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PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno
KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz
PROVOZ: Moraský Krumlov (bývalý Lacrum)
Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Rada školy bude dozorovat

/Oslavany/ Zastupitelstvo města Oslavany na svém zasedání rozhodlo na základě školského zákona o zřízení Rady školy. Zastupitelé
schválili zřizovací listinu Rady školy a byl schválen také volební řád
pro volbu členů. Od 1. ledna 2006 bude při Základní škole Oslavany
fungovat šestičlenná rada. Dva budou zástupci ze strany zřizovatele
- města Oslavany. Do rady byl navržen starosta města Vít Aldorf
a místostarosta Miloš Musil, které zastupitelé schválili. Další dva členy
budou tvořit zástupci rodičů, kteří budou zvoleni v řádných volbách.
K tomuto budou probíhat v listopadu třídní schůzky, po kterých proběhne volba z řad rodičů. Poslední dva členy budou tvořit pedagogičtí
zaměstnanci školy – učitelé, kteří budou voleni všemi zaměstnanci
školy. Rada školy je orgán, který bude dbát na chod školy, bude posuzovat výroční zprávu školy a stane se poradním orgánem ředitele školy
ve vedení instituce. Oslavanská základní škola se tak stane moderním
školským zařízením v regionu, se standardem západní Evropy. /jak/

Hrubá stavba dokončena

/Oslavany/ Zastupitelé města ohodnotili postup ve vývoji výstavby
bytových domů na ulici Starohorská, které jsou stavěny na základě
developerské smlouvy s firmou Arching Group a.s., velmi pozitivně.
V současnosti jsou dokončeny hrubé stavby obou domů, dodělávají se
krovy střech s tím, že ještě v letošním roce budou obě budovy zastřešeny. „Jsme velmi rádi, že podle informací stavební firmy je o koupi bytů
v Oslavanech z řad kupujících zájem. Znamená to mimo jiné i pozitivní přínos pro oslavanská školská zřízení,“ pochválil stádium výstavby
místostarosta Oslavan Miloš Musil.
/jak/

Oslavany vedou válku s Českou poštou

/Oslavany/ Česká pošta svévolně od 1. září tohoto roku rozhodla
o tom, že pro Padochov - místní
část Oslavan - nebude doručovací
pošta 664 14 Oslavany, ale 664 91
Ivančice a to bez toho, že skutečnost oznámila městu Oslavany.
Oznámení o této změně sice
bylo rozesláno občanům Oslavan, ale městský úřad se vše dozvěděl až druhotně, z oznámení,
které Česká pošta zaslala stavebnímu úřadu Oslavany.
Rada města na tuto novou skutečnost zareagovala a to i vzhledem k tomu, že z Padochova se
začali ozývat jednotliví podnikatelé, protože tato skutečnost jim
působí značné potíže. Neznamená
to, že by mělo docházet k výměně
dokladů občanů z Padochova, jejich doklady zůstávají i nadále
v platnosti, ale pro doručení pošty
do Padochova je nutné do adresy

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

DOKONČENÍ A 06/06

2

1 021 380,- až 1 311 960,- Kč + 5% DPH
možnost 4+kk, případně garsonka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STAVBĚ • 10.12. 10 - 16 HODIN

prodáno, rezervováno 16 bytů • hypotéční úvěr od 0% akontace - splátky od 4.600,- Kč/měs.

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

příjemce uvádět Oslavany - Padochov, 664 91 Ivančice.
„Město Oslavany se postupem
České pošty cítí poškozeno. A to
vzhledem k tomu, že tato skutečnost poškozuje suverenitu města
jako takového, protože Oslavany
a Padochov tvoří jednu nedílnou
součást. Paradoxní na celé situaci
je, že v Oslavanech je plně funkční pošta. Česká pošta odůvodňuje
tento svůj jednostranný postup
tak, že doručování do Padochova je z ekonomických hledisek
ztrátové. Rada města zareagovala na tuto skutečnost a vyzvala
ředitele České pošty oblast
Brno Ing. Jakubce , aby postup
České pošty byl zvážen a došlo
k nápravě. To znamená, aby i
nadále zůstala doručovací pošta
pro Padochov Oslavany. Česká
pošta delší dobu nereagovala až
teď v listopadu, kdy opětovně
stroze sdělila, že tato skutečnost
je neměnná a Česká pošta již provedla příslušné kroky, jenž jsou
nevratné. Rada města se s tímto
vyjádřením neztotožnila a já jako
starosta jsem pověřen, abych vedl
další jednání v této záležitosti. A
to s ústředím České pošty v Praze
případně s ministerstvem Dopravy a spojů. Zatím jsou tato jednání bez vývoje,“ uvedl starosta
Oslavan Vít Aldorf.
Jak dále dodal: „Já osobně pokládám tento krok České pošty za ab-

surdní. Podle mně je nesmyslný,
protože pokud je v Oslavanech
kontaktní pošta, proč by tedy
měly být dopisy do Padochova
doručovány z Ivančic. Už jenom
ke vzdálenosti mezi Padochovem
a Ivančicemi a dostupnosti pro

občany především v zimním období, je to velmi neuvážený krok
a i k tomuto se osobně stavím
s nevolí. Postup České pošty je
velmi zvláštní a přístup ředitele
oblasti Brno osobně považuji za
velmi arogantní.“
/jak/

/Moravský Krumlov/ Ve spodní části sídliště v Moravském Krumlově se nachází nový plechový
box na kontejnery, který do současné doby není využíván a zeje
prázdnotou. Proč je tomu tak,
jsme se snažili zjistit.
„Na základě četných dotazů
od občanů na dovybavení boxu
nádobami na odpad v městské
části Sídliště se tímto problémem
zabývalo zastupitelstvo města na
svém posledním zasedání. Město
Moravský Krumlov řeší nákup
sběrných nádob na separaci odpadů (plastů) pro zmiňovanou
městskou část Sídliště, kde byl
vybudován box na jejich umístění. V našem zájmu je, aby prostor
určený k tomuto využití sloužil
plně potřebám našich občanů,“
uvedla místostarostka Moravské-

ho Krumlova Marie Valachová.
Nejbližší kontejnery na separovaný odpad jsou na ulici Břízová u městského kulturního střediska. „Prázdný box ve spodní
části sídliště byl postaven jako
občanská vybavenost pro nové
domy. Postaven byl jen jeden
dům, který svůj box má. Tento
volný měl sloužit na domovní odpad pro další blok, který měl být
postaven v místě zahrady pana
Velika. K tomuto nedošlo, proto
tento box zůstal volný a nevyužitý. Chtělo se po mě, aby byl vybaven kontejnery na tříděný odpad,
Jenomže proč a na co? Tento box
je o samotě a navíc lidé nám poslední dobou začali cpát do kontejnerů na tříděný odpad všechno
možné. Například v kontejnerech
na PET se objevuje sklo a naopak.

Považuji to za zbytečné. Navíc
bohužel v rozpočtu Technické
a zahradní správy nejsou na tyto
kontejnery peníze, protože máme
odvezeno za devět měsíců tohoto
roku o 80 tun odpadu více, a od
března nám přešlo v povinnost
i placení za uložení tohoto odpadu. Takže si myslím, pokud nám
zbude z kladného hospodářského
výsledku nějaký peníz, bude to
možné, pokud ne, nebudu a nemůžu zadlužovat Technickou a
zahradní správu města. Pokud se
příští rok stane, že by se na kontejnery rozpočtovaly prostředky,
tak je tam dáme, ale zatím je to
ve hvězdách,“ komentoval ředitel
Technické a zahradní správy v Moravském Krumlově Jiří Kubík, který
se mimo jiné stará i o odpadové
hospodářství města.
/mask/

foto redakce

Ilustrační foto pošty v Ivančicích

Co s prázdným boxem na kontejnery ?
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Skládka zmizela lidem z očí, s ní
i 5,5 milionu z městské pokladny
a 10 milionů ze státního rozpočtu

Otazníky vyvolává i výběžek oplocení na dolní hraně skládky o výměře
několika desítek m2. Dvakrát protíná oplocení i trativod (!). Je snad
důvodem stará rezavá pračka, která výběžku dominuje?”

Tato „ časovaná bomba“ byla ještě v roce 2002 stavebně povolena
projektem, jehož finanční náročnost nedosahovala celých 5 mil. Kč,
z toho přibližně polovina z pokladny města. Náhle však vznikla potřeba
projekt změnit. Důvod ? Budeme zde budovat průmyslovou zónu pro
konstrukce lehkého halového typu. Pro městskou pokladnu to znamená
navýšení finančního nákladu o 5,5 mil. Kč. Pro státní rozpočet navýšení o 10 mil. Kč. Výsledek: skládku nám sice může leckdo závidět,
ale jsou tyto milióny investovány účelně? Investory pro průmyslovou
výrobu nehledáme a pokud se nějaký vyskytne, nemáme mu co nabídnout, pozemky nejsou zasíťovány. Při slavnostním otevření skládky
na Lerchu bylo však řečeno: „Tato skládka bude použita k rozšíření
zeleně ve městě s možným využitím i pro sportovně rekreační účely“
(viz. Zrcadlo č. 20 ze 4.11.2005). Jaká je tedy vlastně koncepce města?
Žádný průmyslový objekt zde nebude? Jenom naše pokladna je zase
o 5,5 mil. Kč lehčí a státní pokladna o 10 mil. Kč. Co za tuto částku
mohlo být vybudováno v Moravském Krumlově si každý domyslete
sám (např. víceúčelové hřiště na Sídlišti, chodníky ve všech městských
částech, rekonstrukce městského rozhlasu a osvětlení. Nabízejí se i další možnosti). Deset milionů korun ze státní pokladny mohlo vylepšit
např. situaci ve školství, zdravotnictví, sociální oblasti atd.
SNK – konečně něco pro občana v Moravském Krumlově, Stanislav Trefil,
Pavel Procházka, Daniela Kudrová, Miroslav Nosek, Josef Vybíral

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

komerční článek

O nové byty v Oslavanech je velký zájem

/Oslavany/ Kontaktovali jsme
představitele firmy Arching Group
CZ a.s., která v Oslavanech v současné době staví bytové domy,
aby nám řekli něco více o samotné výstavbě. Na otázky nám odpověděl ředitel společnosti arch.
Miroslav Klimeš.
Povězte nám o jaký druh výstavby jde a pro koho jsou byty
určeny?
Jedná se o developerský způsob výstavby, kdy naše firma ze
svých vlastních prostředků staví
byty do osobního vlastnictví.
Znamená to, že byty, které postavíme, budou následně prodány
budoucím vlastníkům, kteří se
stanou majiteli těchto bytů. Jedná
se o dva bytové domy, v každém
je umístěno 24 bytových jednotek
různých typů, takže budoucí zájemci mají možnost poměrně širokého výběru. Nejedná se v žádném případě o výstavbu obecních
bytů, jak se mylně někteří občané
domnívají, ale znovu opakuji je
to výstavba bytů do osobního
vlastnictví.
Na kolik budou dostupné tyto
byty pro širokou veřejnost?
K celému projektu bytové výstavby v Oslavanech bylo přistupováno velmi citlivě a to především ve spolupráci s městem
Oslavany, které u počátku záměru výstavby stálo. Projekt, který
naše firma vypracovala, se v současné době realizuje a byl koncipován tak, aby cenová dostupnost bytů odpovídala dané
lokalitě regionu a nejednalo se
o byty neúměrně drahé, které
by mohly zatěžovat především
mladé rodiny, pro které jsou byty

PODNIKATELÉ,

využijte předvánočních vydání
Zrcadla k podpoře Vašich
obchodních aktivit.

ZRCADLO - VIDITELNÝ
ODRAZ VAŠÍ INZERCE

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

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

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

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

AKCE ZIMNÍ PNEU -20%
(akce platí do vyprodání zásob)

NOVĚ: ODTAH VOZIDEL !!!

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

Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

mjr. Nováka 24, Ivančice

) 602 733 688

28,10 m2
16,50 m2
17,40 m2
21,20 m2
1,80 m2
5,60 m2
2,10 m2
1,30 m2

Minimální nabídka nájemného může činit 308 ,- Kč/ 1 m2/ 1 rok. Kromě nájemného
hradí nájemce zálohu na vodné a stočné, poplatek za elektřinu a plyn.
Prohlídka prostoru je možná po telefonické dohodě - bližší informace poskytne
místostarosta města pan Volf – tel. 515266453.
Svoje nabídky předkládejte nejpozději do 30.11.2005 do 1300 hod. na podatelnu
MěÚ v Miroslavi, popř. zašlete poštou na adresu Město Miroslav, nám. Svobody 1,
671 72 Miroslav. Obálka bude označena heslem „NÁJEM – SOUTĚŽ“.

na kterých mají zájemci možnost
prohlédnout si prostory domu
a bytů. Svým způsobem budou
zvýhodněni zájemci, kteří se
přihlásí dříve, protože budou mít
jednak možnost individuálních
úprav bytu ještě ve stavební fázi
i výběru konkrétního bytu, dokud
není obsazen. Už ve fázi hrubé
stavby je několik bytů prodáno
a několik bytů zadáno. S postupem dalších stavebních prací, kdy
dochází k finalizaci, zájem roste.
Proto nebude problém v blízké
době obsadit zbývající byty.
Jaké máte plány do budoucna?
Nejpozději na jaře příštího roku
hodláme zahájit výstavbu bytového komplexu na pravé straně
budoucího náměstí. Ve spodní
části budou umístěny prostory
určené k drobnému podnikání,
to znamená například obchůdky,
kavárny nebo cukrárny, které
budou také určeny k prodeji nebo
k pronájmu. Nad nimi budou
mezonetové byty s terasou, které
budou ve vyšší cenové hladině,
a to také díky předpokládanému
zvýšení DPH od roku 2007. Na
druhé straně náměstí přes silnici
budeme budovat potravinářský
supermarket. Bude se jednat o plnohodnotnou prodejnu potravin,
žádný diskontní prodej z palet.
Zájemci o bližší informace se
mohou obrátit na naše prodejní
a kontaktní místo v Oslavanech
na ulici Padochovská 12 ve dnech
pondělí, středa, sobota od 10 do
16 hodin, nebo telefonicky na čísle 608 730 397. Případně se mohou obrátit přímo na vedení firmy
v Brně na tel. čísle 549 211 396.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

AUTO – PNEUSERVIS ČERNÝ

Vedení účetnictví a účetní poradenství
včetně zpracování daňového přiznání
fyzickým a právnickým osobám.

Město Miroslav hodlá pronajmout nebytový prostor v přízemí budovy číslo popisné 3
na nám. Svobody v Miroslavi (doposud kadeřnictví) o celkové výměře 94 m2, který
sestává z:
provozovny o výměře
provozovny o výměře
provozovny o výměře
provozovny o výměře
předsíně (s umyvadlem)
kanceláře (šatna)
předsíně s WC
WC

2007, pokud by docházelo k další
výstavbě, tak bude byt o 14 procent jenom díky DPH dražší.
Součásti bytu bude i prodej
zastavěné ideální části pozemku.
To znamená, že budoucí bydlící
bude majitelem nejen bytu, ale i
vlastníkem ideální části pozemku,
na němž se jeho byt nachází.
Jaký bude systém prodeje?
Systém prodeje je přizpůsoben
individuelně potřebám každého
zájemce – budoucího kupujícího,
který projeví zájem. Je několik
možností zafinancování bytu.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o prodej bytů do osobního vlastnictví, tak je možnost koupit si
byt za hotové peníze, případně
využít možnosti naší firmy, která
zajišťuje hypoteční úvěry. Variantou je případná kombinace obou
způsobů, to znamená jak složit
hotovou částku, tak doplnění zbývající částky hypotečním úvěrem.
Hypoteční úvěry jsou závislé na
procentní sazbě banky a v současné době se pohybuje ještě na
velmi rozumné úrovni. Takže by
bylo velmi dobré využít stávající
úrokové sazby, pokud zájemce
má zájem financovat své bydlení
tímto způsobem. Možnou variantou je i využití úvěru ze stavebního spoření. Díky přizpůsobení
obchodních podmínek k individuálním potřebám zájemců je o
koupi bytů poměrně solidní zájem. V současné době se stavba
nachází ve fázi hrubé stavby, dodělává se zastřešení. Samotnému
rozběhu prodeje již nic nebrání,
budoucí kupující si jej již může
koupit. Také nabízíme prohlídky
formou dnů otevřených dveří,

Žaluzie Koblížek

Pronájem nebytového prostoru
-

určeny. Projekt je koncipován
do dvou bytových domů. Bytové
jednotky jsou projektovány jako
byty s kuchyňským koutem od
dvoupokojových po třípokojové.
Velikost bytů se pohybuje od 54,
56 a 67 m², takže se jedná o velmi
slušnou bytovou plochu, nikoli
o malé garsoniéry nebo startovací byty, na což jsme zvyklí
z různých dotačních programů,
které v minulosti fungovaly.
Byty jsou standardně vybaveny,
k příslušenství bytu patří sklepní
prostory, kde budoucí majitelé
mají možnost ukládat svůj majetek, stání před domy pro automobily je taktéž zajištěno a celé
okolí bude velmi slušně upraveno
pro budoucí bydlení. Co se týče
vytápění bytů, je řešeno prostřednictvím plynového vytápění
tak, že v domě nebude umístěna
centrální kotelna, ale každý byt
bude mít svůj vlastní plynový
kotel s rozvodem teplé vody a
vytápění po bytě. Byt bude s balkonem, vybaven vanou s pákovými bateriemi, záchodem, obklady
dlažbou a dýhovanými dveřmi.
Bytové jádro je celé zděné. Samozřejmostí jsou plastová okna,
aby se zamezilo tepelným ztrátám. Byty proto odpovídají současným náročným požadavkům
na bydlení v této době. Cena bytu
je stanovena na 17 400 korun za
m² plus 5 % DPH. Je třeba si uvědomit, že prodej bytu by se měl
odehrávat v průběhu roku 2006,
v rámci kterého bude možnost
koupit byt s 5 % sazbou DPH.
Od 1.1. 2007 vzroste zatížení
u bytové výstavby na 19% DPH.
To tedy znamená, že už v roce

Burešová Vlasta

Sídliště 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: 515323398@iol.cz

• montáž
• servis
• opravy

GARÁŽOVÁ VRATA

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

Město Oslavany vypisuje ke dni 11. listopadu 2005 výběrové řízení
na místo strážníka Městské policie
Kvalifikační předpoklady pro výkon práce dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 88/1996 Sb.
Uchazeč musí být: občan České republiky starší 21 let, musí mít nejméně střední odborné vzdělání, tělesně
a duševně způsobilý (bude prověřováno testy fyzické zdatnosti a pohovorem), zdravotní způsobilost
(výborný zdravotní stav), držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Držení zbrojního průkazu skupiny „D“
dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zbrojní průkaz je možno získat dodatečně
až v pracovním poměru po absolvování školení).
Podmínka bezúhonnosti podle § 22 zák. č. 119/2002 Sb. a spolehlivosti podle § 23 téhož zákona. Uchazeč
musí prokázat, že nebyl nikdy pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledních 5 letech
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti. Prokazuje se výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.
Bezúhonnost prokazuje uchazeč čestným prohlášením ne starším než 3 měsíce, ve kterém stvrzuje, že
mu nebyla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt.
Požadované dokumenty: 1) Doklad o totožnosti (platný občanský průkaz) předkládá se až při výběrovém
řízení, 2) Doklad o dosaženém vzdělání (ověřená kopie), 3) Výpis z Rejstříku trestů, 4) Potvrzení o zdravotním stavu (lékařská prohlídka), 5) Čestné prohlášení o bezúhonnosti, 6) Potvrzení o délce praxe (průběh
zaměstnání), 7) Přihláška vlastnoručně podepsaná, doplněná stručným životopisem
Podrobnější informace na adrese: Městský úřad Oslavany, nám 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, tel.
546 418 411, popřípadě e-mail: oslavany@mboxr.cz. Písemné přihlášky osobně nebo poštou na výše
uvedenou adresu v zalepené obálce opatřené heslem „výběrové řízení na strážníka“ a zpáteční adresou
uchazeče. Obálka musí obsahovat všechny požadované dokumenty (kromě OP). Při osobním předání
přihlášky odevzdat obálku na sekretariátě starosty města.
Termín přijímání přihlášek do 23. prosince 2005. Termín výběrového řízení: v polovině ledna, uchazeči budou včas vyrozuměni. Program výběrového řízení: 1) test fyzické zdatnosti (nutný sportovní úbor
pro hřiště i tělocvičnu), 2) písemný vědomostní test a psychotest, 3) pohovor. Oznámení výběru: do 14 dnů
po výběrovém řízení. Nástup do zaměstnání: V nejbližší možné době po vyrozumění vybraného uchazeče .
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Trestný čin byl spáchán
/Ivančice/ Přibližně před rokem
začalo v Ivančicích vyšetřování
podezření ze zpronevěry finančních prostředků sponzorského daru
v příspěvkové organizaci města
Penzionu pro důchodce, ke kterému mělo dojít už v roce 1996.
Vedení města se o těchto nesrovnalostech dozvědělo na základě
celé řady informací, které odrážely tehdejší dění v penzionu. Podle
dostupných materiálů provedl
policejní orgán ve věci rozsáhlé
šetření, vyslechl celou řadu osob

a shromáždil potřebné listinné
materiály. Po zhodnocení těchto
důkazů bylo zjištěno, že Zdeněk
Mucha 17. září 1996, jako ředitel
příspěvkové organizace Penzion
pro důchodce Ivančice, převzal
od manželského páru ubytovaného v penzionu peněžní dar ve výši
100 tisíc korun a ačkoliv věděl, že
tento dar byl určen výhradně pro
potřeby penzionu a že je povinen
nechat jej zaevidovat do účetnictví, rozhodl se, že tyto finanční
prostředky nebudou do účetnictví

Proč jezdí autobus na nádraží pozdě?
Příběh nedělní. Tento jsem nezažil na vlastní kůži, ale věřím svému mladému zdroji. Poklidná říjnová neděle, autobus přijíždí na nádraží v Moravském Krumlově. Fronta před pokladnou končí až u dveří
do čekárny. Za sklem není pár minut nikdo. Fronta zneklidní pohledem na hodinky – 17:16 hodin. Po chvíli příjde výpravčí a první
žena vysloví své přání: „Prosím, dvakrát do Brna“. „Ale paní, vlak
do Brna již odjel a další pojede v 19:12 hodin“. Slova, která zazněla
posléze z většiny úst, se opravdu nedají zopakovat…
Příběh čtvrteční – Jak jsme dohonili vlak. Ve čtvrtek 3.11.2005
přijede k nám na Stezku autobus se „sekerou“ 12 minut a to už jdou
na mne mrákoty. Ve stejný okamžik, kdy se otevřou dveře autobusu
na vlakovém nádraží, se také rozjíždí vlak. Jako šílení vybíháme na
peron a z úst jednoho starousedlíka zazní rozkaz směrem k výpravčí:
„Okamžitě dejte na semaforu červenou, tím vlakem musíme odjet!!“
Velmi mne překvapí, že tato mladší žena na rozkaz reaguje kladně
a na zmíněném zařízení zasvítí červená. Teď chvíle napětí, zda si toho
„fíra“ všimne. Byl na úrovni a vlak stojí – v zatáčce, daleko před
námi. A tak vyrážíme na svůj běh za vlakem a jistotou, že příjdeme
do práce včas. Zadýchaní, ale šťastní vylézáme na schůdky posledního vagónu, kde nás již očekává překvapený průvodčí. Také proto,
že kvůli nám bude mít více práce. Neboť těm, kteří nemají jízdenku,
musí připočítat i pokutu, v Krumlově se přece lístky prodávají...
Píši tyto řádky i přesto, že se mne tento dopravní chaos bude týkat
jen tři měsíce, pak končím svůj pracovní proces. Za mnou však příjdou desítky dalších, jezdících za prací. Prosím odpovědné činitele
města, aby celou záležitost pozdních příjezdů autobusů na nádraží
urychleně řešili.
Petr Havran, MK
Pozn. redakce: Při odchodu z naší kanceláře si pán povzdychl:
„Dnes jedu na noční, tak mi prosím držte palce“. Palce jsme drželi
a věříme, že se pan Havran dostal do zaměstnání včas.

zaneseny a 20. září 1996 celou
částku uložil na vkladní knížku
vedenou na osobní jméno. Následně prostředky použil pro svou
potřebu, čímž způsobil městu
Ivančice, jakožto zřizovateli penzionu, škodu. Podezřelý si tedy
slovy zákona přisvojil cizí věc,
která mu byla svěřena a způsobil
tak na cizím majetku škodu nikoli
malou. Proto policejní orgán skutek kvalifikoval jako trestný čin
zpronevěry.
Dnem 20. září 1996 byl dokonán trestný čin zpronevěry a od
tohoto data začal běh pětileté
promlčecí lhůty, která uplynula
dnem 20. září 2001. Policie České republiky tudíž uzavřela věc
usnesením, podle kterého je trestní stíhání za spáchaný trestný čin
zpronevěry nepřípustné z důvodu
promlčení. Proti tomuto usnesení

podalo město Ivančice stížnost,
ta však byla usnesením Okresního státního zastupitelství Brno
-venkov zamítnuta. Další možnost odvolání již není a z pohledu
trestního práva je věc skončena.
„Zdeněk Mucha 1. září 2004
celou způsobenou škodu vrátil na
účet penzionu. Z tohoto případu
vyplývá především poučení o tom,
že musí dobře pracovat jak vnitřní,
tak vnější kontrolní systém hospodaření s finančními prostředky.
Návod, jak dosáhnout toho, aby
se něco podobného už nemohlo
stát, je poměrně jednoduchý. Na
každý sponzorský dar je třeba
sepsat řádnou darovací smlouvu
a akceptovat ji v Radě města. Že
tento případ měl i personální důsledky ve vedení penzionu je jasné,“ uvedl k věci starosta města
Ivančice Vojtěch Adam.
/jak/

Znovu otevřeli Chrám Boží
/MK - Rakšice/ Na oslavu předání kostela svatého Vavřince v Rakšicích přišlo kolem stovky lidí. Po pěti měsících intenzivní stavební
činnosti byl dán do užívání farníkům, kteří se na opravě spolupodíleli.
„Proběhla tu slavnost znovuotevření zrekonstruovaného kostela svatého Vavřince v Rakšicích. Nejedná se o velkolepou oslavu, ale šlo o
slavnostní církevní bohoslužbu, kterou sloužil kaplan Jaroslav Gargoš.
Protože tento kostel doznal zásadních změn, dovolila si farnost kostel
znovu vysvětit. Po stavební stránce tu proběhla kompletní rekonstrukce
venkovního pláště, to znamená fasáda, vyměnila se celá střecha včetně
věže, provedlo se celkové odvlhčení kostela izolací a sanačními omítkami. Nyní vypadá velmi hezky, opravila se i přístupová cesta a celkové okolí, protože zde byl nebezpečný terén hlavně pro starší občany,“
uvedl starosta Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.
Celkové náklady na opravu nejsou dosud vyčísleny, protože neproběhla závěrečná fakturace, ale půjde zhruba o celkovou částku 2 miliony korun. „Podařilo se nám sehnat 1,6 milionu korun z ministerstva
financí, v čemž nám pomohl poslanec Ladislav Šustr, který je místopředseda rozpočtového výboru. Dvěstětisíc jsem získal z Jihomoravského krajského úřadu, fondu na regeneraci památek a zhruba 200 tisíc
vybrali mezi sebou farníci v Rakšicích,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.
Kaplan Jaroslav Gargoš na závěr mše poděkoval poslanci Ladislavu Šustrovi, jenž se také zúčastnil této významné akce a městu, které
pomohlo se zajištěním peněz. Po mši následovala prohlídka kostela
a jeho okolí, kde občané besedovali s poslancem Ladislavem Šustrem.
„Akce proběhla velmi působivě a důstojně, krásné je nové nasvícení
kostela,“ hodnotila opravu místostarostka Marie Valachová.
/mask/

Energoregion 2020
zasedal v Miroslavi

foto: mask

/Miroslav/ Město Miroslav hostilo na více jak dvě desítky starostů
obcí v dvacetikilometrovém okruhu od JE Dukovany. Tito starostové
tvoří jádro – radu sdružení obcí Energoregion 2020 a jednali o kompenzacích pro obce a o Atomovém zákoně. „Dnešní zasedání rady
Energoregionu 2020 je zaměřeno na projednávání novely Atomového
zákona. Tato novela byla senátem schválena a měla by být zařazena
na příští schůzi sněmovny Parlamentu ČR. Rada Energoregionu podporuje schválení této novely jednomyslně, aby obce měly po dvaceti
letech provozu JE Dukovany zaručen jistý kompenzační příspěvek
na činnost v nejrůznějších oblastech života. Dnešní jednání se také
týkalo sponzorských darů, které byly v letošním roce uskutečněny
a projektů na příští rok. Rada obvykle zasedá dvakrát do roka a je to
vrcholný orgán sdružení obcí,“ uvedl tajemník sdružení Bedřich Mozor.
Zhodnocení celkové situace a kritika ČEZ ze strany přítomných
bylo předmětem diskuzí. „Vedrovice jsou jako mnoho dalších členem
Energoregionu 2020. Toto sdružení má svůj vývoj a poslání v chránění
zájmů obcí v dvacetikilometrovém okruhu od Jaderné Elektrárny Dukovany. Na jedné straně jsou obyvatelé zatíženi jodidovými tabletami,
rouškami a proto hodláme prosadit kompenzace, které mají zajistit rozvoj obcí. Tuto skutečnost neprožívají zdaleka všechny obce v republice,
proto ty, které jsou v okruhu 20 kilometrů by měly být zvýhodněny,
to tvrdíme stále. Vývoj byl takový, že po roce 1990 jsme dostávali
dost peněz, to šlo jaderné elektrárně o to, aby získala přízeň občanů.
Když zjistili, že se občanů nemusí bát, tak dávali stále méně. My požadujeme 100 milionů, přitom to není ani celý roční plat ředitele ČEZ,
a to mi vadí. Vadí mi to, protože tato firma je polostátní - konkrétně s 60
procentním podílem státu. Tento management, je, jak já říkám, uměle
vytvořená šlechta,“ sdělila starostka Vedrovic Anna Gigimovová.
Na závěr byly za členy sdružení přijaty dvě nové obce. Jednou z nich
jsou Slavětice u Moravského Krumlova.
/mask/

V Olbramovicích vyznamenali hasiče

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

OBKLADY A DLAŽBY
MIMOŘÁDNÁ AKCE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Série Nuance
ceník akce
OBKLAD 25/20
365,- 257,LISTELA
105,75,DLAŽBA 20/20
382,- 269,Série Blanka
ceník akce
OBKLAD světlý 25/20 340,- 272,OBKLAD tmavý 25/20 353,- 282,DLAŽBA 20/20, 25/20 371,- 290,Ceny jsou uvedeny za 1 m2.
Přijímáme objednávky na obladačské práce.
Výhodně dodáme i s materiálem (5%DPH).

SLINUTÁ DLAŽBA 158,- Kč/m2

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

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

/Olbramovice/ Sbor dobrovolných hasičů společně s obecním
úřadem v Olbramovicích v pondělí slavnostně předali nejvyšší
vyznamenání Sboru dobrovolných hasičů „Zasloužilý hasič“
Jaroslavu Holasovi za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj
dobrovolné požární ochrany.
„Spolupracuji celá léta se sdružením dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Jsem zván a
zúčastňuji se jejich akcí a protože
se pracovně nacházím ve Znojmě,
rád jsem přijel slavnostně předat
diplom a medaili zasloužilému
hasiči Jaroslavu Holasovi, který
celý život pracoval pro sdružení. Já považuji mé pozvání za
čest a mám radost z takovéhoto
slavnostního setkání,“ sdělil
senátor Milan Špaček po předání medaile oceněnému hasiči.

foto: mask

„Náš kolega Jaroslav Holas je
dlouholetý hasič, bývalý velitel
zásahové jednotky Olbramovice
a funkcionář okresního sdružení
Znojmo, proto dnes dostal nejvyšší hasičské ocenění „Zasloužilý hasič“ jako výraz poděkování
za jeho dlouholetou činnost,“
uvedl velitel odborné rady JM

kraje Václav Kondler.
„Těchto nejvyšších ocenění je
na našem okrese jen pár, proto si
těchto zasloužilých členů velmi
vážíme,“ doplnil Pplk. Antonín
Barták, vedoucí klubu zasloužilých dobrovolných hasičů a funkcionářů při okresním sdružení
ve Znojmě.
/mask/

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

7. prosince zahájíme prodej vánočních stromků:
smrčky, borovice, bohaté kanadské-stříbrné smrčky, jedličky

Třicet zákazníků si pod stromeček odnese i jeden z připravených dárků
1. cena - luxusní vinařský degustační set v hodnotě 1.990,- Kč

Sledujte naší letákovou akci 18.-29.11.,
Hurdis šikmá/rovná čela 120 cm
Folie parotěsná Jutafol N110
Obkladový korek

vyjímáme:

46,- Kč/ks
9,90 Kč/m2
29,- Kč/m2

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

V prosinci na naší prodejně každé dítě do 12-ti let a každý zákazník,
který nakoupí alespoň za 1000,- Kč, od nás obdrží dárek.
Přejeme vám štědrý prosinec na prodejně stavebnin Belin.

www.plastovaoknafinstral.cz

POZOR, ve dnech 30.11. - 1.12. 2005 bude zavřeno, důvodem je INVENTURA
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Topná sezona je tu, aneb Silničáři se připravují na letošní zimu
/Region/ Správa a údržba sil- dálnicích a rychlostních silnicích
čím topíte doma Vy?
nic Jihomoravského kraje bude do 2 hodin, první pořadí do 3
S nadcházejícím zimním obdobím a postupným ochlazováním
mnozí přemítají, jak levně a účinně topit. Především zvyšující se ceny
energií nutí stále větší počet lidí vracet se k dřívějšímu způsobu vytápění svých domovů, a to spalování fosilních paliv. Vyplatí se mi topit
českým uhlím? Bohužel ano, ale raději se už neptám, zda se sousedům
vyplatí vedle mě bydlet, když jeho zahradu zavalí šedohnědá mlha.
Spousta domácností především na venkově si i přes plynofikaci nechala v záloze kotel na tuhá paliva, pro případ nenadálé situace, která
by mohla nastat. Stačí otočit ventilem a je přepnuto na jiný systém
vytápění. Topit uhlím nebo dřevem je dnes výhodnější a pro domácí
rozpočty ekonomicky přijatelnější, proto přecházejí zpět. Ovšem
z ekologického hlediska je to méně přijatelné. Klasické kotle na tuhá
paliva s prominutím „sežerou“ téměř vše, mnohdy i komunální odpad,
kterého se tak dá zbavit. Šetrnější alternativou a nyní stále moderní
jsou kotle na dřevoplyn. V nich se dá ale topit pouze vyschlým dřevem.
V obou těchto případech ale musíte přikládat, pokud nemáte dostatečně
velký zásobník. Samozřejmě, že i při spalování plynu vznikají možná
rizika i nežádoucí vedlejší efekt, ale mnohonásobně méně škodlivý pro
životní prostředí. V případě plynu jde i o komfort, protože stačí jen
regulovat teplotu v místnosti, bez nutnosti „přikládání“. Stejné to je
i s vytápěním elektrickou energií, a to ať už přímotopy nebo kotlem.
V těchto případech musíme počítat s tím, že více zatíží náš rozpočet,
než topení uhlím. Tyto výše uvedené způsoby jsou zhruba nejběžnější.
Dalšími alternativami jsou solární panely nebo tepelná čerpadla.
Samozřejmě, že u těchto systémů lze říci, že jsou ekologicky nejčistší,
ovšem jejich pořizovací cena není pro každého. Je jasné, že cena nového
kotle na tuhá paliva je podstatně nižší, než pořízení tepelného čerpadla.
Ovšem pokud budeme více kalkulovat, tak zjistíme, že při stále rostoucích cenách se návratnost pořízení takovéhoto typu vytápění zkracuje.
Přitom nás může hřát pocit, že jsme udělali něco pro životní prostředí
a zároveň ušetřili i s patřičným komfortem. Solární kolektor nebo tepelné
čerpadlo je především ukazatel životního stylu. Hmatatelný důkaz toho,
že já něco dělám pro ekologii. Je spousta věcí, za které se denně utrácí
peníze, ale nevyplatí se nám. Když si koupím automobil za půl nebo dokonce celý milion korun, ptám se, jestli se mi to vyplatí? Asi ne. Kupuji
si totiž komfort, bezpečnost, eleganci, životní styl.
S rostoucí cenou plynu, elektřiny, benzínu, cenou energie obecně se
návratnost alternativního vytápění stále snižuje, to je jasné. Přepočítávat ochranu životního prostředí a ubývajících nerostných surovin na
peníze je velmi obtížné v současnosti, a o to obtížnější je něco předpovídat do budoucna, každý nechť sám zváží. Osobně uznávám i jiné
hodnoty, než to, zda-li se mi tato investice vyplatí či nikoliv, ale musím
na ni především mít. Nechci nikomu sahat do svědomí čím, proč a jak
topí. Cílem tohoto pojednání je především upozornit na současnou situaci a možnosti v tomto odvětví. Je mi jasné, že nikdo nebude ze dne
na den měnit vytápění svého domu.
/mask/

foto: JMK

Na kanalizaci zatím není

/Oslavany/ Město Oslavany v průběhu celého minulého a letošního
roku připravuje investiční akci s názvem „Výstavba a rekonstrukce
kanalizačních řadů v části Padochov.“ Oslavany zpracovaly generel
na odvodnění města a podaly žádost do kohezního fondu EU na celé
Oslavany. Ale pravidla tohoto fondu říkají, že městská část Padochov musí být řešena samostatně. Z tohoto důvodu byla zpracována
samostatná projektová dokumentace a vedení radnice předpokládalo,
že během měsíce října podá žádost do operačního programu Infrastruktura, v jehož rámci by mohla být případná dotace na tuto akci uspokojena. Tento program byl ve třetí výzvě ministerstva životního prostředí
zpřísněn a to tak, že je určen pouze pro aglomerace, které mají více
než 2000 obyvatel, což Padochov jako samostatný celek nesplňuje.
V současné době rada města a zastupitelstvo stanovilo další postup,
který znamená, že stávající vydané územní povolení bude doplněno
o stavební a vodoprávní rozhodnutí. Na jaře bude zpracovaná žádost
podána na státní fond životního prostředí, kde bude požádáno o přidělení dotačních financí z národního programu. Finanční zatížení kanalizace v Padochově se předpokládá ve výši 55 milionů korun.
/jak/

v zimním období provádět údržbu
silnic na zhruba 3.800 kilometrů
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Jihomoravského kraje. Zimní
údržba silnic I. třídy je oproti
předcházejícím zimním obdobím
zajišťována na základě uzavřené
smlouvy o dílo s Ředitelstvím
silnic a dálnic České republiky.
Smluvně je zajištěna také zimní
údržba silnic I. třídy v Jihomoravském kraji a jde o cca 407 kilometrů. Silniční síť v kraji je po
dobu zimního období rozdělena
do tzv. „pracovních okruhů“, kterých je 107 s průměrnou délkou
40 km s vazbou na časové lhůty,
kapacitní výkony mechanizmů
a klimatické podmínky.
Plán zimní údržby silnic je
připraven pro období od 1. listopadu 2005 do 31. března 2006
a obsahuje rozdělení silnic dle
pořadí důležitosti. První v pořadí
jsou silnice I. třídy a dopravně
důležité silnice II. třídy, až po silnice III. třídy udržované zpravidla
pluhováním a inertním posypem
nebezpečných úseků. Lhůty pro
zmírňování závad ve sjízdnosti
jsou v časových lhůtách od výjezdu posypových mechanizmů. Na

hodin, druhé 6 a třetí 12 hodin.
Silnice neudržované jsou takové,
na nichž není provozována osobní
linková doprava a na nichž není
nutno pro jejich malý dopravní
význam vykonávat zimní údržbu.
Pro Brno venkov je to 20 a Znojmo 77 kilometrů silnic.
Oproti minulému zimnímu
období došlo ke snížení délky
neudržovaných silnic o 27 kilometrů. Stejně jako tomu bylo
v předcházejících letech i letos
pokračuje správa s postupnou obnovou autosypačů, jejímž cílem
je nahradit automobilové podvozky typu Š 706. Ty mají průměrné
stáří přes dvacet let a dosud je
jich pro zimní údržbu provozováno šestatřicet. Pro letošní zimní
období zakoupila Správa a údržba
silnic 6 nových speciálních automobilových podvozků Tatra 4x4
s nástavbami pro posyp chemickými materiály, vybavenými
pro skrápění solankou a posyp
inertním materiálem, včetně předsazených segmentových radlic
pro odstraňování sněhu. Také bylo
do zkušebního provozu uvedeno
sedm nových silničních meteostanic, tzv. hlásičů náledí. /jak/

Ulice jsou zrekonstruovány
/Oslavany/ V současné době byly dokončeny práce na úpravě a celkové rekonstrukci místních komunikací ulic Zámecká a Mlýnská. Dílo
bylo předáno od dodavatelské firmy k užívání s konstatováním, že provedení díla je velmi kvalitní. Nyní se připravují podklady k tomu, aby
byly tyto ulice řádně zkolaudovány. Na ulicích je již osazeno dopravní
značení, ze kterého je patrné, že v ulici Mlýnské platí režim obytné
zóny. Což mimo jiné znamená, že maximální rychlost, kterou se mohou
pohybovat automobily na této komunikaci je 20 kilometrů v hodině.
V ulici Mlýnská je položena zámková dlažba v takovém stylu, jaký
bude i na budoucím náměstí. Takto je koncipována vzhledem k tomu,
že právě tato ulice je spojnicí mezi oslavanským sídlištěm a budoucí
částí oslavanského náměstí. /jak/

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
1.150,- 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 !

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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Zeptali jsme se: paní Zdeňky Březinové, starostky obce Trstěnice

Zdeňka Březinová

Představte nám vaši obec?
Obec Trstěnice má velmi
dlouhou a bohatou historii, ve
které se střídaly světlé i tragické
okamžiky. První písemná zmínka
o Trstěnicích je z roku 1204. V ní
je naše obec pojmenována Stehenitz, ale později se v různých
listinách píše i jinak – například
v roce 1353 Trzstyenicz. Dodnes,
především starší generací, je
obec označována jako Křtěnca,
Křtěnice. Pojmenování Křtěnca
je mnohými odvozováno od toho,
že zde v 16. století sídlila silná
novokřtěnská komunita. Dnešní
pojmenování obce Trstěnice je
z roku 1925. První zprávy o vlastnictví Trstěnic máme z poloviny
13. století. Po Trstěnicích se psal
rod, z něhož je připomínán roku
1247 Ručka a k roku 1255 Řízek
z Trstěnic. Na počátku třicetileté
války byly Trstěnice celkem
šestkrát „navštíveny“ císařskými
žoldnéři a vyrabovány. Na podzim roku 1645 došlo ke vpádu
Švédů. Švédové oproti císařským
žoldnérům vyplenili katolický
kostel a faru, přitom byly zničeny farní matriky a z kostela vše

cenné, svátostí oltářní počínaje,
kterou odnesli. Více o historii
obce Trstěnice si může čtenář
přečíst v publikaci „Malé dějiny
Trstěnic“, tu lze koupit na obecním úřadě. Dnešní Trstěnice mají
rozlohu 1438 hektarů a žije v nich
558 obyvatel. V obci najdete školu, mateřskou školku, poštu, dva
obchody se smíšeným zbožím,
hostinec, kavárnu-cukrárnu, koupaliště, fotbalové hřiště, dětské
hřiště, knihovnu s bezplatným
internetem. Jednou týdně k nám
dojíždí praktický lékař a jedenkrát za čtrnáct dní dětská lékařka.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci obce v posledních pár letech? Co se Vám povedlo?
Za poslední léta se v obci mnohé změnilo. Byl vybudován vodovod, plynovod a postavena čtyřbytovka. Opravy se dočkal obecní
úřad, ve kterém našla místo nová
knihovna, ordinace a pošta. Bylo
obnoveno fotbalové hřiště, vystavěny nové kabiny a občerstvení,
na koupališti nahradily staré převlékárny nové včetně sociálního
zařízení a kiosku. Vloni jsme
rekonstruovali náves, letos započali s opravou budovy školy, kde
byla vyměněna okna. To jsou ty
největší investice. Mohla bych
jmenovat ještě hodně dalších,
ale stejně důležitých akcí, které
zpříjemnily žití v obci.
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
Myslím si, že volební plán se
nám zatím daří plnit. Prioritou
byla rekonstrukce návsi, což byla
největší investice zhruba za l,2
milionu korun. Mám velkou radost, když mně občané řeknou,
že se jim nová náves líbí, i když

Ivančice

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

se najde i jiný názor. Těch negativních je naštěstí minimum.
Do budoucna chystáme odkanalizování obce včetně čističky
odpadních vod.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce
samosprávu a občany tíží, a jak
by se tyto problémy daly vyřešit.
Co nás nejvíc trápí? Asi to, co
všechny malé obce. Nedostatek
financí. Od toho se odvíjí všechno. Malé obce těžko dosáhnou na
peníze z dotací Evropské unie.
Rádi bychom opravili místní komunikace, vybudovali chodník,
hlavně směrem ke škole, aby se
zvýšila bezpečnost dětí. Nejdříve
však musíme sehnat peníze na
kanalizaci, což nebude oříšek, ale
ořech. Celkový rozpočet je 36
milionu korun, to bychom z rozpočtu obce nezvládli. Dokud nebude kanalizace, nemá cenu opravovat komunikace. Dluhy obec
nemá žádné. Letos jsme splatili
úvěr, který jsme měli na výstavbu
plynofikace.
Jaká je u Vás situace s možnostmi malého a středního podnikání? Je pro Vás nezaměstnanost velkým problémem?
V obci je pár malých
podnikatelů, kteří však nemají
zaměstnance, maximálně zaměstnají rodinné příslušníky. Za prací
lidé převážně dojíždí do Znojma,
Moravského Krumlova a pár jich
jezdí až do Brna. Trápí nás dost
vysoká nezaměstnanost. Nejhorší
je to v zimě, kdy nejsou sezónní
práce. Obecní úřad zaměstnává
4 občany na veřejně prospěšné
práce od Úřadu práce.
Co děláte pro rozvoj obce?
Podporujete například bytovou

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745
606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz
www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

výstavbu pro mladé?
Podle mě se obec rozvíjí, svědčí o tom to, že se od nás nestěhují
mladí lidé, ale naopak. Každou
chvíli máme dotaz, zda není u
nás v Trstěnicích domek na prodej. V posledních letech se u nás
skoupily všechny volné domky.
Nejvíce mě těší, že to nejsou jenom chalupáři, ale mladé rodiny
i s dětmi. Nyní jednáme s majitelem pozemku, na kterém by podle
územního plánu mohlo vyrůst
minimálně 10 rodinných domků
s pěknou zahrádkou. Zájemců
z řad mladých lidí je dost. Musím
jenom doufat, že se s majitelem
domluvíme ke spokojenosti obou
stran.
Obracejí se na Vás občané se
svými problémy?
Problémy mezi občany se
najdou všude. Převážně to jsou
drobnosti rázu, že někde něco
zapáchá, jinde honí pes slepice
a podobně. Občas se vyskytnou
takzvané žabomyší války, kdy si
dělají sousedé chvilku navzájem
schválnosti. Zatím se nám daří
rozkohoucené sousedy uklidnit.
Většinou skončí smírně u piva a
je klid.
Jste začleněni do nějakého
mikroregionu, je to přínosné?
Obec je členem mikroregionů
Moravskokrumlovsko, Moravia,
Daníž a Energoregionu 2020.
Přínos vidím hlavně v lepším
přístupu k informacím a hlavně
obce sdružené v mikroregionech
mají větší šanci získat dotace
z evropských strukturálních fondů.
Jaké je to u Vás se školstvím?
Školství má v Trstěnicích
dlouhou tradici. Škola byla v
obci již v době před Bílou Horou.

První oficiálně otevřená škola
vznikla v r. 1765. Dnešní budova
školy je z roku 1937. Na tehdejší
dobu neměla škola v širokém
okolí konkurenci. Měla čtyři velké
učebny, dva kabinety, tělocvičnu,
hřiště, dílnu, kuchyni a zahradu.
Oddělen od školy je v budově
byt pro ředitele školy. Dnes je
v budově základní škola od l.
do 5. ročníku a mateřská školka.
Máme zařízenou počítačovou učebnu. Při škole funguje spousta
zájmových kroužků, o které je
mezi dětmi velký zájem například keramický, počítačový,
sportovní a jiné. Školu postupně
opravujeme. Začali jsme se
sociálním zařízením, pak následovala školní kuchyně, neboť její
stav neodpovídal požadavkům
hygieny. Dětí máme zatím dost
a doufám, že ještě hodně dlouho
mít budeme. V okamžiku, kdy
v obci zanikne škola, začne obec
vymírat.
Jak v Trstěnicích funguje dopravní obslužnost?
Dopravní obslužnost se zlepšila, domnívám se, že jsou obyvatelé spokojeni. Snad jenom
o víkendu by neškodil spoj do
Znojma.
Na co se můžeme těšit v oblasti kultury a sportu? Zapojují se
lidé do veřejného života? Mrzí
mě, že lidé se do veřejného života příliš nezapojují. Kdysi byl
v Trstěnicích ochotnický spolek,
který nastudoval i dvě představení za zimu. Znám to však jenom
z vyprávění maminky mého
muže. Mládež drží tradiční pouť
a hody, fotbalisté pořádají do roka
pár zábav, hasiči zase tradiční
masopust, v zimě se budou konat

čtyři plesy. První bude sokolský,
následuje myslivecký, v únoru to
bude již desátý jubilejní obecní
ples a plesovou sezonu zakončí
maškarní ples, který pořádají hasiči. Nesmím zapomenout na naše
děti, které ve školce a škole nacvičují vánoční besídku, která má
vždy velký úspěch. Všechny tyto
aktivity se odehrávají v místní
sokolovně, která byla postavena
v r. 1922. V oblasti sportu je činný fotbalový klub – dospělí, žáci
a přípravka. Muži jsou po podzimní lize na 3. místě, jedná se
o okresní soutěž IV.B. Žáci jsou
na 2. místě a přípravka na pátém.
Dále oddíl stolního tenisu a hasiči, kteří letos skončili na prvním
místě ve Znojemské lize.
Paní starostko, na co byste
upozornila turisty? Jak obec
využívá svůj potenciál turisticky
i pro obyvatele?
Ráda bych turisty pozvala na
naše koupaliště. Nachází se v
klidné části obce. Bazén má rozměry 60 x 20 m, 20 m je brouzdaliště, 40 m bazén pro plavce.
Je zde pěkné posezení, možnost
rychlého občerstvení a od letošního roku i možnost ubytování
v chatkách. Dvě chatky jsou zařízeny po čtyřech lůžkách, jedna
je pro dvě osoby. Každá chatka je
vybavena ledničkou, dvouplotýnkovým vařičem, varnou konvicí
a základním nádobím.
Jak trávíte volný čas?
Volného času moc nemám, ale
když už je, tak se ráda věnuji kytičkám, občas provětrám kolo.
Miluji hokej, jezdím na Znojemské orly. Mojí největší láskou je
však moje dvouměsíční vnučka.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Audi A3 1,8i

Audi A4 2,5 TDI 114kW

Audi A6 Avant 2,5 TDI

BMW X5 3,0 Diesel

aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc.
a okna, centrál, alu kola, tón. skla

aut. klima, 6x airbag, ABS, el. zrc.
a okna, počítač, alu kola, ESP

aut. klima, 4x airbag, ABS, ASR,
el. zrc. a okna, alu kola, centrál

aut. klima a převod., kůže, 4x4, alu
kola, orig. rádio, dálk. centrál

r.v. 1998, cena 179.000 Kč

r.v. 2002, cena 445.000 Kč

r.v. 2000, cena 325.000 Kč

r.v. 2002, cena 925.000 Kč

BMW 318i

Daewoo Lanos 1,3iE

Fiat Bravo 1,6 16V

Fiat Bravo 1,9 JTD GT

Fiat Seicento 0,9

Fiat Stilo 2,4i 20V

Ford Fiesta 1,3i

Ford Mondeo combi 2,0i

centrál, šíbr, posil., alu kola, rádio,
nová baterie a brzdy, rádio

2x airbag, CD přehrávač, centrál,
posilovač, servisní knížka

klima, orig. rádio, centrál, el. okna,
el. zrc., tón. skla

klima, 4x airbag, alu kola, el. okna
a zrc., centrál, tón. skla, centrál

2x airbag, el. okna, posilovač
řízení, 3. dveř. barva černá

klima, aut. přev., navigace, 6x
airbag, ABS, centrál, tón. skla

bílá, benzín, rádio, centrál

klima, 2x airbag, ABS, el. okna, el.
šíbr, alu kola, centrál

Kia Carnival 2,9 TDI

Mazda 626 combi 2,0i

Mercedes-Benz 200 CDI

Opel Astra 1,6i

Opel Astra 1,8i 16V

Opel Astra combi 1,7 TD

Renault Mégane 1,9 TD

Renault Mégane 1,9 TD

aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál dálk., el. zrc., rádio

klima, 4x airbag, ABS, alarm, el.
okna, centrál dálk., vyhř. el. zrc.

klima, 4x airbag, ABS, kůže, CD,
el. okna, alu kola, centrál, tón. skla

zelená met., dobrý stav, rádio,
centrál. zámek, 55 kW

Cupé, klima, 4x airbag, ABS, el.
okna, alu kola, centrál dálk.

motor po GO a nové turbo (40
tisíc oprava), posilovač, centrál

2x airbag, rádio, el. přední okna,
centrál dálkový, el. zrcátka

combi, klima, 4x airbag, ABS,
rádio, centrál, posilovač

Renault Mégane Scenic

Seat Ibiza 1,4 MPI

Škoda Fabia 1,4i

Škoda Fabia combi 1,4i

Škoda Octavia 1,9 TDI

Škoda Octavia combi 1,8T

VW Passat Variant 1,9 TDI

VW Sharan 1,9 TDI

1,9 DCI, klima, 4x airbag, ABS, el.
okna, alu kola, centrál, vyhř. zrc.

dobrý stav, klima, 2x airbag, el.
o kna, el. zrcátka

airbag řidiče, rádio, imobilizér, posilovač, servisní knížka

airbag řidiče, rádio, centrál, imobilizér, posilovač, servisní knížka

klima, 2x airbag, ABS, rádio, centrál,
el. okna, počítač, alu kola, tón. skla

klima, 2x airbag, ABS, rádio, centrál,
el. okna, počítač, alu kola, tón. skla

aut. klima, 4x airbag, ESP, ABS,
navig, aut. převod., počítač, ...

klima, 2x airbag, ABS, el. př.
okna, tažné, vyhř. el. zrc. rádio

r.v. 1991, cena 79.000 Kč

r.v. 2002, cena 275.000 Kč

r.v. 2000, cena 222.000 Kč

r.v.1998, cena 75.000 Kč

r.v. 1999, cena 149.000 Kč

r.v. 1998, cena 99.000 Kč

r.v. 1998, cena 88.000 Kč

r.v. 2001, cena 369.000 Kč

r.v. 2001, cena 150.000 Kč

r.v. 1999, cena 128.000 Kč

r.v. 1999, cena 99.000 Kč

r.v. 2001, cena 149.000 Kč

r.v. 1998, cena 69.000 Kč

r.v. 2000, cena 185.000 Kč

r.v. 1999, cena 169.000 Kč

r.v. 2001, cena 239.000 Kč

r.v. 1994, cena 49.000 Kč

r.v. 1999, cena 199.000 Kč

r.v. 1996, cena 60.000 Kč

r.v. 1997, cena 85.000 Kč

r.v. 2001, cena 319.000 Kč

r.v. 1998, cena 119.000 Kč

r.v. 2001, cena 159.000 Kč

r.v. 1997, cena 225.000 Kč

Volvo 480 1,8 Turbo

Jeep Grand Cherokee 2,5

Land Rover Range Rover

Toyota Rav 4 2,0i

Fiat Ducato 2,8 JTD

Peugeot Partner 1,4i

VW LT 28 2,4D mikrobus

VW Transporter 1,9 TD

benzín, +4 zimní kola, centrál, el.
okna, alu kola, tón skla, el. zrc.

klima, 2x airbag, ABS, kůže, 4x4,
alu kola, centrál, el. a vyhř. zrc.

aut. klima a převod., 2x airbag,
ABS, kůže, el. okna, posil., 4x4

klima, 2x airbag, ABS, rádio, el.
okna, 4x4, alu kola, centrál, el. zrc.

nafta, celk. hm. do 3,5t, cena bez
DPH, rádio, posilovač, tažné

velmi dobrý stav, rádio, alarm,
tažné zař., centrál dálkový

dobrý stav, posilovač řízení,
tažné, koupeno v D

valník, celmi dobrý stav, cena
bez DPH, posilovač, tažné

r.v. 1990, cena 29.000 Kč

r.v. 1997, cena 239.000 Kč

r.v. 1998, cena 239.000 Kč

r.v. 1999, cena 249.000 Kč

r.v. 2001, cena 290.000 Kč

r.v. 1999, cena 99.000 Kč

r.v. 1992, cena 50.000 Kč

r.v. 2001, cena 365.000 Kč
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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

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA
Nabízí:

veškerý elektroinstalační materiál,
ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sušičky
a jiné el. spotřebiče pro domácnost
profesní materiál

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.
SOBOTNÍ PRODEJ 8.00-11.00 hod.
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro

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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V Miroslavi světili mladá vína Mají drobní vinaři šanci?
/Miroslav/ Sobotní večer patřil
v Miroslavi již třetímu ročníku
svatomartinského svěcení vína,
které se konalo v místním kulturním domě. Slavnost zahájili
společnou promluvou, modlitbou
a požehnáním desítkám lahví vína
miroslavský farář Pavel Merta a
farář partnerského města Sv. Júr
na Slovensku Marek Krošlák.
Poté následovala večeře, kdy
děvčata servírovala pečenou husu
se zelím a knedlíkem. Po celý večer byla podávaná mladá vína, ale
i vzorky starších ročníků.
„Akci pořádáme již tradičně.
Sál je plný a takovéto akce máme
rádi, kde je dobré jídlo a pití, tam
se nám líbí,“ uvedl jeden z organizátorů Václav Kondler. Jak dále
doplnil, na slavnost bylo potřeba
40 hus a sešlo se 300 litrů vína.
„Přišel jsem z Čejkovic a v Miroslavi jsem měsíc. Na dnešní akci
žehnání vína jsem byl pozván
a přišel jsem rád. V Čejkovicích
se žehnání vína dělá pravidelně na
svatého Jana 27. prosince, takže i
tam jsem žehnal víno. Vnímám to
jako dobrou akci, která spojuje
lidi, udržuje tradici, utváří dobré
vztahy a přivádí k Bohu,“ uvedl
miroslavský farář Pavel Merta.
„Máme rodinné vinařství, které
vede syn. Co se týče letošní úrody, byla velmi dobrá, co se týče
výnosu byla trošičku slabší, ale
kvalita hroznů byla nad očekávání. Taková kvalita hroznů už
nebyla dlouho, tento rok bude
vysokou cukernatostí hroznů výjimečný. Ale je potřeba si s výrobou vína pohrát a jak se říká lidově, neodfláknout to. Dnešní akce
je velice dobrá a zdařilá a k tomu
vínu patří, je tu dobrá zábava.
Velice se mi tu líbí a pokud bude
možnost, budeme ji navštěvovat
a dodávat vzorky jako letos. Je to

foto: mask

i takové pochlubení se. Faktem
je, že některé vzorky nejsou úplně
čisté, ale hosté pochopí, že letos
byla sklizeň o měsíc později, proto ta vína nejsou tak daleko, ale to
nemůže vadit,“ uvedl k akci vinař
Antonín Saleta z Višňového.
Celý večer k tanci a poslechu
hrála krojovaná dechová hudba
Rohatčané a skupina Artex.
„Město Miroslav se kromě starobylé vinařské tradice, kterou
připomíná vinná ratolest ve znaku města, může pyšnit prestižní
viniční tratí Weinperky, kde se
rodí znamenité hrozny odrůd
veltlínské zelené, neuburské,
Müller – Thurgau a svatovařinecké. První ochutnávání mladých
vín je oficiálně povoleno na svátek svatého Martina 11. listopadu.

Protože se domníváme, že jde
o významnou událost, rozhodli
jsme se akci uspořádat pro veřejnost,“ vysvětlil místostarosta
Roman Volf.
Ke svátku svatého Martina
11. listopadu se vztahují mnohé
pranostiky a zvyky. Mezi nejznámější patří pravděpodobně
pranostika, že přijede na bílém
koni, což v přeneseném slova
smyslu znamená, že má sněžit.
Pro nás na Jižní Moravě je tento
svátek spjat především se starou
vinařskou tradicí, podle které
se právě v tento den ochutnává
mladé víno, které odkryje tajemství nového ročníku. Ke svátku
svatého Martina neodmyslitelně
patří dobře upečená „Martinská
husa“. Ta by měla být pěkně vy-

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

krmená, aby byla tučná, protože
je to taková příprava na studenou
zimu s půstem. O tom, jak se
k Martinovi dostala husa, se vypravují hned dvě legendy. Podle
jedné je to proto, že husy rušily
světce při kázání, proto pykají na
pekáči. Druhá říká, že se Martin
před svou volbou biskupem ze
skromnosti schovával v husníku,
jenže husy ho kejháním prozradily. Jak to doopravdy bylo, už dnes
asi nezjistíme. Jisté je, že nám zůstala krásná tradice. Na venkově
byl sv. Martin ukončením hospodářského roku. Vypršely pracovní
smlouvy pro sezónní dělníky
a vinař se vyrovnával se sběrači.
Čeledi se vyplácela mzda, uzavíraly se smlouvy na další rok
a platily se daně.
/mask/

/Region/ Právě v těchto dnech zpracovávají vinaři svou letošní úrodu
v lisovnách a sklípcích. Je to jakási odměna za to, jak se o své vinohrady v průběhu roku starali. Ale jaký byl ten letošní rok pro vinaře?
Každopádně po legislativní stránce došlo k zásadním změnám, které
mnohé vinaře doslova zaskočily. Proto se v této souvislosti ptám, kolik
malých vinařů si alespoň četlo nový vinařský zákon?
Nově přijatá legislativa je především reakce na vstup naší republiky do EU. Konkrétně jde například o minimální množství vína, které
může vinař vyrobit pro svou vlastní potřebu. Na počátku letošního roku
to bylo 500 litrů, což se v průběhu léta zvýšilo na nátlak malovinařů
na 2000 litrů vína. Pokud ovšem vinař z tohoto množství prodá třeba
jen jeden litr, musí vést evidenci a registrovat se ke spotřební dani produktu a meziproduktu, což ne každý zvládne, nebo se nechce zatěžovat
papírováním. Přitom postihy za nedodržení jsou značné. Další věcí je
určitý handicap vůči vinařům v EU, a to vzhledem k výši dotací, které
dostávají. Z počátku roku panovala obava z kontrol celní správy, proto
se někteří vinaři nezúčastnili tradičních výstav vín. To bylo mnohde
znát v menší účasti a počtu vystavovaných vzorků. Další pomyslnou
ranou pod pás byly počátkem podzimu nízko stanovené ceny za výkup
hroznů pro velko i malo pěstitele od hlavního odběratele hroznů. Podle
slov některých vinařů je to „likvidační“.
Co tedy má malovinař dělat, aby vyhověl liteře zákona a přitom mohl
se ziskem a bez strachu z persekucí pěstovat hrozny a vyrábět víno?
Sečteno a podtrženo má v podstatě dvě možnosti. Vypěstované hrozny
prodá za špatnou cenu velkoodběrateli a nechá si opravdu trochu pro
vlastní spotřebu. Nebo ze své produkce vyrobí víno a to prodá za jím
stanovenou cenu konečným spotřebitelům. Ovšem za cenu evidence
a registrace ke spotřební dani produktu a meziproduktu, což je papírování s možností návštěvy celníků. V některých směrech se snad blýská
na lepší časy. Díky dotacím JM kraje budou zakoupeny počítačové programy s vyčleněnými pracovníky, kteří pomohou vinařům s evidencí.
Odpadne tak až polovina špatně vyplněných hlášení o sklizni a produkci, která má být odevzdaná do 10. prosince běžného roku. Mnozí
vinaři dokáží vyrobit špičkové víno, ovšem stále se měnící legislativa
a s tím spojené „papírování“, dokonce i počítačové zpracování odrazují
mnohé, především pak starší vinaře, a tak sklípky zůstávají zavřené.
Vinař prodávající načerno se může stát terčem závistivého souseda
a případné následky nemusí být příjemné. Pokud bude tato záležitost
zdárně vyřešena, zlepší se podmínky pro vinaře.
Dalším možným zlepšením, díky kterému by malovinaři mohli prodat své víno dráž, je certifikace VOC. Víno originální certifikace lze
vyrábět za přesně daných podmínek, musí být vyrobeno na menším
území, než je vinařská oblast a výrobce musí být členem sdružení, které
je oprávněné přiznávat označení vína originální certifikace podle zákona. Víno musí odpovídat alespoň jakostním požadavkům a splňovat
podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína
originální certifikace pro jednotlivé druhy vín. Na etiketě se označuje
slovním údajem nebo zkratkou VOC. Toto označení je oprávněn používat jen výrobce, který je členem sdružení.
/dokončení na str. 8/
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NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Prodej RD 3+1 Ivančice, ZP 158 m2,
zahrada 210 m2, garáž, IS, k celkové rekonstrukci, možno využít
i jako stavební místo, v dobré
lokalitě.
Cena: 650 tis. Kč

DB 2+1 Ivančice, ul. Polní, 5.p./8,
CP 55 m2, PO CELK. REKONSTRUKCI, NADSTAND. ÚPRAVY,
nová kuchyňská linka, velice
pěkný a útulný byt.
Cena: 800 tis. Kč

Pěkný moderní rodinný dům v obci
Nové Bránice, 28 km od Brna,
polořad., podskl., celk. plocha
329 m2, zahrada 268 m2, garáž,
krb, dvůr, udírna a vinný sklípek.
Cena: 2,5 mil. Kč

Zděná chata 2+1 + obytná veranda
+ podkroví u Ivančic v pěkném
údolí řeky Rokytná, příjezd, el.
220/380V, vlast. studna, kuchyň,
bez soc. vybavení.
Cena: 300 tis. Kč

Prodej garáže
v osob. vlastnictví
Ivančice
Malovansko,
celk. plocha 20 m2,
zděná.
Cena: 90 tis. Kč

Zahrada s ovocnými stromy v obci
Oslavany - Padochov, celková
výměra: 7.950 m2, vhodný jako
užitkový i k rekreaci, inženýrské
sítě v dosahu.
Cena: 320 tis. Kč

Pronájem bytu 1+1 + 2 galerie
v Rosicích, CP 55 m2, velice pěkný,
zrenovovaný byt k okamžitému
nastěhování.

Pozemek na samostatně stojící
RD Ivančice - Alexovice, výměra
2.942 m2, šířka 8,6 m, v klidné
oblasti, rovina, IS v dosahu.

Pronájem obchodního prostoru
Oslavany, ul. Hlavní, 37 m2,
vlastní sociální zázemí, vhodné
k obch. činnosti i jako kancelář.

Cena: 5.500 Kč/měs. + ink.

Cena: 360 Kč/m2

Cena: 4.000 Kč/měs.

Velmi pěkný RD 4+1 Oslavany, část.
podskl., ZP 130 m2, terasovitá
zahrada, po část. rekonstr., techn.
místnosti, garáž, IS, možná výměna
za byt OV 2+1 + dopl. v Ivančicích.
Cena: 1,8 mil. Kč

Komerční objekt Zbýšov u Brna,
CP 1.000 m2, kanceláře, dílna, sklady, 4x soc. vybavení, atd., dvůr,
vjezd pro nákladní vozy, výborný
stav, pro podnikání i bydlení.
Cena: 3.98 mil. Kč

Pro vážného
klienta hledáme
RD 1+1 - 3+1
se zahradou
(není podmínkou)
v Ivančicích a okolí.
!!! NABÍDNĚTE !!!

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

VÁNOČNÍ POBYTY
hory • lázně
relaxační pobyty
chaty a chalupy
zahraniční dovolená
pod sluncem i na sněhu
VÁNOČNÍ TRHY
Rakousko • Německo
Maďarsko • Tallin
Česká republika - Praha
SILVESTR V ZAHRANIČÍ
Paříž • Londýn • Dublin • Istanbul • Rusko
SILVESTR NA HORÁCH
Česká republika • Švýcarsko • Německo
Rakousko • Francie • Itálie • Slovenská republika
Bulharsko • Slovinsko • Kavkaz
SILVESTR V TEPLÝCH KRAJÍCH
Thajsko • Egypt • Tunisko • Kypr • Isla Margarita • Kuba
Brazílie • Dominikánská republika • Kanárské ostrovy

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
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Zmizí venkovské školy?

/Moravskokrumlovsko/ Scéna, která by dojala mnohé z nás, se
odehrála v první školní den, kdy méně početná část malých prvňáčků
byla nucena s pláčem nastoupit do autobusu směr Moravský Krumlov
a dívat se na své kamarády ze školky, jak se svými rodiči stojí před
místní školou a těší se na svůj první den ve škole. Musí to tak být?
Vždyť venkovské školy jsou svou kvalitou výuky plnohodnotné k těm
ve městech, mnohdy je ve více směrech i předčí, a není to jev ojedinělý. Nevím, proč rodiče dávají přednost přeplněným městským školám.
„Odliv dětí ze základní školy v Bohuticích není aktuální, protože bohutické děti chodí do bohutické školy. Moje stanovisko k tomuto problému je takové, že dítě mladšího školního věku by mělo navštěvovat své
přirozené prostředí. A přirozené prostředí pro městské dítě je městská
škola, pro vesnické vesnická škola. Jestliže dítě chodí šest let kolem
školy do školky a od malička si hraje u školy, je pro ně přirozené, že
se do této školy těší a že do této školy chce chodit. Ve chvíli, kdy je
vytrženo z tohoto myšlenkového pochodu a jde do jiné školy, je to pro
dítě stres. Samozřejmě každé dítě se s tím časem vyrovná. Doba, kdy je
vhodné změnit školu, záleží na vyspělosti dítěte, na jeho intelektuální
úrovni. Podle mého názoru dítě do 11 let by mělo být ve svém přirozeném prostředí. To není na škodu, naopak to výrazně prospěje vývoji
dítěte,“ vyslovil svůj názor ředitel bohutické školy Tomáš Třetina.
Dnes již není povinná spádovost dětí do škol. To znamená, že rodiče
své dítě mohou umístit na školu, která podle jejich názoru je nejlepší
nebo splňuje jiné požadavky. Vedení takovéto školy musí tohoto žáka
přijmout, pokud nemá naplněn stav dětí ve třídách. Je ale zbytečné
přijímat děti nad stanovený počet žáků a žádat o výjimky v navýšení
počtu. Zde ale jde spíše o peníze a nehledí se na kvalitu výuky v přeplněných třídách. Přitom je jednodušší rodiče odmítnout a doporučit
jim jinou školu. Ale proč, že? Jak je jinak možné vysvětlit, že údajně
prestižní městská škola dostala od inspekce v některých aspektech hodnocení dobré a venkovská ve všech předmětech vynikající - mimořádné.
„V naší obci v letošním školním roce odešlo z mateřské školy do
prvních tříd městských škol celkem 5 dětí. Samozřejmě, že se doplňuje stav v městských školách. