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TY PRAVÉ NOVINY ZDARMA
VE VAŠICH SCHRÁNKÁCH
Ivančice - 3.500 ks
Miroslav - 1.050 ks
Moravský Krumlov - 2.100 ks
Oslavany - 1.500 ks
a další 4.000 ks na 166 místech
v 67 přilehlých městech a obcích

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Zdražování benzínu Splňují strážníci náročná kritéria?
postihlo i náš region
/Region/ Páteční zpráva v médiích, že se má zvýšit cena benzínu
až o pět korun, měla dopad na ceny i v našem regionu. Situace na
benzínových čerpacích stanicích v průběhu víkendu se oproti normálu
radikálně měnila. Na většině z nich byl zaznamenán zvýšený provoz
a motoristé se zásobovali větším množstvím levnějšího benzínu před
zdražením. „Fronty automobilů se tvořily v sobotu dopoledne a zvýšený provoz jsme zaznamenali i v neděli, zatím jsme nezdražili,“ uvedla
obsluha čerpací stanice ve Višňovém. Větší zájem o benzín byl i na
čerpačkách v Miroslavi, Hostěradicích, Branišovicích a Moravském
Krumlově. Ke zdražování na drtivé většině čerpacích stanic docházelo
nejčastěji v sobotu odpoledne a v neděli ráno. Proklamované zdražení
o pět korun se ale nekonalo. Průměrně vzrostla cena benzínu a nafty
o 1,5 koruny. I tak nebylo výjimečné na mnohých benzinkách k vidění
tankování do kanystrů. „Provoz byl více než dvojnásobný, zdražili
jsme v sobotu odpoledne,“ sdělila k situaci obsluha čerpací stanice
v Hostěradicích. Po víkendu a v průběhu nadcházejícího týdne se cena
naturalu a nafty neustálila, naopak šplhala po menších částkách nahoru.
Motoristů, kteří se zásobili pohonnými hmotami již nebylo vidět tolik,
opadly i fronty. Přesto se tu a tam objevil kanystr pro případ dalšího
většího výkyvu cen směrem nahoru.
/mask/

foto: mask

Do míst bývalých šachet

/Oslavany/ Součástí letošních Oslavanských historických slavností
budou i sportovní aktivity. V neděli 11. září se uskuteční premiérově
turistická akce „Po hornických stezkách Rosicko - Oslavanska“. Jedná
se o pěší vycházku na 10 kilometrů k „K pramenům těžby uhlí v Oslavanech“ a dvě cyklistické trasy po bývalém Rosicko - Oslavanském
revíru. Všechny trasy spojují místa bývalých dolů a popřípadě vedou
obcemi, odkud chodili havíři fárat na šachty revíru. „Pěší trasa vede ze
zámku naučnou stezkou permokarbonu Boskovické brázdy na Kuklu
přes Padochov na Podlesí a do Havírny. Odtud se vrací Balinami zpět
na oslavanský zámek. Cyklisté si mohou vybrat buď dlouhou trasu Oslavany - Zbýšov - Zastávka - Okrouhlík - Domašov - Litostrov - Zbraslav
- Příbram - Lukovany - Zakřany - Zbýšov - Oslavany a nebo krátkou Oslavany - Ketkovice - Lukovany - Zakřany - Zbýšov - Oslavany. Dlouhá trasa
měří 50 km a krátká 25 km. Vhodná jsou horská, krosová a nebo trekingová kola. Start je pro všechny na oslavanském zámku v 9 hodin, cíl je
tamtéž. Každý účastník obdrží po ukončení trasy vandrovní list,“ sdělil
hlavní organizátor místostarosta Miloš Musil. Tato turistická akce by
se měla stát v budoucnu trvalou součástí slavností.
/mask/

/Moravský Krumlov, Miroslav/ Opodstatněnost a smysl
fungování městské policie
v menších a středních městech je
stále předmětem mnoha diskuzí
a to hned z hlediska několika
faktorů. Jedním z nich, na něž
se různí názory je, kolik má být
strážníků na počet občanů v obci.
Praktické zkušenosti ukazují různé poznatky.
Například v Oslavanech jsou
na 4,5 tisíce obyvatel dva strážníci městské policie a podle
dosavadních zkušeností je to
dostatečné. Dalším znevýhodněním je méně pravomocí oproti
Policii ČR. Kritizována bývá také
zásahovost v návaznosti na rozpis služeb. Na druhé misce vah
je otázka, zda se vyplatí vynakládat finanční prostředky na
činnost MP z pokladen měst.
Některá města po ne dlouhém
působení MP ji dokonce úplně
zrušila. Přitom veřejností nejvíce
kritizované na práci MP je právě
zásahovost a určitá náklonnost
k některým místním obyvatelům.
Právě posledním jmenovaným
nešvarem strážníků městské policie, se kterým se můžeme setkat
především v menších městech, je
určitá benevolence a přehlížení
přestupků. Pokud mají strážníci
trvalé bydliště ve městě, ve kterém slouží, nechtějí si rozházet
dobré vtahy se svými sousedy
a známými. Jedním z řešení je
najímat přespolní uchazeče.
Velitelce MP a místostarostce
M. Krumlova Marii Valachové
jsme položili několik otázek:.
Nemáte obavu, že strážníci
městské policie mají určitou benevolenci a přehlížejí přestupky
místních občanů? „Mít obavy
je věc jedna a skutečnost je věc
druhá. Věřte, že z pohledu občana
může někdy docházet k dojmu, že
není postup strážníka objektivní.
Chtěla bych zdůraznit, že ani
strážníci nemají lehkou pozici.
Hlavním důvodem je, že jsou
obyvateli příslušného města.
Společně dbáme na to, aby strážníci vykonávající službu v našem městě přistupovali k řešení
jednotlivých případů objektivně
a spravedlivě tak, jak stanovuje
zákon o obecní policii a příslušné
vyhlášky města. Městská policie byla v minulosti zřízena za

ilustrační foto

účelem bezpečnosti a pořádku
ve městě a na ochranu majetku
občanů. Je třeba si uvědomit, že
dobré sousedské vztahy jsou nezbytným předpokladem pro dobré
soužití, avšak strážník MP při výkonu služby musí být profesionál,
nikým a ničím neovlivnitelný.
Jen tak je možné zbavit se obavy
z benevolence.“
Paní místostarostko, dělají
strážníci MP kondiční přípravu
a závěrečný test o fyzické schopnosti vykonávat funkci strážníka
MP? „Průměrný věk strážníků
Městské policie je 35 let, což
napovídá, že se jedná o mladé
lidi, kteří velmi pečlivě dbají
o svoji kondici. Většina z nich
navštěvuje fitcentra a zabývá se
různými druhy sportu. Současně
strážníci MP mají k dispozici malou posilovnu na služebně, kterou
také využívají. Domnívám se, že
jejich fyzická zdatnost je odpovídající jejich povolání.“
Je v současnosti problém s financováním MP? „S rozpočtem
MP jsem již seznámila veřejnost,
tak jen na doplnění. Rozpočet
stanovený na rok 2005 je pro mne
a strážníky MP závazný. Položky,
které vykazují zvýšené náklady,
jsou operativně řešeny, jako například telekomunikační služby.
V letošním roce vykazujeme
úsporu ve výši 2 milionů korun.“

Jaká je situace v Miroslavi
nám osvětlil místostarosta města
Roman Volf. Jak dopadla kondiční příprava a závěrečný test
o fyzické schopnosti vykonávat
funkci strážníka MP, která byla
avizovaná v srpnu 2004 a znovu
přislíbena v březnu letošního
roku? „Činností městské policie
se pravidelně zabývá vedení města. Bylo rozhodnuto, že všechny
poznatky a připomínky k práci
MP budou na konci roku vyhodnoceny a teprve potom dojde
k již dříve avizovaným fyzickým
testům. Připomínky, které byly
shledány jako opodstatněné, byly
řešeny s příslušným strážníkem
v souladu s platnými předpisy.
Strážníci prošli školením odborné způsobilosti, které je nutné
v pravidelných intervalech znovu
absolvovat každé tři roky. Pokud
by osvědčení neobhájil a nesplnil
stanovené odborné předpoklady
k výkonu povinností a oprávnění
podle zákona číslo 553/1991
o obecní policii, činnost strážníka
MP nemůže vykonávat.“
Nemáte obavu, že strážníci
městské policie přehlížejí přestupky místních občanů? „Velitel
MP předkládá vedení města plán
činnosti na kalendářní měsíc,
který je každodenně aktualizován
a je reagováno na aktuální situaci.
Městská policie má plnit přede-

vším funkci policie pořádkové.
Zde je stále co zlepšovat - např.
situace na autobusových zastávkách, vandalismus - sprejeři, rušení nočního klidu, znečišťování
veřejného prostranství atd. Zmiňovaná benevolence či přehlížení
přestupků se vyloučit zcela nedá,
neboť i zde hraje nejvýznamnější
úlohu lidský faktor. Pokud máte
nějaký konkrétní případ, sdělte jej
laskavě na veřejně známá telefonní čísla starostovi nebo mě.“
Je v Miroslavi problém s financováním MP? „Financování MP
je součástí schváleného rozpočtu města, který je schvalován
na období jednoho roku. MP je
financována v souladu s tímto
rozpočtem. V Miroslavi vykonávají činnost 3 strážníci MP
od roku 1992. Dle doporučení
odborníků je optimální stav 1
strážník na 1000 obyvatel. Pro
řešení bezpečnosti občanů a
zajištění pořádku je třeba také vynaložení finančních prostředků.
Pokud se objeví nespokojenost,
je třeba si položit otázku, zda
za nespokojeností stojí institut
městské policie nebo selhání či
špatná činnost konkrétní osoby.
Proto se činností městské policie
ve vedení města zabýváme a budeme vděční veřejnosti za každý
příkladný podnět, který povede
k jejímu zlepšení.“ /mape, jak/
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Dokončili nový chodník Havarijní stav krumlovských hradeb si vyžaduje opravu
/Moravský Krumlov/ Nový chodník a fasádu kulturního domu mají
v užívání občané Polánky, jenž je městskou částí Moravského Krumlova. S příchodem nového školního roku již budou moci děti bezpečně
chodit na školní autobus. „Jsem rád, že chodník a fasáda restaurace
s kulturním domem v Polánce jsou dokončeny. Zbývá jen dodělat asfaltový povrch silnice u chodníku, který bude proveden v návaznosti na
opravu silnice před Polánkou v průběhu příštího týdne,“ uvedl starosta
Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach. „Nový chodník tu měl být
už dávno, je to tu nebezpečné místo, děti tudy chodí na školní autobus
a mohl tu být nějaký úraz nebo smrťák. Jsem ráda, že je tu nový chodník, ale měl by být po celé obci a ne jenom zde,“ hodnotila jedna místní
občanka Zdena Válková. „Na chybějící chodník upozorňovali občané.
Víme dobře, že tato část byla nebezpečná, protože je zde velký provoz
a chodí tu děti. Je dobře, že se prostředky ve výši téměř půl milionu
korun na chodník a fasádu našly. Vypadá to tu opravdu hezky, zvláště
teď před hody. Všechno nejde udělat najednou, jsou v Polánce místa,
kde se musí chodníky ještě dodělat,“ dodal starosta města.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Minulý
týden započala oprava městských
hradeb v Moravském Krumlově.
Po sanačních pracích hradební zdi,
která se zřítila v loňském roce,
se letos pokračuje opravou jižní
části opevnění města. Práce jsou
rozděleny do tří etap. První etapa
v tomto roce přijde zhruba na 800
tisíc korun. Po ukončení třetí etapy je záměrem zpřístupnit hradby
veřejnosti, v závislosti na finančních prostředcích a dotacích.
„V současné době bylo zahájeno odstraňování náletových
dřevin. Poté dojde k opravě
staticky porušených částí zdiva
a odstranění zábradlí s instalací
nového. Opraví se schodiště,
které se nám sesouvá ze skalního masivu a mohlo by dojít
k jeho zřícení. Celkové sanační
práce budou probíhat od budovy
Jednoty směrem ke Gymnáziu.
Předpokládáme, aby mohlo dojít

O závodu na bioetanol se
rozhodne letos v říjnu

Sportovní
obchod

M sport

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

KOPAČKY A OBUV
zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

TENISOVÉ RAKETY
zn. WILSON, BABOLAT, PRINCE, HEAD, DUNLOP, ...

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

!! KOMPLETNÍ HOKEJOVÁ VÝSTROJ !!

Dělejte to jako bobři.

foto: mask

Miroslavské Knínice finišují s výstavbou kanalizace
/Miroslavské Knínice/ Největší díl prací na nové kanalizaci
a vybudování čistírny odpadních
vod v Miroslavských Knínicích
byl již udělán. Vrcholí dokončovací práce a úprava terénu.
Předání do provozu by mělo být
koncem září. „Celkové náklady
na kanalizaci přesáhnou 20 milionů korun, z toho 80 procent
dostala obec jako dotaci ze státního fondu životního prostředí
a 1,5 milionu z krajského úřadu.
Nová kanalizace se buduje proto,
že stav vodoteče je vážný. Evropská unie klade důraz na čistotu
životního prostředí, které bylo
v naší zemi dříve zanedbáváno.
Řada septiků a jímek v naší vesnici je ve velmi žalostném stavu
a přitom může docházet ke kontaminaci spodních vod, což přímo

BENZÍN = 32,- Kč/litr

spotřeba benzínu = spotřeba plynu

… za kolik budete jezdit vy ?

MONTÁŽE LPG i na úvěr
bez potvrzení příjmů, bez ručitele

MĚŘENÍ EMISÍ benzín, plyn • SERVIS
AUTOPLYN Čadek Jaroslav, Brno, Vídeňská 119
tel.: 608 728 884, 547 137 235 www.autolpg.cz

Miss Epopej 2005
Poslední možnost přihlášení !!!
do 19. září 2005
Přihlášky na: missepopej@centrum.cz
nebo v hotelu Epopej

Hlavní výhra - zájezd do Chorvatska

AK
CE
KRŮTÍ KŘÍDLA
chlazená - 39 Kč/kg

Zajišťujeme záruční
a pozáruční servis.

KRŮTÍ KOSTKY

se zeleninou, mražené - 39 Kč/ 500 g

POLÉVKOVÁ SMĚS
krůtí, mražená - 9 Kč/kg

• montáž
• servis
• opravy

GARÁŽOVÁ VRATA

sekční • rolovací • výklopná • křídlová
TAM - ZNOJMO, PAVLICE18
tel: 515 258 962, fax: 515 258 142
mobil: 603 930 155, www.tam.kvalitne.cz

NOVINKA pro chovatele
JEMNĚ DRCENÉ DRŮBEŽÍ KOSTRY
s masem, mražené - 13 Kč/kg
(při odběru nad 100 kg - 11 Kč/kg)
Doporučeno chovateli pro výborné dietetické
vlastnosti a přirozený obsah živin.
Znojmo

Práče

MK

Kyjovice
Prodejna
PROSIMĚŘICE

Prodejna
Prosiměřice 43
tel.: 515 334 796
po 13.00-16.00
út-pá 07.00-12.00
13.00-16.00

foto: mask

vou hřbitovní zdi, což by nás mělo
stát asi 350 tisíc korun. Obecní
úřad se také angažuje při opravě
kostela svatého Mikuláše, která je

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ
RUČENÍ A HAVARIJNÍ
POJIŠTĚNÍ V REGIONU

LPG = 13,- Kč/litr

dne 15.10 2005
pro dívky od 15 do 26 let

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice, Tel.: 546 437 323

ohrožuje naše zdraví. Kromě
průsaku do studní jsou ohroženi
i vzácní živočichové, kteří se kolem vodoteče vyskytují. Čistírna
odpadních vod bude založená na
biologicko-mechanickém čištění
vody. Stavíme ji na kraji obce
směrem na Suchohrdly,“ sdělil
starosta Knínic Petr Janda.
Jak dále dodal: „Samotné výkopové práce v naší obci byly
komplikované, protože všechny
ostatní sítě jsou již hotové, takže
místa nebylo tolik. V souběhu
s kanalizací probíhá také pokládka infrastruktury k parcelám
určeným pro výstavbu rodinných
domků. Tato akce nás bude stát
přes jeden milion korun. Ještě
letos bychom chtěli začít s obnovou sportovního hřiště na multifunkční sportovní areál a s opra-

auto do 1350 cm - od 2.075 Kč*
auto do 1850 cm3 - od 2.996 Kč*
auto do 2500 cm3 - od 4.848 Kč*
3

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů • Rolety
Sítě proti hmyzu • Těsnění oken a dveří

Nyní VÝPRODEJ
ŘETÍZKOVÝCH
akce pla
tí do 30.
září 200
5
ŽALUZIÍ

* s využitím všech dostupných bonusů

Hynek Sobotka - pojišťovací poradce
tel.: 605 506 356

K
A
M
E
N
I
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prováděna ve spolupráci s technickým administrátorem Moravskokrumlovského děkanství,“
dodal Petr Janda.
/mask/

) 602 733 688

DUŠAN
ZEZULÁK

B &T METAL

ČUČICKÁ 10, OSLAVANY

DLAŽBA od 180 Kč/m2

nabízí

VÝROBKY
Z PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ,
ŽUL, MRAMORŮ
A PÍSKOVCE
• parapety, schody
• atypické výrobky
• pomníky, obruby, urny, sokly
a další hřbitovní doplňky
• renovace starých pomníků
a betonování jejich základů

spol. s r.o.

