 hod. - Prezentace èinnosti DDM - výstava z èinnosti, vystoupení kroužkù, kino Réna.
• 11.12. v 10.00 hod. - Turnaj v minikopané - Sokolovna na Rybáøské ul., 30 Kè/os.
• 13. - 17.12., 9.00 - 18.00 hod. - Výstava z èinnosti - Komenského 12.
• 15.12. ve 13.00 hod. - Oválný stùl - debata na téma: Mládež - mìsto,
• 18.12. v 15.00 hod. - Vánoèní hrátky pro dìti, velký sál Besedního
domu, poplatek: dìti 10 Kè, dospìlí 20 Kè.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• prosinec - Výstava - Policie - náš ochránce, MìÚ, 1. patro
• 7.12. v 19.00 hod. - Adventní koncert KPH - Janáèkovo kvarteto,
galerie Knížecí dùm, vstupné 50, 80 Kè.
• 8.12. v 18.00. hod. - Vernisáž výstavy - Vìra Jonášová a kolegové,
malba na látky, galerie Knížecí dùm.
• 13.12. ve 14.00 hod. - Literární kavárna - „Vánoce s Františkem
Nepilem“, vyprávìní p. Evy Kopèilové, mìstská knihovna.
• 13.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert ZUŠ, Farní kostel M. Krumlov.
• 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
foto: mask
Markéty Vydrové, jejíž ilustrace knihu doprovázejí a ukazují dìtem
zvíøátka ve skuteèné, pøitom veselé, jemnì karikované podobì. Sama
ilustrátorka Markéta Vydrová nám øekla: „Pro dìti tvoøím nejradìji.
Chtìla jsem jim také umožnit, aby samy mohly na vernisáži uplatnit
svùj malíøský talent. Nachystali jsme pastelky a obøí arch papíru
na zeï. Toho se dìti vdìènì chopily a celý papír bìhem chvilky
zaplnily.“ Vernisáž mìla velkou návštìvnost a pøímo na akci mnoho
rodièù svým dìtem knihu zakoupilo, a také obdrželo vìnování s podpisy autorské dvojice. Vzhledem k velkému zájmu se chystá opakování výstavy v ivanèickém muzeu ve dnech 7. - 12. ledna 2005, s vystoupením dìtí a autogramiádou na 8. ledna 2005. K tomu autor Dan
Vydra dodal: „S naší zpívající miniskupinou se nyní chystáme na malièké
turné po školkách a školách, pøedvánoèních besídkách a podobných
akcích v Ivanèicích a okolí.“ V budoucnu by Dan Vydra rád pøipravil
hudební CD se zpívanou podobou knihy Na co hrají varani. Manželé
Vydrovi se chtìjí nadále vìnovat tvorbì pro dìti a mají v plánu realizovat nové nápady k jejich pobavení.
/mask/

Adventní neděle na náměstí
XX/Moravský Krumlov/ V nedìli 28. listopadu probìhlo slavnostní
svìcení adventního vìnce a symbolické rozsvícení první svíce na
námìstí T.G. Masaryka. Vìnec pøed zraky asi stovky pøihlížejících
posvìtil dìkan místní farnosti Slavoj Alexa. K podveèerní slavnostní
náladì zahrálo hudební uskupení „Naše kapela“ a zazpíval sbor Lukáše
Havla. Poté se rozsvítilo ozdobené námìstí barevnými svìtélky.
V mnohých našich mìstech se již zaèala objevovat slavnostní výzdoba
na Advent, Vánoèní svátky a oslavy Nového roku. Moravský Krumlov
v nièem nezaostává. Místostarostka mìsta Marie Valachová sdìlila:
„Nechceme zùstat pozadu. Chtìli bychom, aby na nadcházející svátky
bylo mìsto hezky vyzdobeno. V letošním roce bude na námìstí osvìtlen
Vánoèní strom splnìných pøání. Jde o smrk z mìstské èásti Rokytná,
v postranních ulicích se rozzáøí svìtelné girlandy, a výzdoby se doèká
i strom pøed radnicí. Ve spolupráci s našimi pøíspìvkovými organizacemi, a ostatními subjekty zorganizujeme kulturní akce k zlepšení
sváteèní atmosféry, tøeba takovou, jako je ta dnešní.“
/mask/

