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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.

K zmrazení cen nedošlo

/Moravský Krumlov/ Hned na úvod pondělní schůze zastupitelstva
Moravského Krumlova se projednával bod, jehož cílem bylo zmrazení
cen vody pro rok 2006. Tento návrh podal klub Nezávislých. Z tohoto důvodu se na zastupitelstvo dostavil ředitel Vodárenské akciové
společnosti Třebíč Jaroslav Hedbábný a tajemník Svazku vodovody
a kanalizace Miloš Kokeš. V nastalé diskuzi oba představitelé všem
přítomným objasnili fungování svazku a vývoj ceny vody. Oponovali
jim především představitelé Nezávislých, kteří například vytýkali, že
v Moravském Krumlově chybějí investice. Podstatnou a zásadní informací, kterou sdělil tajemník svazku Miloš Kokeš bylo, že v příštím
roce se zahájí zásadní investiční akce za 85 milionů korun. Je jí rekonstrukce kanalizační sítě na nám. TGM a ulici Zámecké, rekonstrukce
vodovodního řadu a rekonstrukce čistírny odpadních vod. Tato rozsáhlá akce by měla být ukončena v roce 2008. Celá rozprava skončila
usnesením zastupitelstva, aby starosta města na valné hromadě svazku
hlasoval za požadavek, aby se voda nezdražovala.
/mask/

Budou Křemílek a Vochomůrka bezdomovci?

/Moravský Krumlov/ Pařezová chaloupka Křemílka a Vochomůrky
spolu s dalšími 36 pařezy bude odstraněna ze zámeckého parku! Rozhodlo o tom zastupitelstvo města Moravský Krumlov na svém zasedání.
Důvodem odstranění letitých pařezů z parku nad rámec smlouvy o dílo
je snadnější údržba trávníků, kterou provádí Technická a zahradní správa města. Pařezy se musí vykopat, vzniklé prohlubně zavézt zeminou
(třeba zrovna tou, co zbyla na Zachráněné) a osázet travním porostem.
Tato investice bude město stát kolem 27 tisíc. Křemílek s Vochomůrkou
se mohou zapsat na pořadník jako žadatelé o obecní byt, který se asi
uvolní po neplatiči, jenž bude pravděpodobně vystěhován z garsonky
na Zachráněné. Za pouhý rok, co je tento dům v provozu, dluží rekordních téměř 18 tisíc. Je pravda, že takový klid jako v parku tam mít nebudou, ale případné mezilidské konflikty vyřeší Městská policie nebo
přestupková komise městského úřadu.
/mask/

Chemik na slatinách ...

foto: mask

/Moravský Krumlov/ Zřejmě většinu obyvatel Moravského Krumlova trápí velká cena pitné vody, kterou platí. Pozastavili se ale občané
Moravského Krumlova také někdy nad kvalitou vody, kterou pijí? Ví,
jaké jsou možné zdroje znečištění, případně znehodnocení jediného
funkčního zdroje pitné vody z vrtu na Slatinách, který se používá?
Na tuto otázku může odpovědět tato fotografie.
/mask/

Stávkující lékaři pacienty neohrozili

/Region/ Ve čtvrtek 6. října
proběhla předem proklamovaná
stávka praktických lékařů, ve které chtěli upozornit veřejnost a odpovědné orgány na svou situaci.
To, jak jednotliví lékaři v našem regionu přistoupili ke stávce, je různé. Například MUDr.
Miroslav Svoboda v Miroslavi
normálně ordinoval, s tím, že na
dveřích jeho ordinace se objevil
letáček podporující principy
stávky. Oproti tomu vedle vykonávající praxi lékařka MUDr.
Ludmila Kelnerová se o stávce
nechtěla vůbec bavit. Dětská lékařka MUDr. Dana Kohoutková
ordinovala, protože zajištění
nezbytné nejbližší zdravotní péče
je až ve Znojmě, které není dostupné pro všechny pacienty. Se
stávkou však souhlasí.
V tomto mají praktici například ze Znojma výhodu, protože
je v místě jejich působení nemocnice. Oproti tomu čtyři praktiční lékaři ordinující v budově
polikliniky Apex v Moravském
Krumlově se do stávky zapojili
aktivně a neordinovali. Na tuto
skutečnost předem upozornili
pacienty v městském rozhlase.
„Vážení pacienti, v důsledku
nekompetentních kroků ministerstva zdravotnictví je ohrožena
existence našich ordinací a rozsah a dostupnost lékařské péče
pro Vás. Proti krokům ministerstva zdravotnictví protestujeme
a 6.10. nebudeme ordinovat.
V případě vážných onemocnění,
které nesnesou odklad, obraťte se
na nemocnici ve Znojmě, nebo na
tel číslo 155,“
„Vy by jste dělal zadarmo?
Mám stejné důvody, jako ostatní, nemám zaplaceno za čtyři
měsíce,“ zněl argument jedné nejmenované lékařky. „Nikdy jsem
nepracoval v soukromé praxi,
takže přesnou specifiku problému praktických lékařů neznám.
Myslím si, že problémy samozřejmě jsou a argumenty, které
jsou předkládány a ve kterých je
obviňováno jednoznačně ministerstvo zdravotnictví, nejsou až
tak korektní. Stačí se podívat na
finanční toky, jakým způsobem je
financováno české zdravotnictví.
Na ministerstvo ve skutečnosti
připadá jen asi 10 - 15 procent
z celkového toku finančních

foto: mask

prostředků, 160 miliard jde ze
zdravotních pojišťoven. Proti
tomu jsou peníze z ministerstva
zanedbatelné. Tak je vcelku jasné,
kdo určuje zdravotnickou politiku
státu po ekonomické stránce. A to
jsou jednoznačně zdravotní pojišťovny. Z toho je vidět, že systém
byl nastaven špatně, to je jedna
stránka, a druhá stránka je, že samozřejmě chápu praktické lékaře,
kteří požadují platby včas. Pokud
je práce vykonána, tak se má zaplatit v předepsaném čase. Ale na
druhé straně jak praktičtí, tak odborní lékaři musí zase chápat, že
je naprosto nerovnoměrné ohodnocení práce lékařů ve státních
zařízeních a soukromých lékařů.
A to by také nemělo být. Pokud
bychom se na tuto záležitost měli
dívat objektivně, tak platy by
měly být korektní a vyrovnané,“
prezentoval svůj názor starosta
Ivančic MUDr. Vojtěch Adam.
MUDr. Pavla Krátká v Oslavanech také neordinovala. V Ivančicích, i když je tu nemocnice, námi
oslovení lékaři ordinovali. Podle
vyjádření MUDr. Magdy Čechové nechtěla ohrozit pacienty a
ordinovala. Se stávkou souhlasí
a dala to najevo vyvěšeným plakátem. Stejně tak MUDr. Jaroslav

Mikša ordinoval a se stávkou souhlasí. Také dětská lékařka MUDr.
Hana Krejčíková v tento den
ordinovala, ale jen dopoledne.
Překvapujícím zjištěním pro nás

byl fakt, že spousta praktických
lékařů s námi o stávce a jejich
názoru na situaci ve zdravotnictví
nechtělo mluvit, jako by se jich to
netýkalo.
/mask/

Parkování v Krumlově by
měly hlídat automaty
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova projednávali letitý problém parkování v centrální části města. Vypracovaná
studie velmi koncepčně řešila úpravu náměstí a nové uspořádání parkovacích ploch nejen na náměstí, ale i v přilehlých ulicích. Mělo by
tak být k dispozici 280 placených a 66 neplacených stání pro osobní
automobily. V počátku se počítalo s dvěma parkovacími automaty, jejichž náklady by se měly vrátit do roka, při ceně 10 korun za celodenní
parkování. Na dodržování by dohlížela Městská policie.
„Řešili jsme otázku placeného parkování ve vnitřním městě. Byl
předložen návrh, vlastně pracovní studie, jak danou situaci do budoucna řešit. Protože se v příštím roce uvažuje o otevření rekonstrukce
náměstí a ulice Zámecká, tak tato záležitost byla odložena. Myslím
si, že v budoucnu tento problém bude muset být stejně řešen, protože
současné parkovací plochy neodpovídají bezpečnosti silničního provozu. Zastupitelstvo tuto záležitost odložilo také proto, že tato otázka
se bude řešit až v souvislosti s rekonstrukcí náměstí, samozřejmě i po
architektonické stránce vzhledu celého náměstí,“ uvedla místostarostka Marie Valachová. Jak dále dodala: „Předložené znění návrhu bylo
v podélném parkování kolem náměstí a před Komerční bankou i s přilehlými ulicemi. Byl předložen také návrh řešení po předpokládané
rekonstrukci. Uvažovalo se o tom, že by byly umístěny dva parkovací
automaty, které by situaci částečně řešily s tím, že na využití parkovacích automatů by dohlížela Městská policie.“
/mask/
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Získali milionové dotace S průtahem přes Oslavany začnou ještě letos

Nový zastupitel složil slib

foto: mask

/Miroslav/ Na devatenáctém zasedání zastupitelstva města Miroslavi
byl na pořadu jednání mimo jiné slib nového zastupitele. Slib přednesl
starosta města Augustin Forman a do jeho rukou ho stvrdil svým podpisem Karel Mikyšek (nezávislý za KSČM). Ten nastoupil do funkce
zastupitele po Andree Chudobové, která se svého mandátu vzdala pro
pracovní vytíženost. „Jsem miroslavský patriot a není mi jedno, jakým
směrem město půjde. Mým zájmem je v maximální míře podpořit
zaměstnanost. Protože jsem vinař a zemědělský inženýr, zajímá mě
problematika vinařství a jeho rozvoj v regionu,“ sdělil s nástupem
do funkce Karel Mikyšek.
/mask/

Sportovní
obchod

M sport

/Oslavany/ V Oslavanech se
již po mnoho let řeší problém se
stavem státní silnice č. II/393 tvořící průtah městem Oslavany. Tato
silnice je v současnosti ve správě
SUS Jihomoravského kraje.
Nachází se ve velmi neutěšeném
stavu, je vydlážděna žulovými
kostkami, které se rozjíždějí a pohyb po této komunikaci je velmi
složitý. Každodenně tuto komunikaci musí používat nejen občané Oslavan, ale i motoristé, kteří
přes město projíždějí směrem na
Ivančice. „Celý problém se začal

řešit v osmdesátých letech, kdy se
začala plánovat rekonstrukce, ale
celá záležitost nebyla dořešena,
až do počátku tohoto století, kdy
došlo k zásadnímu obratu.
V současné době je rekonstrukce rozdělena na čtyři etapy. První
etapou je úsek od benzínové stanice po most u bývalé elektrárny,
druhá je samotný most a úsek po
autobusové nádraží, třetí od autobusového nádraží po křižovatku
Novoveskou a čtvrtá etapa ulice
Hybešova, což je výpadovka směrem na Náměšť. Na stavbu etapy

číslo dvě je již vydáno územní
rozhodnutí, což je výstavba nového mostu a části komunikace
po autobusové nádraží. V běhu je
již výběrové řízení na dodavatele
této akce. Mělo by být ukončeno
v měsíci říjnu. Také běží proces
vydání stavebního povolení,“
informoval Vít Aldorf, starosta
Oslavan. Pokud všechno dobře
dopadne, tak ještě v letošním roce
by se měla rozběhnout tato etapa
stavebně. Mělo by dojít pouze
k částečnému zahájení akce,
které bude spočívat v přeložce
a uložení sítí pod dno řeky. Z jara
příštího roku by se měla rozběhnout výstavba samotná.
„Tomuto konkrétnímu výsledku předcházelo neustálé upozorňování na stav komunikací za
strany města Oslavany, které došlo až tak daleko, že byla učiněna
výzva, aby se tímto problémem
zabývala rada Jihomoravského
kraje. Město Oslavany se cítí poškozeno stavem této komunikace.

Dovolte mi, abych transformaci nemocnic jako závažný krok
samosprávného krajského orgánu
z mého pohledu komentoval.
V letošním roce 22. září zastupitelstvo Jihomoravského kraje
schválilo transformaci krajských
nemocnic na akciové společnosti.
Základní podmínkou kraje bylo
to, že 100 procent akcií zůstane
v majetku kraje. Ovšem nikým
nebylo řečeno jak dlouho. Moje
zásadní námitky vycházejí z názoru, že v celém procesu existuje
mnohem více neznámých jak
známých a na věcné připomínky
není odpovězeno. Já považuji celou záležitost za nepřipravenou.
Problém je ten, že povinností
akciové společnosti je tvořit zisk.
V současných legislativně ekonomických podmínkách a nastavených vstupech do zdravotnictví
podle mého názoru zisk tvořit
nelze, o čem svědčí i hospodaření
jednotlivých nemocnic, jichž se
tato právní změna týká. Některé

nemocnice hospodaří poměrně
dobře s relativně vyrovnaným
hospodařením, jiné s masivním
zadlužením řádově desítek milionů korun. Vzhledem k tomu,
že akciové společnosti musí
z povinnosti vytvářet rezervní
fond a ostatní fondy, které závisí
na čistém zisku, je toto velmi problematické, ne - li nemožné.
To znamená, že v daných podmínkách (platby pojišťoven nikoli za výkon, ale paušálně, prudce
narůstající ceny energií a byznys
farmaceutického průmyslu), je
tvorba těchto fondů ohrožena.
Jsou to zejména sociální fondy,
investiční fondy, o kterých poté
jednoznačně rozhoduje rada Jihomoravského kraje, která v této
fázi bude fungovat i jako valná
hromada jednotlivých nemocnic.
To znamená nikoli krajské zastupitelstvo, ale politický orgán
kraje. Pravomoce se redukují ze
zastupitelstva na radu. Aby mohlo být dosaženo zisku, musí dojít

k výraznému snížení nákladů.
Toho lze dosáhnout v současné
době třemi způsoby, a to snížením platů zaměstnanců, snížením
stavu zaměstnanců a odbouráním
nelukrativních provozů zdravotnických zařízení. Argument, že
všechno ošetří smlouvy s pojišťovnami, je naprosto iluzorní a
tuto záležitost to nevyřeší. Pokud
zdravotnické zařízení se má orientovat na zisk tak v současné
době velmi těžko bude fungovat.
Podle mého názoru mají zdravotnická zařízení fungovat jako
neziskové organizace, protože
zdraví nemůže být předmětem
obchodu, a to je podle mně naprosto jednoznačné. Zdraví je to
nejcennější, co každý z nás má
a poskytování zdravotní péče by
mělo být v co nejširším měřítku
veřejnou službou. Myslím si, že
rozhodnutí kraje přišlo v nevhodný okamžik, v době, kdy zdaleka
nebyl ukončen legislativní proces
na úrovni České republiky, pro-

Jak to vidím já

Tak by se dal nazvat anonym, který přišel na Městský úřad
v Oslavanech. Nebývá zvykem, abychom v Zrcadle otiskli anonym, ale v tomto případě uděláme výjimku se souhlasem radnice,
protože je jednak úsměvný a zadruhé adresný:
„Jsme velmi znepokojeni a znechuceni tou hnusnou silnicí, dlážděnou kostkami, jež vede z Oslavan směrem na Ivančice, to je normální ostuda Oslavan, fuj, to je hnus, nechte to vyasfaltovat, copak
jsme takoví chudáci, že nemáme na trochu asfaltu?!!“

BENZÍN = 32,- Kč/litr

LPG = 13,- Kč/litr
spotřeba benzínu = spotřeba plynu

… za kolik budete jezdit vy ?

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, NEW BALANCE,...