VELKOOBCHOD

Prodej zámkové dlažby a ost. stavebního materiálu

nové ceny železa od 3,50 Kč/kg
bývalá kasárna Neslovice
areál Knížecí les, ev.č. 01
664 91 Ivančice
tel./fax: 546 413 335
e-mail: bt.metal@tiscali.cz

NOVÉ DĚTSKÉ
POJIŠTĚNÍ
„LVÍČEK“
VÝHODNÉ POVINNÉ RUČENÍ GENERALI
A DALŠÍ POJIŠTĚNÍ GENERALI
UZAVÍRÁNÍ HYPOTÉKY HVB BANK
VOLEJTE IHNED
Krontorádová J., tel.: 603 532 242

tel.: 776 886 589

Jan MUSIL

DOVOZ PÍSKU, ZEMINY,
STAVEB. MATERIÁLU
ODVOZ SUTI,
ULOŽENÍ NA SKLÁDCE
KONTEJNER 3-9m3

IČO: 404 06 318

PRODEJ
TUHÝCH PALIV

AUTODOPRAVA VOZEM AVIA
ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
Služby jsou poskytovány v co nejkratším
termínu a za výhodné ceny.
Jan MUSIL
Široká 33a
tel.: 546 423 505
664 12 Oslavany
mobil: 603 581 402

provozní doba:
po-pá: 7.00 - 15.00
so: 8.00 - 12.00
mobil: 736 165 062
605 219 039
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/Miroslav/ O výstavbě nového závodu, jenž by měl vyrábět bioetanol na Miroslavsku, zatím není po zhruba dvou měsících intenzivního
jednání se zemědělci definitivně rozhodnuto. „Zatím jsme dostali
velmi zajímavé nabídky na dodávky obilí od zemědělců. Na červnové
schůzce jsme informovali prvovýrobce o předpokládaném záměru
a technologii výroby. Nyní osobně navštěvujeme vedoucí představitele
zemědělských podniků a jednáme o možné spolupráci, a to i v sousedních regionech. Odezva je zatím velmi příznivá a budeme v jednáních
dále pokračovat. V oblasti výroby bioetanolu je mezi zemědělci malá
informovanost, proto se ji snažíme zlepšit. Zájem ze strany zemědělské
obce je závislý právě na informovanosti. Rozhodnutí padne letos v říjnu,“ sdělil Petr Skácel, jenž zajišťuje podmínky pro investora.
Jak dále upozornil: „Na to, aby se začalo s výstavbou, je potřeba
stálý přísun suroviny, především z regionu a s předchozím smluvním
ujednáním dodávek na několik let dopředu. Tuto záležitost mohou
ovlivnit sami zemědělci, jestli bude z jejich strany zájem o zajištěný
odbyt a garantované ceny výkupu. Jsme ochotni vyjít vstříc těm, kteří
se zaváží na delší dobu. Nový závod, na jehož výstavbu bude potřeba
zhruba 1,6 miliardy korun, bude zpracovávat obiloviny z okruhu zhruba 30 kilometrů. Z celkové částky je počítáno 20% na stavební část
a zbytek na technologii.“
„Pro zpracování je vhodné cokoli, co má škrob. Závod by měl mít
moderní vybavení, automatický provoz na tři směny s celkem asi 30
zaměstnanci. Hlavním produktem je bioetanol, dále lepek pro potravinářské účely, krmná dávka, CO2, vodík a voda v dešťové kvalitě.
Bioetanol je používán jako příměs do pohonných hmot a pro chemický
průmysl. Pokud vše dobře dopadne, jednalo by se o úrody od roku 2007
s tím, že provoz by byl zahájen v roce 2008,“ dodal Petr Skácel. /mask/

ke zpřístupnění, že se provedou
parkové úpravy, zpevnění cest,
instalace laviček a osvětlení.
Práce jsou naplánovány zhruba
do roku 2007 a celkové náklady
by se měly pohybovat kolem šesti
milionů korun. Pochopitelně budeme žádat o dotace, letos jsme
dostali 400 tisíc korun z ministerstva kultury,“ informoval o postupu prací ředitel Správy majetku
města Zdeněk Kabelka.
Město by se mělo na financování oprav účastnit minimálně
polovinou. „Po dokončení předpokládáme, že celý zpřístupněný
komplex hradebního opevnění
zvýší atraktivitu města a s tím
spojený turistický ruch. Je tu nádherný výhled na údolí Moravskokrumlovských slepenců, jenž je
chráněnou lokalitou, zámek, který se začne opravovat také v letošním roce a Floriánek,“ dodal
Zdeněk Kabelka.
/mask/

návrhy a realizace zahrad
stavební a truhlářské práce
závlahové systémy
dětská hřiště
zahradní jezírka
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Konference zástupců mikroregionů v Krumlově Pěší zóna v Oslavanech
/Moravský Krumlov/ Novou
a podnětnou akcí pro rozvoj mikroregionů na Znojemsku byla
mezinárodní konference, která se
uskutečnila v zeleném salonku
hotelu Epopej v Moravském
Krumlově. Na téměř čtyřicet
účastníků společně diskutovalo
o problematice získávání dotačních titulů a výměně zkušeností
v oblasti neziskových organizací.
„Této konference zástupců
mikroregionů a obcí Moravskokrumlovska, Znojemska, Hrušovanska a Dolního Rakouska se
zúčastnila i představitelka úřadu
zemské vlády Dolní Rakousko
Marriane Vitovec. Ta nám pomáhá s koncepcí a vlastním zpracováním projektů, které mikroregiony podávají. Její obsáhlý výklad
obeznámil přítomné s celkovou
zahajovací fází a konkrétními výsledky, které se podařilo v tomto
směru uskutečnit a představila
účastníkům vizi do budoucna,“ in-

formovala místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová, která s uskutečněním této
konference významně pomáhala.
Na konferenci přišli i starosta
Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach a starosta Znojma
Pavel Balík. Důležité rady a
podněty pro další práci v tomto
směru poskytli pracovníci Přeshraničních impulsových center
GIZ ze Znojma a Retzu. „Tento
seminář by měl především pomoci starostům a představitelům
mikroregionů v jejich dalším
rozvoji a úsilí snadněji získávat
dotace z Evropské unie. Pomoci
při zpracování projektů a jejich
vlastní realizací,“ podotkla Marie
Valachová. „Důležité na celé akci
je, že odbourala celkovou bariéru
lidí na obou stranách hranice a
byla ku prospěchu nejen mikroregionům, ale hlavně občanům žijících v těchto oblastech“ dodala
Marie Valachová

foto: mask

„Přijel jsem na konferenci
mikroregionů, abych informoval
o tom, jak probíhají projekty na
rakouské straně a podělil se o
zkušenosti. Dalším důvodem je
větší rozvoj kontaktů. Konkrétně
mohu mluvit o mikroregionu Eggenburg a Moravskokrumlovsko,
kde v rámci partnerství měst již

spolupráce velmi dobře funguje
v oblasti kultury. Například vzájemné návštěvy pěveckých sborů
a mnoho dalších aktivit. Možné je
i domluvit případné partnery pro
členy mikroregionu. Další akcí je
společná kancelář GIZ ve Znojmě,“ objasnil Georg Neugebauer
z kanceláře GIZ v Retzu. /mask/

Miroslaví. Pro řidiče to znamenalo uzavření výpadovky na
Znojmo s následnou objížďkou.
Od září se vrátil provoz ve městě
do normálních kolejí. Bude ale
uzavřena místní komunikace.
„Práce na průtahu v Miroslavi
se zdárně blíží ke konci. Byl
položen závěrečný asfaltový povrch. Nyní se začínají dobudovávat chodníky na ulici Husova od
mateřské školy po evangelický
hřbitov včetně veřejného osvětlení. Je zahájeno ozeleňování ploch
na předchozím úseku silnice.
V projektu bylo původně počítáno se zatravněním a výsadbou
několika stromů. Stromy budou
vysázeny a po dohodě s architekty jsme některé plochy vyplnili
stálezelenými rostlinami, které

jsou efektnější a lepší na údržbu.
Tvoří tak přirozenou bariéru mezi
parkovištěm a chodníkem,“ doplnil Roman Volf.
Dále uvedl: „Prosím všechny
motoristy, kteří pojedou do Miroslavi po této silnici, aby respektovali dopravní značení, protože
tento nový povrch svádí k rychlé
a razantní jízdě. Průtah připomíná
autodrom, ale je třeba si uvědomit, že je to městská část a podle
toho také přizpůsobit rychlost.“
Na druhé straně dojde od 1.
září k nové uzavírce ulic Česká,
Václavov a Rybniční, kde bude
po dobu dvou měsíců prováděna
oprava povrchu a s tím spojeného
vodovodu. Poté se komunikace
převede do majetku města a stane
se komunikací místní.
/mask/

/Oslavany/ Počátkem září se rozběhly práce na opravách místních
komunikací v Oslavanech. Jedná se o ulice Zámecká a Mlýnská. Jde o
dvě centrální ulice ve středu města, které budou sloužit jako spojovací
mezi městským sídlištěm a novým oslavanským náměstím. V těchto
dnech se na obou komunikacích provádí pokládka nového vodovodu,
vyměňuje se starý a nevyhovující vodovodní řad. Tato investice je plně
pod taktovkou Vodárenské společnosti, která tuto akci financuje. Povrchy budou hrazeny z rozpočtu města. „Celkové náklady představují
zhruba pět milionů korun. Platby jsou rozděleny do roků 2006 a 2007
tak, aby zásadní měrou neohrozily chod města. U ulice Zámecké se
bude pokračovat navázáním na již provedenou úpravu, to znamená
asfaltová komunikace s oboustrannými chodníky až po křižovatku
u zámku na ulici Mlýnskou, kde bude zpomalovací retardér - zvýšený
práh. Ulice Mlýnská, která bude pokračovat k náměstí, bude řešena jako
pěší zóna a bude celoplošně upravena v zámkové dlažbě, bude ve stejném stylu jako budoucí náměstí. Obě tyto akce hodlá město zvládnou
do konce září letošního roku. „Vzhledem k vývoji počasí se nepodaří
do historických slavností dodělat ulici Mlýnskou, i když je to mé velké
přání,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf.
/jak/

Cedule zaplavily náměstí

Miroslavští otevřeli nový silniční průtah

foto: mask

/Miroslav/ „Od prvního září
je spuštěn provoz s částečnou
uzavírkou a omezením rychlosti
na silničním průtahu Miroslaví,“

sdělil místostarosta Roman Volf.
Po prázdninovém pracovním
tempu se dodělal poslední z plánovaných úseků průtahu městem

foto: jak

/Moravský Krumlov/ To, že se mezi sebou neumí domluvit politici
v parlamentu, nebo zastupitelé měst a obcí, na to jsme si už zvykli.
Současný les označníků autobusových zastávek na náměstí v Moravském Krumlově dokládá, že se k nim alespoň zde přidali i společnosti
zajišťující autobusovou dopravu.
/mask/

TRUHLÁŘSTVÍ
HAMMERSCHMIED
zakázková výroba nábytku

kuchyně na mír u • dětské pokoje • předsíňové stěny
vestavné skříně • kancelářský nábytek
6 71 3 4 Ž E L E T I C E 6 3 , T E L . : 7 3 2 2 0 3 8 2 0

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
za cenu 4-komorového
Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

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

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

AKCE u nás v prodejně:
YTONG 20% sleva
+ 1 pytel lepidla za 1 Kč
Slevy na střešní krytiny
TONDACH, BRAMAC
15% sleva
na lepidla a spárovací
hmoty knauf
Střešní okna VELUX
a prima fenestra

Vchodové dveře
4.500 Kč

Sádrokarton GKB 12,5
- 125 Kč/ks
Komínové systémy:
schiedel a EKO
Rádi Vám pomůžeme
s výběrem a návrhem
Vaší koupelny, včetně
provedení za 5% DPH

Ceny paliv od září: KOKS oř2 - 490 Kč/q, černé uhlí - 360 Kč/q, hnědé uhlí kostka Bílina - 208 Kč/q,
hnědé uhlí ořech 1 Bílina - 200 Kč/q, EKOBRIKETY - 38 Kč/10kg, brikety uhelné - 260 Kč/q
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Řeší problém s parkováním Růst městské zeleně způsobuje problémy sečení
/Oslavany/ V současné době se na sídlišti V Sadě rozběhly práce na
stavbě dalšího parkovacího stání, tentokrát na ulici Příční. Realizuje se
tak postupný krok dobudování parkovacích ploch v místním sídlišti,
které bohužel není uzpůsobeno pro stání motorových vozidel. Bylo
postaveno v šedesátých letech, kdy automobilů bylo poskrovnu. Stávající komunikace neumožňují bezpečné parkování osobních vozidel
a díky stání po stranách silnice dochází k devastaci chodníku. V minulosti již bylo vybudováno parkoviště před obchody na ulici Náměstí
Republiky, poté pod základní školou a letos se pokračuje na ulici Příční.
„V plánu je ulice Moravská, kde by bylo řešeno podélné parkovací
stání tak, aby auta byly v místě mimo komunikaci, opraví se chodník
a silnice zůstane ve své původní šířce. Co se týká výstavby parkovišť
v příštím roce, je to závislé na financích. Parkoviště na ulici Příční bude
stát zhruba půl milionu korun a bude financováno z rozpočtu města,“
sdělil k parkovištím starosta města Vít Aldorf.
/mask/

Nezletilí sprejeři usvědčeni
/Moravský Krumlov/ V těchto dnech byl Policií ČR v Moravském
Krumlově usvědčen ze sprejerství tříčlenný gang nezletilců bytem
v Moravském Krumlově. Ti počátkem prázdnin poškodili fasádu ZŠ
Ivančická, budovu v horním zámeckém parku, internát Zemědělského
učiliště, kde byly nápisy a hákové kříže, o čemž jsme čtenáře informovali v Zrcadle číslo 14. Protože dvěma pachatelům je šestnáct a jednomu patnáct let, nemůžeme zveřejnit jména pachatelů. Škoda, kterou
způsobili, se odhaduje na tři tisíce korun. V případě sprejerství se jedná
o trestný čin pokaždé, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pro
nízký věk těchto pachatelů se ale jedná pouze o provinění.
/mask/

