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O výrobě bioetanolu
stále není rozhodnuto
/Miroslav/ Konečné rozhodnutí o lokalitě, kde bude stát nový závod
na výrobu bioetanolu, zatím nepadlo. Jednou z uvažovaných lokalit je
i Miroslavsko. Podle slov Petra Skácela z pražské společnosti zajišťující smlouvy se zemědělci na dodávku suroviny, skončila posledního
října pomyslná lhůta pro zemědělské prvovýrobce z regionu, kteří měli
možnost za výhodných podmínek dlouhodobě dodávat své obiloviny
do výrobního závodu na bioetanol. Protože zatím nebylo dosaženo
potřebného množství 150 tisíc tun obilovin ročně na nutný provoz
předpokládaného závodu, rozhodnutí se odložilo na příští rok. „Stále
pokračujeme v nasmlouvávání dodávek od zemědělců a hledáme cesty,
jak zajistit nutnou surovinu pro výrobní závod. Zemědělští prvovýrobci, kteří s námi již smlouvy uzavřeli, budou zvýhodněni. Další zájemce
přijímáme, ale nebudou mít tak výhodné podmínky. Také jsme rozšířili
okruh spádové oblasti. V současnosti budeme vyhodnocovat nabídky
a zajišťovat dodávky od roku 2007. Z dosavadních jednání vyplývá,
že záměr v této oblasti by mohl být životaschopný. Rozhodnutí, zda se
bude stavět závod na Miroslavsku, padne v lednu příštího roku,“ uvedl
Petr Skácel. Přitom Znojemsko jako takové nabízí dostatečné množství
obilovin pro provoz komplexu. Je ovšem s podivem, že zemědělci, stále
naříkající na ceny ve výkupu, nevyužívají nabízenou možnost dlouhodobých dodávek za výhodnější ceny. Zřejmě na tom nejsou tak špatně,
jak proklamují. Byla by velká škoda, kdyby investor zvolil jinou, pro
něj výhodnější lokalitu a náš, ne zrovna prosperující region, by přišel
o významné investice a možnou druhotnou zaměstnanost.
/mask/

Ptačí chřipka děsí lidi – zatím zbytečně
/Region/ V médiích často proklamovaná hrozba z pandemie
ptačí chřipky děsí občany v celé
republice. V této otázce existuje
celá řada nezodpovězených otázek. Jak je tomu ale ve skutečnosti? Jak je na tom náš region?
Obecně platí, že v případě pandemie jsou nejohroženějšími skupinami senioři nad 60 let věku,
lidé s oběhovými a srdečními
potížemi, oslabení lidé v produktivním věku a děti s oslabenou
imunitou. Je fakt, že zatím nebyl
vyvinut a klinicky ověřen účinný lék proti viru ptačí chřipky.
Současná zdravotnická opatření
se soustředí na očkovací sérum
proti viru lidské chřipky, které
by mohlo zvýšit obranyschopnost
organizmu vůči ptačí chřipce. Například podle vyjádření některých
imunologů se doporučuje očkovat
děti od věku šesti měsíců do 15 let
pouze v případě snížené imunity
po dohodě s dětským lékařem.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Nečetla jsem článek v MF
dnes, týkající se přidělení ulic
v předměstích Ivančic, ke kterému se následně vyjádřil starosta
města MUDr. Adam. Poněvadž
bydlím v části Alexovice, které
se tyto změny týkají, ráda bych
vyjádřila svůj názor.
Přidělení ulice a s tím související změny dokladů nám sice
zkomplikovaly život, neboť jedné příslušnici naší rodiny je již
93 roků, další členka rodiny je
vozíčkářka. Protože jsem se
v Alexovicích narodila, dobře
znám a chápu důvody, pro které
zastupitelstvo k pojmenování
ulic a přidělení orientačních čísel přistoupilo. Popisná čísla se
přidělují novostavbě dle pořadí
stavby a v ulici tak následovaly

řadové číslice vedle sebe. Popisná čísla byla různě zpřeházena
a tak hledat adresu nového občana, který nebyl v místě dostatečně
znám, bylo složité. V praxi jste
museli znát spoustu informací
o člověku, jehož hledáte. Například, jak se jmenovala dotyčná
za svobodna, nebo koho si to
hledaný vzal, jak se jmenují, jak
staré jsou jejich děti apod.
Pojmenováním ulic a přidělením orientačních čísel se naše
předměstí zařadí mezi civilizovaná místa, kde již snadno najdete
adresáta, aniž o něm musíte znát
spoustu osobních údajů. Kdyby
už byly rozmístěny místní tabule
s označením ulic a tabulky s orientačními čísly, již by to bylo
zcela v pořádku.

Aby pro občany vyřizování nových občanských průkazů bylo co
nejjednodušší, úřadovali v každé
místní části po dva dny pracovníci příslušného odboru. Imobilním
osobám bylo přislíbeno dodání
nového OP až domů.
Kdyby kritik této akce znal
skutečnou situaci v orientaci
na předměstích Alexovice,
Letkovice, Němčice, těžko by
ji považoval za zbytečný a neúčelný počin. Je tedy zvláštní, že
se takto vyjádřil bývalý starosta
města, který, jak se domnívám,
daný stav dobře zná.
A abych byla úplně upřímná:
Názvy ulic vycházejí z místně
užívaných názvů a zní mi malebně.
Dagmar Kučerová, Alexovice

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
2+kk 54m - 3+kk 67m
OSLAVANY
balkon, sklep, vlastní kotel
2

2

DOKONČENÍ A 06/06 1 021 380,- až 1 311 960,- Kč + 5% DPH

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STAVBĚ • 5.11. 10 - 16 HODIN

prodáno, rezervováno 12 bytů • hypotéční úvěr - od 0% akontace - splátky od 4.600,- Kč/měs.

ARCHING GROUP CZ a.s. • tel.: 608 730 397, 549 211 396

foto: mask

„V souvislosti s obavou z ptačí
chřipky jsme zaznamenali zvýšený
zájem o chřipkové vakcíny a antivirotika. Vakcíny nemáme již od
poloviny října. Slíbenou dodávku
od dodavatele máme obdržet do
tří týdnů. Je nutno uvědomit si,
že vakcína je vázaná na lékařský
předpis. Počet námi objednaných
vakcín přesahuje dvojnásobek
toho, co máme do dnešního dne
zamluveno,“ sdělila lékárnice
Hana Bauerová z Miroslavi.
Podobná situace je i v jiných lékárnách celého regionu.
Vir ptačí chřipky postihuje zejména ptáky a drůbež, ale může
být přenosný i na člověka, i když
by šlo o výjimečnou situaci. Obava může být snad jen v tom, že
by mohl likvidovat drůbež. Lidé
drůbež nepřestali kupovat, ale
podle Státní veterinární správy
k tomu také není důvod. Byla již
provedena různá opatření, jak co
nejvíce zamezit šíření nemoci
mezi ptáky. Jak jsou na tom právě
chovatelé drůbeže jsme zjišťovali
v blízkém regionu.
„V naší drůbežárně máme 54
tisíc nosnic, které jsou chovány
v zavřených prostorách a klecích
dle norem EU. Takže ke kontaktu
s volně žijícím ptactvem nemůže
dojít, to znamená ani krmením
a vodou. Obavu samozřejmě

máme, ale jako velkochov běžně
podléháme přísným pravidlům,
které v této době jsou ještě
zpřísněna. Je přísný zákaz vstupu
cizím osobám, častěji nás navštěvuje veterinář, provedli jsme průjezdovou desinfekci. Zaměstnanci, kteří pracují s drůbeží, nesmí
doma chovat žádnou hrabavou
nebo vodní drůbež a exotické
ptactvo. Na základě těchto opatření můžeme svým zákazníkům
garantovat nezávadnost vajec,
která prodáváme v podnikové
prodejně a i distribujeme do prodejní sítě. ,“ sdělila vedoucí provozu drůbežárny v Miroslavi.
„V chovu máme šest tisíc
kusů chovných kachen a kačerů.
Charakter naší výroby není určen
pro konečného zákazníka, ale
líhneme jednodenní kachňátka,
která dodáváme do výkrmen. Náš
chov je pod stálým celoročním
veterinárním dohledem. Provedli
jsme celou řadu opatření, jedním
z mnoha je například zamezení
vstupu pro cizí osoby, a pro personál vstupní desinfekci vápnem.
U náhodně vybraných kusů drůbeže je odebírána krev na zjištění
zdravotního stavu. V platnosti
jsou mimořádná opatření zabraňující nákaze. Podle mého názoru
jsou opatření důkladná a není se
čeho obávat. Za naši líheň mohu

konstatovat, že jsme udělali maximum,“ sdělila Zdeňka Čeperová, vedoucí farmy vodní drůbeže
Rybářství Velké Meziříčí, závod
Moravský Krumlov - Slatiny.
Podle současného stavu lze
hodnotit, že situace je pod kontrolou a byla provedena preventivní
opatření k zamezení hromadného
nakažení lidí i drůbeže. Z toho
vyplývá, že není prozatím důvod
něčeho se bát a předčasně propadat panice.
Ale vraťme se trochu do historie. V mnohých kronikách měst
a obcí jsou záznamy o epidemiích, zvláště pak o strašlivém
moru v Čechách a na Moravě,
který řádil kolem roku 1680. Nakažených se všichni stranili. Ti,
co se o nemocné starali, byli však
většinou mezi těmi, co přežili, a
to díky vytvořené imunitě, kterou
získali při styku s nakaženými.
Přitom jejich domy byly stejně
jako domy infikovaných označeny. K novému a překvapujícímu
závěru došli někteří historikové.
Mezi těmi, co se nenakazili, byli
ve velké míře ti, co holdovali
pivu a vínu. Tím ovšem nechci
spoluobčany nabádat k tomu,
aby chodili posilovat imunitu do
hospod a restauračních zařízení.
I když deci vína nebo slza meruňkovice po ránu neuškodí. /mask/
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Předávají obecní byty
/Horní Dunajovice/ Celkem čtyři nové malometrážní byty v těchto
dnech dostávají své první nájemníky v Horních Dunajovicích. Cílem
adaptace nevyužitých prostor ve zdravotním středisku je podpora rodin
s malými dětmi. „Zastupitelstvo naší obce se shodlo v tom, že je potřeba vybudovat zázemí pro mladé rodiny, alespoň na přechodnou dobu,
aby se mohli zabydlet. S tímto souvisí další záležitost a to udržení
školy v naší obci. Protože obec bez školy není nic. V letošním roce je
už počet dětí na hranici a neradi bychom žádali o výjimku. Proto došlo k tomu, že jsme původní budovu zdravotního střediska adaptovali
na byty. Obvodního lékaře jsme přestěhovali i s ostatními službami
na levou stranu a v uvolněných prostorách vybudovali čtyři byty. Jde
o dvě garsonky a dva 1+KK. Oslovili jsme zájemce o byty, aby se
přihlásili s tím, že budeme preferovat mladé rodiny s dětmi. To se nám
podařilo a dnes jsou byty přiděleny, jedna rodina s dvěma dětma je
už nastěhována. Takže záměr se nám podařil. Jak s byty i se školou,“
informovat jeden ze zastupitelů Jan Daňhel. Jak dále dodal, byty byly
rekonstruovány zhruba v hodnotě 300 tisíc korun na jeden byt, s tím,
že hodně prací bylo provedeno svépomocí. Tím se snížily náklady
na adaptaci. Byty jsou připraveny a budou se předávat.
/mask/

foto: mask

U příležitosti ukončení rekultivace skládky Lerch v Moravském
Krumlově jsme se zeptali ministra životního prostředí Libora Ambroska.
Pane ministře, dnes jste zasadil lípu. Mnohým by se zdálo, že jste v sázení stromků zdatný lesní dělník. Vedete si soukromou evidenci, kolik
jste již takto zasadil stromů? (upřímný smích) Já se přiznám, že si evidenci nevedu, ale faktem je, že seznam by to byl dlouhý. Ale počítám,
že jich bude několik desítek. Byl by to takový malý lesík. Tento týden
mě čeká ještě symbolická výsadba několika stromů na stém kilometru
dálnice na Podblanicku.
/mask/

M sport

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

KO M P L E T N Í
LY Ž A Ř S K Á
A H O K E J OV Á
VÝSTROJ

ZIMNÍ BUNDY

ALPINE PRO, KAPPA, S.A.M. ...

Vážení inzerenti,

využijte předvánočních vydání
Zrcadla k podpoře Vašich
obchodních aktivit.

Rekultivace skládky Lerch zdárně dokončena
/Moravský Krumlov/ Slunné
pondělní odpoledne patřilo velmi
významné události. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek
přijel do Moravského Krumlova
slavnostně ukončit rekultivaci
skládky Lerch. Společně se starostou Bartolomějem Pitlachem
se chopili rýčů a zasadili dvě lípy.
„Chtěl bych dnes společně se
starostou města vysazením stromu slavnostně ukončit rekultivaci
skládky. Je to jedna z nejvýznamějších akcí na okrese Znojmo
v oblasti odpadového hospodářství. Jednalo se tu o proinvestovanou částku 20 milionů korun. Je
to velký projekt v blízkosti města
a chráněného území Moravskokrumlovských slepenců, což je
lokalita evropského významu,
kterou jsme zařadili na seznam
významných chráněných území.
Proto jsem rád, že dnes můžeme
skládku takto slavnostně ukončit.
Je to typ investice, za které je ministerstvo životního prostředí trochu kritizováno, protože se jedná
o peníze utopené v zemi a nejsou
vidět. Ať už je to tato rekultivace
skládky nebo kanalizace. Ale je
potřeba si uvědomit, že to velmi
významně zvyšuje kvalitu našeho života, protože to nespočívá
jenom v nahromaděném majetku,
ale také v tom, co dýcháme, pijeme a to má vliv na věk, kterého
se dožijeme. Moravský Krumlov
patří mezi města, která jsou v této
oblasti aktivní. Nyní je dokončena tato skládka, která bude použita k rozšíření zeleně ve městě
s možným využitím i pro sportovně rekreační účely.
V současné době už má Moravský Krumlov připravenou žádost
na státní fond životního prostředí k rekonstrukci kanalizace
v historickém jádru města. To je

tel./fax: 568 620 650
776 623 918
728 366 221
www.plotove-systemy.cz

mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

podzimní sleva 5% na veškerý sortiment !!!

Jan MUSIL

IČO: 404 06 318

UHLÍ Z DOLU
BÍLINA, BRIKETY

STAVEBNINY
TRADE s.r.o.