KO M P L E T N Í

MONTÁŽE LPG i na úvěr

H O K E J OV Á

bez potvrzení příjmů, bez ručitele

VÝSTROJ

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

• 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

Jan MUSIL

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

tože paradoxně hned následující
den Parlament ČR přijal takzvaný
blokační zákon, který tyto transformace neumožňuje a celou záležitost výrazně komplikuje.
Závěrem bych chtěl říci, že
pokud nemocnice budou fungovat v podobě příspěvkových
nebo akciových společností, tak
v každém případě by to neměl
pocítit pacient a nemocný člověk.
A já mám velké obavy, že pokud
k této transformaci dojde, tak
dříve nebo později to pocítí. Také
jsem nespokojen s procedurálním
projednáváním tohoto bodu v zastupitelstvu. Je třeba říci, že došlo
k výraznému porušení jednacího
řádu zastupitelstva, materiály,
které měly být schváleny, byly
zastupitelům k dispozici jen
několik minut před zahájením
projednávání tohoto bodu. Návrh
na jeho stažení z jednání zastupitelstva pochopitelně neprošel.
MUDr. V. Adam, starosta města
Ivančice a krajský zastupitel

Transformace nemocnic do akciových společností

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

OBUV A KOPAČKY

Vedení radnice se na jednu stranu
snaží , aby se město stalo důstojné
pro život, a na druhé straně stav
této komunikace není adekvátní.
Radní JM kraje našli možnost, jak
tuto investiční akci rozběhnout,“
doplnil starosta města.
Druhá etapa, se kterou se začne, by podle předběžných odhadů
měla stát asi 70 milionů korun.
Původně se na této akci mělo
finančně podílet i město, ale na
základě dohod nebude touto zásadní investicí zatíženo. Město
bude pouze částečně hradit výstavbu nových chodníků. Všechno ostatní bude plně hrazeno
Jihomoravským krajem, což je ku
prospěchu Oslavan. Je ale nutno
počítat s tím, že po dobu výstavby bude daná lokalita v uzavírce
a provoz bude řešen objízdnými
trasami. Objížďky po místních
komunikacích v Oslavanech,
které se provozem poničí, budou
následně opraveny, na což je pamatováno v rozpočtu SUS. /jak/

Dopravní společnost TREDOS spol. s r.o.,
Hrotovická 1202, Třebíč

přijme
řidiče autobusů

pro střediska Moravský Krumlov a Ivančice
Přihlášky na adrese: TREDOS spol. s r.o.
Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

tel.: 568 844 845, 546 451 712

Vedení účetnictví a účetní poradenství
včetně zpracování daňového přiznání
fyzickým a právnickým osobám.
Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

Burešová Vlasta

Sídliště 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

Žaluzie Koblížek

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

mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
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/Višňové/ Velmi úspěšnou obcí v oblasti čerpání dotací na investiční akce je Višňové. V tomto roce se jí podařilo získat nemalé dotační
prostředky jednak na turistickou ubytovnu, ale také na kanalizaci
a čistírnu odpadních vod. „Obec Višňové usilovala dlouhou dobu u
Evropského rozvojového dotačního fondu – opatření pro infrastrukturu
o finanční podporu na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Čistírnu v minulosti rozestavěla soukromá firma, ale nikdy nebyla dokončena. Proto jsme usilovali o novou moderní čistírnu s kanalizační
sítí. Některé zbytky stávající kanalizace, které navíc nejsou ucelené, již
dosloužily. Naše žádost byla vybrána také proto, že znečištěný potok
ústí do dalších toků. Proto bylo znečištění nutno řešit. Podařilo se nám
získat dotaci 75 procent z celkové částky. Česká republika se zavázala
dofinancovat 10 procent, toto se podařilo, takže jsme celkem získali
85% dotací. Dalších 5 procent nám půjčil Státní fond životního prostředí za symbolický úrok,“ uvedl starosta Višňového Jan Daniel.
Stavba byla řádně projednána a z výběrového řízení vzešla vítězná
firma, která již převzala staveniště. První práce by měly být výhledově
zahájeny do měsíce. Podle starosty největší těžiště prací je naplánováno na příští rok, kdy do konce listopadu musí být akce dokončena
a čistírna spuštěna do zkušebního provozu. „Výhodou je, že se stavba
nepotáhne několik let, ale dojde ke značnému narušení vozovek, proto
budeme muset příští rok vydržet. Pro všechny to bude náročné období
hlavně z důvodu zemních prací,“ doplnil Jan Daniel. V letošním roce
se stavební firma bude pohybovat zejména v polnostech. Tato akce je
rozhodně pro obec přínosná, protože Višňové je větší obcí a kanalizaci
s čistírnou potřebuje. Pokud bude tento problém vyřešen, můžeme poté
zahájit opravu vozovek a chodníků do přijatelného stavu. Do této doby
se nemohly investovat velké finanční prostředky na opravu silnic, protože by to nebylo hospodárné. „Velkým přínosem je, že stavební firma
oslovila místní obyvatele s možností zaměstnání na této akci. Případní
zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, který seznam předá firmě,“
ocenil starosta obce.
/mask/

návrhy a realizace zahrad
stavební a truhlářské práce
závlahové systémy
dětská hřiště
zahradní jezírka

IERACO - WECH s.r.o.
TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ A CHODNÍKOVÉ DLAŽBY

AKCE DO KONCE ROKU !!!
TERACOVÁ DLAŽBA I.-IV. jak.
OD 60,- Kč (vč. DPH)
Adresa provozovny:
Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin
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Podzimní šekiáda v Jaderné elektrárně Dukovany Miroslaváky trápí uzavírky

foto: mask

/Dukovany, Horní Dubňany/
V sále informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany se
rozdávali dotační miliony.
Slavnostního předávání symbolických šeků zástupcům vítězných projektů se ujal ředitel
elektrárny Zdeněk Linhart spolu
se zástupcem Nadace Duhová
energie Janem Vyskočilem. Ve
výběrovém řízení uspělo celkem
třináct regionálních projektů,
které doporučila Jaderná elektrárna Dukovany. Celková částka
finanční podpory se vyšplhala na
částku 5 milionů korun. Největší
částku, celé 3 milióny, dostalo
sdružení Energoregion 2020.
Finance jsou určeny k výstavbě
nových a rekonstrukci stávajících
dětských hřišť v celém regionu.
„Dnes předávané symbolické
šeky představují účinnou pomoc
všem subjektům, které uspěly
v grantovém řízení regionálního
sponzoringu EDU. Finanční
částky budou použity na zlepšení

kvality života obcí v okolí EDU.
Nemalá část těchto prostředků je
určena na charitativní projekty
v regionu,“ vyjádřil se k významu šeků ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Zdeněk Linhart.
„Z projektů přihlášených do grantového řízení jsou vybírány jako
úspěšné ty, které podporují dětské
aktivity prostřednictvím výstavby
a vybavení dětských hřišť, nebo
nabízejí zkvalitnění životních
podmínek pro osoby tělesně postižené. Ve velké míře jsou mezi
vítěznými projekty zastoupeny
také ty, které přispívají ke zlepšení prostředí ve městech nebo
obcích pro své občany“, řekl o
projektech zástupce Nadace Duhová energie Jan Vyskočil.
Mezi obdarovanými obcemi
z našeho regionu jsou například
Běhařovice, Slavětice, Horní
Dubňany a další. „Žádali jsme
o prostředky na pokrytí celého
projektu, což pro nás představovalo 60 tisíc korun, navýšení

o DPH šlo z obecní pokladny. Za
tyto prostředky jsme zprovoznili
internet po kabelové síti, která
je u nás v Horních Dubňanech
položená. Jsme rádi, že nám tyto
prostředky byly přiznány, protože
jinak bychom tento projekt dělali
až v příštím roce. Takto internet
již běží za 250 korun měsíčně pro
občany a nepřetržitě,“ prozradil
k použití prostředků starosta Horních Dubňan František Stuchlík.
Nadaci Duhová energie založila energetická společnost ČEZ
v roce 2002 s cílem zastřešit
svou dárcovskou činnost. Cílem
Nadace Duhová energie je naplňovat angažovanost společnosti
ČEZ v oblastech, které přispívají
rozvoji společnosti nad rámec
hlavní činnosti ČEZ. V období
1992 - 2002 poskytla společnost

ČEZ dary za více než 1,9 mld.
Kč. V roce 2002 věnovala společnost ČEZ na podporu regionů
postižených povodněmi 49,1 mil.
Kč. V roce 2003 Nadace Duhová
energie rozdělila 31,8 mil. a v roce 2004 již 161,8 milionů Kč.
Nadace svou energii věnuje
především třem oblastem. První
je podpora dětí a mládeže, druhou
pomoc handicapovaným spoluobčanům a třetí aktivní spolupráce
s regiony. Nadace je financována
z prostředků získaných od společnosti ČEZ a ostatních společností Skupiny ČEZ. Společnost
ČEZ byla vyhlášena největším
firemním dárcem v České republice podle absolutního objemu
rozdělených finančních prostředků v žebříčku FIREMNÍ TOP
FILANTROP 2004.
/mask/

Návštěva z Japonska rozvine turistické kontakty
/Moravský Krumlov/ Město Moravský Krumlov a zvláště pak
rytířský sál a kapli v místním zámku s expozicí díla Alfonse Muchy
navštívil japonský přidělenec pro turistiku v České republice Shigeo
Okinaka. Na jeho plánované cestě po jižní Moravě ho doprovázel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Igor Poledňák a radní JM kraje
Miloš Šifalda. „Japonští turisté se soustředí na pražskou destinaci,
to znamená, že 90 procent jede do Prahy a já bych rád přesunul tyto
turisty na jižní Moravu. Proto jsem přijel, abych dostal více informací
o této oblasti a rád bych tuto destinaci představil japonským turistům.
Obrazy Muchovy Slovanské epopeje zde v Moravském Krumlově se
mi moc líbí. Je ale dost složité najít cestu z Brna do Moravského Krumlova, špatná navigace, špatné značení,“ sdělil ke své návštěvě japonský
reprezentant pro turistiku v ČR Shigeo Okinaka. Jak sdělil dále, na
počátek listopadu je naplánovaná návštěva delegace asociace japonských cestovních kanceláří, jejíž cílem je zjišťovat konkrétní možnosti
turistky v našem regionu pro japonské turisty. „Tuto návštěvu chápu
jako velice prestižní záležitost pro město Moravský Krumlov, zvláště
proto, že se týká cestovního ruchu, po kterém tak prahneme. Já věřím,
že se zámek v Moravském Krumlově podaří upravit do podoby zpracovaného projektu, aby přispěl k rozvoji nejen našeho města, ale celé
jižní Moravy, tak jak na tomto setkání zmiňoval zástupce Japonska,“
zhodnotila závěry z návštěvy místostarostka Marie Valachová. /mask/

/Miroslav/ Les zákazových značek s omezeným přístupem nyní trápí
občany Miroslavi, hlavně pak na ulicích Rybniční, Václavov a Česká.
Probíhá tu totiž rekonstrukce silnice. Proto z důvodu provozu bylo
přistoupeno k úplné uzávěře. „Již počátkem září byly započaty práce
na opravě vozovek na bývalé objízdné trase, která sloužila při průtahu.
Prvních čtrnáct dní byla uzávěra deklarována a označena jako částečná,
ale později se ukázalo, že se bude muset přistoupit k uzávěře trvalé,
z důvodu jednak vybudování nového vodovodního řadu na ulici Česká
a části kanalizačního sběrače na ulici Rybniční. Jedná se sice o úplnou
uzávěru, ale s tím, že je rozdělena na tři úseky tak, aby všichni bydlící
a podnikající v těchto místech se ke svým domům dostali a nebyli omezováni. Nutné je uvědomit si, že ne vždy z každého směru se dá jet. Je
jasné, že pokud je silnice překopaná, musí se použít jiný výjezd,“ uvedl
k uzávěrám místostarosta Roman Volf. Práce jsou naplánované na dva
měsíce s tím, že jde o vybudování obrubníků a poté opravu povrchu
vozovky. V příštím roce se začne s budováním chodníků. „Veškeré
nemovitosti byly nafotografovány, aby se předešlo možným komplikacím, jak vypadala nemovitost před výstavbou a jak po ní. Takto to
máme zdokladováno a případné problémy řešíme na kontrolních dnech.
Využili jsme také služeb senzibila pana Jelínka ze Znojma, se kterým
jsme celou trasu prošli, protože na ulici Česká byl předpoklad, že se
budou nacházet podzemní prostory. Byly zjištěny, ale jen v hloubce
šesti metrů, což neohrozí výstavbu,“ doplnil Roman Volf. Po skončení
prací bude tato lokalita převedena do majetku města a omezí se provoz
po této místní komunikaci pouze pro vozidla do 3,5 tuny, aby se neničila
a těžká technika bude jezdit pouze po průtahu. Takže je předpoklad, že
nová silnice dost dlouhou dobu vydrží.
/mask/

foto: 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

AUTO – PNEUSERVIS ČERNÝ
Pozor

AKCE ZIMNÍ PNEU

-25% (do 15.10.2005)

Medlice 20, 671 40 Tavíkovice
tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil: 736 624 955

e-mail: autoserviscerny@email.cz, autopneuserviscerny@quick.cz

PROVÁDÍME:
Opravy havarovaných karoserií pomocí stolice

Matador MP 57
165/70/R13 79T

Barum Polaris
165/70/R13 79T
165/70/R14 81T
165/80/R13 83T
175/70/R13 82T
185/60/R14 82T
185/65/R14 86T
195/60/R15 88H
195/65/R15 91T

850,00
1.125,00
1.270,00
1.190,00
1.280,00
1.495,00
1.590,00
2.070,00
1.850,00

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

Kompletní karosářské práce
Nástřiky spodků vozidel - sleva 10%
Kompletní servis všech typů automobilů
Prodej pneumatik a protektorů
Pneuservisní práce
Montáže autodoplňků automobilů, tažné zař. aj.
Opravy elektroinstalace
Montáže hands free sad, centrál. zamykání atd.
Diagnostiku a opravy elektronických systémů
automobilů – Škoda, Seat, VW

AKCE: výfuky Škoda již od 599,- Kč (na objednávku !)
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Zámek v Moravském Krumlově čekají velké změny

foto: mask

/Moravský Krumlov, Praha/
Poslední dobou se častěji objevují zprávy o Muchově Slovanské
epopeji a její budoucnosti ve
spojení se zámkem v Moravském
Krumlově, kde je v současné době
umístěna. Věnujme ale pozornost
protentokrát zámku samotnému.
Zámek Moravský Krumlov je
historickou dominantou, klenotem starobylého města, povýšeného na město Přemyslem Otakarem II. v roce 1260. V loňském
roce zámek koupila společnost
Incheba Praha.
Čím se vlastně firma Incheba
zabývá? Je jedním z největších
organizátorů veletrhů a výstav
v Čechách. Incheba Praha společně
se svojí mateřskou organizací
Incheba Bratislava jsou velmi
silnou podnikatelskou skupinou
v oblasti výstavnictví a kongresových služeb v České a Slovenské
republice. Portfolio veletrhů a výstav
pořádaných v areálu VýstaREGkred_INZ_A4_CB_NEW.qxp 9.9.2005 9:58
viště Praha - Holešovice a Kon-

gresovém a výstavním centru
v Bratislavě zasahuje téměř do
všech oblastí národního hospodářství obou republik. Úsilí o
rozšíření a zkvalitnění podnikatelských aktivit bylo prvním
impulsem při hledání vhodných
prostor pro kongresové a hotelové centrum, které by rozvinulo
účelným způsobem dosavadní
aktivity se značkou INCHEBA.
Proč právě Moravský Krumlov? I přesto, že se tento historický objekt výjimečné památkové
kvality nachází ve velmi špatném
stavebně technickém stavu, lze
říci, že péče o památku není jen
otázkou rekonstrukce samotné.
Daleko složitějším problémem
je určení takového obsahového
zaměření a provozní náplně, které
vrátí obnovené památce život pro
budoucnost a zaručí její další
pravidelnou údržbu a morální
životnost. Mnohé kongresy a
konference,
ale i oborová setkání
Page 1
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svá jednání mimo velká centra,
relaxační prostory a sportovní
možnosti a proto spojení s hotelovými kapacitami je bezpodmínečné. Zámek v Moravském
Krumlově se ukázal velmi
vhodným objektem pro všechny
tyto záměry a to jak z důvodů
jeho polohy mezi Prahou a Bratislavou, architektonickou kvalitou a atraktivitou historického
prostředí, tak i faktem, že je zde
v současné době umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy,
pro níž hlavní město Praha má
začít v tomto roce budovat nový
objekt právě v areálu Výstaviště
Praha - Holešovice spravovaném
Inchebou Praha. Citlivá proměna
objektu zámku pro potřeby kongresového a hotelového centra
je výjimečnou možností, která
splňuje všechna kritéria moderní
památkové péče ve vztahu k současnému životu. Zároveň přináší
nové ekonomické aktivity do
města Moravský Krumlov i do
širší oblasti této části Jihomoravského kraje.
Jak chce Incheba přilákat do
regionu více návštěvníků? Oblast
kolem Moravského Krumlova je
tradiční zemědělsko - lesnickou
krajinou, přičemž svým krajinným položením patří město mezi
nejpůvabnější v České republice.
Relativní blízkost krajské metropole, existence zámku jako
výjimečné a ojedinělé architektonicko-stavební památky min.
středoevropského významu, další
stavební památky církevní ve
městě a nejbližším okolí i kulturní tradice již dnes se odrážející
ve stabilizovaných kulturně společenských akcích pořádaných
ve městě, jsou pozitivy, které
doslova „leží na zemi“ a čekají
na své uchopení. Totéž platí o