Městská policie Moravský
Krumlov za srpen 2005

Dobří lidé ještě nevymřeli. Dne 10. srpna nalezla paní B.V. kabelku, kterou donesla na služebnu Městské policie. V kabelce se
nacházely cennosti jako mobilní telefon, platební karty atd. Městská
policie zjistila majitele a vše vrátila. Dne 13. srpna byla nalezena
peněženka s osobními doklady. Nálezce N.M. donesl peněženku
na služebnu Městské policie. V peněžence se nacházel technický
průkaz od vozidla, evropský průkaz a Max karta. Opět byl zjištěn
majitel a věci vráceny. Dávejte si prosím pozor na své osobní věci,
lehce může dojít k jejich zneužití.
Dále se nám rozmohly krádeže jízdních kol a vykrádání sklepních
kójí, rovněž také garáže na Sídlišti. Prosíme občany, pokud spatří podezřelé osoby, nebo vozidla, aby zavolali na linku 156 nebo na PČR
Moravský Krumlov a to na tísňovou linku 158.
Dne 24. srpna v 10:17 hod. byla hlídka MěP upozorněna na krádež
horského kola na Sídlišti. Majitelka kola spatřila cizí osobu, jak odjíždí
na jejím kole, které ukradl ze sklepní kóje. Odjel směrem k Bistru Kolis. Osoba byla hlídkou MěP zadržena v lokalitě Leskoun, kde vášnivý
cyklista musel kolo opustit. Místo řidítek v rukách, skončil s pouty
na rukách. Kolo bylo následně vráceno šťastné majitelce. Kontrolou
osoby bylo zjištěno, že se jedná o celostátně hledanou osobu. Osoba
poté byla předána na PČR Moravský Krumlov.
Rovněž nejsou neobvyklé krádeže v supermarketech Albert i v obchodech Jednoty. Osoba tak často končí s pokutou a pořádnou ostudou.
Ani v tomto měsíci nechyběl odchyt několika zatoulaných pejsků.
Bohužel většina z nich skončí v útulku pro psy v Příměticích. To lépe
dopadl had, který ohrožoval obyvatele jednoho domu na nám. T. G.
Masaryka. Jelikož bylo podezření, že had, který se v domě nachází, je
zmije a hrozilo uštknutí, byl had odchycen a převezen do Kubšic k p.
Fráňovi, který je chovatelem plazů a teraristických zvířat. Ten hlídce
sdělil, že had je sice podobný zmiji, ale jedná se o užovku podplamanatou. Je to přísně chráněný had uveden v červené knize ohrožených
druhů, velmi podobný zmiji. Lidé si je proto často pletou a zabíjí je.
Hlídka byla požádána p. Fráňou, aby hada pustila v blízkém místě nálezu. Had byl poté puštěn na svobodu u řeky Rokytné.
Dále bylo v měsíci srpnu uloženo 17 blokových pokut za nedodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Spousta
řidičů byla pouze napomenuta.
Dále byly v měsíci srpnu uskutečněny společné akce s kriminální
službou Znojmo a PČR Moravský Krumlov. Akce byly zaměřeny na
prodej alkoholických nápojů nezletilým osobám, drogy a hledané osoby. Společná akce až na pár výjimek dopadla dobře.
Za Městskou policii psovod str. Fráňa Roman

/Moravský Krumlov, Miroslav/
Letošní léto bohaté na srážky s sebou přineslo i rychlejší růst trávy.
Tento fakt pocítili i v Moravském
Krumlově a Miroslavi na frekvenci sečení pozemků měst. Ne všichni občané jsou ovšem s kosením
trávy spokojeni.
V Krumlově se o jedné této
stížnosti diskutovalo i na zastupitelstvu města. Důvodem bylo
nesečení pozemků města, na což
se dotazoval zastupitel Pavel
Procházka, na kterého se podnětem obrátil Karel Marek. „Vztah
občana k městskému úřadu je takový, že občan musí plnit své povinnosti okamžitě a naopak úřad
své povinnosti bagatelizuje,“ řekl
zastupitel Pavel Procházka.
V praxi to funguje asi tak,
že radnici zajímá jejich vlastní
pozemek ve chvíli, kdy si na něj
složíte nějaký materiál a máte
za něj platit. Že by se tam mohla
poséci tráva, je ale vedlejší. Ať si
to občan udělá sám, vždyť je to
před jeho domem! „V Krumlově
sečeme asi 25 hektarů podle
mapy, ale skutečnost je větší. Například Vrabčí hájek, což je klidová zóna, má asi hektar. Máme
na to dva traktůrky se sběrači,
dva křovinořezy a jednu rotačku.
K tomu je potřeba přičíst dva lidi
na hrabání posečené trávy. Trávu
musíme odvážet, nelze ji v takovém množství mulčovat, to se dá
udělat dvakrát, ne ale patnáctkrát.
Trávník pak začne mechovatět
a znehodnocovat se. Máme plán

údržby zeleně. Samozřejmě tam,
kde je největší pohyb lidí, což je
například vnitřní město, musíme
séct častěji a intenzivněji. Máme
zažitý okruh od města po okolní
obce. Loni jsme udělali těchto
koleček pět, letos je hotovo sedm
a to nás čekají ještě dva měsíce.
Loni byla spotřeba benzínu 1839
litrů za celý rok, letos to je 2257
litrů. To mluví samo za sebe.
Snažíme se vyjít lidem vstříc, ale
když je toho víc, musí se počkat.
Těch, co si sečou trávu sami,
třeba pro králíky, ubývá,“ uvedl

ředitel TaZS MK Jiří Kubík.
„Veřejná zeleň v Miroslavi má
rozsah poměrně velký. Řešíme to
tak, že najímáme přes Úřad práce
pracovníky na veřejně prospěšné
práce. Jejich hlavní činností je
úklid veřejných prostranství a sečení trávy. Letošní rok byl atypický na úhrn srážek a tráva rostla
víc. Jsem přesvědčený, že to
dělají dobře. Není možné stihnout
všechno a ne všechno lze posekat.
Proto bych chtěl požádat občanskou veřejnost, aby nám pomohla. Já sám si trávu seču tak, abych

ulehčil těmto lidem. Množství zelených ploch, které se v Miroslavi
rozšiřují, je určitě problém, který
musíme zvládat. Co mě zaráží, je
postup se snižováním prostředků
pro pracovníky na tyto veřejně
prospěšné práce,“ sdělil starosta
Miroslavi Augustin Forman.
Je ovšem nutné uvědomit si, že
nemusí vždy jít o nechuť posekat
trávu. Nedostatek času, zdravotní
stav nebo fakt, že občan nevlastní
drahou techniku jsou důvodem,
že trávu na pozemku města prostě
sám neposeče.
/mask/

/Jihomoravský kraj/ Jihomoravský kraj spolu s Regionální
agrární komorou a městem Tišnovem uspořádali Krajské dožínky.
Ty se uskutečnily v neděli 4. září
na náměstí Míru v Tišnově.
Druhý den navazovala na tuto
akci krajská konference na téma
„Udržitelný rozvoj venkova“.
Konference byla určena především pro odbornou veřejnost, ale
vítáni byli i ostatní zájemci, kteří
se zajímají o problematiku zemědělství a venkova v našem kraji.
Dožínky byly doprovázeny
bohatým kulturním programem,
který vypukl v 10 hodin na náměstí Míru v Tišnově vystoupením cimbálových a dechových
kapel. Akci oficiálně zahájil
tradiční dožínkový průvod následovaný kulturním pásmem
souboru Spinek Vnorovy a předáním dožínkových věnců s proslovy pozvaných významných
hostů. Na pódiu se pak vystřídali
nejrůznější interpreti, mezi nimiž
nechyběly další kapely a také
taneční soubory - Javor, Galánka z Dambořic, Mládí, Salajka,
Žadovjáci, county Piknik a Laďa

Kerndl a Jazz Friends. Program
moderovala Marcela Vandrová.
V samotném areálu náměstí
bylo možno navštívit stánky se
zemědělskou, potravinářskou a řemeslnou produkcí od zemědělců
z Jihomoravského regionu, vystavovali ekologičtí zemědělci.
Na některých jejich produktech
si mohli i zdarma pochutnat návštěvníci a pokud někomu chutnaly, měli možnost si je zakoupit.
Kromě běžného občerstvení se
na náměstí připravoval také opékaný beran. V blízkém sousedství
náměstí proběhla exhibice voltižního jezdectví, domácích zvířat
a zemědělských strojů. Děti si vyzkoušely jízdu na ponících nebo
si namalovaly obrázek v pro ně
připraveném stánku.
V pondělí se v sále místní sokolovny uskutečnila krajská konference na téma „Udržitelný rozvoj venkova“. Celým programem
provázel člen Rady Jihomoravského kraje Jan Letocha. Tématy,
nad kterými se živě diskutovalo,
bylo například místo ČR v udržitelném rozvoji venkova v EU
- nová Společná zemědělská poli-

tika, obnovitelné zdroje, nepotravinářské využité zemědělské
produkce. Na řadu rozhovorů
přišlo i ekologické zemědělství,
podmínky pro mladé zemědělce
s návazností na budoucnost venkova. Konference byla vnímána
spíše jako široká diskuse. Zúčastnili se jí svým příspěvkem
nebo referátem ministr životního

prostředí RNDr. Libor Ambrozek, poslanci PSP ČR Ing. Jan
Grůza, Mgr. Michal Hašek a Ing.
Ladislav Skopal. Hlavním cílem
obou akcí, krajských dožínek
2005 i krajské konference bylo
zviditelnit jihomoravské zemědělství, jeho produkty i význam.
S akcí souviselo i zachovávání
jihomoravských tradic. /tz,mask/

foto: mask

Krajské dožínky a konference o rozvoji venkova

Halda byla odstřelena
/Oslavany/ Ve středu 28. srpna ve tři hodiny odpoledne byl odstřelen
nebezpečný převis haldy bývalé elektrárny. Majitel haldy Prefa Brno si
objednala odstřel z bezpečnostních důvodů, protože řidiči bagrů a nákladních automobilů byli vystaveni nebezpečí, že je zavalí stovky tun
materiálu, který odváží po přesypávání do výrobního procesu závodu.
V tomto případě se jednalo o téměř rovnou stěnu vysokou 22 metrů.
Menší odstřely před dvěma lety na straně k Prefě měly uvolnit jen převisy. Jelikož se nálože ukládaly na severní stranu, kde nehrozilo takové
nebezpečí škod na zdraví a majetku, mohl pyrotechnik Jaroslav Habáň
použít více trhaviny. Vrtací práce se prováděly ručně do hloubky 1,3
metru za pomoci horolezeckých lan. Na samotný odstřel bylo spotřebováno téměř sto kilogramů trhaviny Perunit 28.
/mask/
MORAVSKOKRUMLOVSKO, svazek obcí,
Klášterní náměstí 125, 672 01 Moravský Krumlov pořádá

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ I.
v termínech: 21.9., 22.9., 27.9., 5.10. a 6.10.2005
Tématické zaměření modulů: modul 1 - Historie, instituce,
právní systém, hospodářská politika EU, modul 2 - Regionální a
strukturální politika EU, modul 3 - Programové dokumenty, základy
projektového řízení, modul 4- Struktura a obsah projektu, modul 5
- Veřejné zakázky, finanční řízení, implementace, kontrola a monitoring.
Místo konání a časový rozsah modulů bude účastníkům včas
upřesněn. Vzdělávací program je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit
a informovat u manažerky mikroregionu do 18.9. Kontakt: Jitka
Schneiderová, tel:. 606 736 163, e-mail: schneiderova.jitka@volny.cz
MORAVSKOKRUMLOVSKO, svazek obcí,
Klášterní náměstí 125, 672 01 Moravský Krumlov pořádá

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TRENÉRSKÉ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI
v termínech: 7.10., 14.10., 21.10., 4.11. a 11.11.2005 (vždy v pátek)
Tématické zaměření modulů: Modul 1 - Psychologie osobnosti,
Modul 2 - Efektivní komunikace, Modul 3 - Vzdělávací proces, Modul
4 - Prezentační dovednosti, Modul 5 - Týmová spolupráce - řízení
a vedení týmu. Vzdělávací program je zdarma. Místem konání je
zasedací síň (přízemí) MěÚ v Moravském Krumlově. Časový rozsah
jednotlivých modulů bude přihlášeným účastníkům upřesněn.
Zájemci se mohou přihlásit a informovat u manažerky mikroregionu
do 18.9. Kontakt: Jitka Schneiderová, tel:. 606 736 163, e-mail:
schneiderova.jitka@volny.cz
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Zeptali jsme se: pana Michala Zimy, starosty obce Branišovice

Michal Zima

Pane starosto, představte nám
obec Branišovice.
První dochovaná písemná
zmínka o obci je z roku 1222.
Obec se skládá ze dvou obcí:
z Branišovic a mladší obce Vinohrádek, která byla založena v roce
1783 správcem komorního statku
Antonínem Kaschnitzem von
Weinberg. V obci jsou tři kulturní památky: kostel sv. Vavřince,
zvonička Svaté trojice a zámek
z přelomu 17. a 18. století. Obec
vlastní pečetě z roku 1675. Znak
i prapor Branišovic byly schváleny a obci předány Parlamentem
České republiky dne 14. 8. 2001.
V roce 2002 jsme si připomněli
780 let od první písemné zmínky
o obci Branišovice. Obcí protéká
Olbramovický potok, který pramení u Olbramovic ve výšce 205 m
n. m. a ústí zprava do Mlýnské
strouhy u Nové Vsi. V katastru
obce jsou tři rybochovné rybníky.
Všechny jsou založeny na Olbramovickém potoku. Obec je zásobována pitnou vodou z artézských pramenů v Loděnicích ze
společného vodovodu. Spolupracujeme se dvěma zahraničními
obcemi. Je to obec Čavoj ze Slovenska a obec Staatz z Rakouska.

V současné době má obec 524
obyvatel.
Jak hodnotíte rozvoj Branišovic v posledních několika letech?
Obec Branišovice se rozvíjí
úspěšně. Za posledních pět let se
zde postavilo 7 rodinných domů
a šestibytový dům. Provedli jsme
přestavbu bývalé základní školy
na obecní úřad, knihovnu, výdejnu obědů, tělocvičnu a fitnes
centrum. Daří se nám postupně
obnovovat
obecní
majetek.
V obci máme několik úspěšných
soukromých podniků, které zaměstnávají občany obce.
Co plánujete do budoucna?
Obec plánuje výstavbu čistírny
odpadních vod a splaškovou kanalizaci. Rekonstrukci některých
vodovodních řadů. Přípravu nové
zástavby rodinných domů. Plánů
je dost, ale jsou závislé na finančních prostředcích, kterých není
nikdy dost.
Obracejí se na Vás občané
s důvěrou, s náměty nebo problémy, které je trápí? S čím přicházejí nejčastěji a jak jim pomáháte?
Snažíme se vycházet občanům
vstříc a plnit jejich požadavky.
Samozřejmě máme také své problémy jako asi každá obec. Pokud
se daří získat finanční dotace, ať
už z Úřadu Jihomoravského kraje
či Ministerstva financí ČR, jde
vše snáz a je to v obci vidět.
Řekněte nám, co podle Vás
nejvíce tíží obec, a jak by se tyto
problémy daly vyřešit?
Obec potřebuje splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Na tuto stavbu se váží další stavební úpravy, jako jsou rekonstrukce
a výstavba chodníků, snížení a
odvodnění komunikace vedoucí
směrem na Moravský Krumlov. Tento problém vyřeší jen

získané finanční prostředky od Státního fondu životního prostředí.
Jste ve sdružení obcí Daníž.
Jak hodnotíte tuto spolupráci
a aktivitu znojemského vinařství,
přinese obci něco?
Na katastru naší obce se nachází asi 2,5 ha vinic. Jsme tedy malá
vinařská obec. Svazek vinařských
obcí Daníž pomáhá obcím svou
poradenskou a propagační činností. Nezanedbatelná je i pomoc
při realizaci některých projektů,
jako například sklepní ulice,
označení vinařských a cyklistických stezek a podobně.
Je v Branišovicích bohatý kulturní a společenský život?
V Branišovicích je 7 zájmových organizací s pestrou zájmovou činností, například chovatelství, myslivost, fotbal, sportovní
rybolov, vinařství. Z kulturních
akcí mohu vyjmenovat tradiční
Svatovavřinecké hody, myslivecký a hasičský ples, rybářské
závody, diskotéky a karnevaly
pro děti, hudební festival pro
mládež a další. Myslím si, že to
s kulturním vyžitím není u nás tak
špatné. Máme tu dost ochotných
lidí, kteří připraví kulturní program a je z čeho vybírat.
Jak je to u vás se školstvím?
Škola v Branišovicích byla
založena v roce 1773. Původní
budova byla postavena na č. 4.
Po založení Vinohrádek 1783 se
budova ukázala nedostatečnou, a
tak se roku 1805 postavila nová
škola, která byla v roce 1870 rozšířena na dvojtřídní a roku 1908
na trojtřídní. Škola v Branišovicích byla definitivně zrušena 1. 7.
1983 a od školního roku 1983/84
musejí všichni žáci dojíždět do
Základní školy v Olbramovicích.
Zařízení branišovické školy

převzala Základní škola Olbramovice a budovu školy zakoupila
šlechtitelská stanice. Dnes je
tu obecní úřad. Na neinvestiční
náklady žáků přispíváme obci
Olbramovice. S olbramovickou
školou jsme spokojeni a spolupráce školy s naší obcí je na dobré úrovni. Dnes provozujeme jen
mateřskou školu, kde je 15 dětí.
Je v Branišovicích velká nezaměstnanost?
Nezaměstnanost je asi stejná
jako v jiných malých obcích na
Znojemsku. Snažíme se vytvořit
dobré podmínky pro podnikatele,
kteří by zaměstnali občany Branišovic. Převažuje tu zemědělská
výroba. Významným zaměstnavatelem je R.A.G.T. CZECH. Branišovice. Na veřejně prospěšných
pracích je od Úřadu práce zaměstnáno sedm lidí. Ti se starají
o zvelebování vzhledu obce.
Jak se promítá do života obce
bezprostřední sousedství se státní
silnicí Pohořelice - Znojmo a její
případné rozšíření?
Komunikace Znojmo - Brno je
pro naší obec přínosem. Řeší zaměstnanost a dopravní obslužnost
pro naše občany a občany obce
Olbramovice. Co nás trápí je
špatný stav komunikace a velký
provoz. Chybí odbočovací pruhy
na křižovatkách, kde se stává
spousta dopravních nehod. Tato
komunikace se má opravovat, ale
zdá se mi, že doba trvání opravy
až do r. 2012 je příliš dlouhá.
Máte u vás zámek, jaký je stav
a záměr jeho využití?
Zámek, který se nachází v naší
obci, není příliš velký a architektonicky výrazný. Řadíme jej
k baroknímu slohu z přelomu 17.
a 18. století. Zpočátku sloužil
jako starobrněnský cisterciácký

klášter. Tento klášter byl zrušen
v roce 1782 a v jeho vlastnictví
se vystřídali Lichtenštejnové
a Kinští. V té době sloužil pouze
jako správní budova dvora. Jedná
se o jednopatrovou obdélníkovou
budovu, která byla v šedesátých
letech porušena modernizací.
Přízemí, kde se nachází zbytky
původních kleneb, není v současnosti využité. V minulosti byla
v prvním patře provedena adaptace na 3 byty. Zámek nevlastní
obec, ale soukromá osoba. Stav
této kulturní památky je žalost-

ný a okolí tohoto zámků hyzdí
vzhled naší obce. Doufáme, že
se v budoucnu najde řešení, jak
co nejlépe tuto budovu využít
a upravit okolí zámku.
Prozraďte čtenářům čemu se
věnujete ve volném čase?
Volného času moc není a pokud
se najde, tak se věnuji vinohradnictví a výrobě vína. To je takový
můj velký kůň. Další zálibou je
sborový zpěv a nesmím zapomenout na rodinu, ve které nacházím
pochopení a podporu.
Děkuji za rozhovor. Martin Sklenář