Z Brna do Sýrie na kole
XXNad tím pøemýšlel nejeden návštìvník besedy „Z Brna až do Sýrie
na kole“. Je to vùbec možné, uskuteènit takový klukovský sen? Ano,
sen o daleké cestì se splnil panu Jiøímu Èefalínovi z Brna. Pøíbìhy
z cest se pøipravuje vydat rovnìž knižnì. O èást svých zážitkù se podìlil
s oslavanskými obèany, kteøí pøišli 19. listopadu do sálu místního kina.
XXOd prvního pohledu sportovec, vypracované tìlo kypící zdravím
a dobrou pohodou. Nikdo by nehádal jeho skuteèný vìk. Svoji cestu
zachycenou na kvalitních digitálních fotografiích doprovázel poutavým a zasvìceným vyprávìním. A bylo o èem. Na kole èeské výroby
obloženém taškami s nákladem více jak ètyøiceti kilogramù, ujel pøes
6.000 kilometrù. Pouští, oázami, mìsty velkými i malými. Navštívil
„Zemi pyramid a Sfingy“, území prorokù a starovìkých památek. Pøes
Bulharsko do Turecka, Sýrie, Jordánska pøes Sinajský poloostrov
do Egypta až k samému Asuánu. Sám tuto cestu nazval „po svých
stopách“, protože pøed více než tøiceti léty v Syrském Hamasu pracoval. Pøi cestì navštívil své bývalé spolupracovníky, pøátele. Všude byl
velmi pøátelsky pøijat i díky znalosti arabštiny. Dobøe se dorozumìl
i v Turecku. Pochvaloval si èistotu navštívených míst, pohostinnost
a vlídnost lidí, které míjel na tøiašedesátidenní cestì.
XXVelkoplošné barevné snímky umocnily zážitek vypravìèe.
Pøenesly nás na dvì hodiny do jiného - exotického svìta! Shlédnout
a slyšet dokumentaci z cesty po jiných èástech zemìkoule umožní
Spolek Lidový dùm pokraèováním cestopisných besed v areálu místního kina i v pøíštím období.
XXV mìsíci prosinci Vás zveme na „Vánoèní posezení s koledami“
v duchu tradic, s možností ochutnávky vánoèního peèiva a shlédnutí
úpravy a dekorace vánoèního stolu - 12 -13. prosince 2004.
Za Spolek Lidový dùm Tereza Holá

• 9.12. - Krumlovské vánoce - velká vánoèní akce na námìstí TGM.
Na øemeslném jarmarku si budete moci zakoupit døevìné a látkové
hraèky, batikované odìvy, palièkovanou krajku, vizovické peèivo,
keramiku, košíky, atd. Na pódiu vystoupí sbory ze všech
krumlovských škol. Na závìr shlédneme ohnivou show a ohòostroj.
• 10.12. od 13.00 hod. - Vánoèní hvìzda - rukodìlné dílnièky pro dìti i dospìlé, kde si mohou pøíchozí vyrobit hezké dárky pro své blízké, v DDM.
• do 10.12. - Vánoèní výstavka prací èlenù zájmových kroužkù
(dìtí i dospìlých), v sále MìKS.
• 16.12. - Film na pøání - v klubu Poškolák mùžete shlédnout vánoèní
film, který od hlasujících získá nejvíce bodù, vstup zdarma.
• 17.12. ve 14.00 hod. - malba na sklo - vyrobte si originální dárek, je nutné
se nahlásit pøedem, dìti 20 Kè, dospìlí 40 Kè za 1 sklo nebo 2 vlastní sklenice.
• 18.12. ve 14.00 hod. - Malba na hedvábí - potìšte blízké vlastnoruènì
namalovaným šátkem, je nutné se nahlásit pøedem, cena 250 Kè.
• 22.12. ve 14.00 hod. - Ptaèí mlsání - pojïte dát zvíøátkùm dárek
pod stromeèek, udìláte jim radost. Sraz na DDM.
• 22.12. od 17.00 hod. - Vánoèní diskotéka - v sále DDM se rozpoutá pøedvánoèní podveèer plný hudby, tance, her a slavnostní nálady. Vstupné 25 Kè.

Kulturní a informační centrum Miroslav
• 7. 12. v 15.00 hod. - Vánoèní posezení v restauraci Slávie, poøádá SMS.
• 8. 12. v 17.00 hod. - Vánoèní besídka v KD + „Jarmark“ - ZŠ.
• 11.12. v 15.00 hod. - Vánoèní setkání seniorù v DPS,
• 11.12. v 15.30 hod., 13.12. v 16.00 hod., 14.12. v 16.00 hod. Vánoèní besídka dìtí MŠ Sluníèko, ul. Malinovského.
• 11.12. ve 20.00 hod. - Poslední leè v KD, poøádá MS Hubertus.
• 12.12. v 8.00 hod. - 3. adventní mše - Øímskokatolický farní úøad.
• 12.12. v 8.30 hod. - 3. adventní bohoslužby v evangelickém
kostele, v 17.00 hod. Nešpor a Kruh.
• 13.12. v 17.00 hod. - Pøedvánoèní pøedstavení žákù ZUŠ v KD,
14.12. dopoledne - pro žáky ZŠ, MŠ a SŠ.
• 14.12. v 15.00 hod. - Vánoèní besídka v MŠ Husova - tøída Motýlkù.
• 14.12. v 16.00 hod. - Vánoèní setkání seniorù v DPS.
• 15.12. v 15.00 hod. - Vánoèní besídka v MŠ Husova - tøída Berušek.
• 16.12. v 15.00 hod. - Vánoèní besídka v MŠ Husova - tøída Sluníèek.
• 18.12. od 8.00 hod. - Vánoèní trh na námìstí Svobody - „Vánoèní strom
øemesel“. Od 9.00 do 12.00 hod. si mùžete v KD vyzkoušet tyto øemeslné techniky: toèení svíèek a výroba ozdob ze vèelího vosku, odlévání svíèek s ochutnávkou medù a medoviny, pekaøskou dílnu, výroba andílkù z kukuøièného šustí,
pletení košíkù z pediku, aranžování svícnù, malba obrázkù na hedvábí, mramorování zvonkù, vystøihování ozdob z vlnitého papíru, výroba sklenìných kaleidoskopù, zdobení hrníèkù a øezbáøskou dílnu. K poslechu budou hrát skupiny
Navzdory a Ribies, pøipraveno je také obèerstvení a výstava výrobkù DDM.
• 19.12. v 8.00 hod. - 4. adventní mše - Øímskokatolický farní úøad.
• 19.12. v 8.30 hod. - 4. adventní mše - bohoslužby v evangel. kostele.
• 19.12. v 16.00 hod. - Vánoèní koncert Pøemysla Forsta, evang. kostel.
• 19.12. odpoledne - Vánoèní rockový koncert v KD, poøádá DDM.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
• 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.
• 16.12. - Plavání v Nové Vsi, odjezd od budovy ŠK ve 13.30 hod.,
návrat kolem 15.00 hod., poplatek 30 Kè, nutné pøihlásit se pøedem.
• 19.12. ve 13.30 hod. - Vánoèní pohádka - Den splnìných pøání, divadelní kroužek Klubáèek pod vedením p. Tondlové, p.Vévodové a p. Kopeèkové,
• 21.12. - Vánoèní pohádka, v 8.00 hod. pro ZŠ, v 9.45 hod. pro MŠ.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 11.12. ve 20.00 hod. - Horeèka sobotní noci, diskotéka pro mladé i
døíve narozené, Dìlnický dùm.
• 11.12. v 18.00 hod. - Advent s Bobravou - orchestr Bobrava a Dívèí
sbor orchestru Bobrava.
• 12.12., 14.00 - 18.00 hod.Vánoèní dekorace, posezení s koledami
v Dìlnickém domì, poøádá Spolek Lidový dùm a KIS Oslavany.
• 13.12., 9.00 - 17.00 hod. - Vánoèní dekorace.
• 18.12. - Paøbafest - minifestival rockové hudby v Dìlnickém domì,
Hrají: Relax, Fousatej Had, Revolt, Darken, R.U.M., Fridex. Vstupné
do 19.00 hod. 70 Kè, potom 80 Kè, poøádá Darken a KIS .
• 19. 12. v 15.00 hod. - Dìtský pìvecký sbor ZUŠ, kostel sv. Mikuláše.
• 19.12. v 18.00 hod. - Èachtická paní - pùvodní muzikál divadla
„Na mýtinì“, Dìlnický dùm, vstupné 70 Kè, pøedprodej 13. - 15.12. od
17.00 do 19.00 hod. v Dìl.d., poøádá TJ Oslavany - divadlo „Na mýtinì“.