blízkých honitbách i využitelné
relativní blízkosti vinných sklepů
v severní části znojemské vinařské oblasti a dalších tradičních
akcí, pořádaných ve městě. Programově lze využít i faktu, že
v blízkých Ivančicích se narodili
Alfons Mucha a Vladimír Menšík
a působil zde věhlasný vzdělanec
16. století Jan Blahoslav.
Je společnost Incheba partnerem pro město Moravský Krumlov? Partnerství mezi Inchebou
a městem Moravský Krumlov je
postaveno na základech budoucího synergického efektu. Realizace a využívání projektu regenerace zámku Moravský Krumlov
a jeho transformace na hotelové
a kongresové centrum bude významnou podporou pro již zaběhlé aktivity občanů i návštěvníků,
s tím rozdílem, že poskytne další
možnosti vyžití a navíc pro širší
turistickou základnu. Záměrem
je úzce koordinovat aktivity regionu a města v turistickém ruchu
a dále pak v oblastech kulturní,
společenské a zájmové s provozem zámku Moravský Krumlov.
Což znamená, udržovat tradiční
akce. Další výhodou spolupráce
je využití vzájemně propojených
marketingových možností. Incheba má propracovaný systém
propagace a mediální komunikace, a to jak ve vztahu k Areálu
Výstaviště, tak i vlastním akcím.
Propagace Kongresového a hotelového centra Moravský Krumlov bude integrálně zahrnuta do
tohoto systému. Stejně tak zámek
bude včleněn do propagačních
materiálů. Incheba bude upozorňovat na historii, památky a krajinné prostředí i atraktivity města.
Bude iniciovat další aktivity
zviditelňující město a oblast jako
výrazný nástroj podpory turistic-

ké atraktivity města a okolí, na
což bezprostředně navazují další
přínosy jakými bezesporu bude i
poskytnutí pracovních příležitostí
občanům.
Co tedy proměna zámku
v Kongresového a hotelové centrum přinese konkrétně? Z jaké
koncepce vychází ona reaktivace
zámku? V souladu se Strategickou vizí rozvoje cestovního ruchu
Jihomoravského kraje se vychází
z definice kraje jako „tradiční i
nové“ turistické destinace, který
jednoznačnou identitu turistické
destinace dosud hledá, existuje
zde velmi silná sezónnost. Zároveň však je kraj významným cílem domácí turistiky, především
z velkých městských aglomerací.
Ze zahraničí pak je navštěvován
především skupinami z Holandska, které preferují rustikální charakter kraje a jeho kulturní tradici
spojenou s krajinným prostředím.
Orientaci je však nutno zvýšit
především na turisty z Rakouska
a Německa, stejně jako se nabízí
využití pro zachycení tranzitu
turistů ze severu na jih Evropy.
Výraznou skupinou potenciálních
návštěvníků, které kraj hodlá
na svém území zdržet delší čas,
jsou obchodníci a účastníci kongresového turismu, přijíždějící
zejména do Brna na mezinárodní
veletrhy. S aktivací zámeckého
areálu v Moravském Krumlově
dobře korespondují následující
strategické teze Jihomoravského
kraje. Jedná se o rozšíření nabídky na turisticky zajímavá místa
s rozvojovým potenciálem, však
dosud turisty opomíjená, nezbytnost zvýšené ochrany kulturního
a přírodního dědictví, akcent na
vitalitu památkových objektů,
zaměření jednak na tradiční i progresivní způsoby trávení volného

času, zvýšení průměrné délky
pobytu a zároveň zvýšení počtu
turistů a návštěvníků. Konkrétní
náměty pro využití zámku, přestavba na hotel s kapacitou cca
160 míst, kongresové sály s kapacitou 200 a 2 x 50 míst, zámecká
restaurace, kavárna, vinárna, bar
a fitcentrum s bowlingem. Zaměříme se na špičkovou kvalitu
gastronomických služeb s vyhlášenou kuchyní národního charakteru s moravskými specialitami.
Pořádání programových gastronomických akcí. Kongresová
turistika bude především úzce navázána na konání mezinárodních
veletrhů v Brně. Blízkost veletržního města a snadná dostupnost
vytváří možnosti pro pořádání cca
dvoudenních kongresů programově navázaných na veletrhy v Brně. Moravský Krumlov je také
vhodný pro rozvíjení pobytové
turistiky, jako východisko k poznávání dalších turistických destinací Jihomoravského kraje, ale
také kraje Vysočina. Konferenční
prostory i ubytovací kapacitu
bude možné využít i jako prostory
pro pořádání firemních akcí, školení, prezentace nových výrobků,
dále pak sjezdy, valné hromady
apod. Zámek bude využit jako
ubytovací a gastronomický prostor pro vícedenní ubytování tematicky orientovaných skupin,
jimž bude připravován specifický
program. Sezónnost je latentním
problémem kraje, kterému chybí
hory a další podmínky pro zimní
turistiku. Jako jedna z možností
se nabízí využití měsíců listopad
- únor pro zřízení University 3.
věku, jež by byla využívána aktivními seniory z celé republiky
i ze zahraničí. Ivona Prokešová,
marketing manager Incheba
/redakčně upraveno/

ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)
����������������������������������������������������������������
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PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

Všeobecně platí:
• obutí 4 zimních pneu = optimální chování vozu, jízda beze smyku
• zimní pneumatiky by se měly používat nejen na sněhu a ledu, ale
především tehdy, když teplota klesne pod +7°C. Už při této teplotě
dochází u letní pneumatiky k tvrdnutí a výraznému snížení přilnavosti.

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA ZIMNÍ PNEU:
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Škoda Favorit, Felicia, ...

Kormoran 165/70 R 13 79T SNOWPRO
Firestone 165/70 R 13 79T WINTERHAWK

875,- Kč
1.090,- Kč

Matador
Michelin

165/70 R 14 81T MP58
165/70 R 14 81Q ALPIN

1.290,- Kč
1.450,- Kč

Matador
Firestone

185/60 R 14 82T MP58
185/60 R 14 82T WINTERHAWK

1.375,- Kč
1.650,- Kč

Škoda Fabia, VW Polo IV, ...

Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, ...

Škoda Octavia, VW Golf V, ...

Kléber
Firestone

195/65 R 15 91T KRISALP HP
195/65 R 15 91T WINTERHAWK

Matador

195/70 R 15 C 104R MPS 510

Fiat Ducato, VW T4, Peugeot Boxer, ...
(platí do vyprodání zásob)

1.650,- Kč
1.890,- Kč
2.175,- Kč

Ceny vč. DPH

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY • MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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GE
Money Bank,
a.s.
�������������
�������������
�������������������� Krumlov
��������������������
Moravský
�����������������
�����������������
����������������
����������������
nám. TGM 41
��������������
��������������
tel.: 515 266 441-4

GE
Money Bank,
a.s.
�������������
�������������
��������������������
��������������������
Znojmo
�����������������
�����������������
����������������
����������������
Velká Michalská
3
��������������
��������������
tel.: 515 200 471

GE Money Bank, a.s.
Pohořelice
Brněnská 120
tel.: 519 424 514-6

provozní doba: PO-PÁ 7.00-18.00, SO 8.00-12.00

(v sezóně i v neděli po tel. domluvě)

tel.: 546 435 435
mobil: 723 746 572

NEPTEJTE SE NA SLEVU,
ALE NA CENU !

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 5

Zeptali jsme se: pana Rudolfa Rozbořila, starosty obce Bohutice

Rudolf Rozbořil

Pane starosto, přibližte nám
obec Bohutice.
Název obce Bohutice pochází
od osobního jména kupce Bohuty, leží jednatřicet kilometrů
jihozápadně od Brna. Nejpohodlněji se k nám dostanete od státní
silnice vedoucí z hlavního města
kraje do Znojma. Jde o odbočku
u obce Branišovice, přes Olbramovice. První zmínka o Bohuticích je z roku 1253, takže v roce
v roce 2003 jsme oslavili 750 let
od založení obce. Bohutice mají
620 obyvatel. Ve středu obce se
nachází kulturní památky jako
zámek, kašna, zámecký park a v
neposlední řadě bývalý úřednický dům, který od prosince 2003
slouží jako Dům s pečovatelskou
službou. Po válce se stal zámek
majetkem státu, dnes již obce.
V jeho prostorách je sídlo obecního úřadu, mateřské školy, jídelny
a knihovny.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci v Bohuticích v posledních
pár letech? Co se Vám povedlo?
K této otázce můžu říci jen to,
že hodnotit mohou občané, kteří
u nás žijí. Jejich názory jsou pro

mně i členy obecního zastupitelstva rozhodující. Jen pro orientaci: v posledních letech se
opravila fasáda na budově školy
a střecha na obecním úřadě a
mateřské škole a zrenovoval se
úřednický dům. V současné době
se staví nové dětské hřiště. Inženýrské sítě jsou již hotovy, na ty
čekají spíše opravy.
Obec se dynamicky rozvíjí. Jak
to děláte, podporujete bytovou
výstavbu pro mladé?
Na rozvoji se obec podílela tím,
že zájemcům o výstavbu rodinných domků umožnila odprodej
stavebních míst, které vlastnila.
Jedná se o lokalitu Na Příčkách,
kde jsme rozprodávali stavební
místa. Inženýrské sítě jsou v této
lokalitě zavedeny. Máme také
zpracovaný územní plán, ve kterém počítáme i s novou výstavbou tak, aby se obec dále rozvíjela. Výstavbu pro mladé finančně
podporovat nelze, neboť obec
nemá finanční prostředky, aby
mohla zájemcům o výstavbu pomoci formou půjčky.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce
tíží Bohutice, a jak by se tyto
problémy daly vyřešit.
V současné době naši obec tíží
vybudování kanalizace, kterou
se snaží naše obec řešit společně
s obcemi Olbramovice a Branišovice. Tento problém společně
řeší obce od roku 1994. Následně
po kanalizaci proběhnou opravy
obecních vozovek a chodníků.
Toto jsou dva největší problémy
z mnoha jiných, které nemůžeme
vyřešit, protože jsou závislé na
dotacích ze státního fondu život-

ního prostředí nebo z dotací EU.
Jste malou vinařskou obcí.
Přibližte nám pěstování vinné
révy v Bohuticích.
Jsme okrajovou vinařskou obcí,
která má ve svém katastru osázených sedm hektarů vinic. Tyto
vinice obhospodařují drobní pěstitelé, kteří tuto práci kolem vinic
mají jako svého koníčka. Vinice
v naší obci jsou osázeny hlavně
na jižním úbočí vrchu svatého
Michala, kterému vévodí socha
zmíněného světce. Tato viniční
trať je i registrována. Jak jsem se
zmínil, jsou to drobní pěstitelé,
kteří mají vysázené různé odrůdy
jako je Veltlínské zelené, Ryzlink
vlašský, Rulandské bílé a jiné
bílé odrůdy. Z červených odrůd
je to Svatovavřinecké, Frankovka, André a další. Jak to bylo
dříve s tradicemi, nevím, neboť v
současné době se tradice jako zamykání hory a jiné zvyky nedrží,
to ale neznamená, že bychom je
nemohli obnovit. S obecním sklepem to je složitější. Sklep máme
s tím, že jeho obnova je pouze
v projektové dokumentaci, protože realizaci, o kterou se snažíme
od roku 1998, provázely problémy s dotacemi. Tyto dotace jsme
požadovali ze Sapardu, následně
z Phare, potom následovala
žádost do operačního programu
SROP, což je společný operační
program, kde jsme v prvním kole
byli vyřazeni těsně pod čarou a
po aktualizaci v druhém kole naši
žádost na Krajském úřadě JMK
smetli ze stolu. Ale nevzdáváme
se a budeme se snažit najít jiné
možnosti dotací. Cílem projektu
je spojit vlastně dva sklepy a

opravit je právě z dotačních prostředků. Poté by byl obecní sklep
využíván místními vinaři při propagaci vinařství v Bohuticích a to
nejen pro cykloturisty.
Jste jedním z iniciátorů Znojemského vinařství. Co je cílem
tohoto sdružení?
Jsme také členy svazku znojemských vinařských obcí Daníž.
Cílem svazku je snaha pomoci
obcím a vinařům z určených
dotačních titulů k finančním
prostředkům k obnově sklepního
zařízení, vybudování ubytovacího zařízení a jiných záměrů jak
obcí, tak vinařů, které jsou dány
podmínkami zmíněných dotačních titulů.
Jste členy hned dvou sdružení
mikroregionů. S jakými výsledky?
Jako většina obcí v okolí Mor.
Krumlova jsme členy založeného
mikroregionu Moravskokrumlovska. Na otázku proč jsme hned ve
dvou mikroregionech, není těžké
odpovědět. První byl založen svazek vinařských obcí, do kterého
jsme se přihlásili, neboť žádné
jiné sdružení ani svazek nebyl
založen. Až po delší době byl
založen mikroregion Moravskokrumlovska, do kterého jsme se
přihlásili. A důvody proč? Obec,
která nebude členem mikroregionu, nebude mít šanci na získání jakýchkoliv dotací na realizaci
svých záměrů. Práce ve dvou
sdruženích je náročná na čas,
který je potřeba na vyplňování
různých podkladů pro podávání
žádostí. Ale chcete-li dosáhnout
určených cílů, nemůžete se dívat
na čas a množství práce.
Jak to vypadá v Bohuticích se

základním školstvím?
V naší obci máme základní
školu 1.-5. ročník s počtem 32
žáků, kteří se učí ve dvou třídách
a výhledově bychom zatím s počtem žáků neměli mít problémy.
Součástí školy je i školní družina.
Školství u nás má bohatou tradici.
V příštím roce slavíme výročí sto
let od postavení budovy školy,
která slouží dodnes a je jednou
z dominant obce. Školství jako
takové se u nás zdárně rozvíjí,
také díky vedení ředitele Tomáše
Třetiny, který spolupracuje s radnicí. V mateřské školce máme
v současnosti patnáct dětí, o které
je dobře postaráno.
Jsou v Bohuticích dobré podmínky pro podnikání? Je pro vás
nezaměstnanost problémem?
Zda jsou či nejsou v naší obci
dobré podmínky pro podnikání,
nemohu posoudit. Je pravdou, že
prostory pro podnikání nemáme.
Nezaměstnanost je v naší obci
problém, tak jako ho mají sousední obce. Je nedostatek příležitostí
a obec v této věci umožňuje v určitém počtu zájemcům pracovat
v obci na veřejně prospěšných
pracích. Zemědělství je u nás
na ústupu, proto i zaměstnanost
v tomto odvětví klesá. To má za
následek, že stále více lidí za prací dojíždí do Brna a Krumlova.
Jaké je to u vás s kulturou?
Zapojují se lidé do veřejného
života? Na co nás pozvete?
To, že se občané naší obce do
veřejného života zapojují, můžeme uvést na příkladech. Ať už
je to Bohutický košt, Meruňkobraní, hody i jiné akce. Významnou měrou to jsou i společenské

organizace, jako třeba TJ Bohutice, kteří pořádají plesy a zábavy.
Hasiči zase organizují masopust,
hasičské závody a ples. Pro děti
se v Bohuticích pořádá Dětský
den nebo maškarní karneval. Při
škole působí Unie rodičů, která se
podílí velkou měrou na pořádání
těchto aktivit.
Jak jste spokojeni s dopravní
obslužností?
S dopravou, ať již do zaměstnání, škol nebo za nákupem, jsou
vždy nějaké problémy, které na
jednání našeho zastupitelstva při
změnách jízdních řádů ČD musíme řešit. Problémy, ať větší či
menší se nám zatím daří řešit ku
prospěchu našich občanů.
Jak obec využívá svůj potenciál
turisticky i pro obyvatele? Je něco,
na co by jste upozornil turisty?
Dotkneme-li se turistiky, naše
obec není na žádné významné
turistické trati. Po vinařské cyklotrase, která vede přes naši obec,
ale turista může dojít k Lurdské
jeskyni, podívat se na nádvoří
zámeckého areálu a jeho okolí a
nebo chráněnou oblast svatého
Michala, kde se naskytne pohled
na malé soukromé vinice.
Jste starostou obce a hodně
se angažujete ve společenském
životě., Zbývá Vám čas na koníčky?
Co se týče mého volného času,
moc mně ho nezbývá, ale na rodinu, vinařství a čtyřnohého přítele
se snažím si tento čas udělat. Daří
se mi to, ale za velkého pochopení a trpělivosti celé mé rodiny, za
což jí moc děkuji.
Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář
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Oční optika Kocandová

ZŠ a MŠ Dolní Dubňany pořádají v sobotu 22.10.

Palackého náměstí 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE I VEŘEJNOST

POTŘEBUJETE BRÝLE NA DÁLKU I BLÍZKO ?
VADÍ VÁM NEUSTÁLÉ STŘÍDÁNÍ BRÝLÍ ?
ZVOLTE MULTIFOKÁLNÍ BRÝLE !
Do konce října Vám při předložení tohoto inzerátu poskytneme na multifokální čočky 15% slevu !

Zveme Vás na Společné setkání občanů

!!! Nově otevřena !!!

„Tvorba vize komunity ve městě Ivančice“

Stanice technické kontroly

(naše společná přání pro budoucnost)

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

Měření emisí: benzín, nafta, LPG

Zejména pak rodičům nabízíme účast v dílnách: Problémové dítě v MŠ - začátek v 11.00 hod.
(seznámení s hlavními projevy neuróz u dětí, psychologický profil neurot. dítěte, disharmonický vývoj
u dětí v MŠ, vzrůstající agresivita v MŠ). Poruchy chování v ZŠ - začátek ve 14.00 hod. (profil dítěte
s LMD a s disharmonickým vývojem, způsob práce s těmito dětmi, popis projevů šikany, právní kroky
ze strany školy a postup při řešení šikany ve škole). Obě dílny povede lektorka Mgr. Lenka Bínová, spec.
pedagog, PPP Špitálka Brno. Účast v těchto dílnách je pro rodiče bezplatná.
Informace v ZŠ Dolní Dubňany, telefon: 515 338 140 nebo www.zs.dodub-zde.cz

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

které se uskuteční 7. - 8. října v Besedním domě v Ivančicích. Pá: 16.00 - 20.00, so 9.00 - 18.00
Pro občany z Ivančic, Alexovic, Němčic, Letkovic, Řeznovic, Hrubšic, Budkovic, kteří mají zájem začít něco měnit.
Cílem setkání je, aby se na rozhodování o tom, co je pro život a životní prostředí Ivančic a okolí důležité, co občany
trápí nebo naopak těší, co chtějí vylepšit či změnit, podíleli občané samotní. Žádný problém není bezvýznamný,
žádná otázka by neměla zůstat nezodpovězena. Po oba dva dny bude zajištěno hlídání dětí a aktivity pro děti i
dobré občerstvení zdarma. Těšíme se na Váš zájem a setkání s Vámi.

přijme do HPP pracovníka na pozici

OBSLUHA POLYGRAFICKÝCH STROJŮ

Požadujeme: manuelní zručnost, spolehlivost, časovou flexibilitu.
Praxe v oboru polygrafie výhodou. Kontakt na tel. čísle: 515 322 281.
EDICE ZRCADLO hledá pro cílený roznos do bytových a domovních
schránek na dohodu o provedení práce

DISTRIBUTORA PERIODIKA ZRCADLO

a dalších tiskovin v regionu Moravský Krumlov a Rakšice.
Termíny distribuce: víkend po vydání novin a dále dle potřeby.
Vhodné pro důchodce a studenty. Nástup možný ihned, nejpozději
od 1. ledna 2006. Požadujeme: dodržení distribučních termínů,
dobrou znalost Moravského Krumlova a okolí.
Kontakt na tel. čísle: 608 252 541, nebo e-mailem: edice@zrcadlo.com

Široký výběr stolů a židlí

SIRIUSZ ŽIDLE cena: 1.810,- Kč
SIRIUSZ STŮL cena: 4.650,- Kč

N. YORK ŽIDLE cena: 1.570,- Kč
N. YORK STŮL cena: 5.270,- Kč

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

nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 7

Prodlužte si léto
Tunisko/Djerba

21.10.-28.10.
polopenze
all inclusive

odlet Brno
9.990,- Kč/osoba
11.990,- Kč/osoba

Tunisko/Djerba

21.10.-31.10.
polopenze
polopenze

odlet Brno
11.590,- Kč/osoba
10.990,- Kč/osoba

Tunisko/pevnina

22.10.-29.10.
all inclusive
all inclusive
polopenze

odlet Brno
9.990,- Kč/osoba
10.590,- Kč/osoba
10.990,- Kč/osoba

18.10.-28.10.
Grand Seas Hostmark polopenze
King Tut
all inclusive
Mina Mark
all inclusive
Sea Gull
all inclusive
Sea Star
polopenze

odlet Brno
10.990,-Kč/osoba
13.990,-Kč/osoba
11.990,-Kč/osoba
12.990,-Kč/osoba
10.990,-Kč/osoba

Sidi Slim
Sunn Club
Giktis
Sidi Slim

Dar Naouar
Zenith
Fourati

Egypt/Hurghada

28.10.-30.10.

Bukfurdó, Sárvár, Hévíz

27.10.-30.10.

Slovinsko-Chorvatsko

26.10.-30.10.

Zámky Ludvíka Bavorského

26.10.-30.10.

Florencie, Řím, Vatikán

26.10.-30.10.

Nádherné Toskánsko

28.10.-30.10.

Berlín - Drážďany - Postupim - Míšeň

28.10.-30.10.

Maďarská inspirace

Relaxační víkend ve třech nejlepších termálních lázních Maďarska.
Odjezd v 6.00 hod. z Brna. Cena 1.990,- Kč/osoba.
(Jeruzalem, Zagreb, term.lázně Čatež, Gornja Radgona)
Zájezd s vinařskou tematikou pro milovníky vína. Odjezd v 5:45
hod. z Brna. Cena 3.990,- Kč/osoba.
Nádherná scenérie zámků a Bavorských Alp. Odjezd v 15:00 hod.
z Brna. Cena 4.750,- Kč/osoba.
To nejlepší z italských památek a míst. Odjezd v 5:00 hod. z Brna.
Cena 5.990,- Kč/osoba.

Podzimní
prázdniny
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

Lucca, Pisa, Voltera, Siena, Elba, Florencie…co víc dodat. Odjezd
z Brna v 19:00 hod. Cena 5.490,- Kč/osoba.
Města s bohatou architekturou, historií a množstvím muzeí. Odjezd
z Brna v 5:00 hod. Cena 2.970,- Kč/osoba.
Budapešť, Tokaj, Eger, Miškolc. Krásy největší středoevropské
metropole, půvab venkova, ostrá kuchyně, jiskrná vína, termální
vody a další. Odjezd v 6:00 hod. z Brna. Cena 2.990,- Kč/ osoba.
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
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Při stavebních pracích Děti slavily s miroslavskými seniory
/Miroslav/ Koncem posledního
byl objeven klenutý most zářijového
týdne se sešlo v kul/Miroslav/ Unikátní stavba klenutého mostu byla objevena při odbahňovacích pracích mokřadu v Miroslavi, kudy dříve vedla cesta na
nádraží. Tento odbahněný most však bude za krátkou dobu pod vodou.
Začne se totiž napouštět nově vybudovaný mokřad, ve kterém se nachází. „Na základě kontroly musím konstatovat, že práce na mokřadu
jsou ve velkém předstihu hotové. Dnes bylo dílo protokolárně převzato
za přítomnosti všech zainteresovaných. Je to velmi pěkná práce, kdy se
přemístilo zhruba 18 tisíc kubíků bahna. Dnes je to ještě taková surová
stavba, ale je vidět, že příroda čeká na to, aby tuto nově vybudovanou
lokalitu zabydlela. Zasetá tráva a rákosový podrost umožní ptákům
a zvěři ochranu, o kterou jde především. Raritou je, že při výstavbě byl
objeven klenutý most, po kterém dříve vedla komunikace z Miroslavi
na nádraží Českých drah. Most je odkryt, ale nevím, zda po napuštění,
se kterým se počítá, bude vidět,“ uvedl místostarosta Roman Volf.

foto: mask

Tyto práce by nemohly být provedeny, pokud by byl rybník napuštěn. Lokalita je totiž silně podmočena a nebyl by do prostoru přístup.
Takto se Miroslavský rybník s mokřadem stane unikátní přírodní lokalitou. „Co se týká rybníka, práce postupují dle harmonogramu s tím,
že odbahnění je kompletně hotové, je udělána dělící zemní hrázka, na
které jsou instalovány propustné segmenty, a je oseta trávou. Na hraně
hráze jsou vytvořeny oplůtky z dřevěných půlkůlů, které mají do doby,
než zaroste rákosem, zabránit omývání hráze a splavování zeminy do
rybníka. Z 80 procent je vyčištěna hráz, kde dojde už jen k doplnění
kameniva. Nyní se pracuje na sdruženém objektu a bezpečnostním přelivu. Zde se vyskytnul problém, že se musela vytvořit nová betonová
deka, protože půda je silně podmáčena. Po jejím vytvrdnutí se začne
s konečnou instalací“, doplnil Roman Volf.
/mask/

Inventura muzejních sbírek

/Moravský Krumlov/ Zastupitelé Moravského Krumlova se na
svém zasedání zabývali inventarizací muzejních sbírek a byli seznámeni s výsledkem, k jakému inventarizační komise došla. Předchozí
inventura proběhla v roce 1989. Kontrolou bylo například zjištěno,
že v knihovně muzea nainstalovaný program DEMUS, ve kterém by
měla být vedena veškerá evidence muzejních sbírek, není využíván.
V současné době je počet muzejních sbírek 8104. Při inventarizaci bylo
zjištěno uložení velkého počtu různých dokumentů a jiného muzejního materiálu, který nebyl zapsán do evidence a není vedena evidence
výpůjček. Proto byl vypracován návrh nápravných opatření. Zároveň
zastupitelé uložili vedení Městského kulturního střediska řešit bezodkladně tuto situaci, s tím, že bude vypsáno výběrové řízení na pracovníka – muzejníka, který se bude sbírkami zabývat .
/mask/

turním domě v Miroslavi více
jak 150 nejen místních seniorů,
aby společně oslavili jejich Mezinárodní den. Pozdravit a přivítat
je přišli zástupci města starosta
Augustin Forman a místostarosta
Roman Volf.
„Slavíme dnes Mezinárodní
den seniorů a organizace oslavy
se ujalo Sdružení miroslavských
seniorů. K dnešnímu dni je nás
135 a většina členů je stále aktivní. Pozvali jsme sem i důchodce
z okolních obcí. Na setkání, debatu a za dobrou náladou přijeli senioři z Hostěradic, Vedrovic, Jiřic
a další. Na programu je mimo
zábavy také naše valná hromada,
protože jsme organizace, takže
tady také probereme naše záležitosti. To znamená zhodnotíme
uplynulé období a naplánujeme
další rok. Uvítali jsme zástupce
města Miroslavi i děti z mateřské školy Husova, které si pro
nás připravily krátké pásmo a
hudební skupinu Stoun,“ uvedl
předseda Sdružení miroslavských
seniorů Otto Schlesinger.
Jak dále dodal: „Důležitým
bodem je schválení mandátu
pro předsedu sdružení k iniciaci
otevřeného dopisu, který má poukazovat na problémy ústavů so-

ciální péče na Znojemsku, což se
seniorů týká. Jde o to, že i když je
na okrese pět domovů důchodců,
jsou to až na výjimky staré zámky
v nevyhovujícím stavu s nedůstojnými podmínkami. Přitom
v sousedních okresech jsou nová
moderní zařízení tohoto druhu“.

/Moravský Krumlov/ O víkendu proběhla v sále městského
kulturního střediska Moravský
Krumlov zahradnická výstava, kterou organizovala Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu, firma Květiny Dvořáková
a město Moravský Krumlov.
Výstava byla stejně jako minulý rok krásná. Vystavené květiny
pokojové, hrnkové, řezané, suché
vazby, nápadité aranžmá, keramika, léčivé kameny, solné svíčky,
dýně, a různé přírodní materiály
sladily do vyvážené kompozice
paní Bodanská a Dvořáková.
Sestavu chryzantém zajistila paní
Blažková, která je jejich známou
pěstitelkou. O ovoce, zeleninu
a kaktusy se postarali zahrádkáři.
„Nelze uvést všechny, kteří se
podíleli na přípravě výstavy. Lze

však vyjádřit poznatek, že zvláště
ženy jsou zapálené zahradnice
s velmi vytříbeným vkusem. Tato
výstava dokládá úspěšnost členů
naší zahrádkářské organizace a její opodstatnění. I přesto, že byl
pěstitelsky nepříznivý rok a bylo
nutno ošetřovat ovoce, zeleninu
a vinnou révu proti nemocem
a plísním všeho druhu, podařilo
se vypěstovat a sklidit celkem
slušnou úrodu,“ uvedl k výstavě
její organizátor Josef Škoda.
Jak dále doplnil, všichni pěstitelé se zahradničení věnují jednak
pro zábavu, jednak pro radost a
v neposlední řadě také pro užitek.
Výstavu navštívilo velké množství návštěvníků, především lidé,
kteří jsou srdcem zahrádkáři a ti,
kteří se již minulý rok přesvědčili
o zdařilosti výstavy.
/mask/

foto: mask

Zahradnická výstava
sklidila úspěch

O nezbytné pohoštění všech
přítomných se postaral personál
restaurace Slávia. „Přišel jsem
dnes na pozvání důchodců, a
nevyhýbám se tomu, abych navštívil každou jejich schůzi nebo
oslavu. Já jejich činnost podporuji, protože zasahuje do všech

možných zájmových skupin.
Myslím si, že je také na místě,
aby byli informováni o tom, co se
děje ve městě a moje vystoupení
mělo tento podtext. Samozřejmě
jsem odpověděl i na dotazy,“ uvedl ke své účasti na oslavě starosta
města Augustin Forman. /mask/

foto: mask

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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Dokonce Osvojení

11. 10. Andrej - Hošík s tímto jménem se bude (1. díl
tajenky) a proto bude nepřehlédnutelný. Vždy bude mít
snahu jakýkoliv problém promyslet a pochopit. K životu
bude potřebovat prostor a přírodu. Bude mít sklon k udržování si odstupu od druhých.
Z nevhodných příjmení vybírám: Klas, Tykal, Bouška
Ze vhodných příjmení vybírám: Ragač, Skřivan, Čakan

21. 10. Brigita - Dívenka bude přinášet svému okolí
smířlivost a mírumilovnost, kdekoliv se objeví. Její dobré
nápady a skutky budou příkladem pro ostatní a proto pro
ni nebude (2. díl tajenky). Jméno je vhodné k většině
dat narození.
Z nevhod. příjmení vybírám: Nohavová, Esterková, Nedvídková
Ze vhodných příjmení vybírám: Dofková, Marešová, Silnicová

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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ODS obdarovalo děti

Kulturní programy
10. - 23. 10. 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
• 13.10., odjezd v 17.00 hod. - Champions on ice - Zájezd Brno, hala Rondo.
Nejlepší krasobruslaři světa v rámci světového turné. Moderuje Martin Dejdar.
Odjezd od Besedního domu, cena (vstupenka a doprava): 1090, 790 Kč.
• 18.10. v 10 hod. - Narodil se klaun - Pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky s dětmi.
Účinkuje Divadélko KUBA. Kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 21.10. - 13.11. - Sochy - Dana a Jiří Markovi. Galerie Památníku A. Muchy.
• 25.10., odjezd v 18.00 hod. - Nana - Nový muzikál podle novely Emila Zoly.
Zájezd Brno - Hudební scéna Městského divadla v Brně. Odjezd od Besedního
domu, cena (vstupenka a doprava): 460, 280 Kč.

Středisko volného času Ivančice

/Moravský Krumlov/ Před zahájením pondělního zastupitelstva
v Moravském Krumlově byl slavnostně předán ředitelce Domu dětí
a mládeže Yvoně Žákové šek s peněžitým darem 6 976 korun. Tento
dar věnovala místní organizace ODS dětem. „V červnu letošního roku
jsme zorganizovali tradiční akci Vítání léta. Počasí nám přálo, přišlo
hodně lidí a proto byl i velký výtěžek z akce, který se nám v předchozích letech nepodařil. Naše místní organizace ODS v Moravském
Krumlově se proto rozhodla věnovat tento výtěžek jako peněžitý dar
Domu dětí a mládeže na zorganizování akce s názvem Krumlovské vánoce. Důvodem tohoto našeho rozhodnutí byl fakt, že tato příspěvková
organizace se potýká s nedostatkem peněz. Já doufám, že se na akci
Krumlovské vánoce setkáme a v dobré náladě si připomeneme tradice
vánočních svátků,“ upřesnil předseda místní organizace ODS Michal
Šotner. Jak dále dodal : „Hlavně bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům a sponzorům, kteří se Vítání léta zúčastnili, protože tak podpořili
konání další kulturní akce. Naším cílem je heslo, kde se peníze vydělají,
mají se také utratit, proto výtěžek nebyl odveden do Znojma“. „Jsme
moc rádi, že jsme dostali tento dar. Moc za něj děkujeme a zvu tímto
všechny na prosincovou akci Krumlovské vánoce,“ sdělila po předání
daru Yvona Žáková.
/mask/
Sponzoři ODS na Vítání léta: Elektro Hanzel, Autodoprava Štulíkovi, A+V autobazar, Drogerie Šedrla, Elekroopravna Válek, Oděvy
Ukropová, Stavebniny Řezáč, Obuv Jurková, Nábytek Juránková,
Stavebniny Zavřel, Vinný sklep Tichý, Gatex Košíček, Solárium Jedličková, Reality Kališ, Fi Panthers, Kuch. Studio Černý, Pios ing. Horák, Květinka Minářová, Foto Šedrlová, Potraviny Procházka, Papirus
M&N, WHC therm, Brusírna Holátko, Řeznictví Hrnčiar, Optika Adamíková, Realitní a projekční kancelář Krajíček ing., Zelenina Pijanovi,
Elektro Jaša, Květinka Dvořáková, Lékárna Paracelsus, Knihkupectví
Trefil. Mediální partner akce - Čtrnáctideník Zrcadlo.

Z kina turistická ubytovna
/Višňové/ Za několik měsíců by se kino v obci Višňové mělo
přeměnit na víceúčelovou kulturní budovu a turistickou ubytovnu.
„Stavební firma nastoupila na rekonstrukci kina, které se tímto po stavebních úpravách stane víceúčelovou budovou, kde bude zachovaný
sál s možností promítání, budou zachovány herecké šatny, které tam
byly již dříve zřízeny. Veškerá jevištní technika bude navrácena zpět do
původního stavu. Kino jako takové se v menší obci ekonomicky stěží
udrží, proto tyto prostory předěláváme na víceúčelovou budovu. Tím
docílíme většího využití v kultuře, protože je tu hezký sál a akustika
pro společná setkání lidí s kulturou. Dokonce je počítáno s toaletami
pro vozíčkáře a moderní topení,“ uvedl k probíhajícím pracím starosta
Višňového Jan Daniel.

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 14.10. v 18.30 hod. - S rozsvíceným světýlkem, vypravím se za skřítkem,
sraz u městského úřadu, Palackého nám., poplatek: děti 20 Kč, dospělí 10 Kč,
s sebou: lampión nebo lucerničku.
• 15.10. v 10.00 hod. - Turnaj ve florbalu pro mládež, v Sokolovně na Rybářské ul., poplatek: 30 Kč/osoba.
• 16.10. ve 14.00 hod. - Podzimní jezdecký den - ukázky jezdeckého umění,
parkur, drezura, statek Padochovka, poplatek: děti 10 Kč/dospělí 20 Kč.
• 20.10. v 17.00 hod. - Dušičková vazba, SVČ, Komenského nám. 7., poplatek:
30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 22.10. V 15.00 hod. - Drakiáda. Soutěž o nejkrásnějšího draka, nejdelší let,
v Ivančicích-Němčicích, louka u K-servisu, poplatek: 20 Kč.
• Připravujeme: • 1.11. v 19.30 hod. - Dámský večer - Program: Prezentační
vystoupení kosmetičky a kadeřnice doplněné praktickými ukázkami, módní
přehlídky společenských šatů a bižuterie, ukázka přípravy spojená s ochutnávkou studené kuchyně, ukázky adventní a vánoční výzdoby a květinová
výstava, jak lze a nelze upravit naše tělo nám odborně poradí a několik ukázek
předvedou provozovatelé ivančické posilovny. Host večera: Anife Vyskočilová.
V Besedním domě, poplatek: 250 Kč, galerie 100 Kč. Předprodej vstupenek
zahájen, Komenského nám. 12 (1. patro KB).

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 12.10. - Slané dekorace, přijďte si do klubu Poškolák vytvořit ozdobné podzimní a jiné dekorace ze slaného těsta. Poplatek: 10 Kč/2 kusy.
• 14.10. od 15.00 hod. - Modrotisk, v dílně DDM, namalovat si můžete ubrousek (45 x 50 cm) za poplatek 40 Kč nebo ubrus (1 m x 90 cm) za poplatek 150 Kč.
• 19.10. od 13.30 hod. - Voňavé bublinky, vlastnoručně si můžete vyrobit originální mýdlo, v klubu Poškolák, poplatek 20 Kč/3 mýdla.
• 21.10. - Smalty - výroba vlastního plecháčku nebo šperku. Poplatek 50 Kč/
šperky, 80 Kč/plecháček. Pro děti i dospělé.
• 21.10. od 17.00 hod. - Diskotéka pro děti, v sále DDM. Poplatek 20 Kč.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• říjen - Výstava - Koláže Antonína Veselého, Městský úřad, 1. patro.
• 11.10. v 19.00 hod. - Zahajovací koncert KPH - Dobrý večer quintet, vokální soubor. Zámek - Slovanská epopej.
• 12.10. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - kresba, fotografie, keramika, obrazy.
• 19.10. - Pletené pohádky - pořad pro školy.
• Připravujeme: • 15.11. - koncert Marie Rottrové se skupinou Neřež • 26.11.
v 19.00 hod. - Cimrman v říši hudby - zájezd na divadelní představení Divadla
Járy Cimrmana Praha, Národní dům Třebíč, cena: vstupenka: 240 Kč, doprava:
100 Kč. Závazné přihlášky na MěKS do 25. října.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 11.10. v 10.00 hod. - Průtah městem - Parkování před kulturním domem.
• Připravujeme: 25.10. v 18.30 hod. - Oslava výročí vzniku I. Republiky,
lampiónový průvod, ohňostroj. • 12.11. v 19.00 hod. - Svatomartinské svěcení
vína, v KD, k tanci a poslechu zahraje krojovaná dechová kapela Rohatčané.
Vstupenky je možné zakoupit v Hasičském klubu u paní Heleny Kondlerové
- tel.: 515 333 222. Akce je místenková.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany

Počítá se s tím, že budova bude zastřešena do zimy, aby se dalo pokračovat v rekonstrukci i přes zimu. V půdní vestavbě je naplánováno
umístění turistické ubytovny s moderními pokoji s vlastní toaletou
a sprchovým koutem. Podle slov starosty obce bude ubytovna zaměřena na ubytování cykloturistů, ale i pro ubytování komerční. K dispozici
bude společenská místnost, kterou turisti mohou využívat ke společným setkáním. V plánech je i technické zázemí. V přístavbě, která se teď
staví, bude veřejná sauna. Na požadavek cyklistického svazu zde bude
umístěna malá opravna kol, uvažuje i se zavedením zdravotních masáží.
„Na tuto rekonstrukci jsme dostali dotaci z programu NUTS 2. Celkové náklady se budou pohybovat v částce více jak 10 milionů korun.
Vyjádřeno matematicky 75 procent dostaneme z evropských fondů a 5
procent přidal Jihomoravský kraj. Takže celková dotace bude 80 procent, zbývajících 20 zaplatí obec. Stavební část této akce by měla být
hotova v květnu 2006 s tím, že předpoklad otevření je konec června,“
doplnil Jan Daniel. Do rekonstrukce se formou subdodavatelů zapojí i
místní firmy. Navíc vznikne jedno pracovní místo pro údržbu komplexu. Ubytování v okolí chybělo, proto to bude deviza i pro budoucnost
obce Višňové. Předpoklad je, že i provozní ekonomika se bude dobře
vyvíjet a budova na sebe vydělá. Areál bude určitě přínosem nejen
pro místní obyvatele, ale i turisty.
/mask/

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

SMÍM PROSIT
Taneční romant. komedie USA, titulky
• so 15.10. ve 20.00 ROMÁN PRO ŽENY
• ne 16.10. v 18.00 romantická komedie ČR
• stř 19.10. v 18.00 PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
dokument film Fr - It.,
• so 22.10. ve 20.00 BATMAN ZAČÍNÁ
• ne 23.10.v 18.00
akční film USA, titulky
• stř 12.9. ve 20.00

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU
Rodinná komedie USA
• ne 16.10. ve 20.00 ROMÁN PRO ŽENY
Romantická komedie ČR
• stř 19.10. ve 20.00 SIN CITY
Akční krimi USA
• ne 23.10 ve 20.00 3:15 ZEMŘEŠ
Thriller USA
• stř 12.10. v 17.00
ve 20.00

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

MELINDA A MELINDA
Film USA, titulky
• so 22.10. v 18.00 ZOSTANE TO MEDZI NAMI
Film ČR a SR koprodukční film
Změna programů vyhrazena.
• so 15.10. v 18.00

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 8.10. od 20.00 hod. - Taneční zábava - skupina Anna, Velký sál Děl. domu.
• 9.10. v 15.00 hod. - Barvy podzimu v zahradě - Přednáška, ukázky rostlin
s odborným výkladem Ing. Forala. Velký vestibul Kina Oslavany.
• 15.10. v 10.00 hod. - Drakiáda pod „Kováříkem“, pod Kovářovým kopcem.
Soutěžit se bude o nej … draka a výherci obdrží mimo jiné zdarma vstupenky
na přehlídku dětských filmů, která proběhne 25. - 30.10. v Kině Oslavany.
• 16.- 23.10. - Výstava obrazů Tamary Valešové a Výstava chryzantém.
Obrazy Tamary Valešové z Ivančic - 16. října ve 14.00 vernisáž. 23.10. ve 14.00
hod. - Akvarely Lenky Vašíčkové - vernisáž. Velký a malý vestibul kina.
• 22.10. ve 20.30 hod. - Taneční zábava se skupinami Darken a Arcus, Velký
sál Dělnického domu.
• 23.10. ve 14.00 hod. - Oliver - zájezd na divad. představení do MD Brno. Odjezd
autobusu ve 12.30 hod., vstupenka: 360 Kč, doprava: 90 Kč. Přihlášky do 13.10.

foto: mask

PROGRAM KIN

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 13.10 v 15.00 hod. - Pálí vám to? - Zábavná soutěž s ještě zábavnějšími úkoly
a netradičními cenami, v DDM, poplatek 10 Kč.
• 15.10, sraz v 10.00 hod. - Drakiáda - letecký den s draky, soutěže o nejkrásnějšího draka, originálního draka a nejlépe letícího draka. Na hřišti pod Kováříkem, draka a dobrou náladu s sebou. Startovné 10 Kč.
• 20.10. v 15.00 hod. - Ubrousková technika, zdobení květináčů ubrouskovou
technikou. Květináče si musí každý přinést, v DDM, poplatek 20 Kč.
• Čtvrteční odpoledne na DDM je vyhrazené pro ty nejmenší: 15.00 - 17.00 hod.
Klub u tří koťátek - cvičení, kreslení a tvoření, zpívání a snad i pohoda pro mrňousky a jejich rodiče. S sebou bačkorky, svačinka, trocha shovívavosti a pomoci
ze strany dospěláků. Vede p. Janačíková. • 17.00 - 18.00 hod. - Cvičení rodičů
a dětí. hodina naplněná pohybem, básničkami, soutěžemi. Vede p. Schwarzová.

Klub českých turistů Ivančice

Pořád myslíte na druhé? Myslete 2 hodiny týdně na sebe!

AEROBIC SE SOŇOU

Instruktorkou aerobicu s mezinárodní licencí FISAF
Pravidelné hodiny v Mor. Krumlově v tělocvičně ZŠ Ivančická
(vchod zezadu kolem budovy ZŠ) každé úterý a čtvrtek od 20.00
do 21.00 hod. S sebou: podložku, ručník, pití. Těším se na vás!

Cvičení pro dospělé na DDM Mor. Krumlov:
pondělí od 18.00 hod. - MIX AEROBIC s Lenkou Musilovou
úterý od 17.30 hod. - TAE BO s Danou Bystrianskou
úterý od 18.30 hod. - BŘIŠNÍ TANCE se Soňou Soukupovou
středa v 19.00 hod. - BODYSTYLING s Evou Vybíralovou

Dechový orchestr Bobrava Orchestr mladých

nabízí Adventní koncerty vhodné jak pro klasické koncertní sály,
tak i pro chrámové objekty. Kontaktní osoba: Jaroslav Hadrava,
Nám. republiky 2, Oslavany, 664 12, tel.: 604 300 681, e-mail:
jhadrava@tiscali.cz, Orchestr Bobrava@centrum.cz

KPH a MKS Moravský Krumlov Vás srdečně zvou
v úterý 11. října od 19.00 hod. na zahajovací koncert KPH

DOBRÝ VEČER QUINTET

Vokální soubor
zámek Slovanská epopej Moravský Krumlov
vstupné: 70 (senioři, studenti) 120 (dospělí).

Občanské sdružení Hrubšice srdečně zve v sobotu 15.10. od 15.00 hod. na

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK

Program: strašidelná cesta zámkem, dlabání dýní, výroba a návrhy
podzimního aranžmá, soutěže se strašidly, strašidelná diskotéka.
Občerstvení: ohřívané párky, klobásy, svařené víno, grog, čaj.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 15. října

TRADIČNÍ VINOBRANÍ

Hraje Fantazie, vstupné 50 Kč, začátek ve 20 hodin.
Burčák, bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí od 17.10.
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY

Ing A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 23.10. ve 14.00 hod. - Vycházka v okolí Ivančic. Sraz zájemců u mostu pod
Rénou. Vhodné pro rodiny s dětmi. Vede J. Flíček.

Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností. Každé
pondělí 10.00 - 11.00 hod. na DDM, poplatek 30 Kč/1 návštěva.

V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015, 546 437 333
• každé pondělí od 19 hod. - kondiční cvičení pro ženy.
• úterý od 14 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• Služba Mlýnek: možnost namletí různého druhu obilí pro osobní použití
- v době výše uvedených aktivit, mimo tuto dobu po telef. domluvě;
Veškeré aktivity a služby jsou ZDARMA.
• 20.10.od 18.00 hod. - Klub zdraví - téma: Sója v naši kuchyni + drobná
ochutnávka a ukázka strojku na výrobu sojového nápoje ze sojových bobů.

