
XX/Moravský Krumlov/ Více
jak desítka firem v Moravském
Krumlovì a jeho okolí byla v mi-
nulých nìkolika málo dnech vykra-
dena. Zmizely peníze z pøíruè-
ních pokladen a trezorù, drobné
kanceláøské vybavení i zboží ze
skladù. Celková škoda se podle
našich odhadù pohybuje kolem
pùl druhého milionu korun.
XXTolik strohá fakta, která se nám
oficiální cestou pøes tiskovou
mluvèí Policie ÈR doplnit nepo-
daøila, protože na celý pøípad
bylo až do uzavøení vyšetøování
uvaleno pøísné informaèní em-
bargo. Policií ÈR byl sestaven
speciální vyšetøovací tým, který
zkoumá, zda se jedná o organizo-
vanou skupinu, nebo èinorodého
jednotlivce.
XXZda se jedná o jednoho spo-
leèného pachatele se prozatím
nepotvrdilo. Krádeže ale mají
spoustu spoleèných indicií, které
tomu nasvìdèují. Zpravidla byly
vykradeny objekty, které jsou
v pracovní dobì hojnì navštìvo-
vány veøejností. Nìkteøí krádeže-
mi postižení podnikatelé shodnì
vypovìdìli, že pachatel musel znát
terén a zvyklosti ve firmì. Ke vlou-
páním došlo pøevážnì v noèních

hodinách a zlodìje nezastavila
ani pøítomnost hlídaèe. Pøed vnik-
nutím do objektu bylo pøerušeno
elektrické a telefonní vedení i napá-
jení zabezpeèovacího zaøízení, což
nasvìdèuje tomu, že pachatel by
nemusel být žádným nováèkem.
XX„Do našeho objektu vlezli
oknem ze stránì v zadní èásti.
Vevnitø vypáèili dveøe kanceláøe,
ve které našli klíèe od ostatních
místností a kasu. V klidu prošli zby-
tek budovy a s hotovostí odešli.
Museli dobøe znát místní pomìry.
Ještì pøesnì nevíme, co zmizelo,
budeme muset udìlat inventu-
ru.", vypovìdìl jeden z poškoze-
ných. „K nám vlezli pøes zadní
vchod, který jako jediný jsme
po prvních krádežích v okolí ne-
staèili zabezpeèit møíží. Pøed okny
svítí lampa a to jim pro pohyb po
budovì staèilo. Byli ve všech
kanceláøích, vypáèili troje dveøe,
vzali peníze z pokladny, popøeha-
zovali vìci a vytahali šuplíky.
Zmizely peníze a nìjaké drobnosti.
Poèítaèù, mobilních telefonù
a elektroniky si vùbec nevšímali“,
uvedl jiný poškozený podnikatel.
Další uvedl na adresu možného
pachatele: „Ano, vidìli jsme ve fir-

mì èlovìka nápadného svým cho-
váním. Nìkolik cizích lidí se tu
bylo ptát na práci, tìžko øíct,
jestli nìkterý z nich mohl být
zlodìjem, nebo tipaøem.“ 
XXOslovili jsme soukromou bez-
peènostní agenturu Trebi, která
v Moravském Krumlovì zpravu-
je pult centrální ochrany, zda po
opakovaných vloupáních posílili
svou èinnost. Na náš dotaz, zda
nedošlo k narušení nìkteré ze støe-
žených budov, odpovìdìl øeditel
Leoš Paseka: „Objekty, které jsou
napojeny na pult centrální ochra-
ny, jsou napadány velmi zøídka.
V souvislosti s pøípady z posled-
ních dnù došlo k narušení objektu
a výjezdu našeho pohotovostního
vozidla pouze jednou. Pachatel byl
ale vyrušen sirénou a od objektu
utekl. Vznikla škoda jen na plášti
budovy. Samozøejmì jsme urèitá
opatøení podnikli a spolupracu-
jeme s policií mìstskou i státní.“ 
XXNa zvýšený poèet krádeží re-
agovala také Rada mìsta Morav-
ský Krumlov. Na závìry jednání
jsme se zeptali místostarostky
Marie Valachové. „Z dùvodu
zvýšeného napadání objektù, jak
soukromých, tak i podnikatelských

subjektù pøistoupila Mìstská
policie k tomu, že byl zpracován
nový rozpis služeb, který nebyl
pùvodnì v plánu, s nahodilými
noèními službami, které mají
zajistit bezpeènost majetku i ob-
èanù mìsta. Tato zmìna nastala
po dohodì s Policií ÈR. Služby
jsou spoleènì koordinovány. Tento
stav byl projednáván na radì
mìsta a v zastupitelstvu.“
XXS pøihlédnutím na poèetní stav
mìstské policie v Moravském
Krumlovì nelze zajistit služby 24
hodin dennì. Pøi nedávném zeštíh-
lení týmu mìstských strážníkù
a pøi prázdné pokladnì se dá jen
ztìží oèekávat, že míra bez-
peènosti ve mìstì bude zvýšena
pøijetím strážníkù nových. 
XXCo závìrem? Majitelé pod-
nikatelských i soukromých objek-
tù by nemìli podceòovat míru
rizika, které jim hrozí a mìli by
zabezpeèit svùj areál proti ne-
chtìným návštìvám. Nadcházející
vánoèní svátky, kdy øada firem
bude úplnì opuštìných, by mohly
nenechavce opìt pøilákat. K úspì-
chu z nezákonných radovánek jim
nahrává naše „zimní únava“ i lhos-
tejnost k cizím problémùm.    /mape/
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Redakce ZRCADLA
pøeje všem ètenáøùm
pohodové Vánoce
a š�astný nový rok

FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., 
Stavebně obchodní a inženýrská spol. s r.o.

Provozovna: Čajkovského 1, 616 00 Brno 
Tel.: 541 243 530, Fax: 541 243 530

Inženýrská činnost ve výstavbě,
kompletní poradenská činnost

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

Realitní činnost:
Pronájmy a prodeje komerčních objektů a pozemků
Zajiš ování znaleckých posudků a tržních ocenění 

Ostatní zprostředkovatelská činnost

RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8

664 12  Oslavany

Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

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

Přejeme všem zákazníkům
krásné Vánoce v teple domova
za našimi okny a do nového roku
hodně zdraví a osobní pohody.

PF 2005

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

TISKÁRNA
Moravský Krumlov Děkujeme našim zákazníkům

za přízeň v roce 2004.
a přejeme všem mnoho osobních
i pracovních úspěchů v roce 2005.

/Region/ V nedìli 5. prosince probìhla v Brnì stávka malovi-
naøù, kterou uspoøádala tzv. Kravihorská republika. Ta vznikla
pøedevším jako recese, ale akce byla mínìna vážnì. Dvì stovky
demonstrujících vinaøù z Jižní Moravy s transparenty, posíleni
vínem a ozbrojeni lidovými písnìmi, chtìli touto akcí upozornit
na neúmìrnou administrativu v tomto odvìtví. Podle demonstru-
jících se díky novým vyhláškám a zákonùm stali administrativními
štvanci a lovnou zvìøí pro celníky. Podepisovala se i petice, která
usiluje o zmìnu vinaøského zákona. Nejdøíve se budovaly sklepní
ulièky a teï vinaøi sklepy zavírají, aby nemìli problémy s celníky.
Tento stav se také odrazí na vybudovaných cyklistických stezkách,
kde naruší ideu obèerstvení pro turisty.

K situaci se vyjádøil i europoslanec Vladimír Železný „Ve vztahu
k Evropské Unii jsme bohužel podepsali omezení, která jsou ne-
praktická. Mìli bychom mít odvahu zahájit jednání s EU, ve kterém
bychom obnovili podmínky, za kterých jsme vstoupili. Je to velký
politický úkol. Nejjednodušší øešení je úprava zákona novelou, tzv.
„krátká novela“ na zvýšení kvóty, která spadá do volné výroby
malého vinaøe. Nikoli 500 litrù, to je nesmysl, toto množství vypije
on sám s rodinou za tøiètvrtì roku. Jestliže má saturovat vinaøské
stezky, které stály miliardy, musí se množství zvýšit. Oprávnìný
požadavek je 2.000 litrù. To není žádná míra, z hlediska výroby vína
se nejedná o malovýrobce, ale minivýrobce. Velká firma vyrobí pùl
milionu litrù vína roènì, 500 nebo 1.000 litrù je legrace. O tom se
nemá z hlediska celního výbìru a daní cenu bavit. Øešením je
paušální kolkování. Jen výbìr a udržení celního molochu je dražší.
Celníci budou mít ménì práce, ale a• se vìnují padìlkùm, tam se
nikomu z nich nechce, do tìch brlohù na tržištích. Vinaø je pro nì
mnohem zranitelnìjší. To, že jsme na malé vinaøe poštvali celníky,
považuji za nehoráznost.“                                                   /mask/

Na vinaře
poštvali celníky

Tajemný fantóm nad Krumlovem



XX/Moravský Krumlov/ Pøed
èasem jsme uveøejnili èlánek
pøibližující situaci zamìstnancù
v Hutních Montážích Moravský
Krumlov, pøedevším z pohledu
odborové organizace. Na naši
nabídku k možnosti vyjádøení se
k souèasnému stavu smìøovanou
na vedení firmy zareagoval gene-
rální øeditel PBS Tøebíè Ladislav
Houžva, který vysvìtlil:
XX„Od 1. ledna 2005 zaène
v Moravském Krumlovì vyrábìt
První brnìnská strojírna Tøebíè,
akciová spoleènost, která koupila
výrobní prostory a zaøízení od Hut-
ních montáží Ostrava. To je suché
konstatování skuteènosti úøední
øeèí. Asi bude potøeba celou
záležitost vysvìtlit a zaèneme
dùvodem, proè se tak stalo. V pos-
ledních dvou, tøech letech jsme
byli svìdky øady zmìn a usilov-
ného hledání Hutních montáží
Ostrava v Moravském Krumlovì.
Pøipomeòme si snížení stavù
zamìstnancù zhruba pøed rokem,
ménì viditelné z venku byly asi
vnitøní reorganizace a možná
jsme si všimli nìkolika støídání
na postu øeditele. HMO je z vìtší
èásti montážní firma, sídlo a ve-
dení je v Ostravì, postupy øízení
a problémy montážní firmy nej-
sou úplnì shodné s výrobou.
Potøebných zmìn pøedevším v eko-
nomice nebylo dosaženo. Lidé,
kteøí o Krumlovu rozhodovali
a vìnovali mu své úsilí, ztratili
potøebnou sebedùvìru a optimis-

mus. A tak se jim asi nelze divit,
že se rozhodli své aktivity v Krum-
lovì ukonèit. Znaèka HMO v Mo-
ravském Krumlovì definitivnì
konèí. Byla to éra jedné generace
nadšencù, možná neuškodí
pøipomenout si pár jmen. Úplnì
na zaèátku stáli  pánové Josef

Veèeøa, Josef Hejlek, Antonín
Burian a Miloš Hrdina, k nimž se
pøidali Josef Janda, Bohuslav
Peøina, František a Vladimír
Padrtové, øeditelem byl Augustin
Václavek, jeho zástupcem Josef
Schnabl, dalším øeditelem byl
František Jelínek, Arnold Gerst-
ner a po nìm Pavel Drahozal.
K  významným zamìstnancùm
patøili Jan Fiala, paní Jana Pela-
jová, Ivan Kratochvíl,  Miroslav
Kašpárek, Arnošt Komárek,
Jaroslav Macháèek, Jiøí Peøina,

Milan a Mojmír Vališové, Pavel
Jelínek a další. Doufám, že se na
mne žijící nebudou zlobit za to, že
jsem je jmenoval, nebo že jsem
na nìkterého kamaráda zapomnìl.
XXA co dál? Majitel HMO, in-
vestièní spoleènost JET, koupila
letos v létì i spoleènost PBS

a nabídla lidem z vedení PBS
možnost využít zkušenosti a roz-
šíøit stávající kapacitu v Tøebíèi
o  Moravský Krumlov. Z Krumlova
a okolí totiž do Tøebíèe dennì
dojíždí hned nìkolik bývalých
zamìstnancù HMO Moravský
Krumlov, kteøí tuto spoleènost
spolehlivì a úspìšnì vedli mezi
lety 1995 a 2000. Po provìøení
skuteèného stavu a jednání o cenì
došlo mezi PBS a HMO k do-
hodì o odkoupení celého areálu
vèetnì technologického vybavení.

Výroba bude na poèátku zcela
jistì pokraèovat v ocelových
konstrukcích. Kontrakty na první
pololetí jsou vìtšinou již uzavøe-
ny. Postupnì pak budou v Krum-
lovì vyrábìny i jiné výrobky,
v každém pøípadì však svou pod-
statou pùjde o zámeènické a svá-
øeèské práce. V Krumlovì zù-
stane pøibližnì 230 spolupracov-
níkù, jsou to bez výjimky bývalí
zamìstnanci HMO.
XXK 1. lednu vznikne v Krumlovì
samostatný provoz, v jeho èele
budou dva øeditelé, pan Josef
Maštalíø, který povede výrobu
a související technické útvary
a pan Petr Sýkora, který povede
obchod. Ostatní služby bude pro
tento provoz vykonávat tøebíèské
centrum PBS. Možná to vypadá
na docela š•astný konec, není to tak
docela pravda. Kupní smlouva
mezi PBS a HMO umožòuje tuto
smlouvu, zjednodušenì øeèeno,
ukonèit do 30. èervna 2005. Pokra-
èování výroby po tomto datu je
podmínìno dobrými ekonomic-
kými výsledky. Všem staronovým
spolupracovníkùm to bylo øeèeno.
Žádné zázraky, ale kvalita, po-
ctivost, šetrnost a souèasnì neto-
lerovat ani jinému spolupracov-
níkovi nìco jiného, co by celek
a tím nás ostatní poškozovalo. 
XXZámìrnì používám jako u Ba•ù,
oslovení spolupracovník, doufám
že to všichni chápou jako šanci
a nabídku ke spolupráci pro 230
lidí.“ dodal Ladislav Houžva.    /jak/

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

OČNÍ OPTIKAOČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELALUDĚK KŘEPELA

Poliklinika APEX
Znojemská 235

Moravský Krumlov 
po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdrav. střed.)