TJ Sokol Padochov
• 4.12. v 9.00 hod. - Mikulášský turnaj ve stolním tenise,
sokolovna Padochov, startovné 20 Kè.
• 5.12. v 17.00 hod. - Mikulášská nadílka - spolu se ŠK, Diskotéka, hry
s èertíky, nadílka, sokolovna Padochov, dìti zdarma, dospìlí 10 Kè.
• 18.12. v 19.00 hod. - Posezení s kytarou, vystoupí L&Boys, Dým, Woraz,
Pumpaøi, Wokno a Hejkalové, sokolovna Padochov, vstupné 40 Kè.

Klub českých turistů Ivančice
• 11.12. - Po stopách zaniklého dolu Pionýr v lokalitì obce Zastávka.
Odjezd v 7.10 hod. autobusem do Rosic, chùze 15 km, vede J. Flíèek.
• 18.12. - Brno - Pøehrada - Lipový vrch - Žebìtín. Odjezd vlakem
v 7.50 hod., návrat odpoledne, pìší chùze 12 km, vede J. Flíèek.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
• so 4.12. ve 20.00
ne 5.12. v 18.00
• stø 8.12. ve 20.00
• so 11.12. ve 20.00
ne 12.12. v 18.00
• stø 15.12. ve 20.00
• so 18.12. ve 20.00
ne 19.12. v 18.00

515 322 618

BOURNÙV MÝTUS
Thriller USA, Nìmecka
CATWOMAN
Akèní krimi USA
PØÍBÌH žRALOKA
Rodinná komedie USA
COLLATERAL
Thriller USA
STEPFORDSKÉ PANIÈKY
Film USA

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE
• ne 5.12. v 15.00
• stø 8.12. ve 20.00
• ne 12.12. ve 20.00
• stø 15.12. v 17.00
• ne 19.12. ve 20.00

546 451 469

PØÍBÌH ŽRALOKA
Rodinná komedie USA
VESNICE
Drama USA
BOURNÙV MÝTUS
Thriller USA, Nìmecka
U NÁS NA FARMÌ
Western. komedie USA
SVÌT ZÍTØKA
Akèní filmUSA, VB, Itálie

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY
• so 4.12. v 18.00
• ne 5.12. v 18.00
• so 11.12. v 18.00
• ne 12.12. v 18.00
• so 18.12. v 18.00
• ne 19.11. v 18.00

546 423 018

PÁNSKÁ JÍZDA
Komedie ÈR
STEPFORDSKÉ PANIÈKY
Film USA, titulky
BOURNÙV MÝTUS
Film SRN, USA, titulky
HELLBOY
Film USA, titulky
VESNICE
Film USA, titulky
TERMINÁL
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
SPRECHEN SIE DEUTCH?
Chcete, aby Vaše dítě ovládalo 2 světové jazyky již na základní škole?
Od školního roku 2005/2006 nabízíme možnost výuky v nově otevřené
třídě s rozšířenou výukou cizího jazyka již od 3. třídy. V 6. roč. se
výuka rozšíří o jazyk německý. Vaše dítě se má možnost lépe připravit na pokračování studia cizích jazyků na středním stupni škol.
Chceme navázat na osvědčenou a v praxi ověřenou dvojjazyčnou
výuku. Již 10 let se ZŠ v rakouském Sankt Leonhardu organizujeme
výměnné pobyty žáků, konverzace s rodilými mluvčími v angličtině
nebo němčině. Nedílnou součástí výuky je i internetová komunikace. Informace na ZŠ Ivančická 218, Moravský Krumlov,
telefon: 515 322 442-3, e-mail: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz

Divadelní spolek ŽELETÍN Želetice si Vás dovoluje
pozvat na představení divadelní hry

MOLIÉRE: MĚŠŤÁ
ÁK ŠLECHTICEM
VESELOHRA O TŘECH JEDNÁNÍCH.
4.12. v 15.00 hod. a 19.30 hod.; 5.12. ve 14.00 hod.; 11.12.
v 15.00 hod. a 19.30 hod., 12.12. v 15.00 hod. a 19.30 hod.
Vstupné 40 Kč, předprodej tel.: 737 360 300.
Nejvíc promarněné dny jsou ty, kdy jsme se nezasmáli.
Přij te se zasmát! Zve DS Želetín.
Obec Dobřínsko pořádá 11. prosince v 18.00 hodin
vánoční koncert dechové hudby

ŠOHAJKA
v KD Dobřínsko, vstupné 60 Kč. Všichni jste srdečně zváni.

ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÝ KURZ
pro dospělé, matky na mateřské dovolené, seniory, nezaměstnané bude probíhat v prosinci 2004 při přihlášení 10 účastníků
bude upřesněn termín v DDM Ivančice, Komenského nám. 12,
poplatek: 800 Kč. Tel.: 546 451 292, info@ddmivancice.cz
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.
Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
dne 31. prosince od 20.00 hodin v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Hrají Kamarádi, vstupné 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
Základní škola Vedrovice pořádá pro děti i dospělé 12. - 19. 3. 2005

JARNÍ PRÁZDNINY NA SNĚHU
Jeseníky, Kralický Sněžník - chata Junior, cena 2 250 Kč
(ubytování, plná penze, výuka klasického a carvingového
stylu a snowboardu). Přihlášky a podrobné info na tel.:
515 337 311 nebo e-mailu: olga.ceperova@zs.vedrovice.indos.cz
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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
•• Profesionální èištìní osobních
a nákladních vozidel. Èištìní
kobercù a èalounìného nábytku.
Ivanèice, Krumlovská 30 (u autobazaru). Tel.: 737 713 696.

KOUPÍM
•• Jawu panelku 250 v dobrém
stavu, 1.500 Kè, na pøíští
sezonu. Tel.: 737 629 155.
PRODÁM
•• VW brouk , pojízdný, r.v. 72,
vè. TP, nutné opravy, chybí baterie, výfuk a klíèe od zapalování. Jen sms: 608 252 541.
•• VW Golf 1,3, r. v. 90, vínová
barva, ve velmi pìkném stavu,
najeto 39 tis.. Tel.: 515 324 611.
•• Ford Orion 1,8D, r. v. 91,
modrá metal., centrál, šibr, 5 dveøí,
výborný motor, 44.000 Kè, dohoda možná. Tel.: 515 324 611.
•• Ford Escort 1,4, r. v. 93, vínová metal., cena 60 tis., možnost
dohody. Tel.: 608 955 258.
•• Seat Toledo 1,9 TD, r. v. 96, el.
stah. pø. oken, centr. zamyk., rádio, taž. zaø., VIN kód na všech
sklech, koupeno v ÈR, 1. majitel,
naj. 180 tis. km, perfekt. stav,
nutno vidìt, 120 tis. Kè, rychl.
jednání sleva. Tel.: 776 849 424.
•• Fiat Tipo Grandturismo 2,0 ie,
r. v. 92, STK do 06/06, naj. 120
tis., el. okna, šibr, alu kola, nové
zimní pneu, po celk. GO, garážováno, spolehlivé, 50 tis. Kè,
dohoda jistá. Tel.: 603 744 695.
•• Volvo V40 1,9 TDi, r. v. 98,
naj. 165 tis. km, cena dohodou.
Tel.: 608 470 147, 605 530 393.
•• Š Felicia 1,9 D LX Combi,
naj. 60 tis. km, bílá, 120.000 Kè.
Tel.: 605 155 696.
•• Š Felicie, r.v. 96, naj. 89 tis.
km, bez koroze, velice pìkná,
79 tis. Kè. Tel.: 608 509 176.
•• Š 105, STK 8/05, zachovalá, r. v.
85, 6.000 Kè. Tel.: 515 320 595.
•• Š 105, cena dohodou. Tel.:
546 425 320, 723 745 840.
•• Simson S51 Enduro, r.v. 89,
platná TK, dobrý stav, 11.500
Kè. Tel.: 777 935 171.
•• Š Forman, rùzné ND, pohon
LPG, cena dohodou. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• 4 ks zimních nových protektorù Michelin 145 R/13, 500
Kè/ks. Tel.: 776 300 578.
•• motor Favorit 135, naj. 50
tis., super stav, 4.000 Kè. Tel.:
605 512 385.
•• 2 ks Dacia 1300, na ND,
vadné spojky, 4.500 Kè za oba
ks. Procházka Jan, Lesonice 99.
•• na ND Pionýr, motor, kola,
plech. Tel.: 776 708 456.
•• zimní pneu na Ford Escord,
typ Firestone, 155 R/13, 4 ks i s
disky. Tel.: 732 562 498.
•• AL disky s pneu (zn. Barum
Bravuris, jeté cca 2 mìs.)
185/60 R14, na Š Felicii, Seat,
atd., jako nové, v zimì nejeté,
možno i samostatnì, 12.000
Kè/komplet. Tel.: 776 849 424.
•• novou pneu Matador 165
R/13; nový startér; nový alternátor, se slevou. Tel.: 515 322 539.
•• Jawa 250, cena dohodou.
Tel.: 546 423 349.
•• stø. zahrádku na Š 1230, 200 Kè;
na Š 100, 100 Kè. Tel.: 776 300 578.
•• 4 ks zimních nových protektorù
Michelin 145 R/13, 500 Kè/ks;
pionýr Jawa 50, typ 20 bez TP, na
ND, 500 Kè. Tel.: 776 300 578.
•• Lancia Thema, vše v el.,
zachovalý stav, platná STK,
cena dohodou, rychlé jednání
sleva. Tel.: 607 611 136.
•• 2 pøevodovky na Š 1203, 4
rychl.; 1 pøevod. na starou
Felici, vše po GO a mnoho nových ND do tìchto pøevodovek.
Tel.: 607 611 073.
•• Vymìním Š 105 pojízdnou na