Odhalen hornický památník

foto: Luděk Krobot

/Oslavany/ Při příležitosti 250. výročí od zahájení těžby uhlí byl
ve středu 7. září 2005 před radnicí města odhalen hornický památník.
Bude připomínat, že Oslavany byly prvním místem na Moravě s těžbou
uhlí. Památník zhotovil plzeňský kamenosochař pan Jaromír Nedorost,
který rodným Oslavanům předal toto dílo za symbolickou cenu. Slavnostní akt odhalení byl zahájen v 9.30 hodin hornickou písní Již opět
z věže zaznívá, kterou zazpíval Dětský chrámový sbor oslavanského
kostela, pod vedením paní učitelky Jindry Kovandové. Po té zazněla
báseň Petra Bezruče z roku 1940, Oslavany a kraj. Slavnostní projev
přednesl starosta Oslavan pan Vít Aldorf a na závěr zazpíval Dětský
oslavanský chrámový sbor hornickou hymnu Hornický stav budiž velebený. O vybudování památníku se zasloužila členka Vlastivědného
spolku Rosicko-Oslavanska paní Jarmila Plchová.

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin
sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky
ZDARMA
projekt na PC
kalkulace
montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

CMYK
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Slavnosti Rosa coeli

/Dolní Kounice/ Tradiční historické slavnosti Rosa coeli v Dolních
Kounicích proběhly první zářijový víkend. Zcela zaplněné Masarykovo náměstí nabídlo návštěvníkům jarmark, kde lidé mohli najít trhové stánky s tradičním řemeslným zbožím. Stylové oblečení prodejců, klasický tvar stánků a široký sortiment upomínkových předmětů,
ručních prací, originálních výrobků, sladkostí, medoviny, sýrů či
výrobků z kůže a kožešiny, podtrhlo opravdový historický ráz jarmarku. I kulturní program byl pojat v historicko-středověkém stylu. Pro
milovníky dobrého vína byla připravena výstava vín dolnokounické
oblasti. Nechyběla šermířská a divadelní představení, jezdecký turnaj
nebo večerní ohňostroj. Ti, kdo navštívili tyto slavnosti, opravdu
nelitovali. Vybrat si mohli například také z ukázek středověké hudby a výcviku vojenských jednotek. Neděle byla ve znamení výstav
a vernisáží například v Synagoze a klášteru Rosa Coeli. Historické
slavnosti v Dolních Kounicích se pořádají k připomenutí si znovu
jmenování obce městem roku 1998 a na počest navrácení tohoto cenného titulu.
/mask/

Prodejna Ivančice

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

Jihomoravské nemocnice budou akciovkami
/Brno, Ivančice, Znojmo/
Rada Jihomoravského kraje na své
schůzi schválila záměr pro poskytování zdravotní péče na území
Jihomoravského kraje s cílem
založit obchodní akciové společnosti z nemocnic na území kraje.
V našem regionu půjde o Krajskou nemocnici Ivančice, a. s. a
Krajskou nemocnici Znojmo, a.s.
Základní kapitál a.s. bude tvořen
nepeněžitým vkladem movitého
majetku a správními orgány bude
představenstvo tří lidí a dozorčí
rada o počtu šesti členů. Valnou
hromadou bude Rada JM kraje.
Jak se dotkne tato změna provozu nemocnic jsme se zeptali
obou ředitelů. „Na provoz nemocnice by přechod na akciovou
společnost neměl mít vliv. Stoprocentním vlastníkem nových
akciových společností zůstane
kraj, který v současné době garantuje zachování stejných podmínek pro pacienty. Nemocnice
jsou financovány převážně od
zdravotních pojišťoven, pro které
není podstatné jakou právní formu mají. Proto se domnívám, že
systém financování se nezmění,
pokud se dosáhne převodu stávajících smluv mezi zdravotními
pojišťovnami a příspěvkovou
organizací na akciovou společnost. Změny možností jsou dány
rozdílnou legislativou akciových
společností, které je možno lépe
ovládat, než příspěvkové organizace a následně stanovami, které
určí zakladatel těchto společností
a doposud mně nejsou známé,“
odpověděl ředidel ivančické nemocnice Ing. Jaromír Hrubeš.
„Základním
předpokladem
je schválení záměru Rady JMK
zastupitelstvem kraje 22. září.
Jedná se o změnu právní formy
nemocnice, ne o privatizaci. Dle

foto: mask

Nemocnice v Ivančicích v době výstavby

záměru rady zůstane plně vlastnictvím kraje. Vyplývající změny
pro nemocnici budou následné.
Možnost flexibilního řízení nemocnice managementem v dodavatelsko-odběratelských vztazích,

investice, pronájmy a podobně.
Podstatně výhodnější využívání
daňové a účetní legislativy, jako
DPH nebo daně z odpisů. Realizace vnitřního mzdového předpisu, odpovídajícímu pracovnímu

zařazení a zatížení zaměstnanců.
Výše uvedené záležitosti umožní
snížení výdajů nemocnice a vložení těchto finančních zdrojů
do obnovy a zlepšení vybavení
prostor nemocnice, zkvalitnění
přístrojového vybavení a optimalizaci v odměňování zaměstnanců. Pěkná, funkční a kvalitně
přístrojově vybavená nemocnice
se spokojenými, odborně zdatnými a pozitivně naladěnými
zaměstnanci jistě povede ke zlepšení úrovně poskytované péče,“
informoval ředitel znojemské
nemocnice Miroslav Kavka. Dále
dodal, že nemocnice Znojmo
i po změně právní formy bude
poskytovat péči nejméně ve stejném rozsahu jako dosud. Změny,
související s rekonstrukcí, jejímž
cílem je přestěhování odborných
provozů ze staré části do nové,
a změny související s přípravou
nových smluvních vztahů se
zdravotními pojišťovnami k 1.
červenci příštího roku, nejsou
v žádné souvislosti se změnou
právní formy nemocnice. Podle
současné představy zřizovatele
Nemocnice Znojmo tj. JMK a
vedení nemocnice v žádném případě nedojde ke směřování zdravotní péče k preferenci některých
takzvaně lukrativních zdravotnických činností.
/mask/

!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

Prodejna M. Krumlov

Klášterní nám. 143
tel.: 775 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

Nabídka:
11 druhů postelových
matrací
cena: od 1.340,- Kč
Odborně poradíme
pro Vás to nejlepší
POZOR !!!
NOVÁ KOLEKCE KUCHYŇ. LINEK
ZA CENY OD 3.500,- Kč/m

Nová kolekce
podlahových krytin
(koberce, lina)

Oční optika Kocandová
Palackého náměstí 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116
Do konce října
Vám při předložení
tohoto inzerátu
poskytneme
na multifokální
čočky 15% slevu !

POTŘEBUJETE BRÝLE NA DÁLKU I BLÍZKO ?
VADÍ VÁM NEUSTÁLÉ STŘÍDÁNÍ BRÝLÍ ?
ZVOLTE MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE !

CMYK

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

„BABÍ LÉTO“
aktivně s TMK travel
cykloturistika
Francie

Champagne

23.9.-28.9. 5.990,- Kč

Okolí Balatonu
Víno, koupání

14.9.-18.9. 3.890,- Kč
23.9.-28.9. 4.690,- Kč

na kole

1.10.-15.10. 8.190,- Kč

Maďarsko
Korfu

relax
Maďarsko

Mosonmagyaróvár
Györ

28.09.
01.10.

150,- Kč
550,- Kč

Termální lázně v Laa
Rexalpe - turistika
Soutěska Ysper

16.9.
28.9.
1.10.

200,- Kč
500,- Kč
465,- Kč

Stolové hory

28.9.

500,- Kč

Národní parky Sev. Dalmácie
Plachetnicí po Jižní Dalmácii

18.9.-21.9. 3.990,- Kč
17.9.-24.9. 11.490,- Kč

Londýn & Windsor

24.9.-28.9. 4.900,- Kč

Kouzelná Paříž

27.10.-30.10. 3 650,- Kč

Rakousko

Polsko

Chorvatsko
Anglie

Francie

Švýcarsko

Rýnský vodopád • Schaffhausen • Zürich • Chamonix Mt. Blanc
• Grindelwald • Interlaken • Luzern 1.10.-3.10. 7.490,- Kč

Itálie

Italská mozaika
27.9.-1.10. 8.990,- Kč
San Marino, Řím, Vatikán, Florencie 24.9.-28.9. 4.790,- Kč
Perly Toskánska + Elba
23.9.-28.9. 6.190,- Kč

rybolov
Norsko
Aure

17.9.-29.9. 14.900,- Kč

UEFA Champions League

21.11. - 23.11.
autokar 2.990,- Kč, letecky 6.990,- Kč, vstupenka 1.390,- Kč
Arsenal London - AC Sparta Praha 2.11. - 3.11.
Ajax Amsterdam - AC Sparta Praha

Zaručujeme stejné ceny i slevy jako cestovní kanceláře, které zastupujeme.

KOMPLETNÍ SERVIS • ON-LINE REZERVACE • LAST MINUTE
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118

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 • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

NEJŠIRŠÍ ZASTOUPENÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ V REGIONU
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Rozhovor s astrologem
Milanem Gelnarem

Jak byste definoval horoskop? Co to je?
Horoskop je duchovní mapa cesty duše. Je to jednoduchý grafický
zápis o události na určitém místě a v určitém čase. Z tohoto zápisu,
umí astrolog číst jako v mapě a dokáže sdělit svým klientům, jaké mají
předpoklady pro to či ono, jaký je jejich životní úkol, jaké budou jejich
vztahy, finanční poměry atd. Hovoří však jen o předpokladech neb duše
je svobodná a záleží jen na ní, jakou cestu poznání zvolí.
Je to jako jet do cíle podle mapy?
Ano přesně tak. Když máte mapu, tak pokud v ní umíte hledat
a orientovat se, tak dojedete k cíli mnohem rychleji a pohodlněji, než
kdybyste jeli naslepo. Když navíc ani nevíte, kam jedete, jen stěží tam
dojedete. Znáte-li svůj horoskop, dokážete se na tu svou životní jízdu
připravit. Víte, kam jedete, co chcete dokázat, jaké překážky budete muset překonávat atd. Člověk, který zná svůj horoskop a je s ním v souladu,
tak má velikou výhodu - netápe a jde rovnou k cíli. Takoví lidé mají tah
na branku, jsou vyrovnaní, harmoničtí, pohodoví ... Mají totiž jasno.
Takže horoskop je o sebepoznání?
Samozřejmě. Pokud se člověk dobře nezná, pokud nezná své dobré a
stinné stránky, své schopnosti a slabosti, nemůže mít úspěch, ani nemůže žít v souladu se stvořením. Každý z nás může pozorovat, že většina
nesnází každodenního života vzniká z faktu, že lidé neznají sami sebe.
Vědět kdo jsem, co mohu, co představuji, jsou oblasti ve kterých vznikají stálé omyly, konflikty a střety. Z toho také lze domýšlet, že vše co
člověk podniká ve svém osobním a společenském životě, může ztroskotat, pokud do něj nevložil jasnou znalost své povahy a svých schopností!
A psychologické testy? Nejsou s ním v rozporu?
Psychologické testy vůbec nejsou s horoskopy v rozporu. Je to jen
jiný úhel pohledu. A čím více pohledů, tím přesnější výsledek. Já sám
také jeden z takových testů klientům poskytuji.
Ale spousta lidí nezná svůj horoskop a přesto jsou úspěšní.
Ano. Ovšem ti jednají intuitivně, nevědomě, bez vnitřní znalosti
věci. To lze také. Nicméně jen málo z nich je opravdu šťastných a v pohodě. Většinou to bývají neurotičtí workoholici nebo lidé, kteří k úspěchu přišli způsobem, že se musí bát, že o něj zase přijdou. Mnoho lidí
tak vidíme podnikavých, činorodých, plných energie, ale celá jejich
aktivita se omezuje pouze na hledání úspěchu, peněz, slávy. Nedělají
nic, co by jejich existenci učinilo jasnější, vyrovnanější, souladnější. A
to není moudré, protože jejich aktivita má jen jediný výsledek a sice to,
že se vyčerpají a stanou se nemocnými.
Na co se Vás lidé nejčastěji ptají? Co řešíte?
Samozřejmě, že na prvním místě jsou partnerské vztahy, kariéra,
peníze, zdraví atp. Prostě věci běžného všedního života, se kterými se
potýká každý z nás.
A dokážete takové odpovědi dát?
Jistě. Jinak bych nebyl astrologem. Potíž je ale v tom, že každý si
musí tu kterou odpověď, jež mu astrolog dá, převést do svého života
a něco s tím udělat. Je to stejné jako s mapou. Tam se také dozvíte, že
tato cesta je nejkratší, tato je zavřena a tato třeba vede někam úplně
jinam, než chceme. Na každém pak je, jak se zařídí a jak ten život povede. Každá duše je svobodná a je na její vůli, kam chce jít. Podle toho
pak život vypadá.
Děkuji rozhovor. Martina Nováková za MěK MK

Motto: Na počátku nápravy je sebepoznání. Epikúros
Dne 4.10.2005 proběhne v městské knihovně v M. Krumlově
přednáška známého astrologa Milana Gelnara na téma Astrologie
v denním životě. Astrolog bude hovořit o historii a kořenech astrologie, na jakých principech astrologie funguje, povypráví zajímavé
příběhy z praxe a spoustu dalších zajímavostí z oblasti astrologie.
Kromě toho, každý, kdo do 25.9. zašle prostřednictvím SMS na
číslo 737 382 484 svá data narození (jméno, datum, místo a čas
narození) zdarma získá vytištěné kolečko horoskopu a má právo na
krátký osobní výklad přímo na besedě. Dozví se např. jaký je jeho
karmický životní úkol, jaká asi bude kariéra, jaké partnerské vztahy,
jaké finanční poměry, sklony k nemocem atp.

Rodinné centrum „Čtyřlístek“ zahájilo svoji činnost
/Višňové/ V pondělí proběhla
jedna z prvních schůzek nově založeného rodinného centra „Čtyřlístek“ ve Višňovém. To si klade
za cíl sdružovat maminky s dětmi
a dostat je tak z izolace, sejít se
s přáteli a poznat nové lidi.
„Pracuji jako učitelka v mateřské školce a protože je letos jedna
třída ve školce nevyužitá, tak
jsem přemýšlela, jak by se využít
dala. Zajela jsem do mateřského
centra „Maceška“ ve Znojmě informovat se o možnostech. Bylo
mi doporučeno, abych založila
rodinné centrum. Začala jsem se
o to zajímat a tato myšlenka mě
velice nadchla. Nechtělo se mi sedět doma a pustila jsem se do práce, která mě baví. V „Macešce“

mi pomohli s rozjezdem. Také
ředitel základní školy Jiří Beran
nám vyšel vstříc s poskytnutím
prostor. Můžeme využívat hřiště,
uvařit si kávu v kuchyňce, cvičit
v tělocvičně,“ uvedla jednatelka
nového rodinného centra „Čtyřlístek“ Hana Kelnerová.
Jak dále řekla: „Připraveny
máme kroužky cvičení dětí s matkami, získala jsem maminku,
která povede výtvarný kroužek,
budeme jezdit plavat. Pokud se
mi podaří získat další maminky
pro vedení kroužků, budu ráda.
Chystáme i různé společenské
akce k výročím.“
„Dostala jsem kontakt na toto
rodinné centrum, kde se setkávají
maminky s dětmi a tráví tu volný

Světili svatého Floriána

foto: mask

čas. Děti si pohrají, maminky popovídají. Je to i příprava dětí na
školku, aby si lépe zvykly na dětský kolektiv. Určitě tuto aktivitu
vítám,“ pochvalovala si jedna
z maminek Ivana Jordánová.
Baví se nejen děti, ale i ma-

minky. Možnosti jsou opravdu
široké. Pořádání kurzů, seminářů
a přednášek dle zájmů zúčastněných. Všichni mohou ukázat své
dovednosti, něčemu se přiučit,
postěžovat si na svá trápení a starosti všedních dnů.
/mask/

Budou zpívat v Rakousku

/Moravský Krumlov/ Konkrétní kroky přezhraniční spolupráce
úspěšně zavádí do praxe Moravský Krumlov a jeho rakouský partner
město Eggenburg. Příkladem toho je návštěva pracovníka Přeshraničního impulsového centra - GIZ Georga Neugebauera, který přijel
dohodnout podrobnosti. „Společně jsme projednávali možnou spolupráci na poli kulturním. Jde o návrh vzájemné partnerské návštěvy
pěveckých sborů. Na tento projekt jsme podali dotační žádost, ale bylo
nám sděleno, že nám dotační prostředky přiděleny nebyly. Protože spolupráce Moravského Krumlova a rakouského Eggenburgu je na velmi
dobré úrovni, dohodli jsme se, že tento projekt uspořádáme sami.
V plánu je výměnný dvoudenní pobyt pěveckého sboru Karla Němečka
a smíšeného sboru z města Eggenburg. Vystoupení našeho sboru je
předběžně naplánováno na říjen. Vystoupí v tamním kulturním domě
a poté společně oba sbory zazpívají v neděli na mši svaté v Eggenburgu. Sbor z Eggenburgu k nám přijede v předvánočním čase adventu,“
upřesnila místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová,
která se do těchto projektů velmi aktivně zapojuje. Současně s tímto
projektem se projednávala spolupráce dětských sborů a Základní umělecké školy. Obě strany jsou tomuto příznivě nakloněny.
/jak/

foto: jak

/Horní Dunajovice/ V sobotu
odpoledne se v Horních Dunajovicích uskutečnila hasičská
slavnost, při níž byla posvěcena
socha svatého Floriána, patrona
hasičů. „Dnešní slavnost svěcení
sochy svatého Floriána je zorganizována proto, že před dvěma
lety nám byla původní socha
ukradena. Podařilo se nám získat
repliku z umělého kamene a dobrovolní hasiči se rozhodli, že při
této příležitosti uspořádají soutěž
v hasičském sportu. Páter Kamenický nám vyšel vstříc a velmi
rád nám sochu posvětil. Soutěže
v požárním sportu se zúčastnilo

sedm družstev. Počasí nám přálo
a slavnost se vydařila,“ upřesnil
Miloslav Rajtr, člen zastupitelstva a starosta dobrovolných hasičů v Horních Dunajovicích.
„Obec Horní Dunajovice je
ráda, že se socha svatého Floriána vrací na své místo, kde
vždy bývala. Symbolika patrona
hasičů ponese tradici hasičů do
budoucnosti dál, a doufám, že se
nenajde nikdo, kdo by nám chtěl
repliku zcizit,“ sdělil starosta
obce Ladislav Březina o soše,
jejíž výroba po marném pátrání
po soše původní stála obecní pokladnu dvanáct tisíc korun. /jak/

Nové informační centrum
otevřeno ve srubu
/Mohelno/ Obec Mohelno zřídila na parkovišti u hadcové stepi informační centrum pro návštěvníky této přírodně unikátní lokality. Jedná se vlastně o dřevěný srub, ve kterém turisté dostanou občerstvení,
propagační materiály a upomínkové předměty. „V letošním roce jsme
s touto službou začali a dělali jsme ji takříkajíc na koleně. Informační
centrum jsme vlastně dodělali až na konci sezóny. Přesto největší zájem byl o pohlednice a dřevěné turistické známky - placky. V současné
době je srub již uzavřen. Přes zimní období hodláme rozšířit nabídku
propagačních materiálů a především pro cykloturisty zajistit balené
vody. V příštím roce bychom chtěli otevřít podle počasí v půli dubna,“
informoval Jiří Kostelník starosta Mohelna. Celá stavba stála Mohelno
20 tisíc korun a dřevo na výstavbu dostala obec darem. Podle předpokladů by v příštím roce měli provoz centra zajišťovat v týdenních
turnusech středoškoláci formou brigády.
/mask/

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
Nápověda:
Emler,
antro, until, Eisner

Práce

Cizí polní
Dojnice
míra

Kterak

•

Pouze
(slov.)

Dřívější
Bratr
jednotka
Mařenky radioakt.

•

Římsky Hudební
Písknutí
550
vydavatel

Daň z přid.
hodnoty
Římsky
999

•

Sicilská Nemluviti
sopka
pravdu

Oslí
hlas

Angrešt

•

Halogen

Ch. zn.
india

Střešní
otvory

Český
archeolog

Společens.
tanec
Autor
Vinetoua

Elisabeta
(dom.)
Ch. zn.
hliníku

1. díl
tajenky
Předložka

Jinam
(slov.)

Vrata

Gen

Setnout

Sklizeň
Málo
široká

Koření
Stroj k
převážení

SPZ aut
Nitry
Český
herec

Nevelká

Ukazov.
zájmeno
Slovenské
hory

Bavič
(Zdeněk)

12. 9. Marie - Jméno dává dívence vyrovnanost a schopnost fantazie k uskutečnění svých snů. (1. tajenka). Musí
si dát pozor, aby při prosazování svých názorů neomezovala zájmy druhých.

Obch. m. Obyčejný
s cennými (angl.)
papíry
Lepidlo

Náplň
do buchet
Fáze
měsíce

Části
vozů
Osobní
zájmeno

Nízké
dřeviny

Odborné
články
Ženské
jméno

Dozadu
Prémiové
spoření
mladých

Evropská
řeka
SPZ aut
Karviné
Inkoust
(angl.)
Egyptský
faraon

Uchycení
Měřit
váhu

Jednotka
el. napětí

Zkr. sloven.
měny
Německé
žen. jméno

Karetní
trumfy
Jeskyně
(ital.)

Skřípavý
zvuk
Přítok
Labe

Mravouk
Psovité
šelmy

SPZ aut
Rokycan

Park
Až do
(angl.)

Pracovitá

Místo
bez slunce
Český
archivář

Značka
voltampéru
Kus ledu
Míč vysoko
zahraný

Sloní
zuby

•

Vlastní
Editě

Myšlenky

Hnědožl.
barva

•

Německé
zájmeno

Z nevhodných příjmení vybírám: Borkovcová, Oláhová, Dlabalová
Ze vhodných příjmení vybírám: Sládková, Albrechtová, Živělová

2. díl
tajenky

SPZ aut
Benešov

Být
zasněný

SPZ aut
Olomouce

Jména
(slov.)

Rodový
znak

Opice

Foukat

Značka
kečupu

Mužský
potomek

18. 9. Kryštof - Toto jméno se nehodí ke každému datu
narození, takže může působit problémy chlapcům narozeným 2., 4., 6., 11., 13., 19., 20., 22., 29., 31., ti mají pak
ztížený život při sebeprosazování. Jinak sebou toto jméno
nese smířlivost a mírumilovnost, praktickou vyrovnanost,
touhu po bezpečí. (2. tajenka)!
Z nevhodných příjmení vybírám: Wichterle, Nymburský, ErbanZe vhodných příjmení vybírám: Skála, Aron, Ondříček

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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Loučili se s prázdninami

/Oleksovice/ Sobotní odpoledne 27. srpna patřilo v Oleksovicích dětem, fotbalu a požárnímu sportu. Místní dobrovolní hasiči uspořádali
pro děti na fotbalovém hřišti rozloučení s prázdninami. „Je to každoroční akce. Jsou tady různé soutěže o ceny, bude tu i ukázka požárního
sportu s útokem. Běh s míčem na slalomové dráze, chůze na chůdách,
tlačení trakaře, střelba ze vzduchovky, házení šipek a další atrakce jsme
společně s manželkami připravili pro děti, aby věděly, že na ně také
myslíme. Pro všechny ostatní jsme připravili dva fotbalové zápasy.
První hrají vdané ženy proti svobodným a druhý ženatí pánové proti
svobodným. Jsou to jen recesistické zápasy plné nečekaných překvapení,“ sdělil Vlastimil Klouda, starosta dobrovolných hasičů v Oleksovicích. Jak dále doplnil: „Jsme rádi, že počasí nám vyšlo, akorát účast by
mohla být lepší. Je teprve začátek, třeba ještě lidé přijdou.“Přání bylo
vyslyšeno, přišlo spousta návštěvníků, kteří se výborně bavili. /mask/

Kulturní programy

12. - 25. září 2005
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• Do 2.10. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Židovské tradice a zvyky.
Výstava v Památníku A. Muchy, kterou zapůjčilo Židovské muzeum v Praze,
pořádá Muzeum Brněnska.
• 17.9. - Celodenní poznávací zájezd - Rakousko - Wienerwald - Vídeňský les,
odjezd v 6.30 hod. od Besedního domu, doprava: 390 Kč (+ 20 Kč pojištění).
• 23. - 24.9. - Burčákové slavnosti. Tradiční trhy - prodej burčáku - kulturní
program. Pátek: Snails, Fantazie, Woraz a Country tance - skupina A je to. Sobota: Bobrava, Horácký kroužek Ketkovice, Mažoretky DDM Ivančice, skupina
R. U. M., Ivančický Dixieland. Palackého náměstí.

Středisko volného času Ivančice

Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119
e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz
• 15.9. 16.00 - 18.00 hod. - Zápis do Jazykových kroužků, Komenského nám. 12
• 19. a 20.9. 8.00 - 18.00 hod. - Zápis do ostatních kroužků, Komenského
nám. 12 (1.patro KB), 400 Kč/děti, 600 Kč/dospělí.
• 19.9. 15.00 - 16.00 hod. - Kytara pro děti i dospělé, info schůzka Tesařovo
nám. 7 (hasička)
• Orientální břišní tanec: Pro těhotné ženy: 1. schůzka 13.9. 14.00 - 15.30 hod.,
40 Kč. Pro maminky s dětmi: 1. schůzka 14.9. 10.00 - 11.30 hod., 40 Kč.
Pro děvčátka od 4 do 7 let: 1. schůzka 14.9. od 15.00 - 16.00 hod., 35 Kč Pro
slečny od 7 do 12 let: 1. schůzka 14.9. 16.30 - 17.30 hod., 35 Kč. Pro ženy: 1.
schůzka 14.9. 18.00 - 20.00 hod., 70 Kč. Komenského nám. 7
• 13.9. 16.00 - 17.00 - Hudební dílny - hudební dílna „Bubínek“ pro děti od 4
do 10 let, 1. schůzka, 35 Kč, Komenského nám. 7.
• 15.9. 9.00 - 17.00 hod. - Den se Světluškou, Palackého náměstí. Přijďte se
podívat a blíže seznámit s běžným životem slabozrakých a nevidomých. Je připraveno mnoho zajímavých her, u kterých Vás možná překvapí, jak je zrak důležitý.

foto: mask

Za guláš dostali sud piva

/Horní Dunajovice/ Poslední prázdninovou sobotu proběhl v Horních
Dunajovicích již třetí ročník Gulášové olympiády. Na rozloučenou
s prázdninami přišli hosté ochutnat jedenáct soutěžních gulášů, dobré
pivo a dechovou hudbu. „V zastupitelstvu jsme diskutovali o tom, jak
zaplnit závěr léta, protože tu bylo vakuum kultury. Tak jsme se rozhodli pozvat hudbu a posezení jsme vylepšili nápadem uspořádat soutěž
o nejlepší guláš. V letošním roce to je již třetí ročník Gulášové olympiády. Oproti minulým ročníkům jsme dali volnost ve výběru, z jakého
masa se bude vařit, což bylo náročnější pro hodnotitele. Odezvu na tuto
akci máme tradičně dobrou a doufám, že u ní dlouho zůstaneme. Dobrý
guláš, dobré pivo a dobrá nálada jsou naším cílem,“ uvedl člen zastupitelstva a hlavní organizátor Jan Daňhel. Na metu nejvyšší dosáhla dvojice Zdeněk Raputa a Martin Menoušek, jenž společně uvařili hovězí
guláš, za což si odnesli padesátilitrový sud piva.
/jak/
Klub českých turistů Ivančice pořádá 18.9. ve 13.00 hod.

Setkání příznivců rozhledny
Vladimíra Menšíka na Hlíně

K dispozici budou razítka a pohlednice s leteckým pohledem na
obec. Kontakt: Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549
241 175, J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz

Otevřeli dvě třídy prvňáčků
/Miroslav/ Již tradicí se v Miroslavi stává, že v první školní den
slavnostně přivítá nové prvňáčky starosta města v zasedací místnosti
městského úřadu. Spolu s ním uvítal žáčky ředitel školy Štěpán Diviš
i paní učitelky. V letošním roce se otevřely dvě třídy, 1.A má sedmnáct
žáků a 1.B osmnáct. „Dnešní den už je tradice, kdy vítáme prvňáčky

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 15. 09. - Světluška - veřejná sbírka pro nevidomé.
• 16. - 22.9. - Evropský týden mobility. Pátek 16.9. od 8.00 hod. - Krumlovské
kolečko pro ZŠ Klášterní, základní kolo dopravní soutěže, náměstí TGM od
15.00 hod. - Beseda s občany o dopravní situaci v centru města, na MěÚ. Sobota
17.9. od 15.00 hod. - Běh zámeckým parkem, akce pro veřejnost. Pondělí 19.9
od 8.00 hod. - Krumlovské kolečko pro ZŠ Ivančická, základní kolo dopravní
soutěže, na dvoře ZŠ Ivančická. Úterý 20.9. - Krumlovské minikolečko pro MŠ,
ve všech 3 krumlovských školkách budou probíhat dopravní soutěže.
Čtvrtek 22.9. od 8.00 hod. - Den bez aut - náměstí plné kol, náměstí TGM,
finále Krumlovského kolečka a minikolečka, mobilní dopravní hřiště, sčítání
a odměňování cyklistů, stánky pojišťoven, trenažer nárazu.
• 20.9. - Moje prázdninové zvíře – výtvarná, fotografická a literární soutěž pro
děti od MŠ po SŠ. Uzávěrka 20.9.
• 23.9. v 16.00 hod. - Hledáme mladé talenty pro oddíl Aerobic Team a Teens
Aerobic a pořádáme KONKURZ pro děti od 8-mi do 15-ti let, v sále DDM.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• září - Výstava - Koláže Antonína Veselého. MěÚ, 1.patro.
• 19.9. v 19.00 hod. - Koncert - Tomáš Kočko & Orchestr, osobité skladby
v podání předního písničkáře s doprovodem, zámek MK - Slovanská epopej.
• Připravujeme: • 3.10. - Zájezd na koncert skupiny ELÁN - hala Rondo
Brno, vstupenka: 390 Kč, doprava: 100 Kč, závazné přihlášky na MěKS do
15. září 2005. • 7.10. - Zájezd - Flora Olomouc, mezinárodní výstava květin,
aranžmá a zahrádkářských potřeb, vstupenka: 70 - 50 Kč, doprava: 180 Kč,
závazné přihlášky na MěKS do 30. září 2005.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 9. - 11.9. - Tradiční krojované hody. Pořádají: město Miroslav, MKIC, ŘK
farní úřad a Sbor dobrovolných hasičů.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 10. a 11.9. - Výstava - Oslavanští turci XXL aneb oslavanské obří dýně.
Výstava výpěstků - dýní našich pěstitelů a zahrádkářů, malý sál v Děl. domě.
• 17.9. od 9.00 hod. - Setkání 18 farností rosického děkanství s celodenním
slavnostním programem. Zámecký park, v příp. deště - sál Dělnického domu.
• 24.9. - Zájezd do ZOO Olomouc a přírodního parku Bystrovany u Olomouce. Doprava 180 Kč dospělí, 100 Kč dítě do 12 let.
• 24.9. od 20.30 hod. - Horečka sobotní noci - skvělá zábava pro všechny,
Dělnický dům Oslavany
• Připravujeme: • 27.9 v 19.00 hod. - Beseda s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem o jejich tříletém putování na kolech kolem světa. Promítání fotografií a autogramiáda. • 28.9. - Otvírání cyklotrasy KČTč. 5170 Velká Bíteš - M.
Krumlov a „Templářské cyklostezky“ - přes povodí Oslavy a Jihlavy.

Klub českých turistů Ivančice

foto: mask

zde na radnici. Nesmím zapomenout, že se i loučíme s žáky, kteří ze
základní školy odcházejí. Je pro mě velice potěšující, že jedni odejdou
a za ně přijde náhrada. Myslím si, že škola má pro prvňáčky dobrou
úroveň a že má svou tradici a bude si ji zachovávat dál v počtu žáků,
kteří budou přicházet do naší školy,“ uvedl starosta Augustin Forman.
Po uvítání se děti v doprovodu svých rodičů přesunuly do budovy školy, kde si je učitelky převzaly. Děti v lavicích a kolem stojící rodiče organizačně probírali s kantorkou, co je společně ve škole čeká. /mask/
MRS místní organizace Moravský Krumlov pořádá dne 10. září

VELKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

pro rybáře i nerybáře starší 15-ti let na chovném rybníce Vrabčí hájek.
Startovné 150 Kč. Program: začátek závodů v 6.00 hod., konec
závodů ve 12.00 hod., vyhlášení výsledků ve 12.30 hod. Předprodej
start. míst v pátek od 18.00 - 20.00 hod. v provozní budově
a v sobotu v 5.00 hod. v provozní budově. Občerstvení zajištěno.

Ing A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.9. - „Znojemské vinobraní“ a vycházka do údolí Gránického potoka.
Vede J. Flíček, který sdělí zájemcům podrobnosti.
• 18.9. ve 13.00 hod. - Setkání příznivců rozhledny V. Menšíka na Hlíně. Sejdeme se u základů a betonového podstavce. Na místě budou k dispozici razítka,
přehled výstavby, diplomy. Účast samostatně.
• 24.9. - 36. ročník mezinárodního turistického pochodu a 10. ročník pochodu IML a IVV ”Jede Kudrna okolo Brna”. Vede pí Bednářová, sraz zájemců
v 9.00 na startu pochodu v Brně-Bystrci, ZŠ Vejrostova 1, (tramvají č.1 do Bystrce na předposlední zastávku). Další informace podá vedoucí akce.

DDM Mor. Krumlov hledá mladé talenty pro oddíl Aerobic Teamu
a Teens Aerobiku v pátek 23. 9. od 16.00 hod. v sále na Domečku

KONKURZ

pro děti 8 - 15 let

Děti by měly být pohybově a rytmicky nadané a starší děti by měly znát
základy aerobiku. Hlaste se v kanceláři DDM nebo na tel.: 515 322 770.

Požární sport mladých hasičů
Dne 25.9. v 10.00 hodin se koná v areálu Vémyslického koupaliště
okresní liga v požárním sportu mladých hasičů za účasti 20 družstev
okresu Znojmo. Na tuto akci srdečně zve pořádající SDH Vémyslice.
Občerstvení po celý den zajištěno.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 14.9. v 18.00

MADAGASKAR
Animovaná komedie USA

• so 17.9. ve 20.00
• ne 18.9. v 18.00

STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII
Sci.fi komedie USA, VB

• stř 21.9. ve 20.00

SAHARA
Akční komedie USA, Španělsko

• so 24.9. ve 20.00
• ne 25.9. v 18.00

OCHRÁNCE
Thriller Kanady, USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

• stř 14.9. ve 20.00

RUKOJMÍ
Akční krimi USA, Německo

• ne 18.9. ve 20.00

HLAS SMRTI
Horror Kanady, VB, USA

• stř 21.9. ve 20.00

PAN A PANÍ SMITHOVI
Akční komedie USA

• ne 25.9. ve 20.00

KUNG-FU MELA
Akční komedie Číny, Hong Kongu

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 17.9. v 18.00

STAR WARS: EPIZODA III.
- POMSTA SITHŮ
Akční sci-fi USA

• so 24.9. v 18.00

SAHARA
Akční komedie USA, Španělsko

Změna programů vyhrazena.

Město Miroslav, Sbor dobrovolných hasičů, miroslavská chasa
a Římskokatolický farní úřad pořádají ve dnech 9. - 11. září 2005

Tradiční krojované hody

Program: Pá 9.9. od 20.00 - taneční zábava se skupinou Fantazie.
So 10.9. - 8.00 - sraz zavádějících v Hasičském klubu, 8.15 - předání
hodového práva chase v obřadní síni MěÚ, 8.45 - 15.00 - vyhrávání
po městě a zvaní na hody, 16.00 - zavádění krojované chasy pod
májí před kulturním domem, 20.00 - hodová zábava v kulturním
domě. Ne 11.9. - 8.45 - průvod krojované chasy do kostela, 9.00
- slavnostní hodová mše v kostele sv. Petra a Pavla, po skončení
mše kladení věnců na hřbitově, 10.30 - 15.00 - vyhrávání po
městě a zvaní na hody, 16.00 - zavádění krojované chasy pod
májí před kulturním domem. K tanci a poslechu hraje po oba dny
krojovaná dechová hudba Ištvánci ze Šardic. Po dobu konání
hodů je připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.

Dobelická chasa pořádá 17. a 18. září na place v Dobelicích

TRADIČNÍ HODY

V sobotu ve 20.00 hodin - taneční zábava, hraje Orfeus. V neděli
od 10.00 hod. - vyhrávání po vsi a zvaní na hody, od 16.00 hodin
- zavádění chasy pod májí, zavádění ženáčů, volná zábava, večer
hodová zábava. Po celý den hraje Trboušanka. Srdečně vás zveme!
Petrovická chasa vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HODY

So 17.9. večer - stavění máje. Ne 18.9. v 16.00 hod. - zavádění
stárků, volná zábava, vstupné: 25 Kč, ve 20.00 hod. - hodovní
zábava vstupné: 50 Kč. Po 19.9. v 16.30 hod. - zavádění
v maskách, strécovský hody, taneční zábava, vstupné: 30 Kč.

Dům dětí a mládeže pořádá v rámci Evropského týdne mobility
sportovní odpoledne v sobotu 17. září

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM

prezence ve 14.30 hod., start v 15.00 hod. kategorie: předškolní děti
a rodiče, mladší žáci (8-12 chlapci, dívky), starší žáci (13-16 chlapci,
dívky), mládež (17-20, chlapci, dívky), dospělí (muži, ženy) startovné 10 Kč.
DDM Moravský Krumlov pořádá ve čtvrtek 22. září na nám. TGM

DEN BEZ AUT
NÁMĚSTÍ PLNÉ KOL

Program: finále Krumlovského kolečka a minikolečka,
mobilní dopravní hřiště, sčítání a odměňování cyklistů,
stánky pojišťoven, trenažer nárazu.

DDM MK zve aktivní ženy na pravidelné cvičení v sále na Domečku
každé pondělí od 12. 9. v 18.00 hod.

MIX AEROBIC s Lenkou Musilovou
každou středu od 14. 9. v 19.00 hod.

BODYSTYLING s Evou Vybíralovou
První hodina zdarma!

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Putování za středověkými dvojčaty

Petrovice u Nového Města na Moravě

Dnes se vydáme neobvykle
daleko za hranice našeho regionu. V nejvyšších polohách Vysočiny můžeme nalézt i kousek
historie Moravskokrumlovska.
V okolí Nového Města na Moravě je malebná krajina přímo
stvořená k letní i zimní rekreaci.
Doba dovolených nás letos
přivedla do tohoto kopcovitého
kraje.
Jedeme po silnici č. 354. Před
Novým Městem projíždíme
vesničkou Petrovice. Hned za
městem nás vítají Maršovice,
vzápětí Rokytno. Připadáme
si jako doma. Jedeme dál a
ukazatel nám oznamuje, že dva
kilometry vlevo leží Kadov.
Následující vesnička se jmenuje
Kuklík, ale my víme, že se dříve
nazývala Vejmyslice. Povědomý je nám také nedaleký rybník
Medlov, založený na místě zaniklé vsi stejného jména.
Tato skupinka stejnojmenných
vesnic na Moravskokrumlovsku
a Novoměstsku jistě není náhodná. Poprvé na tuto záhadu upozornil historik Ladislav Hosák
v publikaci „Místní a pomístní
jména jako historický pramen“.
Našel také historické souvislosti mezi oběma regiony.
Abychom pochopili dávné

propojení našeho kraje a Novoměstska, musíme se vrátit
na počátek 13. století. V tomto
předělu mezi ranným a vrcholným středověkem docházelo
k překotným změnám v uspořádání společnosti. Ještě ve 12.
století byl výhradním vlastníkem půdy údělný kníže. Po vzniku markrabství na přelomu 12.
a 13. století se objevuje první
pozemková šlechta. Zakladatelé významných panských rodů
nabývali majetku především
jako výsluhu za působení
v královských službách (např.
správci hradů, komoří, číšníci
aj.). Významná část půdy se
dostává do vlastnictví církve.
Vznikající kláštery a biskupství
jsou bohatě obdarovány majetkem jak z rukou panovníka, tak
i sílící šlechty.
Po celé 13. století dochází
k zásadním změnám v intenzitě osídlení. Na počátku byla
řídce obydlená krajina s malým
počtem vesnic. Z iniciativy nových vlastníků dochází k novému uspořádání vesnic s lepším
využitím dostupné půdy. Počet
poddaných rychle roste a dochází
i k založení mnoha nových vsí.
Tento proces bývá nazýván
středověkou kolonizací. Toto

dosídlování obydlených krajů
a osídlování zcela neobydlených území je provázeno organizovanými přesuny obyvatel,
často i na velké vzdálenosti.
Ve středověké kolonizaci je
třeba hledat také klíč k vyřešení
naší záhady.
Moravskokrumlovsko leží ve
starosídelní oblasti, obydlené
od pradávna. Intenzivní kolonizační dosídlení zde proběhlo
patrně v první polovině 13.
století. V tomto období vzniká také Moravský Krumlov.
Pravděpodobně
mezi
léty
1210-1240 k nám organizovaně
přichází také německy mluvící
obyvatelstvo.
Zcela jinak vypadala krajina
v místech dnešního Nového
Města na Moravě. Chladné
vrcholové polohy Vysočiny
zůstaly ještě dlouho neobydleným hvozdem. Z české i moravské strany však kolonizace
nezadržitelně postupovala, aby
pak pravděpodobně ve 14. století byly odlesněny a obydleny
nejvyšší polohy včetně Novoměstska.
V této době mohly být založeny také Petrovice, Maršovice,
Rokytno, Kadov, Vejmyslice
a Medlov u Nového Města.

Shoda jmen s obcemi na Krumlovsku ukazuje na možnost
organizovaného přesídlení části
obyvatel z okolí Krumlova
k Novému Městu.
Podívejme se nyní podrobněji na souvislosti mezi ranou
historií Moravskokrumlovska
a Novoměstska. Rozhodující
vliv na průběh středověké kolonizace měly vlivné osobnosti
ze vznikajících panských rodů
a kolonizační aktivitou proslulé
kláštery, především cisteciáků:
Boček z Obřan. Území na
dolní Rokytné dostal výsluhou
před rokem 1239 Přibyslav
z Křižanova. Spolu se svým
zetěm Bočkem z Obřan kolonizuje toto území a někdy před
rokem 1240 pravděpodobně zakládá město Moravský Krumlov. Díky svým schopnostem
a královské přízni zastával řadu
vlivných úřadů, určitou dobu
byl i purkrabím znojemského
hradu. V královských službách
získal rozsáhlý majetek především v Rakousku. Jak jsme
již napsali, uměl se i dobře
oženit. Součástí bohatého věna
„překrásné a vlídné“ ženy
Eufemie bylo mimo jiné také
Moravskokrumlovsko a Novoměstsko. Roku 1252 založil
cisterciácký klášter ve Ždáru,
1255 pak Nové Město, původně

Erb pánů z Obřan

Erb pánů z Medlova a Pernštejna

nazývané po svém zakladateli
Bočkanov. Zemřel roku 1255
a byl pohřben ve „svém“ klášteře ve Žďáru. Dodejme, že po
vymření rodu z Obřan r. 1312
přechází jejich majetek na pány
z Lipé a vlastnické propojení
Krumlovského a Novoměstského panství pokračovalo až do
konce 15. století.
Štěpán z Medlova. V letech
1222-1223 byl purkrabím na
hradu Děvičky. Zakladatel mocného rodu Pernštejnů. Založil
klášter augustiniánek v Doubravníku. Na Moravskokrumlovsku vlastnil Kadov, který zůstal
v rodovém majetku až do roku
1545. Také Štěpán z Medlova
se podílel na kolonizaci Novoměstska. Získal mimo jiné také
území na horní Svratce, v bezprostřední blízkosti pozdějšího
Nového Města.
Cisterciácký klášter ve Žďáru.
Cisterciáci prosluli jako zdatní
organizátoři kolonizace. Snad
to byli právě oni, kdo v zájmu
světské vrchnosti prakticky provedl přesun poddaných a založení výše zmíněných vesnic.

Pro tuto myšlenku bohužel
nemáme žádnou přímou oporu
v písemných pramenech.
Účast žďárských cisterciáků
při založení Petrovic u Nového
Města naznačuje listina z roku
1397. Týká se sporu novoměstského faráře s opatem
Ždárského kláštera o desátky
z této obce. Ves byla založena
na území Nového Města, avšak
její zakladatelé byli asi cisterciáci. Vlastníky obce se stali
páni z Lipé.
Dávné vazby žďárského kláštera a moravskokrumlovských
vsí Kadova, Petrovic a Vémyslic dokládá dochovaná
listina z roku 1542. Opat žďárského kláštera Ambrož prodal
Vilémovi Kunovi z Kunštátu
na Hrádku mimo jiné i „plat
roční ve vsech Výmyslicích,
Petrovicích tři kopy vídenské a
obzvláštně ze vsi Kadova puol
druhé kopy vídenské, kterýž se
plat od staradávna každý rok
k klášteru nahoře psanému vydával a vydává…“
Napsali Bronislav a Eva Grunovi
Petrovice u M. Krumlova

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, a.s.

Tiskárenská 439
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
mobil: 777 769 809
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
•• Nově otevřen pneuservis Frant.
Veselého u zámku v Moravském
Krumlově. Otevřeno: po-pá 8-17
hod., so 8-12 hod. Informace na tel.:
602 740 825.
koupím
•• předválečný motocykl nebo různé
díly i drobnosti, dobovou literaturu
auto-moto, fotografie, reklamní cedule, sběratel. Tel.: 737 974 174.
•• zachovalou nástavbu z podvozku
Avia, vh. k umístění na zahradu, nejlépe s okny. Tel.: 732 863 087.
prodám
•• VW Passat 1.8 CL, r.v. 91, tm.
modrá metal., STK 08/07, závěs.
zař., rádio Sony s CD + zimní pneu,
spolehlivý, 58 tis. Kč, sleva možná.
Tel.: 774 265 504.
•• Ford Scorpio 2,5 TD, r.v. 98, servis. knížka, elektrony, klima, závěs,
vyhřívaná sedadla, krasavec, 99.999
Kč. Tel.: 777 110 111.
•• Ford Escort , r.v. 89, tažné zařízení, STK 06/07. Tel.: 546 436 632.
•• Mazdu 323 kombi, r.v. 87, STK 01/
06 na ND, není nutno, 35.000 Kč, možná sleva. Tel.: 732 411 324 po 16 h.
•• Mitsubishi Lancer sedan 1,5, STK 03/
07, naj. 165 tis. km, r.v. 91, modrá metal.,
křídlo vzadu, centrál, zamykat. zpátečka,
el. stř. okno, el. okna, el. zrcátka, vyhřívané zad. sklo, stavit. volant + sedadlo řidiče,
digit. hodiny, příprava na rádio, náhrad.
zimní kola 4 ks, ND, 60.000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 607 670 608.
•• Fiat Steyer 1 100 M, r.v. 56, veterán, vše původní, cena dohodou. Tel.:
737 405 961.
•• Fiat 126 P, STK 7/07, drobné opravy nutné. Tel.: 515 336 080, po 20 h.
•• Fiat Regata 100 S, skútr Yamaha 50
Bus, Mokito Gismo. Tel.: 515 333 339.
•• Lada 1200 po GO, STK do 06/06,
ND, částečná plechařina, cena dle
dohody. Tel.: 603 535 784.
•• Suzuki super Carry dodávka 1,0 , zelená, nosnost 630 kg, RMG, katalyzátor
řízený, nové pneu + baterie, spolehlivá,
cena dohodou. Tel.: 604 990 631.
•• Š Octávie 1,6, max. výbava,
165.000 Kč. Tel.: 606 223 684.
•• Š Forman 135 RXI, r.v. 94, nová
STK, barva vínová, dobrý stav,
oplastovaný, taž. zař., centrál, alarm,
RMG, dělené sedačky, naj. 126 tis.
km, 40.000 Kč. Tel.: 728 276 783.
•• Š 120 L, r.v. 80, naj. 40 tis. km po
GO, tm. hnědá, v dobrém stavu, 5.000
Kč, STK 07, rádio. Tel.: 602 516 921,
546 451 648.
•• Š Forman, 45 tis. Kč, dobrý stav,
po STK. Tel.: 723 251 873.
•• Š Forman 136 L, r.v. 94, velmi
pěkný, garážovaný, 43.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 723 076 944.
•• Š Favorit, r.v. 90, STK 12/06,
nové brzdy, čepy, ložiska, výfuk, zad.
lemy, potahy, taž. zař., rádio, centrál,
zahrádka, naj. 50 tis. km, 19.000 Kč.
Tel.: 777 209 235.
•• Š Favorit 136 L, naj. 120 tis. km,
nové pneu, zelená, výborný stav. Tel.:
777 714 432.
•• Š 130 Rapid, r.v. 87, 5-ti rychl., taž.
zař., STK 10/06,10.000 Kč, rychlé jednání sleva. Tel.: 602 551 270, 515 334 139.
•• Š 120 M, STK do 6/07, spolehlivá,
koroze prahů, mnoho ND, navíc 4
komplet kola. Velmi levně, spěchá.
Tel.: 723 950 271.
•• Š 120 Garde, r.v. 82, 4.500 Kč. Tel.:
737 531 476.
•• Š 120 L, r.v. 87, STK 11/05, taž.
zař., zahrádka, dobré pneu a ND, levně. Tel.: 723 971 859.
•• malý motocykl Jawa 555. Tel.: 724
078 963.
•• Jawa 21, super stav i vzhled, nová
spojka, manžety, stupačky aj. STK 08,
pěkné chromy, 4.200 Kč při rychlém
jednání sleva. Tel.: 607 181 754.
•• Jawa 21 + Mustang na ND, cena
dohodou. Tel.: 515 320 688.

•• velmi levně ND na Fiat 125P. Tel.:
736 262 940.
•• čtyřkolovou frézu, vlek, secí stroj,
brány, pluh. Tel.: 605 535 034.
•• komplet. kola se zimním vzorem
175/70/R13 na Seat Cordoba, cena
dohodou. Tel.: 728 921 466.
•• secí stroj, nesený záběr 3 m, zánovní rozmetadlo chlévské mrvy. Tel.:
603 892 473.
•• stř. zahrádku na Š 1203, 200 Kč;
na Š 100, 100 Kč. Tel.: 776 300 578.
•• př. světlomety na Toyotu Hiace,
cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• př. kapotu, dveře, skla na Opel
Kadet 1,6D, cena dohodou. Tel.: 776
300 578.
•• motor. přilbu na malý moto, 400 Kč;
LPG ze Š Octavia, 1.500 Kč; hever panenku 12 t, 800 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• 4 ks pneu Barum Bravuris 185/60/
R14, vzorek 60%, 750 Kč/ks. Tel.:
603 744 695.
•• doklady Opel Kadett GSI 2,0, r.v.
87 a Opel Kadett 1,3 na ND, vše za
12.000 Kč. Tel.: 603 822 930.
•• rozmetadlo na hnůj a secí stroj.
Tel.: 603 892 473.
•• zánovní plech. disky kol-13x5J-rozteč 100, otvor 53mm, 4ks, možno
i jednotlivě. Cena dohodou. Tel.: 568
865 304, 731 039 087.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD 3+1 i starší v MK, zahrádka,
dvorek, částečná rekonstrukce nevadí.
Tel.: 723 734 468.
•• byt 2+1, nebo 3+1 v OV v MK.
Tel.: 515 322 231.
•• garáž, nabídněte. Tel.: 736 782 953.
•• betonovou garáž v dobrém stavu,
nabídněte. Tel.: 732 777 155.
•• stavební pozemek v MK (ne Rakšice, Polánka) pro výstavbu RD, nabídněte. Tel.: 606 482 243.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od
MK), 3+1, WC, st. voda, el., topení
na TP, část. podsklepen, velká zahrada
a dvůr, průjezd, stodola, hosp. budovy,
parkování uvnitř objektu. Vše oploceno, soukromí. Možnost napojení plynu.
Výměra 1432 m2. Nutné opravy, 400 tis.
Kč. Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD v Letkovicích 3+1, dvůr, po
část. rekonstrukci. Tel.: 723 711 972.
•• RD 5 km od Miroslavi, př. chodba,
sprch. kout, WC, kuch., obývák, poschodí, koupelna, 2 pokoje, balkon.
Cena dohodou. Tel.: 602 579 901,
515 334 429.
•• DB 3+1 v Ivančicích, ul. Luční.
CP 73 m2, 3.p/4, or. J/S. Velký sklep
a nová lodžie. Poplatky pouze 3.000
Kč (4 os.). Nová kotelna, radiátory
s termov., stoupačky a provedeno
část. zateplení domu a oprava
střechy. Cena: 900.000 Kč. Tel. RK:
541 594 222 nebo 737 285 007.
•• RD 4+1 v MK, garáž, zahrada, podsklep., 1.875.000 Kč. Tel.: 603 841 167.
•• RD s garáží 5+1 vh. pro 2 rodiny
s vedlejšími stavbami i zahrádkou, postavený r. 82, vh. i k podnikání, okolí
Ivančic, 3 mil. Kč. Tel.: 605 250 788.
•• RD 2+1 v Dolních Dubňanech
vh. na chalupu i k trvalému bydlení,
520.000 Kč. Tel.: 515 323 912.
•• družst. garsonku na Sídlišti v MK,
vnitřní úpravy. Tel.: 603 841 167.
•• DB 2+1 po rekonstr., na novém sídlišti
v Ivančicích. Tel.: 728 314 878 po 16 h.
•• byt 1+1 v Ivančicích, N. Sídliště,
po rekonstrukci. Tel.: 606 755 595.
•• DB 3+1 v Ivančicích, 900 tis. Kč.
Tel.: 776 142 943.
•• zahradu se zahradní chatkou
v MK, studna, ovocné stromy, výhledově stavební místo, výměra 890 m2.
Tel.: 605 370 932.
•• garáž, Ivančice-Malovansko. Tel.:
721 452 924.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.

pronajmu
•• od září pronajmu byt 2+1 asi 10 km
od MK, 1.000 Kč + energie, vilka s ÚT,
plyn, zahrada. Tel.: 732 330 440.
•• zařízený byt I. kat., 3+1 v RD
nedaleko centra Ivančic. Tel.: 546 451
123, 605 455 152.
•• dlouhodobě objekt v Brně, 250 m2 pro
firmu, leh. výr. + skl., tisk., studio, labor.,
ordin., fitnes, aj. za opr. + min. nájem. jen
přímý zájemce. Tel.: 608 887 613.
hledám pronájem
•• bytu 1+1 v Ivančicích. Tel.: 775
275 075.
•• byt 2+1 v Ivančicích, konec září,
začátek října. Tel.: 775 275 075.
vyměním
•• DB 3+1 na sídlišti v Ivančicích za
2+1 v Ivančicích + doplatek. Tel.: 605
485 635.

Stavba - zahrada

koupím
•• azbestovou rouru pr. 100-125 mm,
délka 2 m; stavební buňku 3x6 m i
poškozenou. Tel.: 737 884 165.
prodám
•• silniční panely 1x3m. Tel.: 606
138 371.
•• stavební buňku, výroba JZD
Slušovice, zateplená R201-03. Cena
dohodou. Tel.: 603 809 333.
•• dvouprosklená křídla, 7 oken i
balkon. dveře, sklo možno použít na
výrobu skleníku, 650 Kč, při rychlém
jednání sleva. Tel.: 606 175 943.
•• deskové plech. radiátory s vlnkou,
velmi zachovalé, 2 ks 1,2x1 m, 1.500
Kč/ks; 1 ks 1x1 m, 1.100 Kč, 1 ks
dvojitý s 2 vlnkami 60x90 cm, 1.100
Kč. Při odběru všeho sleva 10%. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• stropní versalitové desky 60x60,
100 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání 5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• sazenice banánovníku 1 ks/100 Kč.
SMS na tel.: 731 887 006.

Vybavení domácnosti

prodám
•• obývací stěnu, světlý mat. ořech, proskl. vitríny i plná dvířka, možno sestavit
až na 6 dílů, d. 4,6 m, v. 2 m, 2.000 Kč,
možno i po dílech. Tel.: 515 324 611.
•• velmi zachovalou ložnici v bílém
provedení, skříně s nástavci, postele s
ÚP, bez matrací, taburetka, 5.000 Kč.
Tel.: 515 323 967.
•• lázeňská kamna, obsah 100 l, plně
funkční, 2.000 Kč. Tel.: 515 323 967.
•• zánovní sporák na tuhá paliva; starší
chladničku Calex 175. Tel.: 546 423 971.
•• levně gauč, skříňku na lůžkoviny, stolek a 2 křesla. Tel.: 546 421 373 po 19 h.
•• pokojovou stěnu, velmi zachovalá,
sv. provedení, 8.000 Kč. Tel.: 546 452
741, večer.
•• zachovalou nerozkl. sedačku + 2 křesla, 1.800 Kč. Tel.: 732 863 087 i SMS.
•• roh. sedací soupravu 3+2, pevný taburet, modrý mikroplyš + 2 polštářky,
2 r. stará, perfektní stav, rodinné důvody, doklady, 15.000 Kč. Ivančice.
Tel.: 607 890 076.
•• skoro novou šatní dvoudveř. skříň,
mahagon se zlatým kováním, 1.000
Kč, dohoda možná. Tel.: 608 955 258.
•• nerozkl. sed. soupr. + 2 křesla v zachov. stavu, 2.000 Kč. Tel.: 723 444 261.
•• starožitné tonetky polstr. sedák,
opěrka výplet, 4 ks, 500 Kč/ks. Tel.:
723 403 186.

Elektro a elektronika

prodám
•• MT Siemens C 35i, plně funkční
+ nabíječka, stříbrná barva, 700 Kč.
Tel.: 732 615 485.
•• MT Nokia NMT, nejlev. voláníbez
paušálu od 3 Kč/min. na všechny sítě,
neomez. kredit, zázn. zdarma, nab., návod, vh. i pro seniory. Tel.: 608 887 613.
•• SIM kartu GO- Eurotel, 50 Kč.
Tel.: 606 175 943.
•• Sony Ericsson T 610, jako nový,

nepoškrábaný, 65 tis. barev, foťák, nabí
ječka, bluetooth, infra port, kalendář,
budík, vibrační zvonění, GPRS, MMS,
super stav, vše v krabici, 2.300 Kč.
Tel.: 774 265 504.
•• 3-komb. CD-přehrávač, Tape Double Deck, Dig. Tuner, zn. Sony CDW
100, takřka nová, nepoužívaná, spousta doplňkových funkcí, možno přivést.
PC 3.500 Kč. Nyní dohodou. Tel.: 736
707 976, 724 717 976, 546 454 546.
•• el. bojler 160 l, uvnitř smalt, 1 r.
použ., 1.000 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• el. sporák 4 plotýnk. (1 rychlovar.),
el. trouba, termostat 50-250, gril, minutky, odkl prostor, př. strana hnědá, 2.700
Kč. Tel.: 546 423 641, 605 412 234.
•• pračku Tatramat mini 248, vrch.
plnění, třeba vyměnit tlak. spínač vody a
membránu, jinak funkční, nebo na ND,
500 Kč, MK. Tel.: 723 033 622 do 16 h.
•• pultový mrazák německé výr. 200 l,
v dobrém a plně funkčním stavu, 2.500
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 h.
•• analog. satelit 1 r. používaný, 1.000
Kč. Tel.: 607 892 593.

Vše pro děti

prodám
•• kočár 3-komb. zn. Knorr, barva
modrá a zelená, přeh. a poloh. rukojeť,
nafuk. kola, nákup. koš, prací potah,
vnitřní popruhy, zimní fusak, pláštěnka, moskytiéra. Po 2 dětech. PC 12.000
Kč, NC 2.800 Kč. Tel.:721 296 452.
•• jídelní židlička Cam Futura plast.,
výškově nastav., odním. pultík a polstrování, bílá, skládací, s kolečky. PC 2.500
Kč, NC 800 Kč. Tel.: 721 296 452.
•• skládací postýlka do tašky zn.
Hauck, matrace, jako nová, ideální
na cesty. PC 3.800 Kč, NC 2.000 Kč.
Tel.: 721 296 452.
•• dětskou aktovku s motivem malé
mořské víly, 300 Kč. Tel.: 775 618 029.
•• oblečení na chlapečka, vel.: 62-74,
na podzim, 30 Kč/ks; oblečení na holčičku 2 roky, podzim-zima, od 30 Kč/
ks; odsavačku mat. mléka Baby Nova,
70 Kč, Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• kočárek 3-komb., černomodrý, přehaz. rukojeť, velmi pěkný, 2 měs. používaný, 3.500 Kč. Tel.: 607 892 593.
•• dět hrazdičku s plyš. hračkami, 250
Kč; kolotoč nad postýlku, 250 Kč; vaničku, 100 Kč; peřinky do kočáru, nepoužité, 400 Kč; chodítko s hracím pultem,
350 Kč. Oslavany. Tel.: 731 821 531.
•• novou prošív. péřovou ložní soupravu do dětské postýlky, 800 Kč;
časopisy pro nastávající maminky
Betynka r. 2000-2003 i jednotlivě za
10 Kč/ks. Tel.: 732 123 663.
•• dětské auto Peg Perego, nosnost 30
kg, pro děti 3-7 let, pohon aku baterie
+ nabíječka. PC 9.000 Kč, nyní 4.000
Kč. Tel.: 723 403 186.
•• dětskou dřevěnou postýlku, bílá,
výškově nastavitelná, stahovací bočnice, 500 Kč. Tel.: 723 403 186.
•• hluboký kočárek pro dvojčata
s brašnou a pláštěnkou, modrošedá
kombinace. 11/2 r. starý, 3.200 Kč;
oblečky pro páreček 0-1 rok narozený
na podzim. Tel.: 605 150 529.
•• kočár Kvatro, 4 komb., nafuk. kola,
poloh. opěrka zad, stavitelná rukojeť,
odnímatelná hrazda, přenos. korba, taška na řidítka, pláštěnka, barva tm. modrá
s vínovou, 2.000 Kč. Tel.: 546 437 249.
•• kočár 4 komb., přehaz. rukojeť,
modrobéžová kostka, dobrý stav,
1.800 Kč. Tel.: 605 515 776.
•• těhot. lacl kalhoty, vel. L, barva khaki,
nositelné celý rok. PC 1.600, nyní 600
Kč. Tel.: 732 538 334, 546 423 761.
•• těhotenské rifle, 200 Kč, těhotenskou šatovku, 80 Kč, těhot. šaty, 80
Kč. Tel.: 546 437 249.

Zvířata

koupím
•• hledám samečka zakrslého králíka.
Tel.: 608 476 597.
•• andulky, korely, kanáry, rozely aj.
exot. ptactvo; mláďata velkých papoušků na ruční dokrmení i dokrme-

ná, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• králíky chovné 150 Kč/ks, poražené čerstvé i mražené 80 Kč/kg čisté
váhy, kvalitní a zdravý chov. Tel.: 515
336 058, 737 778 268.
•• štěňata německého ovčáka bez PP.
Tel.: 737 553 806.
•• jehně beránka asi 40 kg, 1.000 Kč.
Tel.: 546 413 169.
•• selata 20 kg, 50 Kč/kg. Tel.: 723
054 641.
•• foxteriéra drsnosrstého, trikolor,
po výb. rodičích, očkov., odčerv.,
odběr konec září. Tel.: 515 338 251,
608 841 238.
•• klisnu WPB 3 r., tm. hnědá, KVH
123, tahá, nosí, mazel, vh. k dětem,
15.000, možno připustit WP-b. Tel.:
776 147 557.
•• klisnu CSP 4 r., tm. ryzka, KVH
131, s 2 měs. hřebečkem, nyní březí
po WP-b, vh. k dětem, 20.000 Kč.
Tel.: 776 147 557.
•• 6 měs. hřebečka, hnědák s odznaky,
o. Libero 6, m. po Przedswit X 80, oba
rodiče výkonnost T spřežení, vh. do
sportu, 15.000 Kč. Tel.: 776 147 557.
•• kavkazský ovčák, štěňata pejsci, 4
měs., pěkný a dobře rostlý, mohutný, žlutá barva, odběr ihned. Tel.: 607 504 232.
•• kozičku, stáří 4 měs., 700 Kč. Tel.:
732 243 731.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732
562 498.
•• andulky, 50 Kč; korely, 200 Kč.
Tel.: 731 939 976.
•• káčata čínských kačen, 3 týdny staré,
25 Kč/ks. Tel.: 602 388 184 po 18 h.
•• čivava s PP, fenka 2 r., plavá barva,
výška 21 cm, váha 1,5 kg, 6.000 Kč,
dohoda možná. Tel.: 723 403 186.
•• koťata britská, krémová, očkov., odčerv.,
levně, dohoda jistá. Tel.: 568 826 491.
daruji
•• koťata, 2 černobílá, 1 mourovatobílé. Tel.: 608 810 581.
•• roční štěně hodným lidem, vh. i k dětem. Tel.: 604 815 997.
•• 2 štěňata pouliční směs, fenky, očkov., odčerv., výška dospělého 50 cm,
3 měs. stará, odběr ihned. Tel.: 604 761
133 od 14.30 hod., SMS kdykoliv.

Služby

•• Žaluzie vertikální a horizontální,
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění
oken a dveří, sítě proti hmyzu, lamelové dveře a laminátové podlahy.
Pavlík Ivo, Dukovany 221. Tel.:
568 865 321, 602 719 156.
•• Potřebujete půjčit peníze a banka
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nejschvalovanější hotovostní půjčky
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.

Různé

•• do zařízených disco podniků
dodám život a muziku. Komerce,
Trance, Itálie, staré, nové. Hospodinova discotéka za pravdu lidu. Tel.:
DJ páter Margael 608 727 678.
koupím
•• mlýnek na maso „10-12“. Tel.: 737
884 165.
prodám
•• pánské kolo Favorit, dámské kolo
Lady 26, obě v dobrém stavu, 1.000
Kč; novou ruční postřik. pumpu na
záda 13 l, málo použ., 900 Kč. Tel.:
732 615 485.
•• obuvnický šicí stroj s ramenem,
2.500 Kč. Tel.: 604 773 837.
•• řeznický kútr, demižon 50 l + koš.
Tel.: 603 535 784.
•• 4 ks demižonů 50 l, 500 Kč/ks. Tel.:
606 863 469.
•• šroťák, zánovní, velmi levně. Tel.:
737 405 961.
•• plášť 3,25 x 16 M11 na motocykl,
nový; dřevěný dvoják 2 m, nový. Vše
levně. Tel.: 515 336 601.
•• dámské kolo Liberta s přehazovačkou, 1.200 Kč. Tel.: 515 323 084.
•• velkokuchyňský robot s nerez. stru-

hadly, mlýnkem na maso, kruhadly,
vh. pro chovatele. Tel.: 546 413 169.
•• 2 komplet. kola na motocykl 3,25x
16; vál k Teře/Vari se sedačkou; cep,
replika; skládací kolo, 500 Kč. Tel.:
515 336 601.
•• med řepkový 50 Kč, směska 70 Kč.
Tel.: 515 338 251, 608 841 238.
•• celodřevěnou králíkárnu v. 2,7, š. 2,4, h.
75 cm, 6 boxů + 2 odstavné. Stříška s rýnou, na nožkách. V dobrém stavu, 3.500
Kč. Tel.: 723 033 622 do 16.00 hod.
•• sudy 200 l, 15 ks á 70 Kč. Tel.: 728
800 118.
•• rotoped, málo používaný, dobrý
stav, PC 3.500, nyní 1.800 Kč, Ivančice. Tel.: 604 749 732, 546 452 725.
•• dvoje kolečkové brusle vel.: 37-39,
300 Kč/ks. Tel.: 775 356 273.
•• lis na ovoce (víno), demižony 50 l.
s košem. Tel.: 737 128 578.
•• konzumní brambory na uskladnění. Tel.: 732 562 498.
•• konzumní brambory, 3,80 Kč/kg;
cibuli, 5 Kč/kg. Tel.: 515 320 688.

hobby

•• Rocková kapela Wampex hledá
zpěváka. Velmi spěchá. Okolí MK.
Tel.: 606 258 773.
koupím
•• koupím starší sedlo, použitelné,
vel. hucul, pony nebo menší kůň, do
1.000 Kč nebo na splátky. SMS na
tel.: 720 578 473.
prodám
•• 3/4 kytaru i s obalem, 1.700 Kč, vh.
pro dítě-začátečníka. Tel.: 602 519 717.
•• levně starší čísla časopisu Jezdectví. Kdo za symbol. cenu přenechá
sedlo i částečně poškozené? Pouze
SMS na tel.: 720 578 473.
•• vypreparované hlavy jelena, antilopy a muflona i s parožím, různé ptáky
a sovy, cena doh. Tel.: 602 579 901.

Seznámení

•• muž s vyřešenou minulostí 182/65,
hledá solidní ženu k trvalému žití,
jsem fin. zajištěn. Tel.: 737 884 165.
•• Studuješ a čekáš na každou korunu od rodičů? Chceš to změnit? Tak
napiš 40ti-letému, štíhlé postavy.
Hledám dívku k intimním schůzkám.
Tel.: 604 579 615.
•• SŠ 49 let hledá vdanou paní k občasným schůzkám v dopol. hod., napiš SMS zavolám. Tel.: 723 250 184.
•• rozvedená žena 48 let, kuřačka,
hledá k vážnému seznámení muže podobného osudu, který nechce být sám.
Byt mám. Tel.: 605 017 851.
•• Z nedostatku příležitosti a časového vytížení hledám přítele na jednu
noc k sexu bez zábran s vlastním bytem a autem, který by byl ochoten pro
mě občas přijet. Tel.: 775 136 810.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Hledáme spolehlivé, pracovité lidi
do české kosmetické společnosti na plný
nebo část. úvazek, ŽL není podmínkou,
je ale výhodou. Info na tel.:602 508 736.
•• Hledám do prodejny květinářství
v Ivančicích vyučenou zahradnici.
Tel.: 546 434 045, 777 272 628.
•• Česká firma přijme spoluprac. do kanceláře, 15-20 tis. Kč. Tel.: 723 249 338.
•• Umělecký fotograf hledá ženy a
dívky jako modelky. V případě zájmu
možná spolupráce s agenturami. Jen
SMS na číslo 728 298 596.
•• Hledám číšníka-servírku na pozici
vrchní/ho do restaurace v Dukovanech, ubytování zajištěno. Nástup od
září. Tel.: 606 309 598.
•• Dom. práce z různých oborů. Info za
ofrankovanou obálku s adresou. Jana
Paprskářová, Jiřice u Mir. 136, 671 78.
•• Pohlídám dítě/děti do 10 let, v odp.
i večerních hod. Mohu i doučovat
učivo ZŠ. Tel.: 608 476 597.
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Budou v nových kabinách Radek Rous má další body

foto: mask

/Moravský Krumlov/ V těchto dnech začaly práce na výstavbě nových a rekonstrukci stávajících kabin na fotbalovém hřišti TJ Moravský Krumlov. Malé, zanedbané a nevyhovující kabiny již neplnily svoji
funkci. „Započali jsme s výstavbou a rekonstrukcí kabin na fotbalovém
hřišti TJ, které by měly být dokončeny do konce listopadu. Předpokládaný rozpočet je 2,5 milionu korun. Z této částky jsme dostali dotaci
z ministerstva financí ve výši 1,5 milionu a zbytek se bude čerpat z rozpočtu města na letošní rok,“ uvedl starosta města Bartoloměj Pitlach.
Důvodem k výstavbě byl fakt, že areál byl postaven v padesátých letech a od té doby se do něj mnoho neinvestovalo. Stav kabin byl nedůstojný a ve špatném stavu. Proto město sehnalo dotaci a za tyto peníze
hodlá vybudovat prostory, ve kterých by se sportovci mohli důstojně
umýt a osprchovat. Vedení radnice bude peníze shánět dál, protože je
stále co opravovat. „Snažíme se podporovat sport i v jiných částech
města. Konkrétně, co se týká fotbalu, máme tu ještě oddíl v Rakšicích
a Polánce. Rakšice mají hezký travnatý povrch. V minulých letech se
finančně přispělo také jim. Fotbalisté si také spoustu věcí udělali sami.
Jestli se ušetří nějaké finance, tak ještě letos by se opravily lavičky. Na
fotbalisty v Polánce také nezapomínáme. Příští rok počítáme s financemi
na nový travnatý povrch, a i oni dostávali peníze průběžně. Na celou
věc se také díváme z pohledu výkonu družstev, jakou výkonnostní
skupinu hrají. Například TJ Moravský Krumlov hraje velmi dobře, má
velmi širokou členskou základnu a výsledky i u dorostu, takže dostávají větší příspěvky,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Poslední srpnový víkend se
na Masarykově okruhu konala
Gauloises Grand Prix České
republiky, jedenáctý závod letošního Mistrovství světa silničních
motocyklů. Tento závod navštívil
šestinásobný mistr světa Jim
Redman, který se do Brna vrátil
po mnoha letech.
Ve třídě 125 ccm startovali čtyři domácí jezdci, když dva stálé
účastníky seriálu Peška a Abraháma doplnili na divokou kartu
jedoucí Vostárek a Rážek. V tréninku byl nejlepší Thomas Lüthi
/SWI/ před Mattio Pasinim /ITA/.
Z našich na tom byl nejlépe na
osmém místě Pešek, Abrahám se
kvalifikoval 24. Vostárek byl 34.
a startovní rošt uzavíral Rážek na
41. místě. Po startu čelo závodu
ovládl Lüthi, se kterým o prvenství bojoval Kalio /FIN/, Pasini a
Zanetti /ITA/. V desátém kole havaroval Pešek, o dvě kola později
ho následoval Abrahám. Závod po
pádu nedokončil Vostárek a ani
Rážek. Cílem projel vítězně Luthi

před Kaliem. Třetí místo vybojoval Simoncelli /ITA/. Vítězství
Luthiho je napůl domácím vítězstvím, protože tento mladý Švýcar startuje v českém týmu ELIT
Grand Prix.
Kvalifikaci dvěstěpadesátek nejlépe zvládl Lorenzo /SPA/ před
obhájcem titulu a svým krajanem Pedrosou. Jakub Smrž byl
čtrnáctý a kralický Radek Rous
osmnáctý. Michal Filla startoval
z 28. místa. V úvodu závodu
jezdil na čele Japonec Aoyama,
kterého vystřídal po několika
okruzích Lorenzo. Smrž a Rous
jezdili na dvanáctém a patnáctém
místě. V šestnáctém kole se do
čela probojoval Pedrosa, který na
druhou pozici odsunul Lorenza
a třetí jezdil Stoner /AUS/. V tomto pořadí projeli cílem. Smrž dojel jedenáctý, když v posledním
kole zdolal Australana Westa.
Rous se přiblížil Heidolfovi /D/,
který v posledním kole havaroval.
Radek si tak dojel pro dva body
za 14. místo. Filla dojel se ztrátou

Foto: Květoslav ADAM Legenda a mládí - Jim Redman s Karlem Abrahámem

Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
- sponzor jezdců TEAM 38 Vás zve na

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 25. září od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren Přibice.

Foto: Květoslav ADAM

Soustředění před závodem v podání Radka Rouse

jednoho okruhu dvaadvacátý.
Třída Moto GP má v letošní sezóně největšího favorita, kterým
je šestinásobný mistr světa Valentino Rossi z Itálie. V kvalifikaci
byl ovšem nejrychlejší obhájce
loňského vítězství Sete Gibernau
/SPA/ před Američanem Haydenem a Capirossim /ITA/. Rossi
startoval ze čtvrtého místa. Od
začátku dvaadvacetikolové bitvy
se na čele usadil Rossi s Gibernauem před Melandrim, Haydenem a Capirossim. Sedminásobný brněnský vítěz Max Biaggi se
pohyboval na jedenáctém místě.
V devátém kole odstoupil Jeremy
McWilliams. Startovním polem
se dopředu probojovával Brazilec
Barros, který po polovině závodu

jezdil na třetím místě za Rossim
a Gibernauem. V nájezdu do
posledního okruhu zavelel Rossi
k rozhodujícímu útoku a předjel
Gibernaua. Vyvrcholení dramatické bitvy a sportovní tragédie
přišla čtyři zatáčky před cílem
závodu, když Gibernau pro poruchu svého motocyklu ze závodu
odstoupil. Nejlepšího letošního
výsledku dosáhl Capirossi s Ducati na druhém místě. Třetí místo
získal Biaggi. Čtvrtý dojel Barros
před Haydenem /všichni Honda/.
Rossi /Yamaha/ zvítězil letos po
deváté z jedenácti závodů a při
příštím závodě v Japonsku mu
stačí dojet na druhém místě k získání již sedmého titulu světového
šampióna.
/Ctibor ADAM/

Sto let národní házené
/Miroslav/ Sobota patřila oslavám 100 let národní házené. Od
rána probíhaly na školním hřišti
zápasy turnaje družstev házenkářů a exhibice, na které se sjely
týmy z celého JM kraje.
„Jsem rád, že nám připadla
organizace krajských oslav sto
let národní házené. Celorepublikové oslavy byly v Chomutově
a pro jižní Moravu se konají u
nás v Miroslavi. Pořádáme turnaj
starých gard a hrají i registrované
hráčky pohárové soutěže.“ sdělil
hlavní organizátor a trenér házenkářek Antonín Kramert.
Odpoledního vyhodnocení turnaje se zúčastnil jako čestný host
i europoslanec Vladimír Železný.
Pro žákovský tým Miroslavi přivezl dárek, nové dresy.
Poté se oficiální oslavy přesunuly do kulturního domu, kde byli
hned v úvodu oceněni čestnými
uznáními a vzpomínkovými pla-
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ketami činovníci házené, kteří se
významnou měrou zasloužili o rozvoj tohoto sportu na Znojemsku.
Slavnostní večeře a taneční zábava
se skupinou Minet oslavu ukončily.
„Já jsem byla odjakživa na
míčové sporty, ale až na druhém
stupni základní školy mě k tomuto sportu přivedl učitel tělocviku
Jan Debreciny. Od té doby jsem
se pro tento spor nadchla a hraji
ho dodnes. Házená se musí dělat
s láskou, a díky tomuto sportu
mám spoustu přátel,“ sdělila
hráčka miroslavských žen Alexandra Štefková. „Sport je báječná věc. My věnujeme ohromné
prostředky na boj proti drogám.
Nejlepší prevencí drog u mladých
lidí je to, že mají co dělat. Možnost uplatnit se ve volném čase a
sport je pro to nejlepší. Národní
házená dvojnásob, protože je
národní. Měli bychom bedlivě
střežit všechno, co je naše, naši

foto: mask

specifiku a všechno, co patří
k naší historii. To, že se slaví sto
let tohoto sportu u nás, je úžasná
záležitost. Po sto letech házená u
nás nezmizela. Myslím si, že stojí
za to, aby tento sport nejenom
přežil, ale dál se rozvíjel,“ uvedl
k oslavám Vladimír Železný. Jak

uvedl dále: „Nálada v Miroslavi
je vždy báječná a Miroslav je
velmi zvláštní město, které díky
svému vedení má téměř každý týden připraveno něco pro své obyvatele. Nabízí velmi originální
a neobvyklé způsoby jak se bavit,
takže i já se sem rád vracím. /mask/