Nádražní 526
Hrušovany nad J.

po-pá 800 - 1630

• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH  
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

• KE KAŽDÝM BRÝLÍM NAD 2.000 Kč
polarizační brýle zdarma

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

Zveme Vás do prodejny

BBEENNEE
J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

U nás

ušetřít
e !
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ÈALOUNICTVÍ
Vítězslav STIX
OPRAVY A VÝROBA

čalouněného nábytku
čalouněných dveří

čalouněných autosedadel

Výroba KVALITNÍCH
zdravotních matrací

válend
(Vše na míru a přání zákazníka)

nám. T.G.M. 43 (ve dvoře)
Moravský Krumlov

telefon: 603 834 998

500 vzorù
potahových látek

JOSEFJOSEF REITERREITER
TTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍTTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍ

VVÝÝRROOBBAA
EEUURROOOOKKEENN,,

DDVVEEØØÍÍ,,
NNÁÁBBYYTTKKUU

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

ČLEN KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR
Bc. Miloš BAUER

daňový poradce evid. číslo 3802

nabízí:
vedení účetní a daňové evidence
účetní a daňové poradenství
zpracování daňových přiznání
odklad daní z příjmů

Trstìnice 253, 671 71 Hostìradice
Tel.: 723 031 141

DO KONCE ROKU VELKÁ VÁNOČNÍ SLEVA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ!

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, Dukovanech a Vedrovicích.

Kontakt: Pavel Jech, tel.: 603 961 912,
jech.pavel@centrum.cz, www.yamahaskola.cz

Učení je radost

Místo Hutních montáží bude První brněnská strojírna

XX/Miroslav/ Zastupitelstvo
mìsta schválilo novou obecnì
závaznou vyhlášku mìsta o míst-
ním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù.
XXPro obyvatele to bude z dùvodu
dvou zásadních zmìn znamenat
zvýšení ceny. Od 1. kvìtna došlo
u likvidace komunálního odpadu
ke zvýšení DPH z 5 na 19%. Letos
mìsto vèasnou platbou uhájilo 5%
DPH. V pøíštím roce musí uhradit
DPH v plné výši. Navíc z každé
uložené tuny odpadu je povinna
firma odvést státu daò zvýšenou
o 100 korun. Za dva roky dojde
ke zvýšení o dalších sto korun. Na
zvýšení ceny nemá mìsto ani svo-

zová firma žádný vliv. Jde o odvod
do státní pokladny a musí ho
zaplatit všechny firmy zabývající
se likvidací domovního odpadu.
XXV Miroslavi byl schválen po-
platek 340 korun na osobu a rok.
Skuteèné náklady èiní 390 korun.
Mìsto Miroslav uhradí rozdíl 50
korun roènì za každého obèana ze
svého rozpoètu. Jak øekl místo-
starosta Roman Volf: „Velkým
pøínosem ke zlepšení ekologie ve
mìstì je provoz sbìrného dvora
na ulici Brnìnská v areálu firmy
A.S.A., který je dotován z rozpoè-
tu mìsta a obèané Miroslavi zde
mohou bezplatnì ukládat velkoob-
jemový odpad, lednièky, televizo-
ry, zbytky barev, øeditel, pneu-
matiky, akumulátory a podobnì.

Službu budeme nadále podporovat,
protože se výrazným zpùsobem
snížil poèet èerných skládek ve
mìstì. Dalším pozitivním krokem
byla instalace separaèních kontej-
nerù na sklo, papír a plasty. Po
poèáteèních problémech s tøídì-
ním se situace ustálila a funguje
celkem v poøádku. Odpady jsou
likvidovány pøes firmu EKOKOM.
Z výnosù je hrazen pronájem a
opravy separaèních kontejnerù.
Zejména u plastù jde o velké èíslo,
protože plný kontejner PET lahví
má hmotnost cca 30 kilogramù.
Komunálního odpadu bylo odve-
zeno 492,5 tun a po ulicích sme-
teno strojovì èi ruènì na 45 tun.
Ve spolupráci s firmou EKOKOM
jsme také organizovali akci „Tonda

Obal na cestách“, kde se dìti 1.
stupnì základní školy zábavnou
formou uèily, jak se chovat ekolo-
gicky a správnì tøídit odpad. Naše
mìsto je také provozovatelem
skládky, kde mohou obèané mìsta
uložit stavební su•. Každoroènì
organizujeme tzv. železný víkend,
kdy se obèané mají možnost zba-
vit nepotøebného železného šrotu.
Výtìžek byl vìnován napøíklad
na opravu hlavy hráze rybníka
v Ramoši, vybudování dìtské hrací
sestavy v zámeckém parku, èi
zakoupení drtièe zahradního
odpadu, který je možno zapùjèit
na SMM. Ochrana životního
prostøedí je jednou z priorit
vedení mìsta a je jí vìnována
trvalá pozornost“. /mask/

Likvidaci odpadů prodražuje DPH a poplatky státu

Ubude nezaměstnaných?
XX/Miroslav/ Vedení miroslavské radnice se aktivnì snaží o zajištìní
pracovních pøíležitostí pro obyvatele mìsta . Již nyní jsou v plánu dvì
místa, které pøipadají v úvahu pro vybudování dvou nových závodù.
Jak øekl starosta Augustin Forman: „Jednou z lokalit je stávající
prùmyslová zóna místnì zvaná Cihelna. O tìchto pozemcích jednáme
s rakouskou firmou, která se zamìøuje na pøesnou strojírenskou
výrobu. Jde o pøesné øezání plazmou, a v plánu je z poèátku zamìst-
nanost kolem 30 lidí. Druhou lokalitou je pozemek mezi Statkem
Miroslav a èerpací stanicí Benami. Zde jednáme opìt s rakouskou fir-
mou Websinger, která vyrábí zdravotnické pomùcky. Jde o nerušivou
sterilní a sanitaèní výrobu, jak jsme ji vidìli pøi naší první návštìvì
v domovském závodì. Zde by mìly být zamìstnány pøedevším ženy
v celkovém poètu kolem tøiceti.“ Jelikož plánovaný podnikatelský
zámìr v objektu bývalé Fruty souèasného majitele je v nedohlednu, je
zahájení jednání s pøípadnými investory v Miroslavi pøínosné.     /jak/

Pomoc Tatrám
XXMìstské lesy Moravský Krumlov s.r.o. pøispìly èástkou  5.000 Kè
na konto Tatranského národního parku. Finanèní dar bude použit
na obnovu tatranských lesù znièených nedávnou vichøicí. Peníze byly
uvolnìny mimoøádnì a nebude krácen pøíspìvek Mìstských lesù
na rozvoj kultury a drobné opravy památek ve mìstì.       /Ptáèek MK/

Dotace na rybník Réna
XX/Miroslav/ V tìchto dnech byla mìstu Miroslavi potvrzena dotace
ze Státního fondu životního prostøedí ve výši 13 milionù korun na projekt
odbahnìní miroslavského rybníka v lokalitì Réna. Celkové náklady
na renovaci dosáhnou 17 milionù, zbývajících dvacet procent bude
hradit mìsto z vlastních prostøedkù. Tento rybník v katastru mìsta
Miroslavi plní funkci retenèní nádrže a zároveò je ochrannou lokalitou
pro hnízdìní ptákù. Místostarosta Roman Volf k tomuto øekl: „Mìlo
by být odvezeno zhruba 50 tisíc m3 bahna, takže po odbahnìní by se
zvýšila jímací kapacita tohoto rybníka pro pøípadnou pøívalovou vlnu
povodní. Základní práce by mìly zaèít ještì teï v zimì, aby se
zabezpeèily pøíjezdové cesty. Vypouštìt se bude až v jarních mìsících
z dùvodu rybí osádky. Nízké teploty by mohly zpùsobit, že by se ryby
nemusely aklimatizovat v novém prostøedí a zimu úspìšnì pøežít.
V rámci prací bude provedena i oprava hráze a pøepadu. Souèástí ryb-
níka bude i vybudování mokøadu s propustnou hrází.“              /mask/

Prodejna
Prosiměřice 43

tel.:  515 334 796
po-pá 07.00-11.00

13.00-17.00
so 07.00-11.00

Práče Kyjovice

Znojmo

MK
Prodejna

PROSIMĚŘICE

KUŘECÍ STEHNO
chlazené - 49 Kč/kg

KRŮTÍ MARINOVANÉ MASO
cena - 44 Kč/ 500g

HORNÍ KRŮTÍ STEHNO
chlazené (kýta) - 59 Kč/kg

vč. receptu na přípravu sváteční svíčkové
velmi chutné též jako pečínka se zelím a knedlíkem

KRŮTÍ KRKY
mražené - 33 Kč/kg

vynikající jemné maso vhodné na přípravu svátečních
polévek, rizota, paprikášů, nebo k pečení i ke smažení

v trojobalu. Recept pro labužníky na prodejně.

Krásné prožití vánočních svátků
a š astný nový rok 2005.

AKCE

Pronájem nebytového prostoru
Mìsto Miroslav hodlá pronajmout nebytové prostory v pøízemí

domu è. popisné 182 na ul. Kostelní v Miroslavi (døíve lékárna
v pøízemí budovy zdravotního støediska) o celkové výmìøe 111,3 m2

a za tímto úèelem vyhlašuje výbìrové øízení. Hodnocení nabídek
bude posuzováno dle tìchto kritérií: 
1. výše nájemného
2. vytvoøení pracovních míst
3. podnikatelský zámìr (s ohledem na stávající využití objektu)

Nejnižší nabídka nájemného mùže èinit 408,- Kè/1m2 za rok.
Nájemce dále hradí zálohy za služby: topení, osvìtlení, úklid atd.

Prohlídka objektu možná za úèasti zástupce mìsta po telefonické
dohodì. Bližší informace poskytne místostarosta mìsta pan Volf,
telefon: 515 333 201.

Svoje nabídky pøedkládejte nejpozdìji do 30. 12. 2004 do 1200

hod. na podatelnu MìÚ v Miroslavi, popø. zašlete poštou na adresu
Mìsto Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav. Obálku  oznaète
heslem „SOUTÌŽ - NÁJEM“.

foto: mape



Komín v bývalém Lacrumu byl odpálen

XX/Moravský Krumlov/ Tovární
komín v areálu bývalého závodu
Lacrum - jedna z dominant
Moravského Krumlova - je už

minulostí. Ve ètvrtek ho odstøelil
øízenou náloží pyrotechnik
Jaroslav Habáò, který byl povì-
øen provedením. Po šesti sekundách

od zøícení komína byla odstøelena
kotelna se základem. „Komín byl
v havarijním stavu, proto musel být
odstøelen. Byl naklonìn, s množ-
stvím trhlin, jevil se jako nebez-
peèný. Samotný objekt jsem
navrtával ve dvou pod sebou
jdoucích pùlkruzích tøi dny.
Jednalo se o 110 vrtù rùzných
hloubek, navíc práci komplikoval
nedostatek místa. Jednotlivé
nálože se musely pracnì propo-
èítávat. Nakonec jsem založil
kombinovanou nálož z plastické
trhaviny a pyrotechnické blesko-
vice o celkové váze 5,5 kilogramù.
Jsem spokojený, padlo to pøesnì
tam, kam mìlo. Jsem nadmíru
spokojený, protože mì varovali
støelmistøi z okolí, abych to
nedìlal, že komín je nahnutý, a
nespadne, kam má. Dopadlo to
dobøe, protože dnešním trhavi-

nám poruèíte, kterým smìrem
mají explodovat.“
XXDalší objekty, jako bývalá
kompresorovna a sklady, budou
demolovány ruènì. Uvolní se tak
místo nové výstavbì. S demolicí
dal souhlas Stavební úøad Mo-
ravský Krumlov a odstøel byl
proveden s dohledem a souhla-
sem Báòského úøadu Brno. Práce
si objednala firma T - centrum
Ing. Josef Lang jako souèasný
majitel závodu. Pøípravné práce
se prodloužily na ètyøi týdny.
Musely se ruènì odbourávat dvì
jednopatrové budovy, aby se
udìlalo místo pro bezproblémo-
vý dopad komína. „Uvažuje se o
odstøelu témìø celé hlavní
budovy, protože je v dezolátním
stavu. Vše je ještì v jednání a ve
fázi plánování.“ dodal pyrotech-
nik Jaroslav Habáò.          /mask/
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PÁLENICE
NOVĚ

OTEVŘENA
KDE:

Potraviny Vyhnálkovi
PADOCHOV

PROVOZOVATEL: Miluše Vyhnálková

OBJEDNÁVKY - INFORMACE
TEL.: 731 481 300

Pronájem nebytových prostor
Nemocnice Ivanèice, pøíspìvková organizace, nabízí prostory

k pronájmu v areálu nemocnice smìrem do ulice Široká.  Jedná se
o 9 místností v 2. NP v budovì bývalého øeditelství na ulici Široká
o celkové výmìøe 183 m2. Ostatní prostory (chodby + sociální
zaøízení) mají výmìru 53 m2 . Pøístup je z prùchodem z ulice Široká
po schodišti. Prostory jsou vybaveny elektrickou pøípojkou 220V,
rozvody vody, TUV a ÚT (centrální vytápìní), telefonní pøípojkou,
SLP rozvody pro vnitøní poèítaèovou sí•. 

Dále nabízíme prostory k pronájmu v areálu nemocnice smìrem
do ulice Široká.  Jedná se o 6 místností v 1. NP v budovì bývalého
oddìlení klinické biochemie a hematologie na ulici Široká
o celkové výmìøe 130 m2. Ostatní prostory (chodby + sociální
zaøízení) mají výmìru 38 m2 . Pøístup je vchodem z ulice Široká.
Prostory jsou vybaveny elektrickou pøípojkou 220V, pøípadnì
380V, rozvody vody, TUV a ÚT (centrální vytápìní), telefonní
pøípojkou, SLP rozvody pro vnitøní poèítaèovou sí•. 