znaèkách za pøívìs. vozík za os.
auto s TP. Tel.: 608 444 388.

Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• byt 1+1 nebo 2+1 v Oslavanech,
Ivanèicích. Tel.: 775 698 268.
•• RD v Ivanèicích, Oslavanech
a okolí, garáž nebo vjezd vhodný. Tel.: 515 338 271.
PRODÁM
•• RD 4+1 s pøísl. a 2 + KK,
samost. vchody, vnitøkem propoj.,
po celk. GO, zast. plocha 280 m,
volná plocha 400 m (dvùr a zahrada), napoj. na plyn, vl.studna, el.,
kanalizace. Prštice u Brna. Tel.:
546 413 169, 546 421 067 po 20 h.
•• RD 3+1 v Olbramovicích,
velký sklep, stáøí 30 let, 430.000
Kè. Tel.: 515 323 912.
•• RD v Dobøínsku 3+1, pøísl.,
prùjezd, garáž, dvùr, zahrada, 2x
sklep, stodola, možná sleva.
Tel.: 603 841 167.
•• zdìnou chatku v MK pod Borovièkami, podsklep., na vl. pozemku,
el., vl. studna, odhad. cena 225.000
Kè, sleva jistá. Tel.: 605 155 695.
•• zahradu v Miroslavi, spìchá.
Tel.: 607 148 452.
•• pozemek v kú Ivanèice-Horní
Pancíøe, cca 7.000 m2, cena dohodou. Tel.: 604 920 012.
•• hosp. budovu se zahradou, v Našimìøicích, s nábytkem, dìdictví,
cena dohodou. Tel.: 546 434 345.
•• zahradu u Lacrumu v OV,
774 m2, studna, el. 380V, èerpadlo, chatka na náøadí, oplocené, možno prodat i polovinu.
Tel.: 604 713 982.
PRONAJMU
•• 2 pokoj. DB, v MK, od ledna;
prodám nebo pronajmu zahradu
na Slatinách. Tel.: 515 323 185.
•• zaøízený byt 1. kat. 3+1 v RD
nadaleko centra Ivanèic. Tel.:
546 451 132, 605 455 152.
•• garáž v Oslavanech ul. Novoveská, cena doh. Tel.: 604 262 026.
HLEDÁM PRONÁJEM
•• menšího bytu v Ivanèicích,
matka s 2 dìtmi, spìchá. Tel.:
737 604 044.
•• byt 2+1 v Ivanèicích. Tel.:
604 336 480.
VYMÌNÍM
•• zaøízený DB v MK 3+1 za
RD 2+1 v MK nebo okolí. Tel.:
737 010 701.

Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• plot. pletivo, v. 150; spodní díl
kuch. s døezem, pøíp. starší døez
se sifonem, na chalupu. Tel.: 737
407 461.
•• stará kachlová kamna k rozebrání. Tel.: 603 889 467.
PRODÁM
•• balkon. dveøe vè. žaluzií, 2 ks,
250 Kè/ks; pluh a nastavovací
tìleso na Teru, 500 Kè; hoblovku,
dlabaèku a frézku, v. stolu 900,
nová, 9 tis. Kè. Tel.: 732 853 237.
•• vjezd. vrata ocel, hliník, 2/3
prosklená, š. 2,60 x 2,10 + svìtlík
80. Cena doh. Tel.: 546 423 058.
•• levnì plech. dvoukøídl. dveøe
250x300, dobrý stav. Tel.: 607
536 348.

Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• rozkl. lavici. Tel.: 603 290 513.
PRODÁM
•• døevìnou kuch. linku, bílé
korpusy, lažovaná, modøínová
dvíøka, kachlová prac. deska vè.
nerez. døezu, cena dohodou.
Tel.: 603 867 749.
•• lázeòská kamna na t.u.v., bez
koroze, málo použ., trvale
zavodnìná, 1.500 Kè, dohoda
jistá. Tel.: 721 201 319.
•• plyn. bojler Ariston, 80 l., st.
4 r., PC 8.000, nyní 2.500 Kè,
výborný stav, rychlé jednání
sleva. Tel.: 723 429 376.
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•• ložnici r. 1927 a obrazy rùzné. Tel.: 776 708 456.
•• skøíòky z obýv. stìny (proskl.
vitrína, komoda); starší lednici
obsah 210 l, 500 Kè; ètyøplot. el.
sporák, 900 Kè; bílé proskl. dveøe
70 L a 80 L; plyn. 2 plotýnk. vaøiè i
s hadicí; praèka funkèní (nutná
oprava top. tìlesa); horské kolo na 5
- 8 let, vše levnì. Tel.: 608 523 632.
•• nízkou rozkl. roh. sed. soupr.
s úlož. prost.; 2 stolky a lampu,
hnìdý potisk, pøírodní borovice,
cena doh. Tel.: 605 218 451.
•• èernou obytnou stìnu, proskl.
èást, skøíòky, polièky, skøíò šatní,
rohová sekce, pojízdná police na
TV, video, 5.900 Kè, vh. i do
kancel. Tel.: 777 252 061.

Elektro
KOUPÍM
•• el. psací stroj, funkèní. Tel.:
732 225 507.
PRODÁM
•• MT Siemens C60, v záruce,
2.000 Kè. Tel.: 606 465 978.
•• MT Nokia 3410 v orig. bal., zár.
1 r., cena doh. Tel.: 775 628 042.
•• MT Alcatel 735i, barevný displej, fotoaparát, mms, polyfonní
melodie, 1 r. zár., cena dohodou.
Tel.:7 75 142 618.
•• PC COMPAQ PIII 550,128 MB
RAM, FDD, HDD 6.4,2 XCDROM 52X, 16X, GK ATI Rage
Pro 8 MB, síž 10/100MB, zvuk, 2x
USB, int. repro., klávesnice, myš,
bez mon., 3.500 Kè; tiskárnu
Epson LQ 570 + 24 jehlièková,
360x360 DPI, ideální pro tisk faktur, 900 Kè. Tel.: 777 878 660.
•• na PC TV, FM kartu Win Fast
2000 XP + dal. ovl., 1 r. stará, v záruce, 1.200 Kè. Tel.: 604 281 294.
•• PC P III 550 MHz, 64 Ram, 4,3
HDD, grafika 16 MB, zvuk.
karta, CD-R 42x, 15" digital monitor, 4.000 Kè. Tel.: 605 864 121.
•• èernou cartridg pro tiskárnu
Lexmark 1100, 2050, 3000, è.
13400HC. Tel.: 605 290 368.
•• videokameru Panasonic NVRZ 15, stabilizátor, 18x opt. zoom,
700x digit.zoom atd., rok záruka,
8.000 Kè. Tel.: 604 303 267.
•• videopøehrávaè s nahráváním
Akai, plnì funkèní, 1.500 Kè,
sleva možná. Tel.: 606 893 588.

Vše pro děti
KOUPÍM
•• autosedaèku 9-18 kg., málo
použ., s evrop. normou, levnì.
Tel.: 515 273 066, 736 250 131.
•• dìtské bìžecké lyže do 1 m +
boty do vel. 3. Tel.: 605 508 627.
PRODÁM
•• kolo bicross, na 4 - 6 let,
pìkné, 800 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• dívèí kolo èervené, zachovalé, pro dívky, 7 - 12 let, cena
dohodou. Tel.: 605 218 451.
•• fusak, tm. hnìdý, pravý
beránek, 500 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• postýlku i s matrací, pìkná,
600 Kè. Tel.: 515 324 277.
•• nový koèár, ètyøkomb., zn.
Mikrus, použ. 3 mìs., potah
šusžák modrá s béžovou, výborný stav, pláštìnka, PC 8.500, nyní
4.000 Kè. Tel.: 732 615 485.
•• novou sitìnou ohrádku na
hraní, dìtský motiv, umyvatelná, zn.Camp, PC 1.500, nyní
800 Kè. Tel.: 732 615 485.
•• nenároèné mamince koèárek,
trojkomb., prostorný, po 2 dìtech, k tomu ohøívaè lahví zdarma, 800 Kè. Tel.: 605 724 881.

Zvířata
KOUPÍM
•• štìnì srnèího ratlíka, malého
vzrùstu. Tel.: 737 357 795.
•• andulky, korely, kanáry, rozely aj. exot. ptactvo, pro vìtší
množ. pøijedu. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• 8 mìs. slepièky, již snášejí, 140
Kè/ks. Tel.: 546 437 269.
•• tøíbarevné, zakrs., rousné
slepièky, 150 Kè/ks, kohoutci, 50
Kè/ks, perlièky modré, 200
Kè/ks. Tel.: 777 877 631.
•• prase 150 kg, 5.000 Kè. Tel.:
515 336 646.