Taška

KM Beta s PÚ
sleva až 27%
Platnost slevy 7. - 21. 11. 2005

Dvořákova 639, M. Krumlov
tel./fax: 515 323 320
Karlovská 7, Dolní Kounice
tel./fax: 546 421 910

co bylo kolem této rekultivace
nervů, práce a vyvolávaných emocí, bylo opravdu zbytečné. Ale
jak jsem již řekl, jsou to zakopané peníze, které se nám budou
vracet z ekologického hlediska.
Jsem rád, že se tato akce povedla,
nechceme litovat těchto peněz,“
poznamenal starosta Moravského
Krumlova Bartoloměj Pitlach.
„Já dnešní akci chápu jako
vynikající krok, který přispěje
k zlepšení životního prostředí
zde v Moravském Krumlově.
Ta skládka je podle mého názoru velmi dobře udělaná, je to
výborná práce, byť stála hodně
peněz, ale je to užitečná věc,
kterou lze ohodnotit kladně,“ řekl
vedoucí odboru životního prostředí při Městském úřadě MK
Miroslav Vítek.
/mask/

Žaluzie Koblížek

Najdete nás ve dvoře
býv. OD OSLAVAN
Masarykovo nám. 63
Náměšť n. Oslavou

Možná si myslíte, že nejste výjimečně
hudebně nadaní, ale právě máte možnost
si vybrat výjimečnou školu

Hudební škola Yamaha
Dobřínsko 123, 672 01 M. Krumlov
tel.: 603 961 912, e-mail: jech.pavel@centrum.cz
www.yamahaskola.cz

autobusem na Lerch. Významným hostům, mezi kterými byla
Ing. Hana Hubáčková vedoucí
odboru životního prostředí JM
kraje a poslanec parlamentu ČR
za KDU-ČSL Ladislav Šustr
nebo starosta Znojma a mnohým
dalším se naskytl pohled na upravené prostranství, jehož svahy
jsou osázeny 2,5 tisíci stromky a
povrch se zelenal trávou.
„Pamětníci jistě vědí, co tu
bylo, co se tu sládkovalo a je neuvěřitelné, že ta díra, ten původní
lom se dokázal takto zarovnat
a zrekultivovat. Jak všichni jistě
víte, pokud bychom to neudělali,
tak by nám hrozily nemalé sankce. Proto jsme využili dotace.
Nedokážu si představit, jakou pokutu bychom dostali v roce 2009.
Já jsem dnes spokojený, protože

pletiva z pozinkovaného drátu
pletiva z pozinkovaného drátu potažená PVC
pletiva lesnická uzlová pozinkovaná
pletiva chovatelská • branky a brány
sloupky a vzpěry • příslušenství k plot. systémům

ZRCADLO - VIDITELNÝ
ODRAZ VAŠÍ INZERCE

MÁTE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE
DO TĚCHTO OBORŮ:
KEYBOARD • ZOBCOVÁ FLÉTNA
KYTARA • POP ZPĚV
ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

také významná akce, a jsem přesvědčen, že se nám ji podaří ještě
letos podpořit, aby se mohla příští
rok realizovat, protože Moravský
Krumlov je jedno z nejvýznamnějších měst, které ještě nesplňuje
evropské parametry. Proto je teď
na řadě Moravský Krumlov jako
druhé největší město tohoto regionu,“ uvedl k rekultivaci skládky
a dalším investicím ve městě ministr Libor Ambrozek.
Celková dotace na tuto akci
byla ze státního fondu životního
prostředí ve výši 12 milionů,
půjčka ve výši 4 milionů a 4 miliony poskytlo město z vlastních
zdrojů. Za dva roky usilovné
práce se podařilo tuto „časovanou
bombu“ zlikvidovat.
Sraz všech účastníků byl na
radnici, odkud se jelo hromadně

PRODEJ PLETIVA, PLOTOVÝCH
SYSTÉMŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

OTEVÍRÁME NOVOU POBOČKU
MODERNÍ HUDEBNÍ ŠKOLY
V IVANČICÍCH.

foto: mask

• 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

PNEUSERVIS
RUMREICH

CHCETE UŠETŘIT ?
UZAVŘETE VÝHODNÉ

POVINNÉ
RUČENÍ

OD 1.512,- Kč • BONUSY PŘEVÁDÍME
S kreditní kartou v hodnotě 500,- Kč
VOLEJTE
Krontorádová J., tel.: 603 532 242

Dělejte to jako bobři.

OSLAVANY (u mostu, naproti Domu dětí)

AKCE SLEVA 20 - 25%

NA ZIMNÍ PNEU
(dle výběru zákazníka)

PŘI KOUPI DVOU A VÍCE
KUSŮ PNEUMATIK:
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ,
VYVÁŽENÍ ZDARMA
MOŽNOST SEZÓNNÍHO
USKLADNĚNÍ
PO - PÁ: 9-12, 13-19, SO, NE: 9-12
TEL.: 776 815 383

PODZIMNÍ SLEVY
MOTOROVÝCH PIL
Akce platí do 30.11., nebo do vyprodání zásob

Miloš Hlaváč
Alexovice 115
664 91 Ivančice
Tel.: 546 437 323
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Bezdrátový internet na Krumlovsku: rok poté REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Zeptali jsme se pana Romana zíme již od 356 Kč s DPH. Nově net jen v Mor. Krumlově. Kde dále služby. Na předvánoční šílenství
je možné použít vlastní klientské je možno se přes Vás připojit?
chystáme ve spolupráci s firmou Zákoník práce z pohledu
Maříka (firma MKRUMLOV.NET).
Rozšiřování sítě je velice rychlé. I.S.H.W. Otakara Vlčka z MiPřed rokem jste začal na krum- wi-fi zařízení a odpadá zaplacení
lovsku poskytovat bezdrátový in- aktivačního poplatku. Po novém Často nám volají potencionální roslavi akční nabídku počítačů zaměstnance
ternet. Začít podnikat není obzvlášť roce připravujeme nové tarify na zákazníci, kdy bude pokryto je- s internetem za zvýhodněné ceny.
v dnešní době jednoduché. Jaké
překážky byly nejnáročnější?
Když pominu byrokracii a neustálé zajišťování různých povolení, tak díky dobře načasované
reklamní kampani a velké díře na
trhu téměř žádné. V začátcích byl
největší problém rozložit velké
investice tak, aby jejich návratnost
byla co nejrychlejší. To se povedlo
a tak síť neustále roste.
Co zásadního se od té doby
změnilo?
Zásadních věcí je hodně, ale
mezi nejvýraznější bych vyzdvihl
tři. Připojení naší sítě ke gigabitové optické lince, která vede přímo
do NIXu. Základem každé internetové sítě je kvalitní konektivita.
Dále dlouho oddalované povolení
od ČTU pásma 5,4 – 5,7GHz.
To nám umožnilo bez překročení
vyzařovacích výkonů připojit i na
několikakilometrové vzdálenosti
další lokality a hlavně umožnilo
nabídnou zákazníkům kvalitní
a rychlé připojení. Jako třetí je
poskytování plnohodnotné levné
telefonní linky.
Jaká tedy používáte frekvenční
pásma?
Veškeré naše páteřní spoje jsou
už ve zmiňovaném 5GHz. Toto
pásmo je nezarušené a hlavně
kvalita a spolehlivost je na vysoké
úrovni. Není problém na 10 km
vzdálený bod přivést linku s propustností přes 25Mbitů s odezvou
2-4 ms. Konečné zákazníky připojujeme na frekvenci 2,4GHz.
Jaká je Vaše aktuální nabídka tarifů vysokorychlostního internetu?
V pravidelném intervalu třech
měsíců navyšujeme rychlosti a
ceny zůstávají stejné. Například
tarif s rychlostí 128 kbps jsme
zvýšili na 450 kbps. Internet nabí-

frekvenci 5GHz, potom je možné
nabízet i megabitové linky do 500
Kč za měsíc. Další podstatnou
výhodou je, že naše tarify jsou bez
FUP (neomezené linky).
Co to znamená „neomezené
linky bez FUP“?
Přesný název je Fair Use Policy.
Jednoduše řečeno internet bez omezení stahovaných dat. Nejčastější
využití FUP je u ADSL a mobilních
operátorů, kde máte omezení např.
po stažení 1Gb se sníží rychlost
z 512 kbps na 64 kbps atd.
Nabízíte levné telefonní linky,
co si pod tím mám představit?
Jedná se o technologii VoIP. Je
to plnohodnotná telefonní linka
jako od Telecomu s pevným číslem
515… Stačí si pořídit VoIP telefon
či adaptér na analogové telefony
a můžete být současně na internetu
a telefonovat. Telefon i adaptér lze
pořídit za 500 Kč. Volání mezi uživateli naší a dalších spřátelených
sítí je zdarma. Na pevnou linku
od Telecomu 1 Kč, do zahraničí 2
Kč, na mobilní operátory 4,50 Kč
a to vše bez měsíčního paušálního
poplatku. VoIP je nový fenomén,
o který je veliký zájem.
Jaký tarif je nejvhodnější, aby
mi telefon bez problémů fungoval.
Předpokládám, že na vytížené 100
kbps lince by to asi nešlo?
Za normálních okolností ne, ale
my jsme telefonování pojali vážně
a na rozdíl od jakékoli konkurence
vyhrazujeme pásmo jen pro telefonní hovor. V praxi to znamená,
že každý telefon má vlastní IP,
na kterou je nastavená dostatečná
garantovaná linka s QoS (nadřazování packetů). Můžete mít tedy
i tarif s rychlosti 100kbps a telefon
bez problémů pojede.
Před rokem jste nabízeli inter-

jich město či obec. Naše priorita
je vždy pokrýt nejdříve lokality
s největším počtem předběžně
přihlášených zákazníků, ale má to
pár zásadních pravidel. Abychom
docílili maximální kvality přípojek
a hlavně do budoucna přechod na
megabitové linky, je nutné dodržet např. počet spojů za sebou,
vzdálenost a vhodnou technologii.
Některé bezdrátové sítě (i v našem
okolí) na to nedbají a rozšiřují se
bezhlavě všude tam, kam jen vidí.
Nastane ale zanedlouho problém
s propustností a tím i s kvalitou.
Proto máme přesné hranice, jak
bude celá naše síť vypadat.
Která místa máte pokrytá?
Vlajkovou lodí je pro nás Moravský Krumlov. Dnes je možné se
připojit i v obcích Rakšice, Polánka, Rokytná, Rybníky, Dobelice,
Vémyslice, Skalice, Hostěradice,
Morašice, Višňové, Trstěnice a nově pokrytá Miroslav. Tento měsíc
chystáme vysílače v Lesonicích,
Petrovicích, Jamolicích a Tulešicích. Dále budou následovat Dobřínsko, Dolní a Horní Dubňany,
Rešice, Suchohrdly, Damnice, Dolenice, Jiřice, Troskotovice, Branišovice, Olbramovice, Vedrovice,
Jezeřany, Šumice atd.
Dočkáme se i dalších služeb
mimo internet a telefon?
Pár projektů se už rýsuje.
Podnikli jsme již první kroky
k vybudování optické sítě v Mor.
Krumlově na sídlišti a okolí. V této
síti budeme nabízet pro začátek
internet s rychlostí 5 až 10Mbit,
telefonní přípojku a kabelovou televizi s několika desítkami kanálů
a to vše za jeden paušál, který by
neměl přesáhnout 600 Kč měsíčně.
V jedné přípojce a jednom paušálu
by domácnosti získaly kompletní

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

Při koupi počítače získáte zdarma
instalaci internetu. Vše se dozvíte
na webu a z rozsáhlé reklamní
kampaně.
Neustále diskutovaným tématem je bezpečnost internetu. Jaké
je to s bezpečností ve Vaší síti?
Díky kvalitnímu firewallu postaveném na operačním systému
Linux je proniknout do našich
routerů a serverů velice obtížné.
Co se týče koncového uživatele,
je to hlavně o kvalitě zabezpečení
jejich počítačů. Náš firewall hlídá
nebezpečné porty, které využívá
převážná většina nebezpečných
virů. Problém s viry lze vyřešit
(sice ne stoprocentně) aktualizovaným operačním systémem
a hlavně aktualizovaným antivirem. Doporučoval bych NOD32
nebo levnější variantu AVAST.
Zásadní problém je se spyware
a adware. Jsou to malé prográmky,
které běží na pozadí Windows a
odesílají vám data do internetu,
spouští erotické stránky atd. Velice
častý jev je zničení všech programů
od firmy Microsoft. Hlavně prohlížeč Explorer nebo kancelářský
balík Office. Lze tomu samozřejmě
předejít. Doporučuji nainstalovat
firewall a antispywarový software.
Na našich internetových stránkách
www.mkrumlov.net naleznete kompletní návody, jak tyto programy
nainstalovat a používat.
Na závěr. Jak je možné Vaše
služby objednat?
Na internetu je objednávkový
formulář nebo zasláním emailu
na info@mkrumlov.net případně
zavolat či poslat SMS na číslo
+420 731 163 653. Obyčejně jsme
schopni do týdne od objednání internet nainstalovat.
Děkuji za rozhovor. M. Pečer

Jsem hodně podrážděný neseriozním vystupováním některých poslanců a podnikatelů. Jejich nechutným tvrzením, že se má zaměstnavatel se zaměstnancem na všem dohodnout. Pravděpodobně žijeme každý
na jiné zemi, protože chování českých zaměstnavatelů je ve vztahu
k zaměstnancům arogantní, nadřazené a diktátorské. Tyto mé poznatky
jsou utvořeny ze zážitků z mého pracoviště, od známých a od rodinných
příslušníků. Zaměstnavatelé předkládají jednostranné pracovní smlouvy s podmínkami výhodnými pouze pro neschopné řídící pracovníky
a nepřipustí se zaměstnancem žádné dohadování o podmínkách pracovní smlouvy se slovy: „buď ber, nebo běž“.
Zaměstnavatelé nutí zaměstnance do větších přesčasů, než dovoluje
zákon s vědomím, že se zaměstnanec nemá jak bránit a ze strachu
o ztrátu zaměstnání se musí podrobit diktátu zaměstnavatele. V žádném
případě se nejedná o dohodu. Zaměstnavatelé nutí zaměstnance v některých případech do přesčasů bez náhrady mzdy a v jiných případech
zase přesčasovou prací nahrazují navyšování mzdy zaměstnancům
a tím se zvyšuje nezaměstnanost ve státě. Zaměstnavatelé vyplácí nízké
mzdy, neodpovídající zařazení zaměstnanců v pracovním procesu.
Poskytují část mzdy mimo účetnictví, aby ušetřili na odvodech do státní
pokladny, mzdu platí zaměstnancům opožděně a přitom vozí rozmazlené rodiny v luxusních služebních vozech za náklady firmy. Zaměstnavatelé neposkytují dostatečně ochranné prostředky, neproplácí rizikové
příplatky za práci ve zdraví škodlivém prostředí a nutí zaměstnance
pracovat na úkor svého zdraví. Zaměstnavatelé zvýhodňují finančně
zaměstnance, kteří nejdou k lékaři a přechází různé chřipky, angíny
a ostatní nemoci, které mohou neléčením zanechat na lidském těle nenahraditelnou ztrátu zdraví. Je to jako když do auta nebudete dolévat
olej, aby jste ušetřili. Zaměstnavatel nutí zaměstnance k podepsání
dohody o rozvázání pracovního poměru bez odstupného pod různými
výhružkami, že ho už nikdo v okolí nezaměstná.
Úřad práce nezakročí a radí, aby dotyčný odešel sám, než ho zaměstnavatel zmatuje na §53 ZP - hrubé porušení pracovní kázně. Kdo
pohrozí zaměstnavatelům za nedodržování Zákoníku práce, Zákona
o mzdě a ostatních platných zákonů v pracovně právních vztazích?
Spousta majitelů vlastní více firem, prodávají si různé služby mezi svými firmami, tím odklánějí finanční prostředky, znehodnocují oficiální
zisky, aby nemuseli navýšit mzdy zaměstnancům a odvádět státu řádně
daně. Nejlevnější a nejrychlejší kontrolní orgán ve společnosti jsou
odbory, proto zaměstnavatelé zbrojí proti, chtějí vliv odborů omezit
a tím se zbavit kontroly nad svými nekalými hospodářskými praktikami. Pokud se mýlím, tak proč se tolik zaměstnavatelé bojí kontroly ze
strany odborů, vždyť se mohou na všem s odbory dohodnout.
Za ZO OS KOVO PBS Třebíč provozovna Moravský Krumlov,
předseda Boleslav Stoszek
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ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

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:
Škoda Favorit, Felicia, ...

A
K
C
E

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

875,- Kč
1.090,- Kč

Matador
Firestone

165/70 R 14 81T MP58
165/70 R 14 81T WINTERHAWK

1.290,- Kč
1.390,- 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

1.650,- Kč
1.890,- Kč

Matador

195/70 R 15 C 104R MPS 510

2.175,- Kč

Firestone

205/55 R 16 91H WINTERHAWK

Fiat Ducato, VW T4, Peugeot Boxer, ...

VW Golf V, Ford Mondeo, Škoda Superb, ...
(platí do vyprodání zásob)

2.990,- Kč

Ceny vč. DPH

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY • MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA
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 !

KUCHYŇSKÉ
LINKY

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
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Zeptali jsme se: Zdeňka Koukala, starosty obce Oleksovice

Zdeněk Koukal

Pane starosto, přibližte nám
obec Oleksovice.
Obec leží 15 km severovýchodním směrem od Znojma na neveliké rovince oleksovsko-lechovské.
Obcí protéká potok Skalička.
Oleksovice jsou připomínány
již v zakládací listině kláštera
Louckého ze dne 25. října 1190
jako statek darovaný knížetem
Kunratem Otou. Od té doby byly
s klášterem spojeny až do jeho
zrušení roku 1784. Na městečko
povýšil Oleksovice král Jan roku
1336 na prosbu louckého opata.
Radnice byla zbudována již roku
1338, ale protože roku 1832 shořela stará budova, byla vystavěna
nová jednopatrová radnice, a to
ještě téhož roku. Opatství loucké zbudovalo roku 1776 nynější
úhlednou faru s příslušnými
hospodářskými staveními. Dnes
má obec rozlohu 2058 hektarů a
žije v ní 680 obyvatel v 216 domech. Je obklopena 160 hektary
lesa a 30 ha vinic. Máme svou
poštu, školu, mateřskou školku,
zdravotnické zařízení, jsme plynofikováni, máme kanalizaci i
vodovod. Znak získalo městečko
od císaře Rudolfa II. privilegiem
z 1. března 1606.

Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci v obci v posledních pár
letech? Co se Vám povedlo?
Vývoj za poslední čtyři roky
v obci bych hodnotil velice kladně. Podařilo se nám dobudovat
čističku odpadních vod, s tím
související kanalizaci a plynofikaci, což jsme dělali současně.
Vybudovali jsme v mateřské
školce tělocvičnu v horním patře.
Celkově se zlepšily podmínky
života v obci v oblasti občanské
vybavenosti. Momentálně budujeme 500 metrů chodníků. Například kanalizace se začala budovat
v roce 2002 s 18 milionovou dotací. Dnes už jsou téměř všichni
napojeni na kanalizaci. Také jsme
získali dotace na druhou etapu
plynofikace, která byla dokončena v roce 2003. Je napojeno
55 procent domácností. Opravili
jsme školu, okna dostala nové nátěry a zplynofikovala se kotelna.
Letos opravujeme obecní budovy
a hlavně rekonstruujeme obecní
úřad, který byl v žalostném stavu.
Na tuto opravu čerpáme dotace
z PRV a zbytek financujeme
z obecního rozpočtu.
Obec se dynamicky rozvíjí.
Podporujete bytovou výstavbu?
Tímto problémem se zabýváme. Začali jsme dělat změnu
územního plánu v roce 2003
a letos by již měla být hotova.
Ve změně územního plánu máme
vyčleněnu bytovou výstavbu
rodinných domků a do budoucna
plánujeme výstavbu dvou čtyřbytovek na obecním pozemku. Tímto bychom chtěli podpořit mladé
rodiny v Oleksovicích. Samozřejmě se nebráníme tomu, aby si u
nás postavili rodinný domek mladí z jiného regionu. Zastupitelé se
k tomuto přiklání kladně, proto

zájemcům o výstavbu prodáváme
obecní pozemky za 60 korun za
1m². Podmínky máme nastaveny
příznivě i ve směru napojení na
inženýrské sítě.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce
tíží Oleksovice? Jak by se tyto
problémy daly vyřešit?
Obec nejvíce tíží stav silnic
a chodníků. Chodníky jsou v celé
obci vybudovány, ale jsou v žalostném stavu po kanalizaci a plynofikaci, protože byly rozkopány
a teď se propadají. Dále jednáme
z SUS o vyřešení průtahu obcí.
Momentálně je vše ve stádiu
přípravy projektu pro územní
řízení. Na obecní komunikace
myslíme také. V příštím roce se
budou opravovat dvě ulice včetně chodníků a povrchů. Každým
rokem hodláme postupně opravit
část obce, ale je to všechno o
penězích. Budeme je shánět, kde
se dá, jak z kraje tak i jiných
dotačních titulů. Část budeme
muset řešit v obecním rozpočtu
a částečně i z půjček. Momentální
dluhová služba je dobrá, takže si
můžeme půjčku dovolit.
Obracejí se na vás občané se
svými problémy a stížnostmi?
Problémy mezi občany samozřejmě jsou. Jedná se hlavně o
vztahy mezi sousedy. Máme tady
i takové, kteří si stěžují neustále
na malichernosti a zdržují nás od
práce na obecním úřadě a nejvíce nás tíží to, že zatěžují obecní
rozpočet, protože obec musí za
každý projednaný přestupek
ve Znojmě zaplatit. Všeobecné
stížnosti, se kterými se na úřad
lidé obracejí, samozřejmě řešíme
v rámci našich možností, protože
větší problémy se řeší na přestupkové komisi ve Znojmě.

Na katastru vaší obce mají
stát větrné elektrárny. Co vám
to přinese?
Zastupitelé naší obce rozhodli,
že podpoříme firmu, která nám
nabídla výstavbu větrných elektráren na našem katastru s tím,
že počítáme s velkým přínosem
pro naši obec po stránce finanční.
Elektráren by mělo být sedm,
budou stát dva kilometry od obce
na mackovické křižovatce. Náš
park bude spojen s mackovickým
parkem, kteří jich budou mít 12.
Zda budou či nebudou povoleny,
je v jednání na krajském úřadě.
My jsme si elektrárny prohlédli,
abychom věděli, co to obnáší, zda
mají negativní účinky. Víme, že
některé obce se k tomuto staví
záporně, ale nemusí mít z ničeho
obavu. V sousedním Rakousku
a Německu s tímto mají dobré
zkušenosti, roste to tam jako
houby po dešti. Pokud by zjistili
negativní účinky, tak by už další
novou výstavbu nepodporovali.
Jsou Oleksovice začleněny
do nějakého mikroregionu?
Oleksovice jsou začleněny
do dvou mikroregionů. Jedním
z nich je Jevišovka a druhým
Daníž. V Jevišovce jsme delší
dobu, do Daníže jsme vstoupili
v roce 2003. Důvodem je přístup
k informacím a společné řešení
problémů a čerpání dotačních
prostředků z EU. Pro obce jako
jsme my, které mají malou šanci
získat dotace z evropských strukturálních fondů, je větší šance
v mikroregionu.
Jaké je to u vás se školstvím?
Začnu trochu historií, škola
byla původně trojtřídní, německá.
Roku 1901 ji navštěvovalo 188
dětí. V Oleksovicích ale byla škola
již roku 1760. V základní škole

máme 1. – 4. ročník, vyšší třídy
jezdí do nedalekých Prosiměřic.
V současnosti máme problém
s naplněním tříd, je málo dětí.
Obec musela poslední dva roky
doplácet na provoz školy, protože před dvěma lety byly slabé
ročníky. Podle podkladů do budoucích roků budeme mít školu
vyřešenou, protože žáků bude
dost. Škola by v obci měla být
a pokud by nebyla, bylo by to
špatné. Školu chceme za každou
cenu udržet, protože pokud by
zanikla, už ji nikdo neobnoví.
Jsou v Oleksovicích dobré
podmínky pro podnikání? Je pro
vás nezaměstnanost problém?
Momentálně tu podnikají jen
zemědělci, jsou tu dvě zemědělská družstva a pár drobných
zemědělských soukromníků. Výroba, kde by mohli být zaměstnáni občané, tu není. Většina
občanů využívá sezónních prací
v okolních sadech a vinicích.
Jinak se jezdí za prací do Znojma. Nezaměstnanost je tu dost
velká, hlavně v zimním období.
Obecní úřad má dva zaměstnance
na stálý úvazek a každým rokem
bere až pět lidí na práce veřejného
charakteru od úřadu práce, to ale
samozřejmě nestačí.
Jaké je to u vás s kulturou,
zapojují se lidé do veřejného
života? Na co nás pozvete?
S kulturou je to v naší obci na
dobré úrovni. Musím říci, že od
jara do podzimu se do kulturního
dění zapojují společenské organizace i sami občané. Fungují
tu hasiči, jezdecký oddíl, vodní
lyžování, fotbalisti a myslivci.
Pořádá se mnoho akcí, nerad
bych na nějakou zapomněl, proto
aspoň v krátkosti. Například dětský den, loučení s prázdninami,

mezinárodní závody ve vodním
lyžování, závody v požárním
sportu, koňské závody ve skoku
přes překážky, tradiční krojovaná
pouť, masopust, střelba ze vzduchovky o velikonoční vajíčko,
fotbalové turnaje, kde nastupují
i ženy svobodné a vdané. Místní myslivecké sdružení vlastní
střelnici na asfaltové holuby, kde
po celý rok pořádají soutěže ve
střelbě. Prakticky veškeré akce
se pořádají na fotbalovém hřišti,
protože v Oleksovicích nemáme
kulturní dům. Veškeré taneční
zábavy se pořádají ve společenském areálu místního mysliveckého sdružení. Naším největším
zviditelněním je dvakrát do roka
uspořádaný mezinárodní závod
ve vodním lyžování, který organizuje TJ Delfín Oleksovice.
Co dopravní obslužnost?
S dopravní obslužností jsme
spokojeni, protože přes nás jezdí
linka Znojmo – Moravský Krumlov, a těchto spojů je poměrně
hodně. Naopak na Brno je to
horší, protože zastávka je dva kilometry od vesnice, takže občané
musejí chodit pěšky dost daleko.
To nás opravdu tíží, ale zase do
Brna mnoho lidí nejezdí. Většina
obyvatel využívá autobus Znojmo – Moravský Krumlov.
Práce starosty je náročná,
zbývá Vám čas na koníčky?
Na koníčky moc času nemám,
protože práce na úřadě zabere
hodně času. „Velký kůň“ je pro mě
fotbal. Delší dobu již vedu oleksovické fotbalisty a veškerý volný
čas věnuji fotbalu. Na svou rodinu
nezapomínám, ale upřímně řeknu
i s omluvou své manželce, že rodině se věnuji nejmíň, protože fotbal
a úřad zabírají hodně času.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS DOBELICE
SPECIALIZACE
NA JAPONSKÉ VOZY
MAZDA
Prodej veškerých doplňků:
pneu • baterie • kapaliny
značky HEKRA, DIVINOL
pro Váš vůz
Dobelice 52
tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
www.home.tiscali.cz/mazda

Mazda 3, 1.6i auto roku 2004

r.v. 2004, cena 350.000 Kč

airbag, orig. rádio, dálk. centrál,
zam. zpátečky, stav nového vozu

Mazda 626 2.0i

r.v. 1997, cena 130.000 Kč

Mazda 626 2.0i DiTD

r.v. 1998, cena 160.000 Kč
4x airbag, servo, centrál, klima

Mazda 323 DiTD (1 vůz)
Mazda 323 1,9i (1 vůz)

r.v. 2000, cena od 155.000 Kč
servo, centrál, 4x airbag, klima,

Mazda 2, 1.4 CDi

r.v. 05/05, cena PC 470.000,
nyní 325.000 Kč

ABS, EBD, 4x airbag, imobilizér,
tón. skla, metalíza, Medvěd blok,
najeto 5 tis. km, stav nového vozu

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

Střešní okna
VELUX, prima FENESTRA
Sádrokartony
izolační materiály
minerální vlna, polystyren
Výběr obkladů a dlažeb
včetně zhotovení
s 5% DPH.
Pomůžeme s návrhem
a zařizením Vaší koupelny.

Dřevěné brikety
pro krbová kamna
s dlouhou
dobou hoření
Hnědé a černé
uhlí, brikety, koks

Ceny paliv: koks ořech1 - 680 Kč/q, koks ořech2 - 520 Kč/q, černé uhlí - 390 Kč/q,
hnědé uhlí kostka Bílina - 208 Kč/q, hnědé uhlí ořech 1 Bílina - 200 Kč/q,
EKOBRIKETY měkké dřevo - 42 Kč/10kg, brikety uhelné - 270 Kč/q

GE Money Bank, a.s.
Moravský Krumlov
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
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Občané obdrželi roušky Jubilejní návštěvník viděl reaktorový sál EDU
/Miroslav/ U mnohých domů v Miroslavi zazvonila v uplynulých
dnech děvčata rozdávající jejich obyvatelům ochranné roušky v počtu
dvou kusů na osobu s tím, že jeden kus si nechají doma a druhý na pracovišti. „V současné době probíhá v Miroslavi distribuce ochranných
roušek, které město Miroslav obdrželo od Hasičského Záchranného
sboru Jihomoravského kraje v Brně. Akci organizuje jihomoravský
kraj a město je pouze doručovatelem. Distribuci provádíme po dohodě s dvěma ochotnými absolventkami, které se uvolily k tomu, že
navštíví každou domácnost ve městě a předají potřebný počet roušek
s informačním letákem. Leták jsme dodali proto, aby občané byli informováni a věděli, z jakého důvodu roušky dostávají. Tyto ochranné
prostředky jsou určené občanům ve dvacetikilometrovém okruhu ko-

/Dukovany/ Informační centrum Jaderné Elektrárny Dukovany navštívil 21. října již 300 tisící
návštěvník. Stal se jím student Vysokého učení technického v Brně
Petr Fiala ze Zhoře u České Třebové. Jako dárek dostal přehrávač
MP3 formátu a paměť USB.
Skupina studentů přijela v dopoledních hodinách. Ti, kteří
dorazili do elektrárny na 299
999 a 300 001 pozici dostali jako
cenu útěchy výměnný USB disk
a ostatní oranžové tričko. Všechny
studenty pozdravil ředitel elektrárny ing. Zdeněk Linhart a šťastlivcům předal ceny.
Po základní prohlídce informačního centra navštívila celá
skupina vedená profesorem Matalem reaktorový sál 3. a 4. výrobního bloku, který je pomyslnou
kotelnou elektrárny, protože právě
v reaktorech se získává teplo pro
výrobu páry v parogenerátorech
a pohon turbín. Překvapením byl
sklad čerstvého paliva, kde má
elektrárna uloženu zásobu na rok
provozu. Studenti byli překva-

peni, jak málo paliva elektrárna
za rok spotřebuje - jediný kamion.
Tuto zásobu totiž tvoří několik
desítek palivových tyčí, souborů, o váze zhruba 200 kilogramů
a výšce 2,5 metru.
„K čerstvému palivu je možné
bez obav přistoupit a zblízka si
palivové soubory prohlédnout.
Uranové keramické tabletky

/Miroslav/ Zaměstnanci Statku
Miroslav společně s brigádníky
dosbírali poslední hrozny a oslavili několikatýdenní práci jak
jinak než u vína. Za krásného
počasí podle tradice zvané vostrlis přilákali otevřené vinice
sběrače martiňáků. „Paběrkování
je známější spíše pod německým
vostrlis. Jde o to, že vinice se
otevře veřejnosti po skončení
oficiálního vinobraní. Na keřích
jsou takzvané martiňáky, neboli
drobné hrozny ze zálistků, které
mají nízkou cukernatost. Běžnou
dobou pro sběr bývá 11. listopad,
kdy dozrávají, od čehož je také
odvozen jejich název. I z těchto

hroznů se dá dělat víno. Tato
dlouholetá tradice se dodržuje už
od první republiky, kdy nešlo jen
o hrozny, ale sedláci zpřístupňovali svá pole po žních i s jinými
plodinami, jako obilí kukuřice
a zelenina,“ sdělil k tradici otevření vinice vedoucí viničního
hospodářství Statku Miroslav
Jiří Hybler. Jak dodal dále, ukončením vinobraní práce ve vinici
zdaleka nekončí, je stále co na
dělat. „Martiňáky jsou letos dřív
a díky pěknému počasí v dobré
kvalitě,“ pochvaloval si jeden
ze sběračů. Do hledání a sběru
se zapojili snad všechny věkové
kategorie.
/mask/

foto: EDU

Vinobraní skončilo

foto: mask

lem Jaderné Elektrárny,“ informoval tajemník městského úřadu Alois
Vítek. Jak se mnozí dozvěděli z letáku, roušky mají sloužit k ochraně
v případě provozní havárie Jaderné Elektrárny Dukovany, protože
město se nachází v zóně havarijního plánování. „S touto akcí nemá Jaderná elektrárna nic společného. My provádíme pouze osvětu, ve které
je popsáno chování v případě havárie. Postup je podrobně uveden v kalendáři, který dostává každá domácnost. Také distribuujeme jodidové
tablety s pětiletým výměnným intervalem. Dalším, co organizujeme,
jsou výstražné sirény,“ uvedl tiskový mluvčí JE Dukovany Petr Spilka.
„Šoupnu to do skříně, co s tím jiného,“ uvedl jeden překvapený občan
s úsměvem, který nechtěl být jmenován.
/mask/