Bližší informace podá paní Èesalová na tel.è.: 546 439 408.
Možnost prohlídky prostor dle dohody. 

XX/Znojmo/ V minulém týdnu
probìhla ve Znojmì schùzka Dr.
Vladimíra Železného se zástupci
médií. Železný chtìl zhodnotit
svou celoroèní práci pro region.
XXV letošním roce vymìnil post
znojemského senátora za køeslo
europoslance. Ke své práci v obou
tìchto funkcích pro znojemský
region uvedl: „Témat je mnoho,
co všechno jsem udìlal, nebo
neudìlal. Upozorním jen na vìci
kontinuální, které by mìly pokra-
èovat. Letmo jsem to spoèítal
a byl jsem tady za uplynulý rok
na 46 akcích. Za senátorování jsem
byl v regionu 3-4 dny v týdnu,
teï jsem tu jeden den. Jsem tu
pøedevším o víkendech, protože
ve ètvrtek v noci mám šanci odjet.
Souvisí to s prací v Evropském
parlamentu, která je èasovì ná-
roèná. Evropská unie kašle na
volièe, poslanec Evropského par-
lamentu má za celý rok pìt dní,
které má vìnovat volièùm, tzv.
žluté dny. Po našem upozornìní
to zvýšili pro rok 2005 na 12 dní.
Je to typická arogance EU. Odjíž-

dìl jsem do Bruselu jako euro-
kritik, vracím se jako euro-skeptik.
Nejlepší škola pro èeské opti-
misty je 14 dní v Bruselu, teprve
pak si uvìdomíme, do èeho jsme
vstoupili.“ øekl Vladimír Železný
obecnì. Konkrétnì k regionu dodal:
„Za zásadní vìc, proti které stále
bojujeme, je prodej padìlaného
zboží na tržištích. Není to prob-
lém jen znojemska, ale všech
pøíhranièních regionù. V porovnání
napøíklad s Chebskem, nebo oko-
lím Rozvadova, je na tom o nìco
lépe. Ten prodej tady bují rovnìž,
a to nièí budoucnost tohoto
regionu. Tìžko sem dostanete
prodejce kvalitního zboží, proto-
že kupující si mùže koupit totéž
zboží o kousek vedle u trhovce
za ménì - jako padìlek. To je vážný
problém. Dokud se nevyøeší, je
marné snít o tom, že se Znojem-
sko vrátí ke své historické úloze,
kterou hrálo vždy v dìjinách -
obchodní køižovatky a význam-
ného obchodního centra. Inicioval
jsem minikonferenci zainteresova-
ných subjektù a jejich vzájemnou

spolupráci. Setkání u jednoho
stolu probìhlo a do budoucna
snad bude Znojemsko prvním
regionem bez padìlkù. Nìkteøí
mohou namítat, proè toto levné
zboží nenechají prodávat. Nechají,
pokud nebudou mít markanty
znaèkových výrobcù. Pak a• je to
zboží jakkoli levné.
XXV oblasti vinaøství mým
posledním aktem jako senátora
bylo zpravodajování vinaøského
zákona. Upozoròoval jsem na
nesmyslný útok proti malým
vinaøùm. V jiném odvìtví, v cha-
ritì to bylo - pøipomenu, že stále
bìží projekt mého financování
charitativních záležitostí. V sou-
èasné dobì úroveò charitativních,
kulturních a jiných pøíspìvkù
vysoce pøesáhla pìtiletý plat
senátora. A pokraèuji dále. Jeden
projekt považuji za dùležitý
a jednáme o nìm na úrovni EU.
Je to resocializace a návrat iden-
tity zamìstnankyním zaøízení
èervených srdíèek. Je to vážný
sociální problém stovek mladých
žen, které jsou importovány

z ciziny. Problém je to složitý
a vyžaduje hodnì úsilí, uvést je
do normálního života. Namátkou
pøipomenu, že na Znojemsku je 55
tìchto zaøízení. Iniciátorem projek-
tu byla Katolická Charita Znojmo,
a my s nimi spolupracujeme.“
XXK investièní pøipravenosti
regionu Vladimír Železný  uvedl:
„Základním problémem je, co na
Znojemsku po vstupu do EU.
Není to drama a Znojemsko se
zaèíná probouzet. Znojemsko
dosud ze sebe nevydalo velké
a zásadní projekty do fondù EU.
To považuji za zaspání. Jižní
Morava je liknavá. Èekáme na
projekty, a teï už to umíme, aby-
chom je mohli lobbingovì prota-
hovat byroktatickou strukturou
EU a urychlovat je tak, jako to
dìlají Maïaøi. Projekty ale nejsou.
Je to výzva pro agentury, vymýš-
let a nabízet je. I podané projekty
jsou nedostateènì pøipraveny. Je
to nepøipravenost. Pøiveïme sem
odborníky z EU, kteøí mají zkuše-
nosti a za prosazení kvalitního pro-
jektu dostanou svoji odmìnu.“ /jak/

Železný bojuje s padělky na tržnicích

„Jeden svět“ na gymnáziu
XXStudenti Gymnázia v Moravské Krumlovì se v letošním roce zaèali
scházet ve volných odpoledních, aby si rozšíøili obzor, dozvìdìli se
netradièním zpùsobem nìco o svìtì kolem, i o sobì samých.
XXV rámci besedy o emigrantech, imigrantech a rozvojové pomoci se
na chvíli stali pøíslušníky rùzných zemí (Nìmecko, ÈR, Súdán…) a
podle své státní pøíslušnosti také dostali obèerstvení, bohaté, skromné
… nebo nic. „Kouknìte na ty boháèe!“ „To je hrozný, být chudý.“ „Já chci
být Nìmka!“ „Cítím se trapnì…“  To byly první reakce. Ve škole svaèina
skonèila obecným dìlením, ale jak to funguje ve skuteènosti? A jak tenhle
problém øešit do budoucna? To byly jen dvì z otázek, které akce pøinesla.
XXCo víte o skinheads a neonacismu? Jak se projevují naši „nácci“?
Co policie a soudy? Další zajímavé téma, další beseda. Hodnì foto-
grafií, èasopisy. Host Jaroslav Valùch, který se zabývá monitoringem
neonacistického hnutí a pracuje pro „Èlovìka v tísni“ pøi ÈT, odpovídal
na dotazy velmi kompetentnì. Dùležitou souèástí obou besed byly
dokumentární filmy, které v rámci projektu "Jeden svìt" poskytla
škole humanitární organizace "Èlovìk v tísni" pøi ÈT. Finanèní pod-
poru získala naše škola od MÚ Mor. Krumlov na základì projektu
zpracovaného na škole. A protože studenti hodnotili obì akce velmi
pozitivnì a v zásobì máme další zajímavé filmy i aktivity týkající se
napø.rasismu nebo lidí na okraji spoleènosti, budeme v besedách
urèitì pokraèovat.          PaedDr. Lenka Faltýnková, Gymnázium MK

V Tulešicích byli četníci

XX/Tulešice/ V tomto týdnu se na krátko usídlil štáb Èeské televize
Brno v Tulešicích a Tavíkovicích na natáèení tøetí série Èetnických
humoresek. Jedná se o oblíbený seriál režiséra Antonína Moskalyka
pojednávající o muži z brnìnské èetnické pátrací stanice, který øeší
vážné, veselé, tragické i smìšné kriminální pøípady z doby první repub-
liky, kterého ztvárnil herec Tomáš Töpfer v úloze vrchního strážmistra
Arazima. I pøes velké vytížení štábu si na nás udìlala èas vedoucí pro-
dukce Darina Levová a sdìlila: „V interiéru zámku natáèíme díl nazvaný
Formule, který je sedmý v tøináctidílném pokraèování. Zde v Tulešicích
jsme našli prostøedí z psychiatrické léèebny. V dnešní dobì se najde
málokterý objekt, který by splòoval prostøedí tøicátých let. Máme tady
zaøízenou vyšetøovnu, pokoje pacientù a kanceláø.“ O pár kilometrù dále,
v obci Tavíkovice se natáèely exteriéry s auty a zatýkání, šlo o akènìjší
scény. Natáèení seriálu by mìlo trvat až do poloviny roku 2006
a vysílat by se mìlo zaèít na podzim téhož roku. /jak/

ZRCADLOZRCADLO

Ve dnech
od 22.12. do 2.1.

REDAKČNÍ
DOVOLENÁ

Inzerce a náměty
na záznamník:

515 321 137

foto: jak

foto: mask
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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

úússppěěššnnoosstt     --     9988%%
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

SPECIALISTA
v  oblasti  vymáhání  pohledávek

CENY KLESAJÍ - RYCHLOSTI STOUPAJÍ

SelfNET Basic
200 kbps / 90 kbps* - 587 Kč bez DPH 19% (699 Kč vč. DPH)

2 e-mailové schránky o velikosti 10 Mb.

SelfNET Lite
600 kbps / 150 kbps* - 992 Kč bez DPH 19% (1.180 Kč vč. DPH)

5 e-mailových schránek o velikosti 10 Mb.

SelfNET Office
1,2 Mbps / 250 kbps* - 1.504 Kč bez DPH 19% (1.790 Kč vč. DPH)

10 e-mailových schránek o velikosti 10 Mb a web-hosting Basic
* rychlost zpětného směru (od uživatele) • ceny platí pro všechny uživatele kabelové televize
• aktivační poplatek: 0 Kč • instalační poplatek: 1 Kč (smlouva na dobu minimálně 12 měsíců)

SELF servis, spol. s r.o., Pálavské nám. 11, Brno, tel.: 533 383 333
DOHLEDOVÉ CENTRUM: služba 24 hodin denně, tel.: 533 383 383
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Firma se stoletou pekaøskou tradicí pøeje
všem svým zákazníkùm a zamìstnancùm
krásné a klidné Vánoce
a mnoho štìstí do novévo roku.

Moravský Krumlov
• nám. TGM 40, tel.: 515 322 208
• Znojemská 241, tel.: 515 324 746
Znojmo
• Pøímìtice 520, tel.: 515 288 406

PF 2005 Pøíjemné prožití
vánoèních svátkù,

mnoho úspìchù v osobním
a pracovním životì

a š•astnou cestu s naší
dopravní spoleèností

v roce 2005 pøeje

Znojemská dopravní
spoleènost Psota, s.r.o.

Dìkujeme všem
svým zákazníkùm
za projevenou
dùvìru v roce 2004.
Pøejeme krásné
prožití Vánoc
a do nového roku
mnoho zdraví
a úspìchù.

PAVEL

NOVOTNÝ

T.G.M. 44
672 01  Mor. Krumlov Tel.,fax: 515 322 236

KKOOLLAA  -  SSPPOORRTT  -  SSEERRVVIISSKKOOLLAA  -  SSPPOORRTT  -  SSEERRVVIISS

CYKL SERVISCYKL SERVIS
Klidné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2005
hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů

přeje všem svým zákazníkům

LIBUŠE NESVAČILOVÁ
PRÁDELNA, ŽEHLÍRNA
Jiráskova 634 (budova DPS), MK

tel.: 608 384 083

OF JIŘÍ JETMAR
Pionýrská 536, M. Krumlov

tel.: 515 323 988

Veselé a š astné Vánoce
a úspěšný nový rok 2005
všem svým zákazníkům

přeje

Našim zákazníkùm
posíláme podìkování za pøízeò.

Pøejeme jim krásné
a spokojené Vánoce

a v novém roce jen vše dobré.

Za RÁJ DÌTÍ
Jana Ukropová a spol.

nám. TGM 44, M. Krumlov, tel.: 515 324 235

Lubomír Šedrla
PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

nám. TGM 47, M. Krumlov
tel./fax: 515 322 372

Pøíjemné prožití vánoèních
svátkù, hodnì zdraví, štìstí

a spokojenosti v novém roce
pøeje kolektiv prodejny

Alena VÍTŮ
Českomoravská

stavební spořitelna

přeje všem svým klientům
klidné prožití Vánoc,

pevné zdraví a mnoho štěstí,
lásky a pohody v roce 2005.

Knížecí dům, nám. TGM 40, MK
tel.: 515 321 246, mobil: 603 327 050

Veselé Vánoce
a š•astný nový rok 2005

Krumlovská 30, 66491 Ivanèice
tel./fax: 546 452 948

e-mail: avtom@volny.cz
www.tipcars.com/cz/laukar

KVĚTINÁŘSTVÍ
MARKET JANA

Znojemská 386, M. Krumlov
tel.: 515 322 070

vánoční stromky • vánoční vazba • ozdoby

Krásné chvíle Vánoc
prožité u voòavého stromeèku

a mnoho štìstí a pohody
do nového roku.

Obchodní místo Moravský Krumlov
nám. T. G. Masaryka 41, tel.: 515 266 441-4GE Capital Bank, a.s.

DÌKUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKÙM
ZA PROJEVENOU DÙVÌRU
V UPLYNULÉM ROCE
A DO NOVÉHO ROKU 2005
PØEJEME MNOHO ZDRAVÍ,
ŠTÌSTÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPÌCHÙ.          OSP spol. s r.o., Moravský Krumlov
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podlaháø MATÌJKA Bohumil
Jamolice 137, tel.: 515 322 186

Krásné prožití vánoèních svátkù,
š•astný nový rok 2005

a mnoho osobních a pracovních úspìchù

IVANČICE, V OLŠÍCH 1
tel./fax: 546 434 370, tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

PPøøeejjeemmee  ssvvýýmm  zzáákkaazznnííkkùùmm  aa  oobbcchhooddnníímm  ppaarrttnneerrùùmm
ppøøííjjeemmnnéé  pprroo��iittíí  vváánnooèènníícchh  ssvvááttkkùù,,  hhooddnnìì  zzddrraavvíí,,  ššttììssttíí

aa  ssppookkoojjeennoossttii  ppoo  cceellýý  rrookk  22000055..