•• 5 mìs. selata 75% divoèák,
25% durok, vypadají a chutnají
jako divoèák, váha cca 25 kg,
1.200 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata anglického kokršpanìla zlaté barvy, po kvalitních
rodièích, oèkov., odèerv., bez PP.
Tel.: 608 517 390.
•• 2 mìs. køížence bíglù, oèkov.,
odèerv., jen za režijní náklady.
Tel.: 515 323 430, 724 004 466.
•• pejsky èerného labradora, 3
mìs. stará, bez PP, oèkov., cena
dohodou. Tel.: 607 918 986.
•• foxteriér drsnosrst., s PP po
výborných rodièích, opak. spoj. výstavy, myslivost, agility, výborný spoleèník, zvyklý na konì, 3.000 Kè, po
doh. dovezu. Tel.: 777 292 708.
•• štìòata švýcarského bílého
ovèáka, krátkosrstá, bez PP,
oèkov., odèerv., odbìr ihned.
Tel.: 724 364 425.
•• štìòata rotvajlera s PP, po výstavnì a prac. úspìš. rodièích, vh.
na chov, výcvik. Tel.: 723 971 859.
•• krásná štìòata bern. salaš. psa bez
PP, oba rodièe možno vidìt, odbìr na
vánoce nebo v lednu, oèkov.,
odèerv., 4.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• 16 l. kobylu CT, hnìdka s lysinou, 16 kvh, lehký typ, vh. na
rekreaci, temperamentní, ale zvladatelná, ježdìna turisty, na chov,
nyní 4 mìs. bøezí, zdravá, hodná,
17.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• 5 mìs. høebeèka po Silvio II,
hnìdák s lysinou, bude vysoký,
výborný pùvod, 100% do sportu;
7 mìs. kobylku po Charismo, tm.
hnìdka, skvìlý pùvod, do chovu i
do sportu, 25.000 Kè/ks. Tel.: 777
877 631.

Daruji
•• pìkná 3 mìsíèní kožátka.
Tel.: 605 290 368.
•• psa køížence stø. velikosti,
stáøí 2 roky. Tel.: 605 290 368.
•• ko•ata. Tel.: 608 523 632.
•• 1-3 chlupatá kožata. Tel.: 608
714 555.

Hobby
•• Pùjèovna lyží v Polánce
ukonèila svoji èinnost a nabízí
Vám možnost levného nákupu
sjezdových a bìžeckých lyží,
bot, holí, kombinéz, ... Ve dnech:
6.12. a 11.12. od 15 do 19 hodin.
Tel.: 737 252 459.

•• Pøedvánoèní akce! Èech
Jaroslav, Prodej a servis jízdních kol, Polánka 1742. Slevy
letošních modelù kol znaèek:
Amulet, Superior, 4ever, Dema
aj. Nabídka nových modelù
na rok 2005!
KOUPÍM
•• sbìratel hledá stará rádia, repráky, souèástky, lampy a literaturu
z poè. rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
PRODÁM
•• judistické kimono na v. 170 cm,
500 Kè, nové. Tel.: 777 185 894.
•• flobertku, kal. 4 mm s cca 300
náboji, nová, nevh. dar, 5.000 Kè.
Tel.: 723 045 739.
•• sjezd. lyže K2 Competition, d.
195 cm + váz. Tyrolia 480 + hole,
vše 800 Kè. Tel.: 737 713 696.
•• lyže bìžky zn. Atomic RS, d.
180 a 200cm; Turbo 210cm; Trak
Maraton 210cm, vše bez holí,
600 - 800 Kè/pár. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• lyže sjezd. zn. Rossignol, váz.
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salomon, 200cm; Buzard, váz. Tyrolia, 195cm, vše bez holí, 600 - 800
Kè/pár. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• klavír, malé køídlo Hofbauer,
5.000 Kè. Tel.: 605 512 385.
•• kuleèník biliár, velmi zachovalý, 4.800 Kè. Tel.: 607 611 073.
•• èasopisy ABC 18-47 s D i bez,
5 - 10 Kè/ks; komix Kometa, Aréna, 3x Kája Saudek, Lips Tulian cena dle dohody, sešity Karavana,
Rodokaps, Dodokaps, Veèery pod
lampou, Moba, Karo, Tramp,
Udìlej si sám, Oslavské boudy,
Skaut, Junák, 5 Kè/ks. Zápisník R
58, 61-62, 74-78, 81-82, cena za
roèník dohodou. Tel.: 777 917 612.
•• umìlou líheò, dle dohody.
Tel.: 603 938 541.

•• akvárium, 1 r. používané, lepené, d. 110, š. 60, v. 51 cm,
1.800 Kè, MK. Tel.: 604 281 294.
•• akvárium, 1r. st., š. 90, v. 50, d.
40, 500 Kè; akvárium, š. 40, v. 25,
d. 25, 200 Kè; strojek do akvária
na 100 l v dobrém stavu, 100 Kè;
strojek s filtrem do 300 l v dob.
st., 255 Kè. Tel.: 724 345 592.
•• akvárium, v. 80, d. 40, š. 35 i s
rybièkami a pøísl., stolkem na
míru, cena doh. Tel.: 775 628 042.

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

•• Kdo upeèe vánoèní cukroví?
Jen okolí MK a Ivanèice. Tel.:
602 526 749.
KOUPÍM
•• SIM se sítí Oskar, kredit 50 Kè,
zaplatím, i použité, ale funkèní.
I SMS na tel.: 602 103 018.
PRODÁM
•• originální DVD filmy, levnì.
Tel.: 775 628 042.
•• kanady Gore-tex, jako nové,
vel. è. 8,5, vh. pro rybáøe, vojáky
aj., PC 5.800, nyní 2.000 Kè. Tel.:
775 120 782.
•• starý døevìný historický trakaø; pánské kolo Eska Premier,
1.500 Kè; kamna na piliny Satan
+ 12 ks vložek; kotel s kotlinou
na TP. Tel.: 737 300 589.
•• šicí stroj Bobbin na souèástky;
psací stroj Remington nefunkèní;
psací stroj Underwood funkèní;
vyšívaný obraz 150x80, poškozený. Tel.: 515 324 113.
•• ruènì háèkované ubrusy na kulaté stoly, 3 ks, barva bílá, prùmìr
75, 114, 150 cm, dohodou, nevh.
dar. Tel.: 732 123 663.
••krátký béžový kožíšek, nestø.
beránek, vel. 48, 500 Kè. Tel.:
737 407 461.
•• glukometr pro diabetiky 2 ks.
Tel.: 776 708 456.
•• zátìžové nylon. žoky, nosn.
1.000 kg, závìsné, nové, 150 Kè.
Tel.: 777 877 631.
•• pøes 100 let starou renovov. decimálku vyr. ve Vídni, vh. pro sbìratele. Tel.: 546 451 132, 605 455 152.
•• bøez. košžata. Tel.: 515 336 601.
•• tìhotenské kalhoty do pasu,
èerné, na v. 176, 250 Kè. Tel.:
605 724 881.
•• konzumní brambory žluté a
èervené. Tel.: 737 117 666.
•• loupané vlašské oøechy, 80
Kè/kg. Tel.: 604 548 968.
•• 5 kg loup. oøechù, 100 Kè/kg,
pošlu i dobírkou. Tel.: 604 863 450.
•• oøechy neloupané, 23 Kè/kg.
Tel.: 732 462 829.

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.

•• Nabízíme vám pùjèku: s pevnou úrokovou sazbou 4,8 %,
s možností finanèních prostøedkù ihned, bez ruèitele. Pø.:
svobodný - pùjèka 400.000 Kè,
potøebný pøíjem min. 7.879 Kè,
mìsíèní splátka 2.597 Kè. Tel.:
606 915 721, 731 215 261.

Seznámení
•• Hledám muže do 65 let, jen
vážnì. Tel.: 728 367 838.
•• Hledám štíhlou dívku do 25 let
k intimním schùzkám. Jsem 40 let,
štíhlé postavy, fin. zajištìný, 100%
diskrétnost.Tel.: 604 579 615.
•• Je mi 56 let, jsem v inv. dùchodu
a touto cestou hledám partnera 56 60 let z okolí Ivanèic. Ráda vaøím,
mám ráda dech. muziku a kvìtiny.
Pište, prosím, na Božena Uhljarová, Oslavanská 42, Ivanèice.
•• 24 letá, zklamaná, hledá vìrného, hodného muže do 34 let. Dítì
není pøekážkou. Tel.: 607 540 193.

Zaměstnání

HLEDÁM
•• provedu úklid domù, kanceláøí a mytí oken. Tel.: 515 333
798, 721 340 974.
•• švadlena, 20 let praxe, hledá
práci v Ivanèicích a okolí. Tel.:
732 637 844.
•• šikovná, spolehlivá žena 36 let,
hledá pøivýdìlek na so, ne a v týdnu od 17 hod., cokoliv (úklid, hlídání dìtí, výpomoc v restauraci,
ke zvíøatùm). Tel.: 775 136 810.
•• práci na so v lese, na stavbì
apod. Tel.: 605 904 681.
NABÍZÍM
•• 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.
•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhlašuje konkurz na pozici pracovník
elektro. Požadavky: platná vyhláška 50, flexibilita, ochota uèit
se, pozitivní pøístup. Nabízíme
výkonové ohodnocení, další
vzdìlávání. Pøihlášky zasílejte na
adresu TC MACH, s.r.o., U Mostu
590, 672 01 Mor. Krumlov nebo
fax: 515 321 014, nebo tel.: 737
260 794 (pí Machová). Termín
uzávìrky je 10. 12. 2004.
•• katalogy dom. prací, bližší info a
pøihlášku za zn 6,50 Kè. Macháèková, Nábøežní 18, Oslavany 664 12,
oslavanským doruèím za SMS
s adresou. Tel.: 607 989 177.
•• dom. práce zamìøené na více
oblastí. Slušný pøivýdìlek pro
všechny
vážné
zájemce.
Tel.:737 011 870.

•• 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.
•• zcela nezávaznì a zdarma katalog
(možno i CD) plné nabídek dom.
prací rùzných oborù pro vylepšení
Vašich pøíjmù. Možno i na HPP.
Volejte nebo zašlete Vaši adresu
SMS. Tel.: 603 788 657.

•• 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.
•• Pøijmeme spolehlivé komunik.
prac. na pozice telefonista/ka,
zprostøedkovatel/ka, OZ, manager.
Po zaprac. 18 - 40.000 Kè/mìs.
Tel.: 605 254 556.

•• 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.

Vzkazy, sdělení

•• Hledáme ty, kterým dluží
Pavel Sittl z J.Èech, Kardašovy
Øeèice. SMS na tel.: 737 407 461.
•• Prosím všechny poctivé lidi,
kteøí byli svìdky incidentu mezi
Tomášem Kohoutkem, Simonou
Hlaváèovou a mnou na Rybáøském karnevalu na Vrabèím hájku
v MK dne 10.7.04, aby se pøihlásili a poskytli jakékoliv svìdectví. Dále hledám všechny
osoby, které byly v minulosti T.
Kohoutkem napadeny a incident
nenahlásily, aby se mi rovnìž ozvaly za úèelem podání hromadné
žaloby. Dìkuji Radek Procházka,
Vémyslice, tel.: 603 757 719.