Wüstenrot

spoření - pojištění - hypotéka

Využijte zvýhodněných nabídek
našich společností do konce roku!
Máme pro Vás dárky a soutěž o 1.000.000,- Kč
Informujte se u našich zástupců na telefonu:

549 450 279, 605 163 204

Nebojte se cestovat
za prací • brigádou • poznáním • studiem

TMK travel zajišťuje rezervace
a prodej levných autobusových jízdenek
od společnosti Student Agency.
Amsterdam 950,- Kč • Londýn 950,- Kč
Belgie 950,- Kč • Švédsko 950,- Kč

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

z kysličníku uraničitého, vlastní
palivový materiál, jsou uloženy
v těsných zirkoniových trubičkách. V tomto stavu zůstávají jak
v pětiletém období, kdy budou
v reaktoru, tak i po dobu asi 50
let po vyjmutí z reaktoru, kdy
budou v meziskladu použitého
paliva. Z uranových tabletek se
za dobu provozu spotřebuje jen

foto: mask

5 procent uranu, zbylých 95 představuje recyklovatelný materiál
použitelný znovu pro energetické účely. Za současného stavu
cen uranu a výroby palivových
souborů je však recyklování použitého paliva pořád ještě dražší
než výroba z čerstvého přírodního uranu,“ informoval tiskový
mluvčí Petr Spilka studenty, které
doprovázel po areálu elektrárny.
Dotazy studentů v průběhu
návštěvy padaly na kvalitu používaného ruského paliva. Jak je
Petr Spilka ujistil, v Dukovanech
s ním mají ty nejlepší zkušenosti, jak co se týče těsnosti, tak
pružnosti dodávek s ohledem na
prodlužování práceschopnosti paliva. Dukovany začínaly s tříletým palivem a dnes používají palivo pětileté. Takové prodloužení
doby práce paliva přináší zvýšení
efektivity provozu. Po návratu
z reaktorového sálu prošli studenti
kolem turbín a generátorů, okusili
dukovanskou kuchyň a odjeli na
nedalekou dalešickou vodní přečerpávací elektrárnu.
/mask/
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NOVÉ
KATALOGY
ZIMA
2005/2006
Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

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

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

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.

Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

KATALOG
FIREM

2006
Moravský Krumlov a okolí
III. vydání, náklad 4.000 ks

V katalogu naleznete:
Abecední seznam firem
Oborový seznam firem
Plošné prezentace 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
Důležitá telefonní čísla
Informace o mikroregionech
Celoroční kalendář na rok 2006
Diář na rok 2006 včetně svátků

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGISTRUJTE SVOU FIRMU - UZÁVĚRKA 8. LISTOPADU
VOLEJTE: 515 321 099, 777 769 814, 777 769 819
KATALOG FIREM JE VÍCE JAK TELEFONNÍ SEZNAM
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Zasadí si svůj strom

/Oslavany/ V letošním roce byla zahájena úprava areálu okolo
budov základní školy Oslavany. Po dostavbě šatnového bloku u budovy 1. stupně bylo potřeba dořešit parkovou úpravu. „Na této úpravě
v hodnotě přibližně 100 tisíc korun sponzorsky spolupracovaly firmy
Green&water Kobylnice, Samlík Oslavany, Prefa Brno. Byl položen
přivezený trávníkový koberec, nainstalován automatický zavlažovací
systém, dokončeny chodníky ze zámkové dlažby. Po zprovoznění
spojovací chodby mezi školními budovami se dokončí parková úprava
před budovou 2. stupně,“ uvedl zástupce ředitele školy Petr Horák.
Jako pokračování úprav v rámci akce „Zasaď si svůj strom“ budou
vysázeny zbývající stromy. Postupnými kroky v další etapě se úprava
přesune do zadní části školního areálu.
/jak/

Krista půjčí do Olomouce

Dva miliony pro kilometr nové cyklostezky
/Horní Dunajovice/ Téměř kilometr nové cyklostezky, vybudovaný nákladem více jak 2 miliony,
vedoucí údolní nivou Křepičky
a z části obcí Horní Dunajovice,
byl dán do užívání cyklistům.
„Znojemská vinařská cyklostezka vede přes střed naší obce,
údolní nivou a kolem poutního
místa Rybnice k přehradní nádrži
a dále na Višňové. Po uvážení
jsme se rozhodli požádat o spolupráci organizace, které by pomohly s financováním opravy části
cyklostezky v úseku od kládového lisu přes Rybnice a Lurdskou
jeskyni po napojení na asfaltovou
cestu vedoucí k přehradě. Tato
cesta byla v dosti špatném stavu, jednalo se o klasickou polní
cestu, která bývala rozbahněná.

Záměrem bylo tuto cyklostezku
zpevnit tak, aby byla přístupná
nejen pro naše obyvatele, ale i
turisty. Vypracoval se projekt,
požádali jsme o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj – fond
pro slabé regiony, od kterých
jsme po schválení dostali 50
procent finančních prostředků na
předpokládaný záměr. Nyní je
vše dokončeno a předáno, je tu
plnohodnotná asfaltka od kládového lisu přes celé údolí a navazuje na cestu vedoucí k přehradě.
Celá akce přišla na více jak 2 miliony korun,“ upřesnil zastupitel
Horních Dunajovic Jan Daňhel.
Tímto opatřením si vedení
radnice v Horních Dunajovicích
slibuje větší frekvenci cykloturistů, především s přehradní

Rekord v Hrušovanech

foto: mask

/Miroslav/ Vzácnou historickou a sakrální památku hodlá město
Miroslav zapůjčit Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci, jenž o to požádalo. „Jedná se o fragment pískovcového krucifixu v životní velikosti
pro připravovanou expozici, nad kterou převzal záštitu olomoucký
arcibiskup msgre. Graubner. Rada žádost podpořila a zastupitelstvo
schválilo zapůjčení na dobu pěti let. Jde o movitou kulturní památku, která se nachází v původním průjezdu na místním zámku,“ uvedl
místostarosta Roman Volf. Pracovníci muzea, kteří si přijeli pro cenný
artefakt se setkali s technickými potížemi jeho demontáže z průjezdu.
Podle jejich vyjádření bude muset přijet odborný kameník a restaurátoři, aby nedošlo k poškození sochy.
/mask/

Uvažují o nových bytech

/Hrušovany nad Jevišovkou/ Město bude mít možná prvenství
v netradičním výkonu, se kterým se o zapsání do knihy rekordů bude
ucházet skupinka nadšených lidí sbírající zátky od lahvového piva.
„V roce 2000 jsem koupil v Hrušovanech stanici LPG a rozšířil
služby. Je to občerstvení, ve kterém se začala scházet dobrá parta lidí.
Všiml jsem si, že mnohým chutná lahvové pivo a víčka se bez užitku
vyhazují. Původně z recese mi někteří navrhli, abych toto velké množství zátek od lahvového piva využil a tak jsme je začali lepit na stěnu
jako dekoraci. Dnes jsou polepeny všechny stěny. Budeme dále pokračovat, hodláme vyzdobit také stropy a pochopitelně celý sklad piva,“
uvedl hlavní iniciátor nápadu a majitel Radek Mikulka.
„V současné době je nalepeno 40 tisíc víček. Počítáme, že do léta
se nám podaří obložit strop, což je zhruba dalších 25 tisíc zátek, aby
byla dokončena hlavní místnost. Víčka už jsou, ale lepení na strop bude
náročné. Mým záměrem je tuto aktivitu přihlásit k zápisu do České
knihy rekordů přes agenturu Dobrý den v Pelhřimově. Sbírat víčka
jsme začali zhruba rok před samotným lepením. Nápad je můj, ale sen
ve skutečnosti vytváří Aleš Tosecký a Lenka Judasová z Hrušovan.
Nejnáročnější činností je rovnání, protože ne každé víčko je stejné,
jsou od otvírání různě zohýbané. Sbírat pomáhali hlavně štamgasti,
bez kterých by to nešlo. Zátky mi nosili v sáčcích. Na stěnu se lepí
standardním lepidlem na obklady a pak se opatrně spárují. Nakonec se
stěna přelakuje,“ doplnil Radek Mikulka.
/mask/

/Miroslav/ V prodejnách potravin, na zdravotním středisku nebo
na radnici v Miroslavi se objevily v těchto dnech hlasovací urny, do
nichž vhazují občané anketní lístky. Ty byly distribuovány do každé
domácnosti. „V průběhu letošního roku se na nás obrátili potencionální
investoři s nabídkou výstavby bytů. Vzhledem k tomu, že po městě požadovali kromě podpory výstavby v podobě vhodného pozemku také
některé údaje týkající se například velikosti bytů, jejich vybavenosti
a obecného zájmu o tento typ bydlení, rozhodli jsme se uspořádat dotazníkovou anketu, abychom tyto údaje od občanů získali. Tímto dotazníkem se snažíme zjistit, zdali je vůbec zájem o bydlení ve více bytových
domech, v jak velkých bytech, s jakou vybaveností a příslušenstvím,
jako je například balkon, lodžie, sklep nebo garáž,“ uvedl tajemník
městského úřadu Alois Vítek. „Nebudu na anketu odpovídat, protože
se mě netýká. Mám vlastní byt. Toto je určeno pro mladé rodiny, co
žijí s rodiči,“ vyslovila svůj názor místní obyvatelka Marcela Švecová.
Celá akce má být ukončena v polovině listopadu.
/mask/

foto: mask

foto: mask

nádrží, jenž leží na horním toku
Křepičky. Tam se také buduje pro
turisty nové zázemí. I sama obec
nabízí celou řadu vinných sklípků
k posezení a historické památky.

„Jezdím tudy na kole k přehradě,
kde chytám ryby. Je to tudy kratší
a hezká cesta údolím. V létě se
bude dětem lépe jezdit k vodě,“
uvedl náhodný cyklista. /mask/

Jazykové bariéry padají
/Moravský Krumlov, Eggenburg/ Zdárně se rozvíjející přeshraniční
spoluprací měst Moravského Krumlova a rakouského Eggenburgu
na poli kulturním je vzájemná návštěva pěveckých sborů. Jako první
přijel minulý víkend pěvecký sbor Karla Němečka do Eggenburgu
v rámci kulturního týdne, který se tu konal. Společně s pěveckým
sborem přijelo také ze Znojma mýtické stvoření - hroznová koza spolu
s jejími přáteli v dobových kostýmech. Koze se nevíce líbilo v místním
muzeu Krahuletz a tak se tu po vernisáži zdržela. Muzeum připomínalo
spíše moravský sklípek s cimbálovou muzikou a znojemským vínem.
Muzejní expozice dotváří také výstava obrazů s tématikou hroznové
kozy. Pro účastníky bylo kromě pěveckého vystoupení zajištěno setkání na společenském večeru s ostatními sbory Rakouska. Zástupci
partnerského města připravili program tak, aby účastníci setkání měli
i možnost seznámit se s historií a pamětihodnostmi města Eggenburg.
„Domnívám se, že právě tato setkání přispívají k prohlubování
partnerství měst. V prosinci navštíví rakouské pěvecké sbory město
Moravský Krumlov. Další připravovanou akcí je vystoupení dětských
školních sborů. Věřím, že se nám budou společné akce dařit a zároveň
se stanou důležitým momentem při navazování nových přátelství, která přispějí k odstraňování jazykové bariéry,“ uvedla hlavní iniciátorka
projektu místostarostka Moravského Krumlova Marie Valachová.
V roce 2003 bylo podepsáno memorandum o spolupráci měst Moravský Krumlov a Eggenburg. Nikdo tenkrát nemohl přesně určit, jak
bude spolupráce probíhat. Po dvouletém působení lze situaci vyhodnotit jako velmi dobrou. V průběhu se podařilo nejen realizovat pracovní
jednání zástupců obou měst, ale především se podařilo rozvinout spolupráci v oblasti kultury, sportu a školství. Příkladem je pracovní setkání představitelů mikroregionů obou oblastí v Moravském Krumlově,
které proběhlo nedávno. „V oblasti středního školství se velmi dobře
rozběhla spolupráce SOŠ a SOU v Moravském Krumlově, kde nás
jeden z nejstarších učebních oboru kovář – podkovář nejednou vzorně
reprezentoval na různých svátečních akcích ve městě Eggenburg a jeho
okolí. V rámci partnerství měst se nám mimo jiné podařilo v letošním
roce získat z dispozičního fondu Rajm 75 procentní dotaci na realizaci
projektu „ Sportovec roku 2005“, jehož galavečer proběhne v našem
městě 25. listopadu za účasti zástupců partnerských měst. V průběhu
roku se snažíme o uspořádání dalších společných akcí v oblasti kultury
v úzké spolupráci s GIZ Retz,“ doplnila Marie Valachová.
/mask/

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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12. 11. Benedikt - Toto jméno dává chlapci snahu po nezávislosti,
přímočarost a snahu být ve všem „jednička“, bude mít na
své okolí dobrý vliv a bude chápat city a problémy ostatních.
K životu bude potřebovat prostor a přírodu, kam se rád vydá, aby
(1. díl tajenky) - pokud tuto možnost nebude mít, spokojí se už
s tím, co dosáhl a jeho vůdcovské srdce bude odpočívat.
19. 11. Alžběta - Líbí se vám toto jméno? Pak se ale smiřte
s tím, že jeho nositelka bude prosazovat svou nezávislost a to
dosti tvrdohlavě a vždy se bude hlásit o svá práva doma i na
veřejnosti. Bude chtít být vždy na špici a díky své určité intuici
a vytrvalosti bude mít velké šance stát se (2. díl tajenky). Bude
mít stále plno plánů, bude věřit hlavně sama sobě a nebude si
dělat hlavu se společenskými zvyklostmi.

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz
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28. říjen oslavila také
vedrovická mateřinka

Kulturní programy

7. 11. - 20. 11. 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
• 12.11. v 19.00 hod., - Stínohra komediální psychothriller, kino Réna Ivančice,
divadelní představení divadla Prádelna z Rosic, vstupné: 60 Kč.
• Připravujeme: • 26.11. - Donaha - muzikál premiéra, Praha, Divadlo na
Vinohradech, odjezd ve 14.00 hod. od Besedního domu, cena: 580, 550, 480,
440, 370 Kč. • 4.12. v 19.00 hod. - Vánoční koncert - Hradišťan, kino Réna
Ivančice, vstupné: 250 Kč, předprodej vstupenek v KIC Ivančice.