TJ Oslavany a divadlo „Na mýtině“ pořádají dne 22. října

Společenské centrum Cesta

STRAŠIDELNÝ ZÁMEK

Přijďte se s námi bát.
V oslavanském zámku na Vás čekají strašidla! Začátek v 19.00
hodin, vstup kaštanovou alejí. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

„Skréže“ - obilní jámy u Vedrovic

Obilné jámy najdete v pruhu mladého borového lesa

V minulém čísle Zrcadla jsme
Vás seznámili s dochovanými
obilnicemi u Lesonic. Dnes dokončíme toto téma návštěvou podobné „jamné trati“ u Vedrovic.
Lesní trať s vedrovickými obilnicemi místní obyvatelé nazývají
„ve skréžích“. Nachází se na okraji lesa, 800 metrů severozápadně
od vedrovického kostela. Cestu
ke „skréžím“ začneme v prudké
zatáčce u kostela. Odbočuje zde
polní cesta, vedoucí mělkým údolím směrem k lesu. Na jeho okraji
je třeba překonat oplocení obory.
Dvoje instalované dřevěné schůdky jsou ve špatném stavu, proto
dbejte zvýšené opatrnosti. Pokračujte vpravo podél plotu. Na
svahu po levé straně je rozsáhlá
paseka. Po kácení zde zbyly dva
úzké pruhy mladého převážně
borového porostu. Druhý z nich
ukrývá bývalé obilnice.
V křovinami zarostlém terénu
jsme našli zbytky asi 18 jam.
Oproti lesonickým jsou v horším
stavu, všechny zcela propadlé do
podoby více či méně zřetelných

kráterů. Jámy byly vyhloubeny
uprostřed svahu, na místě od Vedrovic dobře viditelném.
Okolí jam je pozoruhodné i
z hlediska botanického. Našli
jsme tu vzácné rostliny, např.
nápadné druhy třemdavu bílou a
pryšec mnohobarvý. Tyto světlomilné kytky nám prozrazují,
že toto místo bylo dlouhodobě
udržováno bezlesé. Snad kvůli
výhledu od vesnice, nebo aby kořeny stromů neprorůstaly do jam.
Podívejme se nyní na některé
zajímavosti z využití obilních
jam v selském hospodářství.
Hloubení obilnic bývalo specializované řemeslo. Dokonalá symetrie a hladké vykroužení stěn
lesonických jam dosvědčují, že i
tyto obilnice jsou dílem zručných
„jamařů“. Práce to byla namáhavá. Po výběru vhodného místa
se započalo s hloubením hrdla
budoucí jámy. Hrdlo bývalo válcovité, asi metr hluboké a široké
jen tak, aby se jím hubený člověk
protáhl. Čím užší byl otvor, tím
lepší byly konzervační vlastnosti

a životnost obilnice. Po vyhloubení hrdla pokračoval jamař kuželovitě až k nejširší části. Pracné
bylo také vynášení zeminy. Kvůli
ochraně hrdla bylo nutné opatrně
vytahovat malá množství hlíny
v plátěném pytli.
Hotovou jámu bylo často nutné
izolovat před vlhkostí vypálením,
nebo obložením stěny slámou.
Do takto připravené obilnice se
vsypalo dobře vyschlé obilí. Po
naplnění se do hrdla upevnil
dřevěný kříž nesoucí ucpávku.
Kvalita konzervace zrna závisela
na dokonalém vzduchotěsném
uzavření jámy. Někdy byla horní
vrstva obilí polévána vodou. Obilí naklíčilo a zvětšením objemu
dokonale utěsnilo jámu. Dobrá
obilnice uchovala obilí na několik

jam dochované v místní lidové
tradici (vyústění podzemní chodby ze vsi).
K osvětlení této záhady musíme zalistovat v „selské“ osvětové
literatuře z konce 19. století. Rolníci, dopisující do časopisu „Selský archiv“, již patrně neznali
původní účel obilnic. Náhodou
nalézaným jámám přisuzovali
význam „skrýší“, sloužících za
válečných útrap jako úkryt před
nepřítelem.
Podobných „nánosů“ dobře míněné, leč věcně nesprávné osvěty,
je v našem kraji více. Dalším příkladem jsou „cyrilometodějské“
kameny, o nichž jsme psali v Zrcadle č.12/2004. V tomto případě
národnostně motivovaná osvěta
spojovala s pobytem moravských

Řez obilní jámou v Kovalově u Senice (SK)

Nahodilý odkryv jámové lokality v Kovalově u Senice (SK) foto: L. Kunz

let, jen při hrdle a kolem stěn část
zásob zetlela nebo načichla zeminou. Jako kuriozita jsou uváděny
případy pečení chleba z obilí
i dvěstě let starého.
V našich krajích bylo zvykem
otevírat obilní jámy zjara, aby se
vybralo osivo a spotřeba do nové
sklizně. Po otevření musela být
jáma v krátké době vyprázdněna.
Na závěr jsme si ponechali
jednu pozoruhodnou souvislost.
Obě lokality s obilnicemi nespojuje jen podobnost pomístního
jména trati („skrýše“ u Lesonic,
„ve skréžích“ u Vedrovic), ale
také shodné vysvětlení původu

foto: L. Kunz

věrozvěstů většinu kamenných
tzv. „smírčích“ křížů, památek
mnohem mladších. Podobné
mýty činí práci s pomístními
jmény a lidovou tradicí sice těžší,
ale nesporně zajímavější a jistě se
s nimi ještě setkáme.
Většinu vědomostí o tématu
jsme načerpali z knihy Ludvíka
Kunze: Obilní jámy (vydalo Valašské muzeum v přírodě Rožnov
p. Radhoštěm, 2004).
Děkujeme panu Josefu Machovi z Vedrovic, který nás ochotně
navedl na vedrovické „Skréže“.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

Edice Zrcadlo – Expedice Speculum pro Vás připravila
cyklus odborných exkurzí a přednášek
Sobota 22. října
Exkurze „Málo známá pravěká hradiště u Budkovic“, vede PhDr. Petr Vitula
Sraz ve 13:00 hodin u Budkovické hospody,
předpokládané ukončení kolem 17. hodiny tamtéž.
Čtvrtek 24. listopadu v 18:00 hodin
Přednáška „Ivančický rodák Beneš Method Kulda“, přednáší Mgr. Daniel Drápala
Místo konání bude upřesněno v příštím čísle Zrcadla.
Cyklus bude pokračovat v lednu až březnu 2006.

Galerie Knížecí dům Moravský Krumlov pořádá
12. října - 24. listopadu výstavu

NARVI TO DO BARVY!

dynamik-statik Petr Daniel: fotografie • archi-takt Miloš Klement:
koláže • odpadkář Bedřich Lukšík: ilustrace • mandarín a grafín Jiří
Skalský: objekty • ve svobodném podnikání Ctibor Smutný: obrazy,
kresby • sklepec, projektant a znalec Aleš Svoboda: obrazy • statik-dynamik Radek Veselý: obrazy. Po - pá: 9 - 12.30 hod. a 13 - 15.30
hod., ne: 14-16 hod. Autoři si Vás dovolují co nejzdvořileji pozvat ve
středu 12 .října v 18.00 hodin na vernisáž výstavy.

Ohlédnutí ...

Od samého jara r. 2005 čteme v novinách, slyšíme v rozhlase, vidíme v televizi mimo jiného i pozvání do našich jihomoravských vesniček. Pro nás, kteří dožíváme ve městě – ač původem venkované – je to
jakási novota! Už tedy nejen svátky, hody a zabijačky – ale slavnosti!
Obce zahájily novou etapu života tím, že si od odborníků – heraldiků
nechaly zhotovit návrhy znaků na prapory nejen obecní, ale i zabydlených organizací v tom kterém místě. Využije se datum např. stoletého
jubilea Sboru dobrovolných hasičů, připraví se vše potřebné – a je toho
dost! Zahájí se užívání těchto nových znaků a k údivu obyvatelstva
odkojeného v posledním půlstoletí výchovou více ateistickou – svěcením! S výstavkami, besedami a to se ví – venkovská pohostinnost
nesmí chybět!
„Tohle musíme vidět!“ řekli jsme si my, tři důchodci z města Brna.
Během prázdnin jsme absolvovali několik návštěv symbolického vstupu obcí do nových hodnot. Rozjeli jsme se po stopách našeho mládí
prožitého na Moravskokrumlovsku – zavítali jsme do Rybniků, Petrovic, Lesonic a Kadova. Můžeme nyní zkušeně kritizovat to, co jsme
viděli. „Dobrá věc se podařila …“, můžeme zanotovat jak ve známé
opeře. Tu a tam něco skříplo, někdy počasí, občas snahy pořadatelů
zpeněžit při této příležitosti leccos pro obecní pokladnu, někdy malý
zájem o návštěvu tabuizovaného kdysi kostelíka – zkrátka: s tím se
dalo počítat. V každé obci byly znatelné stopy vylidňování vesnice,
snad až na Rybníky. Dost domů slouží chalupářům. Novou nadějí do
budoucnosti však ve všech obcích námi shlédnutých byla osobnost
starosty! Všichni – bez rozdílu „ukočírovali“ občany rozmanitých
názorů. Jejich dobrou vůli vyjít vstříc jeden druhému nejen o svátcích
– ale i v normálním každodenním zvládání života obce. Tady musíme
pochválit příklad starostu obce Petrovic. Byl „všudepřítomný“! Vesele,
v dobré pohodě se družil se všemi aktéry dějů. Od předškolních dětiček, které byly pasovány na školáky, přes sportovce, kteří závodili
o „Pohár starosty obce“, muzikanty, kterým pokřtil nahraný hudební
nosič atd. nezapomněl vítat staré rodáky. Osobně dohlížel, aby účastníci soutěže v hasičském sportu netrpěli hladem a žízní. Pan starosta
Mirek Vespalec se chová i v rámci své rodiny – společensky vzorně.
Citlivý přístup má i k přestárlým členům své rodiny. Všichni se těšívají
na rodinná setkání – která neodkládají jen na svatby a pohřby. Tak by si
představoval soužití spoluobčanů. Aby soužití se nestalo soužením.
Vůbec na slavnost v Petrovicích nejvíce vzpomínáme. V den svěcení nových obecních symbolů se zde snad stal přímo zázrak. Tolerance
přímo výstavní. V politické reportáži by bylo zmíněno, že do kostela se
kromě pravice dostavila i levice, směs středu a dokonce i lidé bez konfese zaplnili chrám, kde zněla nádherná varhanní hudba. Do posledního
místečka se zájmem, bez únavy se dal obřad svěcení sledovat. Sbor
zpěváků byl na vysoké úrovni – dodatečně chceme pátrat – je-li někým
zachycen ve zvuku. Filmovalo se dost a bylo se na co dívat. Mužná postava brněnského biskupa se skláněla nad vkusnými prapory – doslova
levým i pravým v pokorných rukou funkcionářů. Trpělivě, rytířsky zůstali všichni na místech. Církevní proslovy i obřady neunavovaly svou
stručností nikoho. Připadalo nám, že ta stříška tvořená oběma prapory
k sobě nakloněnými tvoří úkryt symbolického útočiště, kam se budeme
vracet. Po státní hymně u pomníku padlých občanů z obou válek – se
zformoval průvod. Při řízném pochodu místní kapely si - už v civilu
- rázně vykračovali oba „církevní hodnostáři“ do kulturního domu na
slavnostní oběd. K našemu údivu za levný peníz 50 Kč - na výběr dva
chody. Jako v „Jíříkově vidění“ si připadali všichni, kdo se v tento
den ocitli náhodně v Petrovicích. Vesnicí se projížděly bryčky a jako
taxi vozili kohokoliv – buď na obhlídku vesničky, nebo i ke sklípkům
místních vinařů. V Petrovicích jsou umělkyně – hospodyňky. Napekly
posvícenské koláče, která kolemjdoucím nabízela usměvavá děvčata.
Těch koláčů byly snad miliony.
Nedá se ve stručnosti popsat vše, co nás překvapilo. Výstava kronik,
map, fotografií a prodej publikace o historii Petrovic byla vyvrcholením
a svědectvím o připravenosti těch akcí. Výstava na obecním úřadě v bývalé „kulturní jizbě“ se těšila zájmu návštěvníků rodáků. Sjela se jich
úplná záplava. Poznávali se po letech znovu – vzpomínalo se nad fotografiemi. Mnozí z nich se neviděli celá léta. Zde jsme byli nejvíc vděčni
a dojati, že se podařilo mladé rodince manželů magistrů Grunových
– zde v Petrovicích vlastně nových – ukázat Petrovice v novém světle.
Sepsané kapitoly z dějin obce jsme si zakoupili. Chválíme autory, že ve
velice krátkém termínu stačili oslovit kromě profesionálů – historiků i
spoluobčany. Téměř dům od domu pátrali po pamětihodnostech, které
by doplnily zachované kroniky, tiskoviny, církevní a spolkové zápisy.
Dalo jim to zabrat. Dík panu starostovi a jeho zájmu o spolupráci se
dostavil výsledek. Osobností je potřeba! My – staří – budeme moci bez
trpkosti odejít na věčnost. Doufáme, že jsme byli svědky znovuvzkříšení
venkova. Stačí tak málo! Usmívat se na sebe a mít ve své dědince všudypřítomného starostu. Osobnost.
Napsala Věra Holubářová
Chryzantéma organizace Jižní Morava pořádá 20. jubilejní

VÝSTAVU CHRYZANTÉM V IVANČICÍCH

sobota a neděle 22. a 23. října, 9.00 - 17.00 hod., pondělí 24. října
- do 12.00 hod., v sále Besedního domu. Po dobu konání výstavy
je zajištěn prodej chryzantém. Na výstavě lze získat informace o
pěstování chryzantém na zahrádce i v bytě.
Zájezd na výstavu v sobotu 22.10. odjezd autobusem ve 14.00 hod.
od restaurace Blondýna v Mor. Krumlově, dále zastávky město Hotel
Epopej, DPS, Rokytná. Přihlášky v prodejně Tabák Jednoty na nám.
TGM v Mor. Krumlově.
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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 Fr. Veselého u zámku v Moravském Krumlově nabízí zimní pneu v akčních cenách. Otevřeno: po - pá 8.00 - 17.00,
so 8.00 - 12.00 hod. Informace na
tel.: 602 740 825.
koupím
•• přívěsný vozík za os. auto. SMS na
tel.: 732 949 550.
•• komu překáží starý, malý vlek za auto
a daroval, levně prodal či vyměnil by ho
za koňský hnůj. Tel.:724 511 329.
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.
•• VW Golf 3, 1,9 D, r.v. 96, tm. modrý, centrál, alu kola, třídvéř., 85.000
Kč. Tel.: 603 864 300.
•• VW New Beatle, 1,9 D, r.v. 2000,
černý, naj. 84 tis. km, ABS, ESP, 4x
airbag, klima, centrál, nová alu kola
+ pneu, zimní pneu, servis. knížka, 2
klíče, cena: 290 tis. Kč, cena bez alu
kol 260 tis. Kč. Foto zašlu na mail. Tel.:
603 864 300.
•• Renault Megan 5 dv., r.v. 99, max. výbava, 1,6 elegance, 160 tis. Kč, STK 07,
rychlé jednání sleva. Tel.: 515 321 197.
•• Renault Megane 1,4e, r.v. 98,
servo, centrál, airbag, el. okna, naj. 85
tis. km, servis. knížka, 88 tis. Kč. Tel.:
608 347 742.
•• Ford Scorpio, r.v. 98, 2,5 TD, servis. knížka, elektrony, klima, závěs,
vyhřívaná sedadla, 65 tis. Kč. TR.
Tel.: 777 110 111.
•• Ford Escort 1,6i, r.v. 89, okna v el.,
šibr, centrál, červený bez koroze, plně
pojízdný, bez SPZ na přestavbu nebo
ND, dohoda. Tel.: 728 345 668.
•• Fiat Tipo 1,4 ie, r.v. 91, havarovaný na předek, neodhlášený, 10.000
Kč. Tel.: 732 408 071.
•• Fiat 126 P 650E, STK 7/07, cena
dohodou. Tel.: 515 336 080.
•• Š Forman, r.v. 93, 32.000 Kč. Tel.:
515 273 234.
•• Š Forman, r.v. 92, naj. 105 tis. km,
centrál, imobilizér, cena k jednání
24.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 90, naj. 120
tis. km, zelená, nové náplně, pneu,
po GO motoru, cena: 22.000 Kč. Tel.:
777 714 432.
•• Š 1202 sanitka, cena dohodou. Tel.:
732 380 351.
•• Š 120 L, STK 8/06, cena dohodou.
Tel.: 732 756 578.
•• Suzuki DR 600, r.v. 88 v dobrém
stavu, STK 05/07, 39.000 Kč, rychlé
jednání sleva. Tel.: 721 245 411.
•• Jawa 350/639, r.v. 91, STK 7/06,
kot. brz., kufr, 12.000 Kč, pěkný stav.
Tel.: 602 754 516.
•• Jawa 21 s SPZ. Tel.: 605 534 551.
•• ND na Š octavia r.v. 58. Tel.: 604
545 526.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm. + disky,
cena: 1.800 Kč; pneu Good Year
185/70 R13, Ultra Grip, 2 ks, vzorek
3 mm, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• větší množství ND na VW Golf 3.
Tel.: 776 322 231.
•• na Š 100-120 komplet. kola i samostané pneu 155 R14 a 165R13, 200
-500 Kč/ks, hlinik. disky(pavučina)
5,5x13, rozteč 4x100 na Opel, 3.200
Kč. Tel.: 724 537 009.
•• malotraktor DV, vlek, brány, secí
stroj aj. Vše v dobrém stavu. Tel.: 723
543 675.
•• 4 ks dveří na Š 120 LS, r.v. 83. Tel.:
723 484 947.
•• zadní sklo s vyhříváním na Š Favorit, 200 Kč. Tel.: 737 713 696.

•• zimní pneu na Felicii, zn. Matador,
levně. Tel.: 728 264 272.
•• na Š 120 M, čelní i zadní sklo, boční skla, pravé př. světlo, pr. př. blikač.
Cena dohodou. Tel.: 736 608 169.

Byty - nemovitosti

koupím
•• starší RD v MK, částečná rekonstrukce nevadí. Tel.: 723 734 468.
•• stavební pozemek v MK pro výstavbu RD. Tel.: 723 734 468.
•• menší zahradu ( do 400 m2) v MK,
nejlépe v Liškách. Nabídněte. Tel.:
606 184 732.
•• betonovou garáž tzv. skořepinu
v dobrém stavu. Tel.: 732 777 155.
•• garáž nebo pozemek na postavení
garáže v Ivančicích. Tel.: 606 585 715.
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. bud.,
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 4+1 v MK, podsklepeno, garáž,
zahrada, stáří 30 let, 1.875.000 Kč.
Tel.: 603 841 167.
•• RD 3+1 v Dobřínsku, garáž, dvůr, zahrada, 890.000 Kč. Tel.: 515 323 912.
•• RD 2+1 v Oslavanech s předzahrádkou
asi 100 m2, ÚT, IS. Tel.: 546 423 971.
•• velký dům v Tavíkovicích, 2 garáže, 2 dílny, k bydlení i k podnikání.
700 m2. Tel.: 607 944 974.
•• byt 2+1 v Ivančicích. Tel.: 728
009 030.
•• cihlový byt 3+1 v MK, byt v OV,
835.000 Kč. Tel.: 605 370 932.
•• DB 3+1 s garáží v H.Kounicích,
cena dohodou. Tel.: 731 711 837.
•• byt 2 1/2+1 v OV v Brně, plyn,
nová okna, dům zateplen, 3. patro,
výtah, 1.5 mil. Kč. Tel.: 515 322 662.
•• družst. garsonku na Sídlišti v MK,
vnitřní úpravy. Tel.: 603 841 167.
•• garsonku na Sídlišti v MK. Tel.:
732 138 767.
•• DB 3+1 s garáží v MK centru. Tel.:
721 296 452.
hledám pronájem
•• bytu nebo RD kdekoliv, mám 2
děti. Tel.: 721 830 738.
pronajmu
•• menší byt v Oslavanech 2+1. Tel.:
731 386 474.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 604 262 026.
•• byt v Brně studentům nebo pracujícím. Tel.: 602 439 920.
•• přenechám pronájem restaurace
v Ivančicích. Tel.: 736 765 342

Stavba - zahrada

koupím
•• nebo vybourám starší pálené cihly.
Také cihly šamotové. Spěchá! Tel.:
603 172 076.
prodám
•• stavební rozvaděč, zrenovovaný,
dobrý stav. Tel.: 605 726 794.
•• el. řetězovou pilu Black&Decker,
1600W, lišta 30 cm, zánovní, nevh.
dárek, cena doh. Tel.: 568 865 304,
731 039 087.
•• trojradličný pluh. Tel.: 732 438
167, 605 378 622.
•• stropní versalitové desky 60x60,
100 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání 5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• 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.
•• balkon. dveře i se zárubní, dřevěné,
šroubovací 80x220, dveře bílé vnitřní
plné 70 cm, 2x pravé, 1x 70 cm levé,
střešní okno vakuované dvojsklo, dře-

věné, 6 let zabudované 86x86, garáž.
vrata 240x200, obložená palubkou,
zateplená polystyrenem, dvoukřídlá,
hnědá. Tel.: 604 710 758.
•• 2 beton. roury prům. 60 cm, d.1 m, 200
Kč/ks; překlady 120 cm, 15x15, 11 ks, 1
ks/100 Kč; cihly porotherm 35 ks, 25
Kč/ks; hlinik. plechy úžlaby 300 Kč/ks;
kamna Petry, 150 Kč. Tel.: 732 380 351.

Vybavení domácnosti

prodám
•• černou ob. stěnu a tel. stolek, 2.000
Kč. Tel.: 776 322 231.
•• starší gauč, 4 židle, psací stůl,
1dílnou skříň s nástavcem; 50 l hrnec
smalt., dětskou postýlku (nová), 2 ks
košů dvojušák. Tel.: 515 323 891.
•• manželskou dělenou postel s ÚP
a nočními stolky, stáří 8 let, výborný
stav, 2.000 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• pákovou vodovodní baterii, rozteč
15 cm, zár. 4 r. na kartuši, 500 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• plynovou karmu, nová, 1.000 Kč.
Tel.: 515 333 545.

Elektro a elektronika

prodám
•• MT Sony Ericsson T 610, jako
nový, nepoškrábaný, 65 tis. barev,
foťák, nabíječka, bluetooth, infra
port, kalendář, budík, vibrační
zvonění, GPRS, MMS, super stav,
vše v krabici, 2.300 Kč. Tel.: 774
265 504.
•• MT Nokia 3650, foto, video,
mnoho her, velký barevný displej,
karta 16 Mb, 2.000 Kč. Tel.: 731
945 491.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• epilátor Braun silk epil, 2 rychl.,
málo použ., PC 2.500 nyní 800 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• nová lednička, objem 50 l, zn. Philadelphia, PC 4.200, nyní 2.900 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100
otáček, pěkná, 2.200 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• průtok. ohřívač vody, jako nový,
1.200 Kč; 2 ks malých oblých umyvadel zn. Jika, barva béžová, bílá,
400 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• ledničku Calex 270 l, v dobrém,
plně funkčním stavu, 1.400 Kč. Tel.:
728 048 401.
•• el. travní sekačku se sběrným
košem, stáří 3 r. Tel.: 604 710 758.••
automat. pračku Tatramat mini 248,
vrch. plnění, potřeba vyměnit tlak.
spínač vody a membránu, cca 400 Kč,
jinak funkční, nebo na ND, 500 Kč.
MK. Tel.: 723 033 622 do 16 hod.
•• pult. mrazák německé výroby 200 l
v dobrém a plně funkčním stavu, 2.500
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 h.
•• pult. mrazák 120 l, plně funkční,
pěkný, 1.500 Kč. Tel.: 732 608 032.
-šatní skříň, barva alu/javor, š/v/h
90/200/56 z Aska, cena 1.900 Kč.
Ivančice. Tel.:775 311 214.

Vše pro děti

koupím
•• přebalovací pult samostatný nebo
se skříňkou. Tel.: 605 405 959.
•• loutkové divadlo zachovalé. Tel.:
606 570 827.
•• kdo daruje plastovou jídelní židličku a chodítko? Tel.: 607 890 076.
prodám
•• sedačka bezpečnostní za kolo,
nová, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• botičky do vody (možno i jako sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18.
h.•• kočárek pro panenky, málo používaný, 350 Kč; chlapecké kožené
polobotky, málo nošené, vel. 31 a 33,

250 Kč/pár; sport. polohov. kočár, tm.
modrý s potiskem, přehaz. rukojeť,
taška, nánožník, po 1 dítěti, 1.000 Kč.
Tel.: 515 323 365.
•• podzimní a zimní oblečení na chlapečka vel.: 68-80, body, rifle, zim. bundu, kombinézu, oteplené kalhoty, od 20
- 40Kč/ks. Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• podzimní a zimní oblečení na holčičku 2-3 roky, i boty, levně. Ivančice.
Tel.: 607 890 076.
•• dětskou motorku na aku baterie zn.
Peg-Perego, velký model, super stav,
2.900 Kč. Tel.: 777 219 853.
•• dětskou autosedačku Cam 0-13 kg
se stříškou, otočná rukojeť + přebal.
pult, zár. do 7/06. Tel.: 777 826 996.
•• modré povlečení do dětské postýlky a odsavačku mat. mléka Baby
Nova, Ivančice. Tel.: 607 890 076.
•• knihy Výživa kojenců, 80 Kč; Vaříme dětem, 150 Kč. Tel.: 607 890 076.
•• kočár, béžová 3-komb., nafuk. kola,
taška, síťka, peřinky, nepromokavý
potah, záruka do 2/06, perfekt. stav,
Ivančice, 3.000 Kč. Tel.: 732 630 253.
•• kočár 3-komb. zn. Knorr, b. 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 2.500 Kč. Tel.: 721 296 452.
•• sklád. postýlka do tašky zn. Hauck, matrace, jako nová, ideální na cesty. PC 3.800
Kč, NC 1.800 Kč. Tel.: 721 296 452.

Zvířata

koupím
•• andulky, korely, kanáry aj. exot. ptactvo, papoušky na ruční dokrm. i dokrmená. Platba hotově. Tel.: 603 841 097.
prodám
•• prase, 6.500 Kč, selata na dokrmení, večer. Tel.: 602 849 776.
•• středoasijský pastev. pes, skvělý
hlídač, zadám pěkná štěňata bez PP, po
rodičích s PP, oba možno vidět, barva
světle a tm. plavá s bílým malováním,
budou očkov., odčerv., odběr po 15.10,
3.500 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• ovce sufolk, 6 ovcí, st. 7 a 8 let, na
zabití i chov, 1.500 Kč/ks; letošní beránky, 1.500 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• německý ovčák, štěňata s PP po
výborných rodičích RTG 0/0, super
povaha. Tel.: 603 546 021.
•• pudl trpasličí, černý, PP, 4 měs.,
očkovaný, odčervený, čipovaný,
4.500 Kč. Tel.: 721 676 858.
•• štěňata ši-tsu, sheltie, oba s PP,
odběr konec října, na výstavu a chov.
Tel.: 383 396 535.
•• poníka, hřebec černé barvy, cena
doh., velmi spěchá. Tel.: 731 870 375.
•• border kolie, černobílé štěně
bez PP, pejsek po rodičích s PP, vh.
k pasení i k jiným sportům, 2.000 Kč.
Tel.: 731 254 710.
•• kobylu 15 let, hodná, dobře jezditelná, pro děti, 15.000 Kč, dohoda
možná. Tel.: 728 803 732.
•• bígl, 4 měs. fenka s PP, po výborných
rodičích, 5.000 Kč. Tel.: 605 432 773.
•• papoušek senegálský oranžovobřichý, bez určení pohlaví, stáří 5
let, 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• bezpečnostní přepravní klec na psa,
pochrom., 105x75x70, 2.800 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
daruji
•• 4 koťata, zrzavé, černé, černobílé a
mourovaté. Tel.: 608 266 705.
•• tmavé kotě. Tel.: 568 865 304.
•• 3 vodní želvy, 1 samec, jednotlivě i
dohromady, spěchá, nemám na ně čas.
Rokytná. Tel.: 724 511 329 i SMS.
•• koťata, Ivančice. Tel.: 546 452 838.

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.
•• Zveme Vás do VOŇAVÉHO
KRÁMKU s více jak 100 druhy vysoce kvalitního koření za velmi příznivé ceny, panenské olivové oleje,
balsamikové octy, olivy, kořenky
a další. Provozní doba: Po - Pá
8 - 16.45 hodin, SO 7 - 11 hodin.
Růžová 39 (nádvoří Knížecího
domu), Moravský Krumlov.
•• Bankovní půjčky od 20.000 do
75.000 Kč pro důchodce, zaměstnané a OSVČ. Splátka již od 720 Kč/
měsíčně. Tel.: 515 323 222, 737 324
020, p.Čemerková po 16.00 hod.
•• Bankovní i nebankovní půjčky,
rychlé vyřízení. Tel.: 731 464 161.
•• Půjčíme všem! První úvěrový
hypermarket v ČR s geniálním
systémem úvěrování 1+3! Jinam
už nemusíte! Hypoteční úvěry, hotovostní úvěry, americká hypotéka,
podnikatelské úvěry, nebankovní
sektor, euro invest, slevová karta.
Tel.: 728 977 236.
•• Potřebujete půjčit peníze a banka
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nejschvalovanější hotovostní půjčky
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.

Různé
•• Nabízíme dubové ekobrikety a
dubové odřezky. Doprava zajištěna.
Dále nabízíme mozaikové i klasické
parkety. Vše přímo od výrobce.
Tel.: 777 605 260.
•• Jezdím na 2 směny do Brna, prosím, máte někdo volné místo v autě?
Nástup možný v Ivančicích, MK. Tel.:
721 698 702, 607 856 507 po 18 h.
prodám
•• 2 ks motocykl. kol, obutá, rozměr
3,25x16, dřevěný dvoják, v. 2 m, 6 příček;
jízdní kolo skládací. Tel.: 515 336 601.
•• kolečkové brusle vel.: 37-38, 300
Kč/pár. Tel.: 775 356 273.
•• brambory na uskladnění, MK.
Tel.: 605 904 681.
•• 4-litrové sklenice. Tel.: 605 534 551.
•• soustruž. nože + příslušenství. Tel.:
777 648 897.
•• horské kolo, chybí zadní kolo, zad.
přesmykač, levá klika, rok jeté, 800
Kč. Tel.: 608 056 345.
•• 2 kola k motocyklu 3,25x16 obutá;
vál kovový se sedačkou cca 1m vh.
k Teře, Vari. Tel.: 515 336 601.
•• obrazy F.Šindeláře z 30. let. Tel.:
721 134 011 po 18 hod.
•• kufříkový psací stroj zn. Consul;
fotoaparát Flexareta Iva s adapterem na
kinofilm; moderní gramofon se 2 reprobednami. Tel.: 723 940 786 po 18 h.
•• hnědý kožich, nový, vel.: 44. Tel.:
606 809 746.
•• 7 demižónů 10-50 l, opletené i neopletené, levně. Tel.: 777 346 453.
•• 4 ks dýně velké, oranžové, vh.
ke kuch. úpravě, velmi levně, nutno
odvézt. Menší okrasné tykve, různobarevné druhy, k dekoraci a aranžování, 5
Kč/ks. Jen SMS na tel.: 728 870 164.
•• polohovací kosmet. lehátko, 2.000
Kč, polohovací kosmet. křeslo na kolečkách, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.

Hobby

•• Prosím někoho, kdo by mi půjčil
koně na Hubertovu jízdu někdy koncem
října, zkušenosti mám, důvody vysvětlím. Jen SMS na tel.: 724 195 057.
•• Hledám 1-2 dívky na práci u koní.
Za 3 hod. práce - 1 hod. ježdění, Ivančice-Němčice. Tel.: 608 444 388.
prodám
•• kytaru i s pouzdrem, vh. pro děti.

Tel.: 604 256 183, 515 322 523 večer.
•• fotoaparát Praktica VLC 2 obj. Tessar 2,8/50, 1.000 Kč; fotoap. Exa 1C
obj. Pentacon 1,8/50, 700 Kč; fotoap.
Zenit obj. Helios 2/58, 300 Kč; objektiv
Pentacon elektric 2,8/29, 800 Kč; film.
kameru Quarz - zoom DS8 3 obj Meteor
1,8/9 –38+3 filtry, 800 Kč; Různé přísluš.,
oboustranná leštička 30x40 cm, zvětšovací přístroj Opemus 2a. Tel.: 604 773 837.
•• golf. hole, červené s červeným potahem, dvojkolečka. 600 Kč. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. hod.
•• ouška na vašeho koně, podle vašeho požadavku, zašlu za 150-200 Kč.
Tel.: 603 578 021.

Seznámení

•• Hledám upřímnou, štíhlou, hezkou
dívku, nekuřačku 22-32 let, se srdcem
na správném místě. Jsem 30/190, nekuřák, štíhlé, sportovní postavy. Ivančice a okolí. Tel.: 723 924 262.
•• Muž 33/182, nekuřák, abstinent,
bez závazku, hledá dívku 26-33 let,
upřímnou, tolerantní, abstinentku,
nekuřačku, dítě není překážkou, okolí
MK. Tel.: 607 850 772.
•• Rozvedený muž, nekuřák 46/174/
75 hledá vh. protějšek k seznámení.
SMS na tel.: 731 925 682.
•• muž 49 let hledá ženu k erotickým
schůzkám v dopol. hod., diskrétně.
Piš SMS, zavolám. Tel.: 723 250 184.
•• Hledám dívku pro hezké přátelství
z Ivančic a okolí, neváhej a piš. Tel.:
605 904 681.
•• Muž 29/85/175, kuřák, abstinent
bez záv., hledá ženu 24-28 let, upřímnou a tolerantní, vážný vztah, okolí
Ivančic a Rosic. Tel.: 723 721 892.
•• Studuješ a čekáš na každou korunu od
rodičů? Chceš to změnit? Tak napiš 40-ti
letému, štíhlé postavy. Hledám dívku
k intimním schůzkám. Tel.: 604 579 615.

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.
•• Přijmu větší počet zedníků na stavbu RD, ihned. Tel.: 728 009 030.
•• Inval. důchodkyně hledá práci na
zkrácený úvazek, MK a okolí. Tel.:
775 356 273.
•• Hledám zaměstnání na max. 6 hod.
denně, Ivančicko, praxe v účetnictví,
přijmu jakoukoliv seriózní nabídku.
Tel.: 723 635 939.
•• Student VŠ hledá brigádu na pá a
so, možno i doučování M, AJ po domluvě i jiné. Tel.: 724 755 876.
•• Nabízím práci na statku na Vysočině osamělému, zdatnému důchodci.
Ubytování zdarma. Nutná láska ke
zvířatům. Tel.: 605 401 887.
•• Amatérský fotograf hledá dívky
a ženy k fotografování, dlouhodobá
spolupráce, fin. výpomoc, vh. i pro
studentky, upřednostním dlouhé vlasy. Tel.: 732 180 721.
•• Hledám paní k dětem a výpomoc
v domácnosti. Věk od 30-ti let, vlastní
auto nutné, nejlépe paní časově nezávislá. Tel.: 607 615 931.
•• Přijmu do prodejny květin v Ivančicích vyučenou vazačku, zahradnici.
Tel.: 546 434 045 i zázn.,777 272 628.
•• Hledám brigádu, výpomoc, rozvoz
obědů apod. Na 4-6 hod. denně. Jsem
na MD. Tel.: 724 770 605.

Výzva

•• P. Myšíku, vraťte 9.500 Kč!

Poděkování

• městu Moravský Krumlov za finanční podporu, rakšické mládeži a všem,
kteří jakýmkoli způsobem pomohli
při organizaci tradičních Václavských
hodů v Rakšicích.
Jiří Stix
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Cesta Lucie Kovaříkové Otevření nových cyklistických stezek
míjena. Pochopitelně jsem se která se účastnila slavnostního
na kole kolem světa
snažil otevření cyklotras oživit otevření na zámku v Oslavanech.
Při slavnostním otevírání cyklotras v Oslavanech jsme si nemohli
nechat ujít příležitost a zeptat se na dojmy z cesty kolem světa na kolech, která Lucii Kovaříkové a Michalu Jonovi trvala tři roky.
Lucie, povězte nám, jak to všechno začalo? „Společně s Michalem
Jonem jsme jezdili na kole od té doby, co se známe, což bylo od
roku 1993. Léto jsme trávili na kole po celé Evropě. Plánovali jsme
si, které země bychom mohli na kole navštívit a jednoho dne jsme
zjistili, že bychom to jen přes prázdniny nestačili do konce života.
Proto jsme naplánovali jednu velkou trasu přes všechny kontinenty.
Vyrazili jsme v roce 2002 z Prahy.“
Jakým směrem jste se na svém počátku vydali? „Na sever. Navštívili
jsme Skandinávii, kde jsme byli již předtím. Skandinávii máme moc
rádi a řekli jsme si, že ji nemůžeme vynechat. Splnili jsme si jeden veliký sen, kdy jsme v Grónsku najezdili první české cyklokilometry a ač
se to nezdá, tak v místech, kde jsme byli, se jezdit dá. Jsou tam prašné
cesty a to byl jeden z velikých zážitků, vidět tu neporušenou přírodu.
Poté jsme to vzali napříč Ruskem k jezeru Bajkal. Rusko pro nás bylo
veliká neznámá, ale byli jsme nadšení z toho, jak nás tam přijímali lidé.
Další putování bylo přes Mongolsko a poušť Gobi.“
Máte nějaké negativní vzpomínky? „To se tak nedá říci. V Gobi
jsme si celkem sáhli na dno sil, dlouhé kilometry jsme museli kola
tlačit, protože se v hlubokém písku a přes duny nedalo jet. Na druhou stranu rádi vzpomínáme na fantastické lidi. Pozvali nás domů,
pohostili nás a ochutnali jsme i koně. Cesta pokračovala přes Čínu.
Na Čínu nemáme hezké vzpomínky, protože tam nás zatkli na třicet
hodin a to proto, že jsme vstoupili do zóny zakázané pro cizince.
Chtěli vysokou pokutu, na kterou jsme neměli. Podařilo se nám
výši usmlouvat na 25 dolarů a poté jsme museli 500 kilometrů do
Pekingu autobusem. Takže negativní zážitek.“
Kde se vám naopak líbilo? „Jižní Korea a Japonsko jsou obě krásné
země plné památek a krásné přírody. Na to máme hezkou vzpomínku,
byli jsme tam v prosinci a lednu a při sjezdu z hor u Nagana do horského sedla asi 8 kilometrů nám cesta trvala přes dvě hodiny po čerstvě
napadaném prašanu, takže jsme byli více na zemi než kole. Potom
následovala Austrálie, kterou jsme přejeli od západu na východ. Pro
Evropana něco exotického. Zde za námi začala hořet buš, tak jsme ujížděli, co to dalo. Nechápu, jak jsem mohla dvě hodiny šlapat rychlostí
třicet kilometrů v hodině. Pokud člověku hoří za zadkem, tak se v něm
vezme ohromná síla. Poté následovalo souostroví Fidži, takový malý
ráj na zemi a přelet do Jižní Ameriky.“
Lucie, Vaše vyprávění je opravdu zajímavé. A co nějaký rekord,
byl? „Od rovníku v Ekvádoru jsme jeli přes Andy. Andy jsou asi
nejkrásnější pohoří, které jsme viděli a přejeli jsme je celkem třikrát.
Také jsme tam udělali výškový rekord ve výšce přes 4000 metrů nad
mořem. V Bolívii máme zase zážitek z přejezdu solného jezera, kde
jsme našlapali 80 kilometrů po soli. Cesta pokračovala podél pobřeží
až k Ohňové zemi. Odtud jsme se přeplavili do Antarktidy, opět malý
sen, který jsme si splnili, protože tyto ledové kraje nás přitahují. Nádherná nedotknutá příroda, která, tak doufám, i dlouho zůstane. Tam
jsme najeli jen symbolicky pár kilometrů. Pokračovali jsme zpět do
Jižní Ameriky, a po východním pobřeží Argentiny na sever. Zde jsme
si řekli, že Jižní Amerika je tak krásná, že jsme udělali zajížďku na
Brazilsko Argentinské pomezí.“
Máte nějaký mimořádný zážitek? Samozřejmě Severní Amerika. Projeli jsme Mexiko a přes USA a Kanadu na Aljašku. Kanada je nádherná
země, viděli jsme tu polární záři a několik medvědů, kteří před námi
naštěstí utekli. Byli jsme tu na podzim, což je pastva pro oči. Odtud jsme
pokračovali do Jihoafrické republiky, kde jsme strávili dva měsíce a dál
přes Afriku na Gibraltar. Zde jsme si mysleli, že jsme doma a bude to
už jen pohodička, ale zima byla chladná a dlouhá s množstvím sněhu.
Nakonec jsme to zvládli a 24. dubna jsme překročili naši hranici a přes
Brno jsme se vrátili do Prahy.“
/jak/

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

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 23. října od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren Přibice.

V RÁMCI
EDICE ZRCADLO
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Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

foto: jak

/Oslavany/ V Oslavanech na
zámku 28. září oslavovali, ale
ne den státnosti, nýbrž otevírání
dvou nových cyklistických stezek. Jak tento cyklistický svátek

prožíval hlavní organizátor místostarosta Oslavan Miloš Musil:
„Mám stále pocit, že oblast
na jihozápad od Brna, co se týká
cyklotras a turistiky, je stále opo-

Ve dnech 21. a 22. září navštívila oslavanskou radnici delegace
města Schkeuditz ležícího 16 kilometrů západně od Lipska. Město
má 25 tisíc obyvatel, je spojeno
tramvají s Lipskem a v katastru
města je v provozu velké mezinárodní letiště, které je ještě
stále ve výstavbě a po dokončení
bude stejně velké jako největší
evropské letiště ve Frankfurtu
nad Mohanem. Nedaleko města
je Schkeuditzer Kreutz, velká
dálniční křižovatka spojující Německo ve směru východ – západ
a sever – jih.
Návštěva šestičlenné delegace
byla vyústěním několik let trvajícího dialogu mezi představiteli
obou měst. S iniciativou přišli
před pěti lety trenéři atletiky
města Schkeuditz. Navštívili tehdejšího starostu s návrhem uzavření partnerství mezi městy,
protože v té době již trvalo více
než dvacetileté partnerství mezi
atletickými oddíly Schkeuditz
a Oslavany. Atleti se setkávají
pravidelně od roku 1980 na
přátelských utkáních vždy jeden
rok v Oslavanech a další rok ve
Schkeuditzu. Za tu dobu již vznikla osobní přátelství jak mezi
činovníky atletiky, tak mezi mladými atlety. Na schkeuditzké
radnici se setkala iniciativa atletů
s porozuměním a v roce 2002
se setkal při utkání v Německu

oslavanský místostarosta Musil
(jinak předseda oddílu atletiky TJ
Oslavany) s tehdejším starostou
Blechschmidtem a předběžně se
dohodli na budoucí spolupráci.
Do toho však přišly v Německu
volby a vše začalo znovu s novým starostou Enkem.
Při utkání atletů ve Schkeuditzu
v loňském roce byla dohodnuta
návštěva delegace schkeuditzké
radnice v Oslavanech v roce
2005. Do Oslavan přijeli pan
Dressler, radní, paní Zenkerová,
tajemnice městského úřadu, paní
Gründligová,vedoucí sekretariátu
starosty, pan Fischer, pracovník
úřadu pověřený partnerstvím s městy, pan Lindner, trenér atletiky a
delegaci vedl za onemocnělého
starostu pan Heumos, místostarosta města Schkeuditz. Delegace
si krátce prohlédla Oslavany, navštívila základní školu a prohlédla
si zámek a muzea. Večer se sešla německá delegace v salonku
zámecké restaurace k neformální
diskusi se zastupiteli města Oslavan. Na otázku zda nejsou čtyř
a půl tisícové Oslavany příliš
malým partnerem pro pětadvaceti
tisícové Schkeuditz odpověděl
místostarosta Heumos: „Není
důležitá velikost měst. Důležité
je, že sportovci obou měst udržují
již čtvrt století přátelské vztahy
a že hodně občanů obou měst se
vzájemně poznalo. Tento impuls

nějakou akcí. Jako nejlepší cesta
k tomu mě připadlo pozvat lidi,
kteří jsou k tomu nejvíce povolaní. Jde o Lucii Kovaříkovou
a Michala Jona, kteří na kolech
objeli svět. Jsem moc rád, že se
aktivně zúčastnili dnešního otevírání, a to bude pro naše cyklotrasy nejlepší reklama. Musím
říci, že na to jaké bylo počasí, tak
účast byla obrovská. Myslel jsem,
že to skončí úplným fiaskem,
protože včera celý den pršelo.
Z Velké Bíteše přijelo téměř 40
lidí, ostatní se přidali z Ivančic
a okolí. Takže na Templářskou
trasu vyjelo téměř 80 cyklistů.“
A jak dodal cesta proběhla dobře bez větších komplikací. Přímo
v terénu se ještě ukázaly drobné
nedostatky ve značení. „Na dnešní otvírání cyklostezek jsme byli
v Moravském Krumlově přizváni
jako jeden ze dvou dílčích startů
a konečný cíl cyklostezky číslo
5170 Velká Bíteš - Moravský
Krumlov. Bohužel na start se
nikdo nedostavil, což podle mně
zapříčinilo hlavně počasí. Já jsem
ale optimistkou, a doufám, že
někdo přijede později,“ uvedla
místostarostka Marie Valachová,

„Za ty tři roky cestování kolem světa bylo těch projetých
cyklotras a cyklostezek samozřejmě hodně. Namátkou Austrálie,
USA, Kanada nebo také západní
Evropa. Když jsme se vrátili
zpátky k nám, tak jsme zjistili, že
už je hodně těch žlutých tabulek
se symbolem kola označujících
cyklostezky, než jich bylo předtím, což je úplně nádherné. Je
vidět, že se v tomto směru začalo
hodně dělat. V tom prvopočátku
to je sice pro cykloturisty, ale
podpoří to celý region a ne jen
lidi, co jezdí na kole. Profitují na
tom restaurace, ubytovací zařízení, kavárničky a vinařské uličky
a samozřejmě muzea jako třeba
zrovna tady v Oslavanech. To je
velkým lákadlem pro víkendové
výlety,“ rozdělil se o své pocity
Michal Jon, jenž objel svět na
kole společně se svou partnerkou
Lucií Kovaříkovou. Přestřižením
pásky otevřeli tématickou Templářskou trasu. Jak dále Michal
Jon dodal: „Beseda s lidmi byla
výborná, dotazů bylo hodně a
vydrželi jsme vyprávět tři hodiny.
Návštěvníky naše zážitky hodně
zajímaly“.
/jak/

Oslavany mají partnerské město v Německu

V katalogu naleznete:
Abecední seznam firem
Oborový seznam firem
Úplné kontakty vč. e-mailů a www
Provozní a pracovní doby
Činnosti jednotlivých firem
Barevné vizitky s kalendářem
Slevové kupony na zboží a služby
Důležité informace z regionu
Informace o mikroregionech
Celoroční kalendář na rok 2006
Plošné prezentace firem
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Redakce Zrcadla
Růžová 39
Moravský Krumlov
tel.: 515 321 099
mobil: 777 769814

ZAREGISTRUJTE VAŠI FIRMU - OD 300 Kč (bez DPH)
KATALOG FIREM JE VÍCE JAK TELEFONNÍ SEZNAM

foto: jak

pro partnerství mezi městy je o
to cennější, že vzešel od občanů
obou partnerských měst“.
Při rozloučení u starosty města
vyjádřili němečtí hosté své pocity, se kterými se vrací domů.
Projevili spokojenost s návštěvou
a konstatovali, že byla dobrým
základem pro další úzkou spolupráci mezi oběma městy. Před
odjezdem bylo podepsáno starostou Oslavan Aldorfem a místostarostou Schkeuditzu Heumosem
memorandum o vzájemné partnerské spolupráci mezi oběma
městy. Oslavanští se podívají do
Schkeuditzu v příštím roce hned
dvakrát. V květnu odjedou atleti

k tradičnímu utkání a v červnu
v rámci oslav 1025 let od založení Schkeuditz je pozvána
k návštěvě oficiální delegace
města. Zde bude příležitost setkat se i s delegacemi dalších
partnerských měst hostitelského
města. Při tomto setkání dojde
k podpisu partnerské smlouvy,
ve které budou vyprecizovány
oblasti konkrétní spolupráce mezi
městy. Naskýtá se také možnost
navázání kontaktů s partnerskými městy Schkeuditz: francouzkým Willefranche – sur SaOne
z kraje Bojolais a německými
městy Bühl (Bádensko) a Seelze
(Hannoversko).
Miloš Musil