KOUPELNOVÉ STUDIO     o.z.AAXXIISS,,,,
SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní 394 (areál OSP), tel.: 515 324 609

Všem svým zákazníkùm
a obchodním partnerùm

dìkujeme za dùvìru, pøízeò a spolupráci.

Pøejeme Vám, aby rok 2005 byl pro Vás rokem
š•astným, plným pohody, zdraví

a pracovních a osobních úspìchù.

BLAHETEK JOSEF
PEKAŘSTVÍ - CUKRÁŘSTVÍ

Růžová 160, Moravský Krumlov
tel.: 515 324 861

přeje všem svým zákazníkům
sladké prožití vánočních dnů

a do nového roku 2005
pevné zdraví, hodně štěstí

a osobní pohodu.

JIŘÍ BLOUDÍČEK - KLEMPÍŘSTVÍ
PRODEJ • MONTÁŽ

U mostu 588, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 417

Všem svým zákazníkům přeje
příjemné prožití vánočních dnů

a vše nejlepší do nového roku 2005.

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39
tel./fax: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

Krásné prožití Vánoc
a v novém roce 2005

pevné zdraví a hodnì štìstí.

přeje svým zákazníkům
krásné vánoční svátky
a mnoho zdraví, štěstí
a pohody v roce 2005

Butique elegance
Miroslav, nám. Svobody 14, tel.: 515 333 328

Hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2005
přeje kolektiv firmy ing. V. Hladíkové

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

MĚSTSKÁ POLICIE
MORAVSKÝ KRUMLOV

přeje všem občanům našeho
města š astné a veselé prožití

vánočních a novoročních
svátků v poklidné atmosféře

a kruhu rodinném

Jsme tu pro Vás!

JAN PRUSTOMÌRSKÝ
- aplikace hydroizolaèních systémù -

Bøízova 253, Moravský Krumlov
tel.: 605 153 504

Příjemné prožití Vánoc,
do nového roku pevné zdraví,
štěstí a osobní pohodu přeje

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12, Ivančice, tel.: 546 435 429

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639, M. Krumlov, tel.: 515 323 320

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7, Dolní Kounice, tel.: 546 421 910

Klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2005

hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů

přejí všem svým zákazníkům

POHODU A SPOKOJENOST
V KA�DÉ MINUTÌ

NOVÉHO ROKU 2005
VÁM PØEJE

LADISLAV ŠTULÍK
KAMIONOVÁ DOPRAVA
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Lubomír  VALDA -  Stavební  firma

Stavební firma Lubomír Valda - Tulešice 4
tel.: 515 338 381, mobil: 603 24 95 94

fax: 515 323 701, e-mail: valdalub@volny.cz

Pøíjemné a klidné prožití
vánoèních svátkù

a hodnì úspìchù v roce 2005
pøeje

Jednota, spotřební družstvo Moravský Krumlov
děkuje svým zákazníkům a členům družstva 
za uskutečněné nákupy na našich prodejnách.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s našimi
službami, hodně zdraví, osobních a pracov-
ních úspěchů v roce 2005.

tel.: 515 324 222 mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055 e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR

přeje příjemné
prožití Vánoc
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti
v roce 2005

Kservis
Dům služeb

Němčice 299, Ivančice
tel.: 546 434 124

777 725 152

PPFF    22000055

WHC therm, s.r.o.
Dr. Odstrèila 51, Mor. Krumlov

tel./fax: 515 322 331

pøeje svým zákazníkùm
veselé Vánoce

a do nového roku
hodnì štìstí, zdraví

a spokojenosti.

Příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně zdraví,

štěstí a osobní pohody
přeje svým klientům a zákazníkům

MILAN VYŽRÁLEK
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Miroslavské Knínice 114

671 72  Miroslav
tel.: 604 897 231, 515 333 628

Zvláštní poděkování patří zaměstnancům
drůbež. závodu PROMT a.s. Modřice

za projevenou důvěru na cestách.

Krásné prožití
vánoèních svátkù

a vše nejlepší
v roce 2005 pøeje

JAN ŠIMŠA
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Rybnièní 8, Miroslav
tel.: 515 333 623, 602 787 745

ÚÈETNICTVÍ
BUREŠOVÁ Vlasta

Pionýrská 532, Mor. Krumlov
tel.: 515 323 398, 728 728 619

pøeje všem svým klientùm
pøíjemné prožití vánoèních svátkù

a mnoho úspìchù
v roce 2005

Vlkovská 334, Velká Bíteš, tel.: 556 502 211
Provozovna Znojmo: tel.: 515 220 357

přeje krásné prožití
vánočních svátků
a vše nejlepší
do nového
roku 2005

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

BAZÉNY VALLA
Palackého 104, M. Krumlov,

T/F: 515 324 646, 515 322 993,
mobil: 777 123 750

Krásné svátky vánoèní
a do nového roku

hodnì zdraví, štìstí
a pohody

OČNÍ OPTIKA
Šárka Kocandová
Palackého nám. 43
Ivančice
tel.: 546 437 116

Ivančice • Třebíč • Brno • Velké Meziříčí

Krásné prožití svátků vánočních
a mnoho krásných dnů

v novém roce 2005

Příjemné prožití Vánoc
a mnoho zdraví a úspěchů
v novém roce přeje svým

zaměstnancům
a obchodním partnerům

firma
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Krásné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v novém roce přeje

mistr kominický Karel Kučera
s rodinou a svými kominíky.

AUTORIZOVANÉ KOMINICTVÍ
KAREL KUČERA

Pod zámkem 20, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 114, 603 499 126

FATO HLAVÁÈ - HLADKÝ
voda - topení - plyn
Palackého 57, Moravský Krumlov
tel.: 606 704 379, 606 724 449

Krásné pro�ití svátkù vánoèních,
mnoho štìstí, zdraví a spokojenosti

po celý nový rok 2005.

Krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2005

hodně zdraví, štěstí 
a osobních úspěchů

přeje všem svým příznivcům

hudební skupina

STONE
www.skupina-stone.com

e-mail: skupina-stone@seznam.cz
kontakt: Karel Kameník, tel.: 775 668 456

FIRMA GOLD BODE s.r.o.
Moravský Krumlov

HOTEL EPOPEJ
VÁS SRDEÈNÌ ZVE NA

SILVESTR
2004

OD  17.  PROSINCE

NOVÌ  OTEVØENÁ  

DISKOTÉKA
MUSIC  CLUB  EPOPEJ

hotel  Epopej  Moravský  Krumlov

VELKÝ  BAR
ATRAKTIVNÍ  PROSTØEDÍ

KA�DDÝ  TÝDEN  ZAJÍMAVÉ  AKCE
NOVÝ  DJ

Otevøeno:
pátek  a  sobota  od  20.00  hodin

CENA: 250 Kè vèetnì VEÈEØE
ZAÈÁTEK VE 20.00 HODIN

Vedení firmy a personál vìøí, že s námi strávíte
pøíjemné chvíle a k Vaší dobré náladì pøispìje

kvalitní hudba a pøekvapení.

Hezké prožití vánočních svátků
plné pohody a porozumnění
a do nového roku
hodně zdraví a štěstí
přejí všem zaměstnanci
firmy

Okružní 395, Moravský Krumlov, tel.: 515 322 220, 515 322 260, 602 706 348

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé České republiky s pojištěním proti úpadku
ČEDOK • MEGA TRAVEL • ALEXANDRIA • EXIM TOURS • SUNNY DAYS • INGTOURS • VIAMARE

GALATEA • VHT • ANCORA • TIPATOUR • HELLAS TOUR • VICTORIA • FIRO TOUR  • VOMA • A DALŠÍ

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov

tel.: 515 321 044, mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118, e-mail: tmktravel@seznam.cz

po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30, pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

NEŠETŘETE  NA  SOBĚ,
ALE  NA  DOVOLENÉ

zapla te zálohu na Vaši dovolenou
a budete překvapeni,
kolik můžete ušetřit.

Ve dnech od 22.12. do 2.1. kancelář uzavřena - dovolená

Firo tour až - 9% při zaplacené záloze 50% do 28.2.2005

Sunny Days až  - 20% při zaplacené záloze  50%  do 30.4.2005 

Exim tours až - 14% při zaplacené záloze 50% do 31.1.2005      

Alexandria - 8% při zaplacené záloze 50% do 31.1.2005

Ancora - 12% při zaplacené záloze 50% do 31.1.2005
- 8% při zaplacené záloze 50% do 31.3.2005

B & K Tour - 6% při zaplacené záloze 30% do 28.2.2005

Čedok až - 13% při zaplacené záloze 30% do 31.3.2005

Voma až - 6% při zaplacené záloze do 4.3.2005

Krásné vánoční
svátky plné pohody
a splněných přání
a v roce 2005
báječnou,
nezapomenutelnou
dovolenou
přeje
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Vánoční slovo starostůZeptali jsme se: Mgr. Jany Heřmanové, ředitelky DDM v Ivančicích

XXS øeditelkou DDM jsme mimo
jiné hovoøili na téma drog mezi
dìtmi a mládeží a o jejich možnos-
tech volnoèasových aktivit.
XXPaní øeditelko, jaká je souèas-
ná situace v oblasti prevence?
Øekla bych, že  situace se trochu
zklidnila. Identifikovali jsme pro-
blémové skupiny a zmapovali jsme
situaci v regionu. Vznikla komise
prevence pøi MìÚ v Ivanèicích.
V DDM dále funguje pracovní
skupina. Ta realizuje konkrétní
aktivity. Spolupracuje s komisí
prevence, se školami, s policií a s os-
tatními institucemi a organizacemi,
kterých se problematika týká. A
samozøejmì i s rodièi. Jelikož je to
jev celospoleèenský, tuto proble-
matiku øešíme i v rámci republiky.
Na toto téma jsem hovoøila i s paní
ministryní na pracovní schùzce
o práci støedisek volného èasu. Naši
práci podpoøila a nadále budeme
spoleènì jednat o nových trendech
a hledat finanèní zdroje na podporu
aktivní prevence.  
Jaká vìková kategorie je ohro-
žena nejvíce? 
Sleduji, že je to osmá a devátá
tøída ZŠ a sekundy a tercie SŠ.
Proè dìti utíkají k drogám?
Chybí ta správná komunikace
v rodinì, ve škole i ve skupinách.
Nìkteré dìti jsou pøetìžovány,
jiné bez zájmu, nevìøí si, myslí si,
že jsou špatné, že nic nedokáží.
Dìti jsou málo uznávané a chvá-
lené. Nemìly by být trestány, ale
pozitivnì kritizovány a mìly by
si uvìdomovat, že dìlat chyby je
pøirozený jev. V sociálnì patolo-
gických jevech vidí svobodu
a zvýšení špatného sebevìdomí.
Co podnikáte v tomto smìru
v rámci DDM?
Snažíme se  rozvíjet nové aktivity,
které vedou ke správnému  život-
nímu stylu a smysluplného vyu-
žívání volného èasu. Více se
zamìøujeme na rozvoj osobnosti,
sebepoznání, aby si dìti více

vìøily a uvìdomovaly si zodpo-
vìdnost samy za sebe a své èiny.
Formou prožitkových aktivit
rozvíjíme skupinovou dynamiku,
pravidla, ovlivòování a pùsobení
ve skupinách, vztahy ve skupinì,
týmovou spolupráci, jak si navzá-
jem naslouchat, správnì komuni-
kovat, øešit obtíže. To se snažíme
vnášet do kroužkù, na táborech
i pøi rùzných akcích.  Organizu-
jeme adaptaèní a výukové pro-
gramy pro školy. Nìkteré již
probìhly a mìly velký úspìch. Je
nutné do tìchto procesù  aktivnì
vtahovat dìti, mládež i rodièe.
Být osobností se zdravou sebe-
úctou a umìt nést zodpovìdnost,
tím se pøipravují pro život. 
Jakou máte úspìšnost?
Nìkteré dìti ze skupiny „nabalo-
vaèù“ se vrací k našim aktivitám.
U nìkterých to byl jen momentální
projev jejich osobnosti, skuteèný
problém nebo krátký únik. Snaží-
me se mládeži ukázat ten správný
smìr, že volný èas se dá prožít
aktivnì, kvalitnì a bez drog.
Jakou máte zkušenost s dìtmi?
Jako øeditelka DDM pracuji 20
let. S dìtmi a mládeží již 23 let.
Tato práce mne velice baví, oboha-
cuje a naplòuje. Dávám prostor
nejen dìtem a mládeži, ale i rodi-
èùm k jejich aktivitám samotným
i spoleèným, vedoucích k sebe-
realizaci, osobnímu rozvoji, a
vytváøím podmínky k jejich aktiv-
nímu využívání volného èasu. 
Jaké jste vlastnì zaøízení?
Jsme školské zaøízení nabízející
služby v oblasti výchovy, vzdìlá-
vání a osvìty pro širokou veøej-
nost. Zøizovatelem této pøíspìvkové
organizace s právní subjektivitou
je Krajský úøad Jihomoravského
kraje. Svou èinností naplòujeme
zájmy dìtí, mládeže i dospìlých
a aktuální potøeby a trendy mìsta
Ivanèice, regionu, kraje a MŠMT
ÈR. Aktivity zajiš•uje odborný
a pedagogicky pøipravený tým.
Èinnost realizujeme ve ètyøech
objektech a v dalších prostorách
jiných zaøízení. Jsme otevøené
zaøízení od pondìlí do nedìle,
od rána do veèera. Zamìøujeme
se na pravidelnou èinnost v zájmo-
vých útvarech, pøíležitostnou èin-
nost, prázdninovou a spontánní
èinnost. DDM je garantem okres-
ních soutìží MŠMT, krajským
koordinátorem vzdìlávání a regio-
nálním koordinátorem akcí. Spolu-
pracujeme se školami, médii,
organizacemi i jinými subjekty.
Snažíme se prezentovat ve mìstì,

v okolí i mimo republiku. Dbáme
na vzdìlávání a sebevzdìlávání
pracovníkù. Primární sociální
prevence je realizována formou
výukových programù a hlavnì
spontánními aktivitami. Zapojujeme
se do projektù. Cílem DDM je
pestrá a kvalitní nabídka èinností
a zapojení do alternativních zpù-
sobù smysluplného využívání
volného èasu.
Povìzte nám nìco z historie.
Vše zaèalo v roce 1984, kdy
vedení mìsta Ivanèic rozhodlo
o založení Domu pionýrù a mlá-
deže. Zaèaly se hledat prostory
a  vhodný vedoucí tohoto zaøízení.
Zvítìzil jeden z mnoha návrhù,
a to budova na námìstí Palackého
è. 27, kde nyní sídlí Základní
umìlecká škola. Pracovala jsem
tehdy jako vychovatelka ve škole
pro neslyšící, když jsem byla
oslovena, jestli bych nechtìla
øídit tohle zaøízení. Váhala jsem,
mìla jsem i strach, ale pøesto
jsem nabídku pøijala. Od záøí
1984 jsem nastoupila jako øedi-
telka. Od února 1985 zaèaly pra-
covat zájmové útvary. Do krouž-
kù bylo tehdy zapojeno 130 dìtí.
Starali se o nì dobrovolní pra-
covníci a já. Bylo nutné vybavit
klubovny nábytkem, materiálnì
zabezpeèit zájmové kroužky a èin-
nost. Uspoøádaly se ètyøi akce
s 276 úèastníky  a mìstský tábor
s 30 dìtmi. V letech 1985 - 1988
docházelo k postupnému nárùstu
èinností a tím i úèastníkù ZÚ
a akcí. V létì 1988 jsme se pøestì-
hovali do nové budovy na Ko-
menského námìstí 20. Pøišel rok
89/90 a s ním i zmìny, které
s sebou tato doba nutnì pøinesla.
Obhájili jsme existenci zaøízení
tohoto typu a pøejmenovali jsme
se na Dùm dìtí a mládeže. Do
dalšího období jsme šli s novou
a pestrou nabídkou èinností. Zaèal
pracovat kroužek koní bez koní.
A brzy se zrodil jezdecký oddíl
Palma. Od roku 1993 jsme pøešli
do právní subjektivity a stali se tak
pøíspìvkovou organizací. Otevøely
se nám nové možnosti. Rozšíøili
jsme se i mimo DDM, do MŠ
a ZŠ i do okolních obcí a byly
navázány kontakty s mnoha dal-
šími zaøízeními. Záleželo jenom
na nás, jak budeme schopni
reagovat na podnìty a touhy dìtí,
mládeže i dospìlých. Jak naše
èinnost rostla, bylo nám jasné, že
bez nových prostor se nedají
aktivity v takovém rozsahu pro-
vozovat. Podaøilo se nám získat

nové prostory v další budovì Ve
Sboru. V roce 1995 se zaèínají
rozvíjet první dny spontánních
aktivit a dochází k nárùstu èin-
nosti a nových zamìstnancù.
Zaèali jsme také s provozem
služeb - pùjèování sportovního
materiálu, odborné poradny,
informaèní servis, hlídací služba
Teta. Koncem roku 1997 pøišlo
stìhování do budovy po MŠ na
Komenského námìstí 7. Rokem
1998 se plnì rozjíždí spontánní
èinnost, která pøináší opìt nový
pøístup k práci s dìtmi a mládeží.
Otevíráme dìtské centrum pro
pøedškoláky a malé dìti.
Následovalo další stìhování, ten-
tokráte do budovy, ve které do té
doby sídlil hotel Besední dùm.
S novou budovou se objevují
i nové problémy. Stìhování do
nepøipravených prostor po hote-
lovém zaøízení, do nìhož nebylo
mnoho let investováno, a naopak
bylo pøedchùdci zdevastováno,
nebylo sice optimálním øešením,
nicménì naše organizace dostala
pøíležitost k rozvoji. Struènì
øeèeno: díky kapacitì jsme roz-
jeli vzdìlávací programy a semi-
náøe, výukové programy, jazyko-
vé kurzy apod., otevøeli zájmové
útvary i pro dospìlé (country
tance, orientální tance, cvièení
jógy, TAI-èi, klub mladých Okno,
založili jsme Dámský klub, poøá-
dali zábavná odpoledne, kul-
turnì-spoleèenské akce a mnoho
dalších aktivit, které zprovoznily
Besední dùm každý den. V èervnu
roku 2004 dochází k dalšímu
stìhování. Dùm dìtí a mládeže
opouští Besední dùm a pøemis-
•uje se do budovy Komerèní
banky a staré hasièky.
Co pøipravujete nového? 
Nyní nás èeká vybudování nové-
ho klubu mládeže ve sklepních
prostorách na hasièce, kde se
dokonèují stavební úpravy. Na
základì požadavkù a námìtu
mladých vznikl nový projekt.
Podaøilo se nám získat 5.000 euro
z Èeské národní agentury na
vybavení klubu. Skupina mla-
dých lidí se podílela na projektu
a dále se bude podílet i na jeho
zbudování. Naším cílem je vy-
tvoøit podmínky mladým, kde by
se mohli scházet, chceme jim
nabídnout nové alternativní zpù-
soby vyplòování volného èasu
a tím zamezit šíøení negativních
jevù, zejména zneužívání návy-
kových látek. 

Dìkuji za rozhovor, M. Sklenáø

Mgr. Jana Heømanová

» MUDr. Vojtìch Adam, starosta mìsta Ivanèice
XX„Vážení ètenáøi. Rok 2004, stejnì jako ty pøedchozí, uplynul jako voda
a za nìkolik dnù se zaøadí mezi všechny ostatní, které budeme mít už jen
ve vzpomínkách. Pro nìkoho dobrých, pro jiného ménì, ale to je pøece
úplnì normální. Pro všechny z nás, kteøí se chceme podílet  na rozvoji
spoleènosti, by mìlo platit pravidlo, že jsme byli, podle svých možností
schopni a hlavnì ochotni, udìlat pro dobrý výsledek naší práce maximum.
V polovinì komunálního volebního období je i vhodný èas k bilancování.
Je tøeba zhodnotit to, co se udìlalo, ale i to, co se neudìlalo a eventuelnì
udìlat mohlo. A pokud je to nutné, pøijmout i úèinná nápravná opatøení.
Je zcela samozøejmé, že nelze vyhovìt soustavnì všem. Jde pøedevším
o to, aby byla spokojena vìtšina. Jsem pøesvìdèen, že v Ivanèicích dìláme
všechno pro to, aby tomu tak bylo.
XXPøeji všem ètenáøùm Zrcadla veselý konec letošního roku a š•astný nový
rok 2005. Pøeji vám i mnoho osobních úspìchù, tolik potøebné povìstné
štìstíèko a hlavnì, hlavnì zdraví.“ 
» Vít Aldorf, starosta mìsta Oslavany
XX„Vážení spoluobèané, drazí pøátelé, rok se s rokem sešel a je zde opìt
období vánoèních svátkù. Doba uklidnìní od bìžných starostí, pøinášející
pohodu a zamyšlení se nad sebou. Tato doba je také obdobím novoroèního
bilancování, kdy každý hodnotíme uplynulý rok, pøemýšlíme o zásadních
událostech konèícího roku a plni oèekávání hledíme vstøíc roku novému.
I v Oslavanech  hodnotíme ubìhlý rok, rok který byl pro mìsto Oslavany
velmi významný a výjimeèný. Oslavany oslavily 900. výroèí od první
písemné zmínky a lze konstatovat, že oslavy probìhly dùstojnì a urèitì se
vydaøily. Samozøejmì nezùstalo pouze u oslavování. Uplynulý rok byl také
rokem usilovné práce na nìkolika zásadních investièních akcích a byl pøede-
vším rokem pøíprav na nové investice ve mìstì, které by mìly v budoucnu
zmìnit tváø mìsta a vyøešit øadu otázek budoucnosti Oslavan.
XXUpøímnì z celého srdce pøeji spoluobèanùm, ètenáøùm Zrcadla
a pøíznivcùm Oslavan krásné Vánoce plné pohody a do roku 2005 vše
nejlepší, hodnì zdraví, spokojenosti a splnìní všech Vašich pøání
a pøedsevzetí. Zároveò pøeji i našemu mìstu mnoho dalších úspìchù.
Vìøím, že s Vaší podporou budeme za rok moci øíct, že rok 2005 byl opìt
rok vydaøený a Oslavany jsou opìt blíže pøedstavám jeho obyvatel
a návštìvníkù, tedy krásným místem pro život, kde stojí zato žít.“
» ing. Augustin Forman, starosta mìsta Miroslav
XX„Vážení obèané, pøedevším bych Vám všem, kteøí jste mi svým
hlasem v listopadových volbách do Krajského zastupitelstva projevili
dùvìru, upøímnì dìkuji a ujiš•uji Vás, že pøi jednáních zastupitelstva budu
vždy dùslednì hájit Vaše zájmy.
XXS nadcházejícími vánoèními svátky Vám pøeji pìknou rodinnou poho-
du a do roku 2005 Vám kromì dobrého zdraví pøeji, abyste vždy dokáza-
li najít odvahu svobodnì myslet i jednat, aby se pravda stala nedílnou
souèásti Vašeho myšlení, abyste nikomu nezùstali dlužni dobré slovo.
Jsme nuceni být realisty, proto víme, že v mnohosti životù je život
každého z nás pro vìtšinu ostatních neviditelný. Pøeji Vám, aby alespoò
spoleèné dílo nás všech bylo viditelné.“ 
» Bartolomìj Pitlach starosta mìsta Moravský Krumlov
XX„Vážení spoluobèané, pøichází vánoèní èas a pomalu se završuje další
rok v životì nás lidí, ale také v životì mìsta. Dovolím si malé ohlédnutí
za rokem 2004 a bilancovat to, co se nám podaøilo na radnici spoleènými
silami splnit. Opìt si postesknu, že získání financí je èím dál víc obtíž-
nìjší, ale je to priorita radnice. Øešili jsme odpadové hospodáøství
ve spolupráci s TaZS, ve své práci pokraèuje SMM a další pøíspìvkové
organizace. Ke vší spokojenosti funguje dùm s peèovatelskou službou.
Mìsto svými dotacemi podpoøilo øadu aktivit škol, volný èas dìtí a mládeže,
mezinárodní výmìnné pobyty, sportovní akce a v neposlední øadì kulturní
aktivity. Více úkolù však stojí stále pøed námi. Se vstupem do EU se musí
èasto nìkteré projekty pøehodnotit èi upravit. Je na zastupitelstvu a radì
mìsta, jak vybere priority, jak bude tuto èinnost posuzovat a podporovat.
Dovolte mi na tomto místì jeden biblický citát: Není dobré nìkoho po-
mluvit nebo potupit, jenom kvùli tomu, abychom se dostali k moci. Je
lepší zachovat si svùj názor a nebýt plný zloby a síry, èím více dìlá èlovìk
zlého, pøestává být èlovìkem. Ne vše se podaøilo jak bychom chtìli, ne na
všechno se našly finanèní prostøedky. Vìøím však, že spoleènými silami
nás všech, poctivou prací a s podporou Vás obèanù dokážeme naše mìsto
zvelebovat a život v nìm èinit pøíjemným. Vážení spoluobèané, dovolte mi
popøát Vám všem požehnané Vánoce. Do roku 2005 Vám pøeji pøedevším
hodnì zdraví, spokojenosti, osobní pohodu, ohleduplnost a hodnì štìstí. 
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Čertovské představení
XXV pátek 3. prosince se to na Základní škole Olbramovice hemžilo
èerty, protože žáci 3. roèníku mìli pro rodièe pøipravené „Èertovské
pøedstavení“. Všechny dìti ze sebe udìlaly „pravé“ èerty - oblékly
se do èerných trièek, které si pošily èernými a èervenými tøásnìmi,
na hlavy si pøipevnily rohy a tváøe umazaly èernou barvou. Pøi pohledu
na èertovskou tøídu se pøedevším malým návštìvníkùm až tajil dech.
Rodièe pøicházeli do vyzdobené tøídy, která pøedstavovala peklo,
v nìmž nechybìl ani kotel. Plameny pod kotlem sice neplápolaly, ale
iluze pekla byla témìø dokonalá. Pak už pøišly na øadu èertovské bás-
nièky, písnièky, pøirovnání a rèení a také taneèky a rytmická cvièení. Dìti
také pro rodièe upekly perníèky, jak jinak než èertovské, a vyrobily svíèky
a upoutávky. Na závìr bylo pro rodièe pøipravené malé obèerstvení.
Dìkujeme všem návštìvníkùm, že si v pøedvánoèním shonu udìlali
chvilku èasu a pøišli svým potleskem odmìnit své malé èertíky.   /ZŠ/

Mikuláš přijel na bryčce

XX/Trstìnice/ Do obce Trstìnice pøijel letos Mikuláš na bryèce
s koòským potahem, zastavil na návsi u sváteènì nasvícené kaplièky
a zaèal pøítomným dìtem rozdávat dáreèky. Jeho hrozivý doprovod
v podobì pravých pekelníkù nahánìl strach i dospìlým, to ale napravil
laskavý andìl. Po obdarování dìtí a postrašení zlobivcù nasedl
Mikuláš zpìt na bryèku, projel obcí, jestli na nìkoho nezapomnìl
a s pøíslibem návštìvy v pøíštím roce zase odjel.                             /jak/

Jak vnímají děti policii?
XX/Moravský Krumlov/ V tìchto dnech byla v 1. patøe radnice novì
instalovaná putovní výstava vítìzù dìtské výtvarné soutìže „Policie
náš ochránce“. Odborná porota z velkého množství prací vybrala tøi
nejlepší v každé kategorii a nìkolik dalších výkresù, které byly ocenìny
èestným uznáním. Tuto soutìž vyhlásila Policie Èeské republiky,
Okresní øeditelství Znojmo ve spolupráci se Základní školou
Prosimìøice. Bezpeènost v dopravì byla letošním hlavním tématem,
této již tradièní výtvarné soutìže. V tomto roce do soutìže nakreslilo
obrázek 217 dìtí a 5 tøídních kolektivù ze 24 základních škol znojem-
ského okresu. Nejèastìjšími námìty odevzdaných prací bylo bezpeèné
chování na silnici, dopravní pøestupky chodcù a øidièù, jízda na kole,
práce policistù se psy a èinnosti policie pøi pomáhání obèanùm.
Místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová k výstavì prací
na radnici sdìlila: „S potìšením jsme uvítali putovní výstavu na téma
Policie náš ochránce, která je instalována v prostorách Mìstského úøadu.
Na základì naší dobré spolupráce v rámci programu Partnerství patøí
výstava dìtských kreseb k jedné z nejzdaøilejších akcí roku.“    /mask/

Krumlovské Vánoce 

XX/Moravský Krumlov/ Ve ètvrtek 9. prosince se na námìstí T. G.
Masaryka uskuteènil historicky první roèník spoleèensko-kulturní akce
nazvané „Krumlovské Vánoce“. Již v dopoledních hodinách byl zahájen
øemeslný jarmark a odpoledne vystoupily na podiu se svými pøedstave-
ními jednotlivé dìtské sbory. Akci oficiálnì zahájili místostarostka
mìsta p. Marie Valachová a radní Jihomoravského kraje Rndr. Igor
Poledòák. Moderování se ujali Hana Štìpánová a Jan Heikenwälder.
Organizátorka a øeditelka DDM Yvona Žáková nám sdìlila: „V rámci
této akce se nám podaøilo zorganizovat a dát dohromady ucelené
pásmo kulturních vystoupení a øemeslného jarmarku. Nejdøíve jsme
napsali projekty, na základì kterých jsme dostali finanèní podporu.
Celý projekt je èlenìn do dvou základních èástí. Doprovodnou akcí
jsou soutìže a hry pro dìti v duchu vánoèních zvykù.“ Obèané si mohli
na øemeslném i školním jarmarku prohlédnout práce i výrobky ze døeva
a látek, batikované odìvy, svíèky z vèelího vosku, palièkovanou krajku,
suchou vazbu, peèivo, keramiku a košíkáøství, a to všechno s tématem
nadcházejících vánoèních svátkù. Tuto ojedinìlou pøedvánoèní akci
uspoøádalo DDM Moravský Krumlov za finanèního pøispìní
Krajského úøadu, Mìstského úøadu MK a Mìstských lesù Moravský
Krumlov. Ve veèerních hodinách se slavnostnì rozsvítil „Strom
splnìných pøání“ s dáreèky a pøáními dìtí. Na závìr vypukla ohnivá
show a ohòostroj. „Jsem ráda, že se všechno dopadlo dobøe a podaøilo se
nám v takto velkém rozsahu uspoøádat ojedinìlou akci. V pøíštím roce
poèítáme s úspìšným pokraèováním“, dodala Yvona Žáková.       /jak/

Kulturní programy
20. 12. 04 - 16. 01. 05

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 22.12. ve 20.00 ZLODÌJI PAMÌTI 
Thriller USA

• so 25.12. ve 20.00 VYBÍJENÁ: BÌž DO TOHO
ne 26.12. v 18.00 NA PLNÝ KOULE

Komedie USA
• stø 29.12 ANAKONDA: HONBA

ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ
Dobrodružný film USA

• stø 5.1. v 18.00 U NÁS NA FARMÌ
Animovaný film USA, èesky

• so 8.1. ve 20.00 VYMÍTAÈ ÏÁBLA: ZROZENÍ
ne 9.1. ve 20.00 Horor USA, titulky

• stø 12.1. ve 20.00 SPIDER MAN 2
Dobrodružný film USA, titulky

• so 15.1. ve 20.00 CELLULAR
ne 16.1. v 18.00 Thriller USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 22.12. ve 20.00 DUŠE JAKO KAVIÁR
Komedie ÈR 

• ne 26.12. ve 20.00 HOREM PÁDEM
Komedie ÈR 

• ne 2.1. v 17.00 SHREK 2
Animovaný film USA

• stø 5.1. ve 20.00 MUŽ V OHNI
Film USA

• ne 9.1. ve 20.00 ANAKONDA: HONBA
ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ
Dobrodružný filmUSA

• stø 12.1. ve 20.00 COLLATERAL
Film USA

• ne 16.1. ve 20.00 VYBÍJENÁ: BÌž DO TOHO
NA PLNÝ KOULE
Film USA,  

• stø 29.12. ve 20.00 VYMÍTAÈ ÏÁBLA: ZROZENÍ
Horror USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 25.12. v 18.00 HOREM PÁDEM
Komedie ÈR

• ne 26.12. v 18.00 COLLATERAL
Akèní film USA

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
dne 31. prosince od 20.00 hodin v kulturním domě

SSIILLVVEESSTTRROOVVSSKKOOUU  ZZÁÁBBAAVVUU
Hrají Kamarádi, vstupné 100 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

Školní pěvecké sbory Gymnázia Moravský Krumlov
a Základní školy Loděnice pořádají v pondělí 20.12.
od 18.00 hodin ve Farním kostele v Mor. Krumlově

TTRRAADDIIČČNNÍÍ  VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  KKOONNCCEERRTT
k poslechu koled a vánočních písní známých i méně

známých zveme širokou veřejnost.

Český střelecký svaz SSK Miroslav pořádá 19. 12. na čerpací
stanici Benami v Miroslavi od 9.00 hod. střelecké soutěže

OO  VVÁÁNNOOČČNNÍÍHHOO  KKAAPPRRAA
Soutěží se ze vzduchových zbraní. Disciplíny: vzduchová

puška 30 ran vleže (mládež), vzduchová puška 60 ran vstoje
(ostatní), vzduchová pistole 40 ran (mládež), vzduchová pis-

tole 60 ran (ostatní). Startovné mládež neplatí, ostatní 40
Kč/disciplína. Vyhodnocení dle disciplín: I.místo - kapr/ryba
II.-III. místo - drobné věcné ceny. Tato soutěž je zároveň

náborem za účelem získání mládeže pro sportovní střelbu.

Ivančický pěvecký sbor přeje svým příznivcům klidné Vánoce
a těší se v neděli 2. ledna 2005 v 17.00 hod. na Vaši účast na 

NNOOVVOORROOČČNNÍÍMM  KKOONNCCEERRTTĚĚ
V KOSTELE NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE V IVANČICÍCH

Vstupné dobrovolné, pro potřebu kostela.

23. prosince v 17.00 hodin bude v Rybníkách
na fotbalovém hřišti opět, stejně jako loni,

ŽIIVVÝÝ  RRYYBBNNIICCKKÝÝ  BBEETTLLÉÉMM
Srdečně vás zveme. 

DDM Moravský Krumlov pořádá kroužek pro dospělé

PPRRÁÁCCEE  SS  PPOOČČÍÍTTAAČČEEMM
začíná 19.1. 2005 - bude každou středu od 16.00 - 18.00 hod.,
cena za 30 hodin 650 Kč. Kurz je zaměřen na Word - práce

s textem a Excel - tabulky. Kapacita kurzu je omezena, zájemci
se musí předem přihlásit v kanceláři DDM u L. Chaloupkové. 

DDM Moravský Krumlov pořádá kroužek pro dospělé

SSEEBBEEOOBBRRAANNAA
začíná 11.1. 2005 - každé úterý od 19.00 - 20.30 hod., cena 40
Kč za lekci. Naučíte se obraně v každé situaci, vede profi trenér
Rudolf Fráňa. Je určen ženám i mužům. První hodina zdarma.

Základní škola Vedrovice pořádá pro děti i dospělé 12. - 19. 3. 2005

JJAARRNNÍÍ  PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  NNAA  SSNNĚĚHHUU
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

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 7.1.2005 v 18.00 hod. - Slavnostní novoroèní koncert, známé sklad-
by J.S. Bacha, M. Tourniera, M. Bonise a C. Debussyho pøednese Trio
Debussy (P. Bartoníková - harfa, P. Pomkla - flétna, M. Kováø - viola),
Památník A. Muchy, pøedprodej vstupenek v KIC, vstupné 80, 60 Kè.
• 7.1. od 13.00 hod. do 12.1. - Výstava originálù obrazù ke knize
autorù manželù Vydrových „Na co hrají varani“, památník A. Muchy.
• 8.1. v 15.00 hod. - Autogramiáda manželù Vydrových, Památník A. Muchy.
• 8.1. ve 20.00 hod. - Ples mìsta Ivanèic, sál Besedního domu, prová-
zí skupina Arietta, pøedprodej vstupenek v KIC , vstupné 150 Kè.
•15.1. - 30.1. - Pod jedním sluncem, výstava výtvarných prací dìtí
z pobytového støediska Zastávka u Brna, vstupné 10 Kè. 
• Pøipravujeme: • 20.1. v 18.00 hod. - Na kole po Jižní Africe -
pøednáška, malý sál kina Réna. • 20.1. v 17.30 - Rychlé šípy aneb
kam se podìli gentlemani - inscenace na motivy románu J. Foglara,
Brno divadlo Radost. • 21.1. v 19.00 hod. - Misionáøi - Divadlo
Prádelna Rosice, velký sál kina Réna, vstupné 50 Kè. • 29.1. v 9.00 hod.
- Tøi mušketýøi - muzikál, Praha divadlo Brodway, cena 920, 770 Kè.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 23.12. - Vánoèní nadílka ve stáji, statek Padochovka.
• 31.12. v 18.00 hod. - Silvestrovská diskotéka pro náctileté,
Tesaøovo nám. 7, poplatek: 20 Kè. 
• Pøipravujeme: • 22.1.2005 - Lyžování v rakouských Alpách -
Spital am Semmering - Stuhleck, cena: do 6 let - 500 Kè, do 15 let 1.000
Kè, ostatní 1350 Kè, odjezd v 5.00 hod. od Bes. domu, pøihlášky
v DDM, Komenského nám. 12, tel.: 546 451 292.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• prosinec - Výstava - Policie - náš ochránce, MìÚ, 1. patro
• 26.12. 15.00 hod. - Vánoèní pøíbìh aneb radujme se veselme se
- koncert sboru Lukáše Havla z Rakšic ve farním kostele Všech svatých.
• 30.12. v 19.30 hod. - Vlasy, zájezd na muzikál, obsazeno.
• od 12.1. 2005 - Výstava - Trium, oleje, malba na hedvábí, fotografie,
tuše, galerie Knížecí dùm.
• 9.1. v 16.00 hod. - Tøíkrálový koncert - Moravskokrumlovský sbor
Karla Nìmeèka, Farní kostel MK, vstupné 20, 40 Kè. 
• 12.1. v 8.00 a 9.30 hod. - Jackie a obr, školní poøad v anglickém
jazyce, pro ZŠ, kinosál, vstupné 20, 40 Kè. 
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 20.12. - spoleèný koncert GMK a ZŠ Lodìnice, farní kostel Všech sv.
• 20.12. - Vánoèní diskotéka na Domovì mládeže,  SOŠ, SOU a OU MK.
• 22.12. - Vánoèní besídka pro žáky a rodièe, ZŠ Ivanèická.
• 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 pøed-
vánoèní podveèer plný hudby, tance, her a slavnostní nálady. Vstupné 25 Kè.
• 7.1.2005 od 14.00 hod. - Partyobèerstvení snadno a rychle,
v kuchyòce DDM, nauèíme se pøipravovat jednohubky, rychlovky,
koktejly a rùzné jiné dobrùtky, které nesmí chybìt na žádném veèírku.
Je nutné se pøihlásit pøedem, poplatek: 40 Kè. 
• 13.1. od 13.30 hod. - Burza samolepek, známek a rùzných kartièek,
v klubu Poškolák.
• 14.1. v 18.30. hod. - Noc na Domeèku - tentokrát se ocitneme 
„V øíši boha Slunce“, sraz na DDM, konèíme v sobotu v 9.00 hod.,
pro dìti od 9 let. Poèet míst je omezen, proto je nutné se pøihlásit
v kanceláøi DD, cena: èlenové DDM 40 Kè, ostatní 50 Kè. 
• 14.1. - Windowcolor - malba na sklo pro dìti, cena 15 Kè. 
•Pøipravujeme: • 17.1. - Puzzlecup. • 21.1. - Toèení na kruhu.

Kulturní a informační centrum Miroslav
• 20.12. dopoledne  - Vánoèní turnaj ve vybíjené pro žáky 1.stupnì.
• 21.12. dopoledne - Vánoèní turnaj ve stolním tenise pro žáky 2. stupnì.
• 24.12. dopoledne - Betlémské svìtlo, radnice, DPS, zvonièka v Kašenci.
• 24.12. ve 24.00 hod. - Pùlnoèní mše s vytrubováním koled z vìže
kostela, Øímskokatolický farní úøad.
• 25.12. v 8.00 hod. - Slavnostní mše na Boží hod vánoèní - ØK farní úøad.
• 25.12. v 8.30 hod. - Sváteèní bohoslužby na Boží hod vánoèní
v evangelickém kostele s vysluhováním VP.
• 26.12. v 8.00 hod. - Štìpánská mše svatá - Øímskokatolický farní úøad.
• 26.12. v 8.30 hod. - Bohoslužby mládeže v evangelickém kostele,
v 17.00 hod. - „Hudba našich domovù“ v Kruhu.
• 26.12. v 10.00 hod. - Vánoèní turnaj ve stolním tenise, v sokolovnì,
poøádá TJ Miroslav oddíl stolního tenisu.
• 26.12. v 16.00 hod. - Moravské vánoce - malá vánoèní hra s písnièkami,
hrají dìti z kostelní scholy Rybníky, sál na Radnici.
• 31.12. v 15.00 hod. - TE DEUM , podìkování za prožitý rok, ØK fú.
• 31.12. od 20.00 hod. - Silvestrovské zábavy v restauracích Slávie,
Hasièský klub, Bistro u zámku, Club u Reberníkù.
• 1.1. 2005 v 0.15 hod. - Pøípitek pøed kulturním domem  na „Zdar
nového roku“, poøádá mìsto Miroslav.
• 1.1. v 0.30 hod.  - Novoroèní ohòostroj  u KD - poøádá MKIC, mìsto.
• 1.1. v 8.00 hod. - Novoroèní mše - Øímskokatolický farní úøad.
• 1.1. v 8.30 hod. - Sváteèní bohoslužby s vysluhováním VPv evang. kostele.
• 2.1. v 8.00 hod. - Nedìlní mše svatá - Øímskokatolický farní úøad.
• 2.1. v 8.30 hod. - Bohoslužby, v 17.00 hodin nešpor a Kruh.
• 5.1. ve 14.00 hod. - Setkání k 9. výroèí zprovoznìní DPS Miroslav. 
• 5.1. ve 20.00 hod. - Tradièní myslivecký ples - poøádá MS Miroslav.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
• 21.12. - Vánoèní pohádka, v 8.00 hod. pro ZŠ, v 9.45 hod. pro MŠ.
• 6.1.2005 ve 14.30 hod. - Malovaná trièka, každý mùže mít své
originální trièko, které si vyzdobí rùznými technikami (ubrousková
tech., batikování, malování, savování,…), ve ŠK, èlenové MŠ, ŠK a D
20 Kè, ostatní 30 Kè. S sebou bílé nebo jednobarevné trièko.
•13.1. ve 14.30 hod. - Snìhové závodìní na èemkoli - máte doma
nìco na èem se dá jezdit na snìhu? Potom neváhejte a pojïte
závodit. Sraz u ŠK, teplé obleèení a závodní stroj s sebou, èlenové
MŠ, ŠK a D zdarma, ostatní 10 Kè.
•14.1. - Ples Mateøské školy, Školního klubu a družiny.
Kulturní a informační středisko Oslavany
• 26.12. ve 20.00 hod. - Štìpánská taneèní zábava, Dìlnický dùm
Poøádá a hraje hudební skupina Stíny + hosté.
• 31.12. od 22.00 hod. - Silvestrovská show, která bude slavnostním
zakonèením letošního jubilejního roku, k poslechu i tanci hraje hudební
skupina Stíny. Nemusíte se bát mrazu, zahøát se budete moci hojností
svaøeného vína, grogu nebo èaje. Velkolepým finále bude pùlnoèní
ohòostroj s nevšedním koncem.
• 31.12. ve 20.00 hod. - Silvestr se skupinou Sklípkani, Sokolovna
Padochov, vstupné s veèeøí 150 Kè. Nový rok pøivítáme ohòostrojem,
pøedprodej vstupenek do 24.12. v Hospùdce na Sokolovnì.
• Plesová sezona: 14.1. - ples MŠ, ŠK a družiny. • 22.1. - ples myslivcù.
• 11.2. - ples ZŠ. • 25.2. - reprezentaèní ples mìsta. • 11.3. - ples sportovcù.
Klub českých turistů Ivančice
• 26.12. - Štìpánský pochod za jeslièkami do Vranova, vede p.
Bednáøová, tel.: 737 84 958.
• 31.12. - Silvestrovský pochod - 22. roèník, start 8.45 hod. na nádraží
v Oslavanech, jinak 8.15 hod. u Gymnázia Ivanèice. Trasy 12 a 21 km,
startovné se neplatí, odmìnou je „Úèastnický list“ a hezké pocity v zimní
pøírodì. Pøijïte se projít naposledy v tomoto roce. Vede J. Flíèek
• 31.12. - 1.1. - Turistický Silvestr na Sýpce v Brnì-Medlánkách, info
u paní Bednáøové, tel.: 737 840 958. 

Program kin

foto: jak

foto: jak
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

•  Komplexní občanská a bytová výstavba
•  Kompletní průmyslová výstavba
•  Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,

zpevněné plochy, chodníky, komunikace
•  Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,

čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény

•  Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
•  Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
•  Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
•  Nákladní doprava
•  Prodej stavebního materiálu
•  Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka

671 42 Vémyslice 228, provozovna: Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, mobil: 603 510 525

e-mail: mirysavy@volny.cz, http://www.volny.cz/mirysavy

Pøejeme všem svým spolupracovníkùm,
zákazníkùm a obchodním partnerùm pøíjemné prožití svátkù vánoèních,
hodnì zdraví a osobní pohody v roce 2005. S našimi zákazníky se tìšíme na další spolupráci.

PPPPřřřříííí jjjjeeeemmmmnnnnéééé    pppprrrroooožžžžiiiitttt íííí
vvvváááánnnnooooččččnnnníííícccchhhh    ssssvvvvááááttttkkkkůůůů
aaaa    mmmmnnnnoooohhhhoooo    úúúússssppppěěěěcccchhhhůůůů

vvvv    nnnnoooovvvvéééémmmm    rrrroooocccceeee
vvvváááámmmm    ppppřřřřeeeejjjjeeee

kkkkoooolllleeeekkkkttttiiiivvvv    ffff iiiirrrrmmmmyyyy    TTTTPPPPZZZZ

Okružní 394, tel.: 515 320 718                                         Provozní doba: Po - Pá  8.00 - 17.00 hodin
(areál OSP)                                                                                                          So  8.00 - 11.00 hodin
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Auto - moto
KOUPÍM
•• Š 105  nebo 120 i nepojízd. s do-
klady, levnì. Tel.: 728 959 646.
PRODÁM
•• VW brouk , pojízdný, r.v. 72,
vè. TP, nutné opravy, chybí ba-
terie, výfuk a klíèe od zapalo-
vání. Jen sms: 608 252 541.
•• Forf Fiesta, r.v. 90, 5 dveø., èer-
vená, výmìna všech náplní, STK
06, pìkná, možno vidìt v auto-
bazaru Ivanèice. Tel.: 605 107 161.
•• Nissan Suny, r.v. 92, 2,0
diesel, servo, imobilizér, 52.000
Kè. Tel.: 723 420 221.
•• Fiat Regata 100 S, v elektrice,
Mokik, 60km/hod., spotøeba 2 l,
cena dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• Š 125, r.v. 9/89, 5 rychl., naj.
107 tis., STK 5/06, stav dobrý,
lehká koroze, sv. zelená, taž. zaø.,
10.000 Kè. Tel.: 721 373 460.
•• Š 120, STK do 06/06, chybí
baterka, nutno vidìt, 5.000 Kè,
rychlé jednání výrazná sleva.
Tel.: 723 794 909 po 14 hod.
•• motorku, vh. 9 - 15 let, nutno
vidìt. Tel.: 776 059 711.
•• MZ 251 ETZ, r.v. 90, èervená,
TK do 04/06, v dobrém stavu,
boèní stojan, zámek, endur .øidít-
ka, 17.000 Kè. tel.: 775 286 115.
•• Skútr Yamaha BWS 50,
Moto 4 T, ètyørychlostní, cena
dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• Pionýr 20, pøedìlávané na
typ 21, nová kola, lanka, spojka,
na ND, na motor a plechy
Mustanga, 1.500 Kè. Jen SMS
na tel.: 721 158 518.
•• Tera-Vari i s pøísluš., 18.000
Kè. Tel.: 604 521 009.
•• Š Forman, rùzné ND,
pohon PLG,  cena dohodou.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• zánovní orig. plech. disky 4 ks na
Ford Mondeo, rozteè 108 mm, vel.
14", 475 Kè/ks. Tel.: 737 477 358. 
•• svìtlomety pø., na Toyotu Hiace,
cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• na WV Golf ND, r.v. 97 TDI.
Tel.: 604 336 680.
•• 4 plech. disky na Š Octavia,
levnì. Tel.: 777 184 531.
•• ARO na ND, možná pøestav-
ba na frézu, cena dohodou. Tel.:
728 520 449.
•• repasovanou pøevodovku na
Avii, 4 rychlost., 3.800 Kè. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone,
205/65, R15, vz. asi 3 mm,  800
Kè /ks. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750-16C MB 60, vzorek
90%, 2.200 Kè/ks. Tel.: 515
320 000 po 18. hod.
•• komplet. funkèní motor +
pøevod. (5ti rychlostní) na Avii
21,31,  20.000 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• komplet. kabina na Avii
21,31, modrá, 10.000 Kè. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm
s chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2
svìtlomety (el. ovl.), ventilátory
chlazení, cena dohodou. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• novou pneu Matador 165 R/13;
nový startér a alternátor, vše na  Lada
Žiguli, sleva. Tel.: 515 322 539.
•• 4 ks zimních nových protek-
torù Michelin 145 R/13, 500
Kè/ks. Tel.: 776 300 578.

•• støeš. zahrádku na Š 1203,
200 Kè a na Š 100, 100 Kè. Tel.:
776 300 578.
Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• menší RD v Ivanèicích, ihned
k bydlení. Tel.: 607 916 309 odpol.
PRODÁM
•• RD v Olbramovicích, 3+1,
velký sklep, pozemek 250 m2,
nízká cena. Tel.: 603 841 167.
•• RD 3+1 v Dobøínsku, veškeré
IS, stodola, garáž, dvùr, zahra-
da, ihned k bydlení, 890 tis. Kè.
Tel.: 605 370 932.
•• domek u MK, vìtší 2+1,
k rekonstr., ale obyvatelný,
plyn, voda, el., zahrada a další
stav. místo, 530 tis. Kè, dohoda.
tel.: 776 513 193. 
•• Dùm, Pohoøelice - mìsto, 2
polažní, podsklep., velké nebyt.
prostory, garáže, byty, vh. pro
obchod, restauraci, lékaøe aj.,
cena dohodou. Tel.: 608 094 499. 
•• DB 2+1 v centru Ivanèic. Tel.:
546 437 351.
•• stavební pozemek na Køe-
pelèím vrchu, vyhloubené zá-
klady, šachta na vodu a projekt,
75.000 Kè. Tel.: 723 787 299.
•• stavební pozemek 10 km  na
východ od Tøebíèe, rozloha 953
m2, vrt.studna, IS a el. pøípojka.
Tel.: 515 338 356. 
PRONAJMU
•• DB 1+ kk volný ihned, platba
od ledna 05, 1.500 Kè/mìs. vè.
inkasa, možný odprodej. Tel.:
775 679 976.
•• zaøízený byt 1. kat. 3+1 v RD
nedaleko centra Ivanèic. Tel.:
546 451 132, 605 455 152.
•• byt 3+1 v OS, dvorek, pøístøe-
šek pro auto,vl. plyn. topení, MK
-Rakšice. Tel.: 603 251 603.
•• zaøízený DB 3+1 v Ivanèi-
cích. Tel.: 606 568 429
HLEDÁM PRONÁJEM
•• byt k pronájmu 2/3 + 1 v MK
nebo okolí. Tel.: 605 063 746.

Stavba - zahrada
PRODÁM
•• zachovalá okna 135 x 145,
zasklená, kování a vnitøní
žaluzie, 2 ks dvojitá šroubovaná,
vnitøní dveøe L i P, zasklené i
plné, nìkteré se døevem; zárubnì
70 i 80, levnì. Tel.: 607 252 531.
•• dveøe 80 levé, barva slonová
kost, nové, 2/3 prosklené, nebo vy-
mìním za levé. Tel.: 605 471 368.
Vybavení domácnosti
•• Kdo daruje TV stolek. Tel.:
776 291 894 ne SMS.
PRODÁM
•• roh. sed. soupravu + køeslo,
pøi rychlém jedn. sleva; válendu
s ÚP, 600 Kè. Tel.: 775 932 509.
•• peøináè + válendu; kuch.
linku 3,4m, pìkná; kulatý stolek
+ 2 židle starožitné; køiš•ál.
lustr; novou hlavici k el. vrtaèce,
pr. 1-13 mm; praèku mini romo
se ždímaèkou; lednièku Zanussi
155 l samoodmraz. (nová);
køidlici dvoufalc. novou 50 ks,
10 Kè/ ks. Tel.: 605 776 380.
•• Vafky 3 kW, 2.500 Kè, možná
i sleva. Tel.: 737 801 788.
•• levnì starší válendu s ÚP.
Tel.: 737 011 006.
•• bílou koupelnovou vanu,
d 170 cm. Tel.: 515 323 084.
•• stolní šicí stroj zn Minerva, funk-
èní, 1.000 Kè. Tel.: 515 323 084.

Elektro
•• Kdo daruje PC a jeho kompo-
nenty. Tel.: 776 291 894 ne SMS.

PRODÁM
•• MT Nokia 3410 v orig. bal. se
zár. 1 r.; MT Alcatel 735i,
barevný displej, fotoaparát, mms,
polyf. melodie,1 r. zár., cena
dohodou. Tel.: 775 628 042.
•• MT Sharp GX 20, 5 mìs.
starý, výborný stav, fotoapar.,
video, infra, nádherné fotky +
dat. kabel, 9.000 Kè, dohoda
možná. Tel.: 775 301 122.
•• MT Siemens A50, záruka 1
rok, modrobílý, 1.000 Kè. Tel.:
721 196 114, Ivanèice.
•• novou nepouž. nabíjeèku na
Nokii, 200 Kè, kryt na Siemens C
45 støíbrno - sv. modrý, 100 Kè.
Tel.: 608 880 089.
•• klávesy Kord X5D, cena
11.000 Kè, altsaxofon cena
5.000 Kè. Tel.:604 580 871.
•• Epilátor zn. Braun silk epil,
málo používaný, 1.000 Kè. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• BTV Color Oravan, úhl. 42
cm, 800 Kè. Tel.: 737 465 956.
•• repro Sony X-Plod 130 W,
dvoupásové, pìkný design, nové,
nepoužité, ZL, staré 3 týdny, za-
balené, 799 Kè. Tel.: 777 045 273.
•• poèítaè.  TV-F m kartu Asus
Home - Theater, stereo, záruka,
1.300 Kè. Tel.: 603 214 193.
•• videokameru Panasonic NV
RZ 15, støíbrné barvy, 1 r. zár.,
stabilizátor 700x, optical zoom,
atd., vh. vánoèní dárek, 8.000
Kè. Tel.: 737 873 940.
•• plnì automatická nabíjeèka
Hama pro 1 - 4 ks akumulátoru
Mikro (mikrotužkové, AA), Mig-
non (tužkové, AA), Baby (C),
Mono (D) nebo 9V E-Blok. Ce-
na dohodou. Tel.: 776 291 894
ne SMS.
•• levnì BTV za 200 Kè a 600
Kè. Jen vážní zájemci. MK.
Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• PC PIII 800, 128 MB RAM,
FDD, HDD 10GB, CD-ROM,
GK 3D 16 MB AGP, sí• 10/100
MB, zvuk, 2x USB, klávesnice,
myš, 4.900 Kè; monitor 17" IBM,
2.300 Kè Tel.: 777  878  660.
•• PC PIII 866, 128 MB RAM,
FDD, HDD 20GB, CD-ROM,
GK INTEL16 MB on board, sí•
10/100MB, zvuk, 2x USB, int.
repro, klávesnice, myš, 5.300
Kè; monitor 17" IBM, 2.200 Kè
Tel.: 777 878 660.
Vše pro děti
PRODÁM
•• koèárek, 3-komb., nafuk. kola,
poloh., bar. tm. modrá se smetano-
vou, prací potahy, zdarma pláštìn-
ka, sí•ka, šle, PC 10.300, nyní 3.800
Kè. Tel.: 605 825 409 po 17 h.
•• hl. koèár, odlehè. konstr.,
polohov. rukoje•, nafuk. kola +
pláštìnka. Tel.: 605 416 127.
•• koèárek trojkomb. po 2 dì-
tech, 700 Kè. Tel.: 515 334 057.
•• chodítko, výškovì stavit.,
oddìlený hrací pult, r. 2004, 800
Kè. Tel.: 605 416 127.
•• autosedaèku Chico 0-13 kg
po 1 dítìti, modro-bílá, 1.000
Kè. Tel.: 605 416 127.
•• autosedaèka - houpaèka zn.
Chicco, polohovací se støíškou,
sv. zelený dìtský motiv, 0- 13kg,
PC 1.200Kè, nyní 800 Kè. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• fusak, tm. hnìdý, pravý
beránek, 500 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub",
vynikající pro mimina na koupání
až do 2 let, 650 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• dìtskou hrazdièku, PC 590,
nyní 440 Kè. Tel.: 721 684 637.
•• kolo bicross, na 4 - 6 let,
pìkné, 800 Kè. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
Zvířata
KOUPÍM
•• andulky, korely, kanáry, roze-
ly aj. exot. ptactvo, pro vìtší

množ. pøijedu. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• jateèní a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• prase dle výbìru, od 180 kg
do 220 kg, 33 Kè/kg, odbìr
ihned. Tel.: 723 054 641.
•• prase 150 kg, 35 Kè/kg živá
váha. Tel.: 737 117 666.
•• štìòata støed. èerného pudla
bez PP, milující, temperamentní
spoleèníci, k odbìru od 17.12.
04. Tel.: 602 888 442.
•• štìòata Hovawart s PP, plavá
a èerná se znaky, odbìr ihned,
možnost výbìru, výborný kama-
rád a hlídaè. Tel.: 546 452 208,
736 130 803 po 16 hod.
•• štìòata (pes + fenka), Shiba -Inu,
bez PP, rodièe s PP, oèkov., odèerv.
Tel.: 546 423 977, 606 186 718.
•• èistokrevnou fenku zlat. angl.
kokršpanìla, velice pìkná a
hodná, stáøí 8 mìs., do dobrých
rukou s možností výbìhu. Tel.:
515 321 177 po 15 hod.
•• èerné štìnì labradora, 4 mìs.,
bez PP, cena doh. Tel.: 607 918 986.
•• Foxterier hladkosrstý, štìòata
s PP nar. 2.9.04. O: V, CAC,
CACIB, BOB, (SK) - norník, M:
V, R-CACIB, NL 84 b. Pøedp.
výborné práce i exterieru, vh. pro
lov i jako spoleèník. Tel.: 515 333
925, 604 947 597, veèer.
•• 3 chovné páry, letošní, pár
amer. kingù èervených, dominan-
tních, vzájemnì nepøíbuzných,
200 Kè/pár Tel.: 515 339 029.
Daruji
•• ko•ata (kocourky, èerný a zr-
zavý), i jednotl. Tel.: 723 464 040.
Hobby
•• Hledám partnera na country
tance. Výuka probíhá v Ivanèi-
cích. Linda. Tel.: 723 410 613.
KOUPÍM
•• sbìratel hledá stará rádia,
repráky, souèástky, lampy a lite-
raturu z poèátku rozhlasu. Tel.:
737 465 956.
PRODÁM
•• akvárium v. 80, d. 40, š. 35 i
s rybièkami, pøísluš. a stolkem na
míru, cena doh.Tel.: 775 628 042.
•• 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 sjezdové 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. hod.
•• originální DVD filmy, levnì.
Tel.: 775 628 042.
•• støíbrná Minolta Dynax 404si,
2 r. stará, automat i manuál, ná-
dherné fotky, režimy makro, po-
rtrét, krajina, noèní portrét, sport,
dvojexpozice aj. PC 14.000, nyní
4.500 Kè. Tel.: 608 880 089.
•• uèebnice angliètiny The
Cambridge Englisch Course è.1
- Students Book a Practice
Book, jako nové, 200 Kè za obì,
i jednotlivì. Tel.: 608 880 089.

Různé
•• Prodám veškeré zaøízení
obchodu: regály, lednice, po-
lice, chladící vitrínu.
Tel.: 515 338 106, 605 929 623.
KOUPÍM
•• školní sálová kamna typ Fila-
kovo DVB 20. Tel.: 721 685 462
PRODÁM
•• hoblovku, š. 200; pøítlaè. válce;
cirkulárku prùm. 200; dlabaèku,
nové, 9.000 Kè. Tel.: 732 853 237.
•• balkon. dveøe použité,
zasklené s žaluziemi, 200 Kè.
Tel.: 732 853 237.
•• glukometr pro diabetiky;
starožitnou ložnici z r. 1927,
zachovalou. Tel.: 776 708 456.
•• jízd. kolo Velamos universal,

raf., brzdy, pøehazovaèka, svìtlo,
dynamo, stojan, rychlomatky,
levnì. Tel.: 607 252 531.
•• bøezová koš•ata, vál k Teøe,
Vari, kovový se sedaèkou,
betlém s 50-ti figurkami, levnì.
Tel.: 515 336 601.
•• ruèní litinový odzròovaè
kukuøièných klasù, 500 Kè. Tel.:
515 333 463.
•• pøírubový motor 380 V, 1,5
kW, 1410 ot., mobilní chlazení na
pivo. Tel.: 604 941 206.
•• závìsný kabel vh. na  el. pøí-
pojku i jiné, 4x16, d. 18 m, levnì.
Tel.: 607 252 531.
•• novou nerozbalenou sadu
titanových vrtákù z rychloøezné
oceli, 21 ks, vh. dárek pro muže,
150 Kè. Tel.: 608 880 089.
•• pokojový ribstol, 1.000 Kè.
Tel.: 515 323 877.
•• Ulticar - magnetoterapie. Zná-
mé a klinicky testované jsou
úèinky u tìchto onemocnìní:
artróza, zlomeniny, bolesti hlavy
(migrény), otoky a zánìty, popá-
leniny, revmatizmus, dna, one-
mocnìní plotýnek,  atd. K pou-
žití doma i v autì 230 V/12 V.
Tel.:776 291 894 ne SMS.
•• Laser Softlight pro domací
použití. Léèí v tìchto aplika-
cích: akné, opary na rtech, jizvy,
padání vlasù, modøiny, vyrážky,
lupénka, bércový vøed atd. Jen
vážní zájemci. Tel.: 776 291 894
ne SMS.
•• teplovzdušná kamna, typ (rep-
lika) Bulerian, palivo døevo, d.
600 mm; kompletní vybavení
mrazícího boxu, kompresor Fri-
gera, výparník s odtáváním, skøíò
automatiky. Tel.: 515 323 967.
•• velmi levnì dámské jízdní kolo
bez pøehaz. Tel.: 515 324 366 + záz.
•• velmi levnì funkèní skøíò. šicí
stroj. Tel.: 515 324 366 + záznam.
•• cirkulárku s podavaèem,
dom. výr., motor 11 k; shrnovací
dveøe bílé, plast., š. 2,5 m, v. 2,2
m, levnì. Tel.: 608 460 192.
•• smalt. plech na kruhový
bazén, hnìdý, 700 Kè. Tel.: 515
320 000 po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100; 125x125; 800
Kè/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• øeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kè.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• øeznické háky, s kladkou, 40
ks, 100/ks, i jednotlivì. Tel.: 515
320 000 po 18. hod. hod.
•• levnì hoøáky na svaøování ply-
nem, kompletní sada, ale i po èás-
tech, cena doh. Tel.: 731 109 107.
•• starý betlem, vyøezávaný, stáøí
cca 50 let s figurkami, cena
dohodou. Tel.: 515 336 601.
•• starší kamínka Petry. Tel.: 608
080 744.
•• konzumní brambory žluté i
èervené. Tel.: 737 117 666.
•• loupané vlašské oøechy. Tel.:
723 099 563.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizon-
tální, pøedokenní rolety z PVC
a hliníku, silikonové tìsnìní
oken a dveøí, sítì proti hmyzu,
lamelové dveøe a laminátové
podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany
221. Tel.: 568 865 321, mobil:
602 719 156.

••Profireal nabízí Rofipùjèky
pro zamìstnance i podnikatele
od 10.000 Kè až do 160.000 Kè
bez ruèitele. Tel.: 603 171 977.  

•• Nabízíme vám pùjèku: s pev-
nou úrokovou sazbou 4,8 %,
s možností finanèních prostøe-
dkù 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. 

•• Nabízím ekonomické a daòové
poradenství, vedení podvojného
úèetnictví, daòové evidence,
zpracování mezd. Diskrétnost
a profesionalita zaruèeny.
Tel.: 605 531 677.

•• Nadmìrné pánské košile
ušiji a zašlu na dobírku. Žádej-
te vzorník: Jana Roubcová,
Luèní 4, 674 01 Tøebíè, tel.:
737 938 820. 

•• Máte problémy s pletí, jste
unavení a podráždìní, chcete
nìjaké kilo shodit èi jen vy-
tvarovat postavu? Správný èas
zaèít! Volejte p. Šumberová,
tel.: 776 274 058.  

Seznámení
•• hledám ženu do 37 let, která
by se seznámila s 30-ti letým mu-
žem, 100% diskrétnì, dìti nejsou
pøekážkou. Tel.: 737 629 155.
•• hledám pøítelkyni se svìtlem
v dušièce a laskavým srdíèkem.
Oslavany, Ivanèice. Vlastní byd-
lení a jedno dítì  vítáno. Muž,
37 let, rozvedený, nekuøák se
závazkem. Tel.: 607 546 772. 

Zaměstnání
HLEDÁM
•• Švadlena 20 let praxe, hledá
práci v Ivanèicích a okolí. Tel.:
732 637 844.
•• barman - èíšník pøijme ihned
práci v kavárnì, restauraci, baru,
diskotéce. Noèní, víkendy a
pøesèasy nejsou pøekážkou.
Tel.:775 679 976.
NABÍZÍM
•• katalogy dom. prací. Bližší info
a pøihlášku za zn 6,50 Kè. Ma-
cháèková K., Nábøežní 18, Osla-
vany, tel.: 607 989 177, oslavan-
ským doruèím za SMS s adresou.
•• domácí práce, jednoduché,
èasovì nenároèné. Slušný pøi-
výdìlek pro všechny vážné záje-
mce. Spousta nových nabídek.
Info na tel.: 737 011 870.

•• Avon Cosmetic nabízí spolu-
práci ženám, dívkám i babiè-
kám, které mají zájem o kosme-
tiku. Vstup i výstup bez poplatkù,
vstupní materiály zdarma,
provize jistá. Pøi registraci sada
vzorkù + kosmetický balíèek
zdarma. Volejte: 777 969 552.

•• hledám mladé komunikativní
lidi pro jednání s klienty, pøíjem od
26 tis. Kè/mìs. Tel.: 777 337 389.
•• 28 - 42.000 Kè/mìs., Ès.
firma pøijme pro nové poboèky
na Moravì telefonisty, OZ,
manažery. Ne Herbal. dealer
apod. Po zaprac. os. Vùz. Tel.:
728 958 301.
•• Pøijmeme asistentku, zpro-
støedkovatele, telefonistku, OZ,
18 - 30.000 Kè/mìs., služební
vùz. Tel.: 605 254 556. 
•• Èeská spoleènost pøijme
prac. do rùzných oblastí, asis-
tenty, OZ, manažery a telefon-
isty. Pøíjem 28 - 42.000
Kè/mìs.. Tel.: 728 958 301.  

Vzkazy, sdělení
•• Prosím všechny poctivé lidi,
kteøí byli svìdky incidentu mezi
Tomášem Kohoutkem, Simonou
Hlaváèovou a mnou na Rybáø-
ském karnevalu na Vrabèím hájku
v MK dne 10.7.04, aby se pøihlá-
sili a poskytli jakékoliv svìdectví.
Dále hledám všechny osoby, kte-
ré byly v minulosti T. Kohoutkem
napadeny a incident nenahlásily,
aby se mi rovnìž ozvaly za úèe-
lem podání hromadné žaloby. Dì-
kuji Radek Procházka, Vémysli-
ce, tel.: 603 757 719.
•• Dìti z mateøské školy v MK
na ulici Palackého dìkují klem-
píøské firmì pana Bloudíèka z Mo-
ravského Krumlova za miku-
lášskou nadílku.
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