Středisko volného času Ivančice

/Vedrovice/ Čtvrteční dopoledne oslavilo na 40 lidí z řad místních
občanů společně s mateřskou a základní školou státní svátek. Starostka
obce krátce promluvila k přítomným lidem o významu 28. října, a poté
děti z mateřské školy s připnutými trikolorami položily věnec k památníku padlým. Slavnostní akt završila státní hymna a vypuštění holubic.
„Bylo to hezké setkání a je dobře, že si tato významná jubilea připomínáme,“ sdělila starostka Anna Gigimovová.
/mask/

Miroslavský Halloween
/Miroslav/ Úterní večer patřil v Miroslavi oslavám Dne vzniku samostatného československého státu, který z důvodu prázdnin proběhl
s předstihem. Lampiónový průvod, který vyšel od základní školy, prošel historickým jádrem města a skončil u kulturního domu. Tam řekl
zástupce ředitele školy Robert Salát pár slov k státnímu svátku a poté

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 10.11. v 17.00 hod. - Pleteme z pedigu - Košíky, podnosy, v SVČ, Komenského
nám. 7, poplatek: 30 Kč + mat., s sebou: zahrad. nůžky. Nutné se předem přihlásit.
• 12.11. v 9.30 hod. - Powerjóga, dancejóga - dvouhodinovka zdravého cvičení,
SVČ, Komenského nám.7, poplatek: 65 Kč. S sebou: cvičební úbor, podložku, pití.
• 14.11. v 17.00 hod. - Oválný stůl na téma: Park na Réně a jeho sportovní
a kulturní využití,v SVČ, Komenského nám.7 .
• 20.11. v 15.00 hod. - Diskohrátkypro děti - odpoledne plné her a hudby pro děti
i rodiče s dětmi. Orlovna na Chřestové ul., poplatek: děti 10 Kč/dospělí 30 Kč.
• Připravujeme: • 15.1. - 20.1. 2006 - Jeseníky - Malá Morávka, chata Brans. 2 - 5-ti
lůžkové pokoje, soc. zařízení společné, jídelna, klubovna, bar, herna. V místě upravené zasněžované sjezdovky. Poplatek: děti do 10-ti let 2400 Kč, do 16-ti let 2550 Kč,
ostatní 2900 Kč, v ceně je zahrnuta doprava, ubytování s plnou penzí, pedagog. dozor,
instruktoři lyžování. Přihlášky na SVČ, Komenského nám. 12. do konce prosince.
• 4.2. - 11.2.2006 - Vysoké Tatry, 2 - 3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením,
jídelna, bar, herna. Blízké lyžařské areály: Štrbské pleso, Starý Smokovec. Poplatek děti do 10-ti let 3400 Kč, do 16-ti let 3500 Kč, ostatní 3700 Kč v ceně je zahrnuta doprava, ubytování s plnou penzí, pedagog. dozor, instruktoři lyžování Přihlášky
na SVČ, Komenského nám. 12. do konce prosince.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 7. - 9.11. od 8.00 do 11.00 hod. - Den bez úrazů. Pásmo soutěží a her s tématikou prevence úrazů pro děti ze základních škol.
• 11.11. ve 14.00 hod. - Malba na hedvábí. Vytvoření originálního kapesníčku
nebo šátku. Poplatek 50 Kč/kapesníček, 200 Kč/šátek. Pro děti i dospělé.
• 16.11. ve 13.30 hod. - Šípkové maličkosti. Výroba dekorativních předmětů
z podzimních přírodních plodů. V klubu Poškolák, poplatek: 10 Kč.
•17.11. ve 14.00 hod. - Pedig - Pletení ošatek a košíčků pod vedením paní
Moniky Weisové, která vedla kurzy pedigu v pořadu Rady ptáka Loskutáka.
Poplatek 300 Kč. Pro děti i dospělé.
• každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 - Aby záda nebolela. Pro velký zájem veřejnosti DDM otevírá cvičení pro prevenci vertebrogenních obtíží pod vedením
fyzioterapeutky Hanky Ptáčkové. Poplatek: 40 Kč/1 hodina.
Volná místa v kroužcích: • Sportovky - čtvrtek od 13.30 - 14.30 hodin.
• Sebeobrana pro starší - v pátek od 14.30 do 16.00 hodin na DDM, • Hlavouni
- úterý od 13.30 do 14.30 hodin na DDM,

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• 5.11. od 17.00 hod. - módní přehlídka - podzim - zima 2005.
• 7.11. ve 14.00 hod. - beseda se spisovatelkou Valjou Stýblovou, Městská
knihovna MK, nám. TGM 35, vstupné: 40 Kč. V knihovně jsou k dispozici tyto
autorčiny knihy: Skalpel, prosím; Mne soudila noc; Zlaté rybky; Na konci aleje;
Dopis Kláře; Benjamín; Most přes řeku Léthé; Most sebevrahů; Lužanská mše.
Pro děti: Dům u nemocnice; Až bude padat hvězda; Princ a skřivánek
• 11.11. od 18.00 hod. - Mrazíček - Sestry Steinovy, Irish Dew. Sál MěKS, MK.
• 15.11. - koncert Marie Rottrové se skupinou Neřež
• Připravujeme: • 26.11. v 19.00 hod. - Cimrman v říši hudby - zájezd na divadelní představení Divadla Járy Cimrmana Praha, Národní dům Třebíč.
• 28.12. v 19.30 hod. - Ginger a Fred - zájezd do Městského divadla Brno
na divadelní představení, závazné přihlášky do 9.11.2005.

byl odpálen slavnostní ohňostroj. Součástí dne byl i dýňový Halloween,
který zorganizovala základní škola pro děti i rodiče. „Tuto výstavu Halloween pořádáme již podruhé. Zorganizovaly ji učitelky prvního stupně
společně s žáky. Halloween začal v dopoledních hodinách, kdy děti
i učitelky přišly do vyučování v maskách. Takto proběhlo celé dopoledne i se společným focením. Odpoledne jsme pozvali všechny rodiče
a příznivce školy na výstavu, na které všichni mohli zhlédnout šikovnost dětí,“ uvedla učitelka miroslavské školy Olga Široká.
/mask/

„Čtyřlístek“ z Višňového
uspořádal strašidelný den

/Višňové/ Další z mnoha úspěšných akcí, kterou zorganizovalo
nedávno založené Rodinné centrum Čtyřlístek ve Višňovém, byl strašidelný den. Na tuto akci přišlo zhruba 50 účastníků společně s děvčaty
z deváté třídy základní školy, která ze sebe udělala strašidla, aby se
děti opravdu bály. „Trošku nás zlobil vítr, sfoukával všem světýlka, ale
děti to neodradilo, většina šla cestu za strašidly dvakrát, nejdřív za šera
a pak za tmy. Velmi vítám také dobrou spolupráci se základní školou,“
uvedla organizátorka a vedoucí Rodinného centra Hana Kellnerová.
Na programu akce byla strašidelná cesta odvahy pro všechny příchozí
děti a rodiče bez rozdílu věku, kde na konci cesty byla i strašidýlka,
ale hlavně něco sladkého. Světýlka si nejen členové, ale i ostatní mohli
i s dětmi vyrobit ve výtvarném kroužku organizovaném centrem. /mask/

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 12.11. - Svatomartinské svěcení vína - III. ročník, kulturní dům Miroslav.
Podávání husí pečínky a ochutnávka vín v ceně vstupného. Vstupenky je nutno
zakoupit v předprodeji! Pořádá Hasičský klub Miroslav.
• 21.11. - Slavnostní zahájení Adventu v Miroslavi.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 12.11. v 17.00 hod. - Diskotéka pro „ -náctileté “. Diskotéka populární hudby
pro mládež. Ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá KIS a DDM Oslavany.
• 17.11. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinami RELAX a ANNA. Velký
sál Dělnického domu. Pořádá p. Bednář Kuřim.
• 18.11. od 14.00 hod. - Pečení perníčků. Zájemci napečou perníčky pro účastníky prosincové Mikulášské besídky a zároveň se přiučí novým perníčkovým
receptům. V přísálí Kina Oslavany. Pořádá Spolek Lidový dům.
• Připravujeme: • 25.11. - Dámský klub. • 26.11. - Kaštanobraní.

Dům dětí a mládeže Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• čtvrtky 15.00 - 17.00 hod. - Klub u tří koťátek - cvičení, kreslení a tvoření,
zpívání... S sebou: bačkorky, svačinka,
• čtvrtky 17.00 - 18.00 hod. - Cvičení rodičů a dětí - pohyb, básničky, soutěže..
• 7.11. - 11.11. - Výstava výrobků dětí k Helloweenu - od 8.00 do 11.30 hod., odp.
od 12.30 do 15.30 hod. na malém sále v budově DDM. Vstupné dobrovolné.
• 10.11. v 15.00 hod. - Drhání závěsů na květináče, výroba netradiční dekorace
na květináče, vhodné i pro začátečníky, v DDM, poplatek 20 Kč vč. materiálu!
• Připravujeme: • 2.1.2006 - 8.1.2006 - Zimní tábor - ozdravný pobyt v Jeseníkách, Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, v místě tři vleky, turistická
ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje, 2000 Kč. V ceně je zahrnuto: stravování, doprava, ubytování, pedagogický dozor.

Klub českých turistů Ivančice

Ing A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 5.11. - Před Martinem na Jalovec - vycházka. Odjezd vlakem v 8.03 z Tetčic
(z Ivančic autobusem v 7.10 do Tetčic) do Okříšek, odtud pěšky na Jalovec, počet
km dle dohody. Další info u vedoucí akce pí Bednářové (Tel.: 737 840 958).
• 12.11. - 30. ročník dálkového pochodu „Podzimním Horáckem¨. Pořádá
KČT Třebíč. Start 6.00 - 10.00 v klubovně KČT U Babáků (Cyrilova ulice) - od
nádraží zavedou oranžové šipky s bílým lemem. Spojení jako u předchozího
bodu (z Ivančic autobus v 7.10, vede J. Flíček). Čeká nás 13 km trasa zajímavým krajem, příjezd v 16.37. Další info ve skříňce KČT.
• 17. - 20.11. - „Poslední puchýř ČR“ v České Lípě. Kdo chce bližší info,
nechť se obrátí na J. Flíčka.

Společenské centrum Cesta

V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015, 546 437 333
• každé pondělí od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy.
• úterý od 14.00 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.
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.30 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská).

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• so 5.11. ve 20.00
• ne 6.11. v 18.00

OSTROV
Akční sci-fi USA

• stř 9.11. ve 20.00

LETEC
Drama USA, Jap., D

• so 12.11. ve 20.00
• ne 13.11 v 18.00

MŮJ AUŤÁK BROUK
Komedie USA

• stř 16.11. ve 20.00 TEMNÉ VODY
Thriller USA
• so 19.11. ve 20.00
• ne 20.11. v 18.00

GÓÓÓL!
Akční film USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• stř 9.11. ve 20.00

DOBLBA
Komedie ČR

• ne 13.11. ve 20.00

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Romantická komedie USA

• stř 16.11. ve 20.00 ŠTĚSTÍ
Komedie ČR, Německa

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 12.11. v 18.00

VINCI
Polský film, titulky

• so 19.11. v 18.00

FANTASTICKÁ ČTYŘKA

Film SRN a USA, titulky
Změna programů vyhrazena.

MěKS Moravský Krumlov Vás srdečně zve v pátek 11. listopadu
od 18.00 hodin na komorní hudební vystoupení

MRAZÍČEK

představí se: SESTRY STEINOVY – co píseň, to perla
IRISH DEW – irské balady v keltském duchu.
Sál MěKS, Břízová ul., Mor. Krumlov, vstupné: 80/40 Kč .
V sobotu 12. listopadu od 19.00 hodin proběhne v kulturním domě
v Miroslavi již 3. ročník slavnosti

Svatomartinské svěcení vína

Tato významná událost prvního ochutnávání mladých vín začne
společnou promluvou, modlitbou a požehnáním desítek lahví vína.
Poté následuje večeře, kdy děvčata servírují pečenou husu se zelím
a knedlíkem. Po celý večer budou podávána mladá vína i vzorky
starších ročníků. K tanci a poslechu zahraje krojovaná dechová hudba
Rohatčané. Předprodej vstupenek tel.: 515 333 222, akce je místenková.
Muzeum Brněnska - muzeum v Ivančicích Vás srdečně zve na výstavu

Sochy - Setkání dvou generací

Dana Marková, Jiří Marek
Galerie památníku A.Muchy, Palackého nam. 9, Ivančice. Výstava
potrvá do 13.11. Otevřeno: Po, St: 9-12, 13-17 hod. Út, ČT, Pá: 9-12,
13-16 hod. So, Ne i svátek: 13-17 hod.

ZŠ Dolní Dubňany zve rodiče a další zájemce dne 15. listopadu na

Den otevřených dveří

Jsme málotřídní škola s 1. stupněm. Snažíme se, aby děti měly z
učení radost a aby se ve škole cítily spokojeně. Program: 7.45 - 9.30
hod. - účast ve vyučování; 9.30 - 10.00 hod. - přestávka; 10.00 11.00 hod. - seznámení s filosofií a koncepcí školy, beseda s učitelkami, volná prohlídka školy. Bližší informace na tel.: 515 338 140.
ZŠ Vémyslice vyhlašuje VIII. ročník pěvecké soutěže

Lyra 2005

Soutěž se uskuteční v úterý 22. listopadu 2005, zúčastnit se mohou
žáci ZŠ a gymnázií našeho regionu, ve věku od 6 do 15 let. Vystoupení budou hodnocena odbornou porotou, složenou z kantorů
vyučujících sólový zpěv na okolních ZUŠ, a to ve třech kategoriích,
(do každé může škola přihlásit 1-2 žáky). I. kat. - žáci 1.- 3. tř., II.
kat. - žáci 4.- 6. tř. (prima), III. kat. - žáci 7.- 9. tř. (sekunda - kvarta).
Účastníci si připraví libovolnou píseň, kterou zazpívají na mikrofon bez doprovodu nebo s doprovodem hudebního nástroje, popř.
hudební nahrávky (k zapůjčení budou klávesy). Vzhledem k omezeným časovým podmínkám doporučujeme u delších písní zpívat
pouze 2 sloky. Pro soutěžící bude připraveno občerstvení. Startovné
20 Kč. Přihlášky zasílejte prostřednictvím základních škol.
26.11.2005 se koná 9. ročník soutěže

JOLLY AEROBIC a TEAM SHOW

proběhne tradičně ve Sportovním areálu TJ Spartak Třebíč Manž.
Curieových 1112, Třebíč - (stejné místo jako vždy, změnil se pouze
majitel a název objektu). Výpadovka na Velké Meziříčí. Obě soutěže
probíhají současně. Předběžný časový harmonogram 10.00 - 17.00
hod. Přihlášky týmů jsou nutné předem, jednotlivci se mohou ve
vyjímečných případech registrovat podle daných pravidel u prezentace
od 9:00 hod. Více na www.wellnesstrebic.cz, kontakt:604 206 135
Mgr. Jana Mertlová. Přihlášky posílejte na adresu janafit@volny.cz

MěKS Moravský Krumlov pořádá 28.12. v 19.30 hod. zájezd
do Městského divadla Brno na divadelní představení

Ginger a Fred

závazné přihlášky do 9.11.2005.
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí od 17.10.
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY

Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností. Každé
pondělí 10.00 - 11.30 hod. na DDM, poplatek 30 Kč/1 návštěva.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Od Moravského Krumlova k Brněnce

Cesta od Budkovic k Ivančicím

Středověká města vznikala
převážně v blízkosti cest, které
zajišťovaly spojení s okolními i
vzdálenými místy. Přes Ivančice
vedly dvě důležité cesty a třetí
byla vzdálena pouze 3-4 km.
O jejich existenci vypovídají
zachovalé místní názvy, např.
Brněnka, kopec Varta, Strážná
hora a pod. Další důkazy je
možno vidět přímo v terénu. Jsou
vyježděné úvozy, boží muka,
smírčí kameny nebo smírčí kříže.
Až v mapách 1. vojenského mapování z roku 1764 – 1768 jsou
vyznačeny cesty, z nichž některé
se dochovaly dodnes.
Jedním ze čtyř hlavních opěrných bodů římské říše na Dunaji,
v oblasti jižně od Moravy bylo

Boží muka - u ZŠ Ivančická, MK

město Krems. Odtud vedla cesta
severním směrem na Eggenburk,
Retz a Znojmo. Tuto trasu nebudeme popisovat, ale je zřejmé, že
byla v užívání již před obdobím
Římské říše.
Ze Znojma směrem na Brno
vedly cesty dvě: Ta starší vedla
přes Miroslav - Pravlov - Ořechov do Brna. Tato cesta obcházela Krumlovský les z východní
strany a mířila k Pravlovu, který
býval důležitou křižovatkou
středověkých cest s brodem přes
řeku Jihlavu, který byl chráněn
hradem. Připomeňme si, že v blízkosti této cesty - u Loděnic - došlo
v roce 1185 ke známé bitvě. Protože však na této cestě nevzniklo
žádné významné město, nabývala

na významu druhá cesta, obcházející Krumlovský les po západní
straně. Bylo to proto, že v Hostěradicích byla od 13. století opevněná komenda řádu německých
rytířů, v blízkosti cesty vzniklo
poddanské město Moravský
Krumlov a konečně královské
město Ivančice. Cesta pak pokračovala severně od Ivančic lesním
porostem směrem do Střelic a
dále do Brna. Dnes si všimneme
pouze části trasy od Moravského
Krumlova po Ivančice
Cesta od Znojma vstoupila na
území Moravského Krumlova
překročením potoka v blízkosti
dnešní „dolní“ benzinové stanice.
Cesta nešla přímo do Moravského Krumlova, ale vedla vlevo

Boží muka - u jatek, MK

od dnešní silnice. Tuto trasu
připomínají boží muka, která jsou
obrácena lícní stranou k východu,
tedy na druhou stranu, než-li vede
dnešní silnice. V blízkosti „horní“ benzinové pumpy vedla cesta
k okraji zámeckého parku (nad
Základní školou Ivančická), kde
jsou další boží muka postavená
v roce 1636 snad po odvrácení
moru. U těchto božích muk přeťala cesta úvoz, kterým se jezdilo
z Moravského Krumlova (úvoz je
viditelný po pravé straně silnice)
a vedla vinicemi a zahradami
(dnešní názvy jsou Vinohrady
nad řekou a Lišky).
Asi po jednom kilometru přešla
cesta na trasu dnešní silnice a klesala na východní stranu Polánky.

Edice Zrcadlo – Expedice Speculum
pro Vás připravila cyklus odborných
exkurzí a přednášek
Čtvrtek 24. listopadu - Přednáška
„Ivančický rodák Beneš Method Kulda“,
přednáší Mgr. Daniel Drápala.
Malý sál kina Réna v Ivančicích od 18:00 hodin.

Dodnes jsou po pravé straně
silnice před okrajem lesa vidět
vyježděné úvozy. Cesta vedla do
hospodářského dvora hospody,
které se říkalo „Na pindule“ nebo
zkráceně „Pindula“. Mnozí čtenáři si vzpomenou, že ještě před
cca 30 lety zde stávala masivní
budova nesprávně pokládaná
za polánskou tvrz. Byla to pouze
hospodářská část uvedené hospody. Vlastní hospoda byla zbourána někdy po 1. svět. válce. Dnes
je v tomto prostoru postaveno
několik řad rodinných domků.
Trasa dálkové cesty od Petrovic, kolem Moravského Krumlova k Polánce a Budkovicím byla
hlídána s kopce, který se nachází
nad Moravským Krumlovem.
Kopec má název Strážná hora a
je zde postavena barokní kaple
sv. Floriána.
Za hospodou „Na pindule“ šla
cesta přibližně v místech dnešní
silnice, ale v blízkosti křižovatky
k Rokytné odbočila a vedla svahem přes kopec Baba a sestoupila z něho na západním okraji
Budkovic v blízkosti dřívějšího
hradiště. Část cesty z Polánky
k Budkovicím je nezřetelná, terén
byl upraven při scelování pozemků.
Z Budkovic zamířila cesta rovinatými pozemky vpravo od dnešní silnice. Kníže Lichtenstein
(majitel krumlovského panství)
dal tuto část upravit, cesta byla
napřímena a osázena stromořadím. Starší čtenáři si vzpomenou
na výborné třešně, které byly
příjemným osvěžením. Pouze
zničený kříž věnovaný panem
Rumreichem z roku 1908 připomíná dřívější trasu. Jinak po cestě
není ani památky, zanikla při
úpravě celé plochy na pomocné
letiště před 2. sv. válkou a při
scelování pozemků později.
Cesta končila u terénního
zlomu, další část byla zničena
těžbou písku. Teprve pod areálem
bývalých „Technických služeb“
je další orientační bod a sice
kamenný kříž z roku 1804 obrácený lícní stranou k Němčicím.
Ve starších farních záznamech
jsou na tomto místě uváděna boží
muka. Od kříže sestupovala cesta
asi 100 metrů v trase dnešní silnice a pak odbočila vpravo a mířila
k východnímu okraji němčické
návsi. Tuto trasu připomínají
nedávno opravená čtyřboká boží
muka neznámého stáří. Dále vedla
cesta k brodu přes řeku Jihlavu.
Při kladení vodovodních rour
v místech nedalekého brodu
byl v roce 1951 nalezen do dna
zapuštěný 80 cm vysoký kámen
s vytesaným letopočtem 1692
s iniciálami EMFVL t.j. „Eigentum Maxmilians Furst (Fyrst) von
Lichtenstein“, který v minulosti
vyznačoval hranici krumlovského panství. (Eigentum = majetek,
vlastnictví).
Že šla středověká cesta přes
Němčice, dokládají zprávy z počátku třicetileté války (1618 - 48).
Časté pohyby vojsk znemožnily
pravidelný provoz po této cestě
a proto bylo zřízeno tajné kurýrjní spojení z Brna do Znojma
(Vídně). Kurýři vyslaní z Brna
měnili v Němčicích koně. Z důvodů utajení byla výměna prováděna pod kopcem, kterému se
dodnes říká „Stání“.
Nebrodíme přes řeku, ale prošli
jsme návsí v Němčicích a pohodlně přešli řeku Jihlavu po mostě.

Ihned za mostem se vracíme
k řece a po regulaci přecházíme
asi 200 metrů, až stojíme v místě, kde byl dřívější brod. Dnes
není na ivančické straně brod
znatelný, břeh řeky byl v letech
1930 – 1935 upraven vysokou
regulací. Od brodu přes řeku
Jihlavu mířila cesta, snad dnešní
ulicí Petra Bezruče k Ivančicím.
Mýtní stanice byla vedle Mariacelské kapličky. Ivančice bývaly
na cestě důležitou stanicí, protože
leží na dvoutřetinové vzdálenosti
od Znojma do Brna. Pro ty, kteří
se v Ivančicích museli zdržet, bývaly zájezdní hospody.
Naše komunikace vešla do
města Horní branou (pro informaci: právě křižovatka před dnešním
Besedním domem byla křižovatkou Libické stezky a popisované
Znojemské cesty). Až do 1690
byl možný vstup i do ivančické
Židovské obce, která měla vlastní
bránu. Brána byla v uvedeném
roce zazděna a byla zde ponechána pouze branka pro pěší.

Kříž v Němčicích (u bývalých Technických služeb)

k Dolním Hlinkám a cestou, kde
je dnes starý vodojem (z roku
1903) vedla „Čerňákem“ nad
bývalou cihelnou. Je pravděpodobné, že tato cesta byla více
používána směrem do Ivančic.
Cihelna se zde v písemnostech
uvádí v roce 1614.
Obe cesty se setkaly u Červeného kříže. Kříž (dřevěný) je

„U Pána Krista“ - roh Kounické ul. a ul. Jana Fibicha v Ivančicích

Ivančice s živou komunikací
přitahovaly nejen kramáře a pocestné, ale také lapky a mordéře,
kteří ve městě a okolí loupili
a kradli. Ke zločinům ve zdejším
kraji se přiznal na mučení ve Velké Bíteši Vaněk Spívaček z Prahy.
Ukradl zde jeden a půl zlatého
a s Mikulášem Růžičkou pět zlatých. Roku 1559 vyznal na trápení
ve Velké Bíteši hudec Vítek Šilhavej, že s Maříčkovým synem Vávrou zavraždili u Vančic (Ivančic)
jeho otce. Ke zločinům páchaným
u Ivančic se roku 1563 přiznal na
útrpném právu ve Velké Bíteši
také Pavel Špalda z Lomnice.
Uvedl, že spolu s dalšími tovaryši
a pomocníky oloupili u Kamenného mostku kramářku z Ivančic, která jela domů z jarmarku
z Brna, a vzali ji drahně pepře,
šafránu a všelijakého koření za
mnoho zlatých a také hotové peníze. A s tímto lupem a vším odešli do Němčic za Ivančicemi. Přepadení kramářky u Kamenného
mostku potvrdil téhož roku na trápení v Tišnově Špaldův spoluviník
Jan Holý ze Svatoslavi. Dalším
spoluúčastníkem tohoto lupu byl
Tomáš Pelech, který pocházel
rovnéž ze Svatoslavi na Tišnovsku a byl vyslýchán na útrpném
právu ve Velké Bíteši roku 1568 ...
(Bohužel nevíme, kde byl uváděný
Kamenný mostek).
Kdo nechtěl do města, mohl
objet Ivančice zleva nebo zprava,
protože mýto už měl zaplacené.
K Brnu mohl za Kounickou bránou odbočit cestou „U Pána
Krista“ a pokračovat Holubem
k dřívější cihelně. Druhá trasa
cesty obcházela Ivančice západně

doložen v písemných pramenech
již k r. 1691, název Červený
získal podle zabarvení v roce
1910. Vypráví se, že dřevěný
kříž i Kristus byl prostřílený od
pytláků. Ti pak věřili, že nebudou
chycení při pytlačení. Napravo od
kříže je vidět kopec, který má název „Na šibenici“. Cestujícím po
Znojemské cestě se v těchto místech naskytl pohled na popravené
oběšence, jejichž těla se na kopci
houpala pro výstrahu.
Severně od Červeného kříže je
polní trať Levík a po východní
straně Levíku je několik metrů
hluboká strž. Stará cesta vedla po
západní straně strže a je dodnes
zřetelná. Na severním okraji
strže dnes cesta končí, neboť její
pokračování až k turistickému
rozcestníku pod Veselým kopcem
(351 n.m.) bylo při scelování
pozemků zničeno. Dne 7. května,
kdy kvetla řepka olejnatá, byla
někdejší cesta dobře znatelná

sytějším vybarvením kvetoucí
plochy. Tato barevná odlišnost
uprostřed téže zemědělské kultury
je archeology využívána jako
metoda pro identifikaci míst.
Barevně odlišná trasa končila
těsně u turistického rozcestníku.
Na starých mapách odděluje stará
cesta viničnou trať Levík od trati
zvané Dolní Brněnka. Tato cesta
od města až po hranice katastru
obce Hlína zároveň odděluje dvě
katastrální území Ivančic a to tzv.
Oslavanské předměstí od Kounického předměstí.
Severně od rozcestníku po překročení asfaltové silnice, oddělovala cesta plochu Horní Brněnky
a Réhle. Názvy vinohradních tratí
Dolní a Horní Brněnka dokládají
směr cesty k Brnu. Z mírného
kopce scházíme cestou k potůčku. Místu se říká „Réhle“, název
pochází z německého Raubhöle,
což značí jeskyni - sloj raubířů
- přeneseno do dnešní češtiny
- úkryt loupežníků. Potůček vytékající z Knížecího lesa, který
po splynutí s jinými přítoky končí
u Stříbského mlýna pod Ivančicemi pod názvem Martálka.
Název pochází z německého
Mordtal - Údolí vražd - a jsme
opět u loupežníků a vrahů. Dále
vedla cesta údolím, asi po 250
metrech od potůčku je na dubu
zavěšen křížek a pozvolna stoupala. Dnes se tento úsek obchází
pohodlnou vozovou cestou. Její
pokračování vede až ke křižovatce cest „U obrázku“ (404 m. n.)
Vedle dnešní cesty je místy vidět
i několik vyježděných úvozů
z dřívějších časů. Od „Obrázku“
byla cesta upravena pro současný provoz a směřuje k silnici
Neslovice - Hlína. Název lesní
tratě v těsné blízkosti dokládá
dřívější trasu, neboť opět zní „U
Brněnky“. Dnešní vycházku zde
ukončíme. Cesta dál k Bobravě
a ke Střelicím je zajímavá nejen
pro historiky, ale i pro turisty
a bude popsána později.
Napsal Jiří Široký

„Obrázek“ na křižovatce lesních cest v Hlinském lese
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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

koupím
•• Š Favorit do 10.000 Kč, v jakémkoli pojízdném stavu s dobrým motorem. Tel.: 608 509 176.
prodám
•• Mitsubischi gold 1,8D, r.v. 88,
pojízdný, nutná oprava brzd, motor
ve výborném stavu, možno i na ND,
cena dohodou, levně. Tel.: 546 438
793, 608 762 554.
•• Peugeot 405, 1,9D, r.v. 91, červený,
centrál, taž. zař., nová STK, sada kol,
nové díly, velmi dobrý stav i vzhled,
43.000 Kč, dohoda. Tel.: 723 429 376.
•• Ford transit 100, r.v. 85, model 86,
2,5 D, 5 sedadel, po GO, STK 12/06,
25.000 Kč. Tel.: 602 516 921.
•• Ford Escort Combi 1,8 TD, r.v.
97, modrý, STK 05/2007, orig. rádio,
taž. zař., imobilizér, 2x airbag, naj.
156 tis. km, 84 000 Kč, Třebíč. Tel.:
568 853 892, 736 463 756.
•• Renault 19, černý, alu kola, centrál, autorádio, spolehlivý, velmi
dobrý stav. Tel.: 723 248 552.
•• Lada Vaz 2105, r.v. 85, naj. 92 tis. km,
taž. zař., červená, STK 9/06, dobrý stav,
10.000 Kč, jednání. Tel.:728 546 217.
•• Š Favorit 136 L, r.v. 89, zelený,
nové pneu, náplně, po rozsáhlé opravě, cena dohodou. Tel.: 777 714 432.
•• Š 110 s OTP, závěs, stav výborný, bez
koroze, cena doh. Tel.: 732 970 719.
•• trabant 601 limuz, pojízdný, STK
8/06, 4.000 Kč. Tel.: 732 608 032.
•• Jawa 250, typ 592, černá + chrom,
nová STK, r.v. 69, 5.000 Kč. Tel.: 723
531 049.
•• motocykl Jawa Travel 125, čtyřtakt, naj. jen 3 tis. km, výborný stav,
velmi levně. Tel.: 721 096 028.
•• malý motocykl Jawa 020, v zachovalém stavu, cena dohodou, Oslavany. Tel.: 607 908 231.
•• traktor dom. výr. Tel.: 606 789 031.
•• Babetu, 2 rychl., zachovalá, 6.000
Kč. Tel.: 603 343 048.
•• na Opel Kadet 1,6D, přední kapotu,
dveře a skla, cena dohodou; stř. zahrádku na Š 1203, 200 Kč, na Š 100,
100 Kč; př. světlomety na Toyotu hiace, cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• na Mitsubischi galant 1,9 TD, r.v.
91, spojkový komplet, nový, nevybalený, cena po slevě 5.000 Kč, možná
dohoda. Tel.: 608 814 420.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm + disky,
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.

Byty - nemovitosti

koupím
•• pozemek v MK pro výstavbu RD.
Tel.: 723 734 468.
•• starší RD v MK (částečná rekonstrukce nevadí). Tel.: 723 734 468.
•• RD v MK i k rekonstrukci nebo vyměním za byt 3+1 s doplatkem. Tel.:
606 279 394.
•• byt 2+1 v MK, volný nejlépe k
1.1.2006, Tel.: 603 841 167.
•• betonovou garáž, tzv. skořepinu
v dobrém stavu. Tel.: 732 777 155.
•• garáž v Ivančicích. Tel.: 606 585 715.
prodám
•• Přenechám zavedený podnik
- herna, bar, ve středu města Mor.
Krumlově, informace na telefonu:
603 551 544, 736 661 854.
•• RD 3+1 po celkové rekonstrukci.
Tel.: 775 294 749.
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od
MK), 3+1, WC, st. voda, el., topení
na TP, část. podsklepen, velká zahrada
a dvůr, průjezd, stodola, hosp. budovy,
parkování uvnitř objektu. Vše oploceno, soukromí. Možnost napojení plynu.

Výměra 1432 m2. Nutné opravy, 400
tis. Kč. Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• RD v Olbramovicích 2+1, dvorek,
333.333 Kč. Tel.: 731 069 270.
•• RD 2+1 v MK, dvorek, zahrádka,
520 tis. Kč, možnost výměny za byt
2+1 (3+1). Tel.: 603 841 167.
•• RD 1+1 ve Vémyslicích, suché WC,
topení - kamna, vjezd na uzavřený
dvorek, studna, pozemek 284 m2, vh. na
chalupu, 225.000 Kč. Tel.:515 323 912.
•• byt 4+1(109m2) v OV, 2 sklepy +
zahrádka, 540.000 Kč. Byt se nachází
v rekreační oblasti, park, zámek, koupaliště v Tavíkovicích. Vážný zájemce - sleva. Tel.: 605 986 376.
•• cihlový byt 3+1 v MK v OV,
835.000 Kč. Tel.: 515 322 231.
pronajmu
•• přenechám pronájem restaurace
v Ivančicích za odstupné. Tel.: 736
765 342.
•• zavedenou prodejnu s krmivem
pro zvířata + sklad 200 m2 v Rosicích u Brna, 15.000 Kč/měs. Tel.:
731 419 125.
•• velké bytové prostory 3+1 na náměstí vedle bývalé prodejny Siko (
vh. i na kanceláře ). Volejte od 7-14
hod. na tel.: 602 747 432.
hledám pronájem
•• menší podnájem v Ivančicích, Oslavanech. Spěchá. Tel.: 607 187 893.
•• garáž v Ivančicích. Tel.: 606 585 715.
•• garáže v Oslavanech, cena dohodou. Tel.: 602 192 167, 602 875 240.

Stavba - zahrada

koupím
•• dřevěné železniční pražce. Tel.:
737 283 187.
prodám
•• stavební rozvaděč v dobrém stavu.
Tel.: 605 726 794.
•• použitá dvoukřídlá garáž. vrata, v.
2 m, š. 2,3 m, dobrý stav bez koroze,
futra z úhelníku. Tel.: 776 030 781.
•• trafa TR2 220/24V-2VA (40-60 HZ)
asi 20 ks, 49 Kč. Tel.: 737 622 319.
•• svářecí usměrňovač do 4 mm, autogení soupr. na vozíku, zahradní čerpadlo
2 stupně, nová hřídel, ložisko, sací čelo,
oběžná kola, přesoustružené díly, závitořez Yopal do 2“, starší míchačku 60
l, vykl. dopředu, 2 ks nádrž 1 m3 v koši
s ventilem, 7 ks stav. vysouv. kozy, plech
6 mm 1x1 m2. Tel.: 737 884 165.
•• sekačku na trávu se sběrným košem, stáří 3 r., zn. Orion 900W. Tel.:
604 710 758.
•• balkon. dveře, dřevěné zdvojené
se zárubní; žaluzie, 80x220; stř. okno
dřevěné 85x85, vakuované dvojsklo;
dveře bílé vnitřní plné 60, 1x levé,
1x pravé; vrata garážová dvoukřídlá
240x200, obložená palubkou, zateplené. Tel.: 604 710 758.
•• trojradličný pluh, cena dohodou.
Tel.: 732 438 167, 605 378 622.
•• sazenice banánovníku, 50 Kč/ks.
Tel.: 731 887 006.
daruji
•• hnůj pro vaši zahradu, převážně
slepičí, přenechám za odvoz, MK., ul
Palackého. Tel.: 732 860 433.

Vybavení domácnosti

koupím
•• starší kamna, kaborky. Tel.: 607
981 634.
•• kdo daruje nebo levně prodá do
100 Kč funkční starší vysavač? Tel.:
605 776 380.
prodám
•• dřevěnou válendu 90x220 s ÚP.
Tel.: 607 981 634.
•• květinovou světlou dělící stěnu (ohýbané lak. dřevo ve tvaru U), 226x90, 800
Kč + výškový nástavec. Nutná menší
úprava povrchu. Tel.:737 622 319.
•• koupel. skříňku s umyvadlem;
chladničku samoodmraz. Zanussi 155 l;

malířskou pumpu; zahr. stůl s litin. nohou pr. 90 cm s lamin. deskou; starožitný dřevěný stůl s cibulovýma nohama
+ 2 židle; kuchyň. stůl se zlatou nohou,
nový, olše. Tel.: 605 776 380.
•• použitý koberec jekor, šedá barva,
š. 125 cm, d. 14 m, 2 role po 7 m, levně. Tel.: 605 776 380.
•• 2 ks starších dětských otočných židlí,
100 Kč/ks; nový zavírač dveří 300 Kč;
konopné lano pr. 25 mm, d. 92 m, 10
Kč/m, porcelán. umyvadlo, barva bledě
modrá, 150 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• psací stůl, 8 šuplíků, velký, zachovalý, 500 Kč. Tel.: 602 119 295.
•• vyřezávaný nábytek, komplet pokoj,
kuchyně, skříň šatník. předsíň. s nástavcem; plyš. koberec 4x3,5 m; lednice
s mrazákem 250 l Siemens, vše zánovní, stěhování, levně. Tel.:607 874 064.
•• sporák na PB, velká bomba k tomu, 1.000 Kč. Tel.: 607 172 680.
•• sporák na PB + velká bomba,
1.000 Kč. Tel.: 607 172 680.
•• válendu, stáří 1 r., ÚP, nepoužitá,
1.500 Kč. Tel.: 731 069 270.
•• obýv. stěnu mahagon, 2 proskl. vytríny, v/š/h/1536/900/400, 3 skříňky 780/
900/400 + prosklená, možnost různého
sestavení, 1.500 Kč. Tel.:724 347 243.
•• válendu + peřináč, barva bílá 2ks. 500
Kč/ks; předsíň. stěna, barva hnědá, 500
Kč; roh. akvárium na 150 l vč. veškerého
vybavení, 800 Kč. Tel.:603 878 952.
•• plyn. sporák, na PB i zemní plyn, zachovalý, 1.000 Kč. Tel.: 546 423 058.
daruji
•• ložnici ze 60. let za odvoz. Světlý
ořech, postele s nočními stolky, skříně, prádelníky, pschýcha. Matrace
stáří 15 let. Tel.: 723 982 761.

Elektro a elektronika

koupím
•• plně funkční 2 nebo 4. mega grafickou
kartu pro sběrnici (slot) ISA (486 DX).
Pro rozlišení min. 800x600 High Color(16 bitů); kartu tuner (rádio,TV) pro
sběrnici ISA. Do notebooku 486 DX,
kartu PCMCIA-16 bitová, modem nebo
(kabel), zvuk. karta (stereo), operační paměti 16 až (32) MB. e-mail: sottner.a@seznam.cz Tel.: 776 291 894 ne SMS.
prodám
•• MT Siemens C35i s nabíj., třeba koupit baterii, 400 Kč. Tel.:605 520 314.
•• MT Nokia 3310 s nabíj., třeba nová
baterie, 600 Kč. Tel.: 605 520 314.
•• MT Nokia 540 TP, levné volání bez
paušálu od 3 Kč (min. na všech. sítě, neomez. kredit, zázn. zdarma, nab. + návod),
vh. i pro starší lidi. tel.: 608 887 613.
•• barevnou tiskárnu vysoké rozlišení 5740 dpi záruka 1,5 r. připojení
LPT/USB. Instalace Windows 95 až
XP(nevibalená z krabice), 3.000 Kč.
Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• kapesní počítač Acer N35 + nabíječka, autonabíječka, autodržák, USB
kabel, pouzdro, vhodné pro navigační
systémy, málo používaný, cena 7.000
Kč. tel.: 731 887 006.
•• kytarový efekt BOOST driver,
cena 600 Kč. tel.: 724 157 030.
•• hifi věž s MP3 + zár. na 1 r., úplně
nová, 5.000 Kč. Tel.: 732 949 550.
•• externí internet. modem ADSL SAGEM F@STtm840, 500 Kč, v provozu
1 měs., zár. ještě 1,5 r.Tel: 603 878 952.
•• zánovní komb. sporák, 3 r. používaný, velmi zachovalý, 8.000 Kč + el.
odsavač par. Tel.: 604 710 758.
•• automat pračku Tatramat mini 248,
vrch. plnění, třeba vyměnit tlak. spínač vody a membránu (cca 400 Kč),
jinak funkční, nebo na ND, 300 Kč,
MK. Tel.: 723 033 622 do 16 hod.
•• pult. mrazák německé výr. 200 l,
v dobrém a plně funkč. stavu, 2.500
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 hod.
•• lednici Calex C275, zachov., plně
funkční, 1.300 Kč. Tel.: 728 048 401.

•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• epilátor Braun silk epil, 2 rychlostní, málo používaný, PC 2.500
nyní 800 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• 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.

Vše pro děti

koupím
•• přebalovací pult samostatný nebo se
skříňkou. tel.: 605 405 959.
•• dětskou chůvičku. Tel.: 724 120 711.
•• dětské odrážedlo, motorku, jen ve
výborném stavu. Tel.: 608 665 531.
prodám
•• dětské sáně Sport; nafukovací člun
+ 2 vesla. Tel.: 732 153 409.
•• sedačku do auta zn. Chicco 0-13
kg, barva rezavočerná, 800 Kč. Tel.:
731 065 324.
•• velmi levně pěkné chlapec. bundy
a jiné oblečení, vel. 120-140 po dvojčatech, i jednotl. MK. Tel.: 608 456 273.
•• kov. stojan na vaničku i s vaničkou béžové barvy, 1.000 Kč. Tel.: 731 065 324.
•• časopisy Betynka pro nastávající maminky, 10 Kč/ks. Tel.: 732 123 663.
•• 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.

Zvířata

koupím
•• andulky, kanáry, korely aj. exot. ptactvo, dále papoušky na ruční dokrm., i dokrmerné, platba hotově. Tel.:603 841 097.
•• křečka roborowského, samečka do
4 měs. stáří. Tel.: 608 345 110.
prodám
•• štěňata bíglů bez PP, po rodičích
s PP, barva trikolor, očkov., odčerv.
Tel.: 728 842 674.
•• krmné maso pro psy, i pro jiná
masožravá zvířata, do 15 Kč/kg. Tel.:
608 814 420.
•• bígl, fenka 5 měs. s PP, 5.000 Kč.
Tel.: 605 432 773.
•• hřebečka 7 měs., o: Liberio, m: po
Adriano bílý, hnědák, zadní sp. bílé.
Vh. do sportu, hodný, bude vyšší,
12.000 Kč. Tel.: 776 147 557.
•• štěně pudla trpasličího, černý, očkov., odčerv., odběr ihned, 2.500 Kč.
Tel.: 731 896 887.
•• štěňata zlatého retrívra, odčerv., očkov., konec 11. měs. Tel.: 604 773 837.
•• bernský salaš. pes, ihned 2 pejsky a
1 fenku, bez PP, možno vidět oba rodiče, očkov., odčerv. Tel.: 777 877 631.
•• 10 l. klisna Ct, s PP, vysoká, mohutná
hnědka, 100% hodná, klidná, ježděna
rekreačně, dříve skákala Z, ZL, má
hřebečka 3 měs. Možno prodat i zvlášť,
cena dohodou. Tel.:777 877 631.
•• selata 20-25 kg, 1.200 Kč/ks, možnost výběru, odběr ihned. Tel.: 515
336 058, 737 778 268.
•• selata na výkrm. Tel.: 776 277 842.
•• prase, 6.000 Kč. Tel.: 515 336 646.
•• osmaka degu, samečka, 3/4 roku,
hodný. Tel.: 608 345 110.
•• 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.

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, garážová vrata. Pavlík Ivo,
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321,
602 719 156.
•• Bankovní půjčky od 20.000 do
75.000 Kč pro důchodce, zaměstnané a OSVČ. Splátka již od 720 Kč/
měs. Tel.: 515 323 222, 737 324 020.
•• Potřebujete půjčit peníze a banka
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nejschvalovanější hotovostní půjčky
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.
•• Kdo doučí dceru AJ? Nejlépe Oslavany, Ivančice. Tel.: 776 646 907.
•• vypomohu s kácením stromů, řezáním paliv. dříví v lese i doma, dohoda
jistá, po 17 hod. Tel.: 732 949 550.
•• Kdo upeče vánoční cukroví? Tel.:
607 109 287.

Různé

koupím
•• dámské trekingové kolo Author zn.
Integra, Vista. Tel.: 732 777 155.
•• elektrický naklepávač kos i bez
motoru. Tel.: 737 622 319.
prodám
•• starší mech. psací stroj, 200 Kč.
Tel.: 728 814 016.
•• brambory na uskladnění, přebrané.
Tel.: 732 562 498.
•• orig. VHS aerobic nejen pro těhulky od H.Kynychové, 150 Kč. Tel.:
602 942 849.
•• trojnožku na zavěšení prasete při
zabijačce; decimálku; řeznické háky
vč. konzol; nerez. bednu na 500 kg
masa; studený wap; masomlýnek
ruční č.32. Tel.: 608 814 420.
•• jablka na uskladnění, 10 Kč/kg,
Miroslav. Tel.: 515 333 883.
•• celodřevěnou králíkárnu v. 2,40, š.
2,40, h. 75 cm, 6 boxů + 2 odstavné.
Stříška s rýnou, na nožkách. V dobrém stavu, 3.000 Kč. MK. Tel.: 723
033 622 do 16 hod.
•• nový mlýnek na maso 12, 4 ks PB
lahví plné a 5 ks 10 kg prázdné. Tel.:
737 884 165.
•• Ulticar - magnetoterapie. Známé
a klinicky testované jsou účinky u
těchto onemocnění: artróza, zlomeniny, bolesti hlavy, otoky atd. K použití
doma i v autě 230V/12V. 11000 Kč.
Tel.:776 291 894 ne SMS.
•• Laser Softlight pro dom. použití. Léčí
v těchto aplikacích: akné, opary na rtech,
jizvy, padání vlasu, vyrážky, lupénka,
bércový vřed atd. Jen vážní zájemci.
2500 Kč. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• plně automat. nabíječka hama pro
1-4 ks akumulátoru Mikro, Mignon ,
Baby, Mono nebo 9V E-Blok, cena
dohodou. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• brambory sadbové 6 Kč/kg, odrůda Impala (rané), Lenka (polorané),
jakékoliv množství. Tel.: 515 336
058, 737 778 268.
•• dřevěný dvoják, 6 příček cca 2 m;
kolo skládací; 2 ks kol obutá 3,25x16.
Tel.: 515 336 601.
•• kompresor dom. výr., 3.000 Kč.
Tel.: 604 922 797.

•• MED. Hledáme stálé zákazníky.
Celoročně nabízíme výběrové medy
přímo od včelaře. Rodinné včelářství Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice 46, telefon: 515 320 787,
mobil: 721 169 343.

Hobby

•• kytarista hledá uplatnění v kapele
zaměřené na taneční hudbu. Tel.: 732
426 980.

•• Zpívající sólový kytarista hledá
uplatnění v oblasti taneční muziky.
Tel.: 606 580 773.
prodám
•• starší zachovalý 2-místný uzavřený
kajak, červeno žlutý, 3.200 Kč; akordeon pro začátečníka, barva perleť, 32
basů, 2.200 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• kožené kopačky značky LOTTO,
šroubáky. Velice dobrý stav, pouze 2x
použité, 600 Kč. Tel.: 603 878 952.
•• lyže zn. Volkl Syntro SX, model
2002, d. 150 cm, carving. typu, modrostříbrné + vázání Salomon, 3.800
Kč. Ivančice. Tel.: 721 196 114.
•• kulečník 230x130 cm s výměnným
horním rámem pro hru karambol
a pool + 2 tága a koule pro obě hry.
Tel.: 728 764 523.
•• nejvyšší nabídce rádia Saba 446
WLK, r. 1936 a Kvinta, Tesla Brno, n.p.,
rok 1948. Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• polohovací kosmet. lehátko, 2.000
Kč, polohovací kosmet. křeslo na kolečkách, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.
•• golf. hole, červené s červeným potahem, dvojkolečka. 600 Kč. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. h.
•• úplně novou dětskou kytaru, nevh.
dar, 1900 Kč. Tel.: 602 192 167.

Seznámení

•• 37 letý, pohledný muž hledá ženu
pro dopol. mazlení plné sexu. Na věku,
stavu a postavě nezáleží. Zaručuji úroveň, zdraví a diskrétnost. Splním, po
čem toužíš. Tel.: 776 617 372.
•• svobodný, nekuřák, abstinent 32/
170/65 s vl. domem, by se rád seznámil s bezva dívkou, hledající krásný a
láskyplný vztah. Tel.: 606 580 773.
•• 40-ti letý, rozvedený, hledá upřímnou ženu pro vážný vztah do 40 let.
Tel.: 603 938 541 jen SMS.
•• muž s vyřešenou minulostí, nekuřák, fin. zajištěn, 182/65/90, hledá
štíhlou ženu šikovnou po všech stránkách. Tel.: 737 884 165.
•• hledám hodnou ženu do 40 let, dítě
není překážkou. Tel.: 456 421 052.
•• Rád bych poznal holku z Ivančic
pro trávení hezkých chvil a na celý
život. Drahoš, 23 let, ozve se mi nějaká? Tel.: 776 598 068.

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.
•• Fin. společnost a.s. nabízí práci.
Hledáte práci ve svém regionu? Pokud se nebojíte podnikat, volejte na
tel.: 777 990 065.
•• Hledám práci od 7-11 hod., úklid,
výpomoc v kuchyni, pekárně atd.
Tel.: 724 528 484.
•• Firma Vetko s.r.o., distributor veterinárních a chovatelských pomůcek,
příjme do provozovny v Moravském
Krumlově obchodního referenta/ku.
Požadujeme SŠ vzdělání (v oboru
výhodou), znalost práce na PC,
aktivní znalost AJ, řidičský průkaz
skupiny B. Životopisy zasílejte:
vetko@vetko.cz, tel.: 731 166 069.
•• Hledám práci na leden, únor, březen,
ŘP sk. C, E, prof. řidič, svářeč. průkaz,
vysokozdv. vozík, věk 29 let, možná
domluva, cokoliv. Tel.: 737 836 005.
•• Hledám práci, úklid, v prádelně,
MK nebo okolí, volat po 16 hod. Tel.:
721 911 949.

Výzvy

•• Žádám p. Drahoslavu Čechovou,
Sídliště 325, MK, aby neprovokovala
svou 4 letou dceru ke sprostým nadávkám na mého psa. D.Šoukalová, MK.
•• Ivane Hušku z Miroslavi, vrať své dluhy!
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Tradiční Hubertova jízda Mládežnické kopané chybí trenéři a finance
Dne 29.10. se uskutečnila v Rokytné již několikátá Hubertova jízda.
Několik let zpátky ji pořádala Kateřina Kastnerová v Moravském
Krumlově, ale již 2. druhým rokem ji úspěšně organizuje pan Vlasák v
Rokytné. Tato Hubertova jízda má takovou tradici, že se sem sjíždějí
koně z různých světových stran. Je totiš doprovázená vždy dobrou náladou, přírodou, překážkami ...
Každým rokem je sraz v 9.30, ale většinou, než se všichni sjedou,
pozdraví a posilní výborným gulášem a pivečkem, tak je skoro 11 hodin. Vždy se tu sejde i spousta lidí, kteří se přijdou podívat na krásné
koně a když se poštěstí, tak si najdou i volné místečko na nějakém voze
a můžou sledovat průběh celého Huberta.
Tedy v 11 hodin úspěšně zahájily fanfáry začátek Hubertovy jízdy.
Koně pod sedlem se seřadili za 1. jezdce, což byla liška, kterou po
celou cestu nesmí nikdo předjet. Na koních jeli mladí i starší, zkušení
i nezkušení. Byli tu vidět koně různých plemen a velikostí. Jezdců se
tu nakonec sešlo asi třiatřicet. Vozů bylo šestnáct.

Jezdce pod sedly doprovázela cesta lesem, kde bylo připraveno pár
nízkých přírodních překážek. Kdo chtěl, tak skákal, kdo nechtěl, tak je
objel. Jelo se až pod Moravský Krumlov a pak po cestě směrem zpátky
k Rokytné, kde už čekaly na učitých místech vozy s diváky, kteří sledovali, jak jezdci s koňmi skáčou přes připravené překážky.
Konečná byla na velké louce mezi Rokytnou a Budkovicemi, kde na
jezdce i diváky čekal táborák, s možností opečení špekáčků, svařené
víno... Asi po hodinové přestávce, kdy si odpočali jezdci i koně, přišly
na řadu různé soutěže, jako slalom jezdců i vozů, skákaní, a nakonec
se honila liška.
Hubertova jízda se velmi vyvedla, přálo nám všem krásné slunné
počasí, pochopitelně, že se neobešla bez pádů nejen jezdců, ale i koní.
Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo. A kdo si udělal ještě večer čas,
mohl zajít na Hubertovskou zábavu, která se konala tradičně v kulturním domě v Rokytné. K poslechu a tanci hrála skupina FANTAZIE. /jp/

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

ZÁVODY PLECHÁČŮ IVÁŇ 2005
neděle 13. listopadu od 9.00 hodin
v areálu bývalých kasáren Přibice.

Atletický klub Moravský Krumlov
ve spolupráci s komisí pro tělovýchovu
a sport při MěÚ Moravský Krumlov
pořádá

25. listopadu 2005
v kinosále od 18.00 hodin

GALAVEČER
u příležitosti vyhlášení
sportovce roku
Moravského Krumlova
V rámci slavnostního večera bude
vyhlášena cena za přínos sportu
v Moravském Krumlově.
Pozvání přijali místopředseda Českého olympijského
výboru p. František Dvořák, šéflékař českých olympioniků
MUDr. Milan Handl, mistryně světa v aerobiku Kateřina
Protivínská a další.

Zveme všechny příznivce sportu.

Navštívili jsme Rudolfa Holátka
– trenéra mladšího dorostu, šéftrenéra mládeže a zároveň člena
výboru klubu – a položili mu
několik otázek, týkající se mládežnické kopané ve fotbalovém
klubu TJ Moravský Krumlov,
Představte nám mládežnickou
kopanou v Krumlově.
Mládežnickou kopanou v Moravském Krumlově provozuje
několik klubů. Nejvíc mládežnických družstev má TJ Moravský Krumlov. Další jako FC
Rakšice nebo TJ Polánka pracují
s mládeží také. Náš oddíl má pět
mládežnických družstev. Jsou
rozděleny na přípravku, mladší
žáky, starší žáky, mladší dorost
a starší dorost. V přípravce
máme tři družstva s tím, že starší
přípravka pod vedením Jiřího
Kotlána a Luboše Bognera hraje
okresní soutěž, kde letos ještě neprohrála a z převahou tuto soutěž
vedou. Mladší přípravka hraje
jen dohodnutá přátelská utkání.
Nejmladší předškoláci se fotbal
vlastně začínají učit a proto spolupracujeme s okolními kluby, se
kterými domlouváme utkání, aby
i ti malí měli možnost hrát. V žákovské kategorii naše dvě družstva působí v první třídě krajské
soutěže. V letošním roce máme
trochu problémy, protože nám
odešly silné ročníky a musíme
doplňovat stavy. Mladší žáci pod
vedením Josefa Anderse se pohybují v horní polovině tabulky a
starší žáci, které vede Jan Strnad,
na začátku druhé poloviny.
Práce s těmito kolektivy se daří
díky obětavosti trenérů. Kolem
těchto družstev by se ale mělo
pohybovat daleko víc dospělých.
Musím říci, že je opravdu problém sehnat kvalitní a zapálené
lidi do trenérských funkcí.
Dorost nám dělá největší radost, protože dosáhl největšího
úspěchu v historii našeho klubu.
Postoupil z Krajského přeboru
do Moravskoslezké divize, což je
dnes třetí nejvyšší dorostenecká
soutěž v České republice. V této
soutěži nastupují dvě naše mužstva, rozdělená věkem na mladší
a starší dorost. Dá se říci, že
mladší dorostenci jsou takovou
zásobárnou pro doplňování
mužstva staršího dorostu. Já se
starám právě o mladší kolektiv
dorostu. Starší dorost hraje

pod vedením Aloise Vorla.
Protože tato soutěž je hodně
náročná a ne všichni hráči,
kteří opustí žákovskou kategorii fyzicky nebo talentem na ni
stačí, chtěli bychom ve spolupráci s FC Rakšice vybudovat ještě
B dorost, ale schází nám trenéři.
Jak si představujete podporu
mládežnického fotbalu?
Podpora mládežnického fotbalu je důležitá. My všichni, co
se kolem mládeže pohybujeme,
chceme vytvořit dětem v našem
klubu takové podmínky, aby měly
zájem u nás sportovat. Myslím si,
že je lepší, když se děti věnují
sportu, než aby se potulovaly
po městě a vyvíjely jiné aktivity
než sportovní. Děti jsou z nudy
schopny vyvádět různé věci. Zdá
se mi, že i někteří představitelé
města to chápou. V tomto směru
se začíná blýskat na lepší časy.
Spolupráce současného vedení
radnice a našeho klubu se o proti
minulým letům o hodně zlepšila.
Doufáme, že se zlepší i spolupráce s podniky a podnikateli
v našem městě a okolí. Je potřeba
si uvědomit, že každá koruna
v tomto sportu je velice dobrá,
a pokud někdo má zájem nějakou tu korunu nám věnovat, tak
můžeme dětem například zlepšit
vybavení, udělat pro ně spor-

tovní tábor, nebo soustředění. To
už záleží na objemu peněz, které
máme k dispozici. Bez peněz se
fotbal dělat nedá. Řekl bych, že
na oplátku za věnované finanční
prostředky můžeme nabídnout
velmi dobrou možnost zviditelnit
příslušnou firmu formou reklamy.
Měl bych i malou výtku, kterou bych uvedl na příkladu.
Přijedeme na zápas do Brna, a
tam je plná tribuna! To nejsou
jen diváci, ale v převážné většině rodinní příslušníci. Ale u
nás přijde na zápas s bídou pět
rodičů. Tady bych viděl velký
nedostatek, a to je nezájem ze
strany rodičů o to, co jejich
dítě čtyřikrát v týdnu na hřišti
vlastně dělá. Sledovat sportovní
růst svých dětí je přece nádherné. Musíme zlepšit komunikaci
s rodiči tak, aby spolupráce lépe
fungovala. Jako příklad bych
uvedl spolupráci s DDM, odkud
máme plnou podporu a pomoc.
Jaké máte plány do budoucna?
Plány do budoucna v našem
klubu máme velké. Protože, jak už
jsem říkal, hrajeme vysoké soutěže a chtěli bychom se v těchto
soutěžích minimálně udržet. Proto
je nutné spolupracovat s okolními
kluby. Představa je taková, že by
mladí talentovaní fotbalisté z regionu hráli v našich mládežnic-

kých družstvech. Až skončí v
kategorii staršího dorostu, není
problém se vrátit do svého mateřského oddílu. Zcela určitě by
zvedli úroveň svých mateřských
klubů v kategorii dospělých. Tím
by se v celém regionu dařilo fotbalu o stupínek lépe. K této vizi
je samozřejmě nutné vybudovat
odpovídající zázemí. Ač se začíná zlepšovat, není stále to pravé
ořechové. Máme jedno travnaté
hřiště a jedno pískové, která
nestačí pro stávající počet družstev. Proto se začíná pracovat na
dalším hřišti, které by mělo být
situováno pod Křižákem. Mělo
by sloužit k tréninku, ale nejenom pro fotbalisty. Využívat by
ho mohl i Atletický klub, protože
spolupráce s ním se také začíná
rozbíhat. Navíc je tu dohoda o
využití pro Jezdecký klub. Takže
takový je plán ohledně další hrací
tréninkové plochy.
V současnosti probíhá rekonstrukce kabin, která je před dokončením. I s nimi máme další
plány, chtěli bychom přistavět
patro, kde by mohla být restaurace, klubovna, kanceláře a byt
správce. Doufám, že za spolupráce všech zainteresovaných se
nám všechny náročné cíle a úkoly
podaří postupně splnit.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

/Ivančice/ V úterý 25. října
odpoledne byl na fotbalovém
hřišti na Malovansku otevřen
a do užívání předán Skate park.
Areál vybudovalo město Ivančice přibližně za 1 300 000 korun
s přispěním Jihomoravského kraje
částkou 208 tisíc korun z programu prevence kriminality mládeže.
Zařízení vyrobila rakouská firma
AMG Velden a dodavatelem zakázky byla firma Radek Šulc.
„Jde o moderní sportoviště, které
bude jistě maximálně využito.
Jsem rád, že jsme mohli dodržet
slib, který jsme mládeži dali. Věříme, že areál zůstane dlouho tak
pěkný, jak jej dnes veřejnosti předáváme,“ sdělil při slavnostním
otevření starosta města Vojtěch
Adam. Samotného slavnostního
aktu a celé organizace se ujalo
Středisko volného času Ivančice.
Moderátor Honza Dvořák všechny přítomné přivítal a předal slovo panu starostovi, který také společně s místostarostou přestřihl
pásku. Zahájení se též zúčastnili
realizátoři a výrobci.
„Ještě před pár měsíci tu jen
rostla zelená tráva a dnes se nám
tu prohánějí na rampách mládežníci všech věkových kategorií.
Je perfektní, že tu máme takový

skejtpark. K tomuto sportu patří
neodmyslitelně i vybavení, kola,
frýjstalová kola, skejty, kolečkové brusle a další. Proto zde byla i
malá výstavka kol a cyklopotřeb,
skejtů, chráničů a dalšího vybavení. Perfektní a poutavé velkojízdy
na překážkách předvedli na svých
kolobrndách Honza Halbich,
Pavel Svoboda a Honza Grones.
Skoky, triky i pády, to je ten
správný adrenalin, který k tomuto
sportu patří,“ uvedla hlavní organizátorka a ředitelka Střediska
volného času Jana Heřmanová.
Důležitou a velmi zajímavou
částí byly připravené soutěže.
Soutěžící byli rozděleni do dvou
kategorií, starší a mladší, zájemci
se zapisovali, kterou soutěž si
chtějí vyzkoušet. Soutěžilo se o
nejlepší jízdu, nejlepší trik, přeskok přes překážku. Překážky
na skejtech se nazývají „ oly“ a
na kolech „ banyhop“. Soutěžilo
se vždy ve trojicích. Vítězové
se u všech disciplín vybírali
potleskem diváků. U koho byl
největší potlesk, postupoval do
finále. Akce se zúčastnilo během
celého odpoledne 120 účastníků.
Super počasí a dobrá atmosféra. „Jsme rádi, že město Ivančice
tento skejtpark zbudovalo. Všem

přejeme další super zážitky, žádné
úrazy a hlavně, aby si své hřiště
chránili a nenechali zničit. Středisko volného času Ivančice bude

dále v průběhu roku podobné soutěže pořádat,“ doplnila k otevřenému skate parku ředitelka centra
Jana Heřmanová.
/jak/

foto: TJ

V Ivančicích byl otevřen veřejný Skate park

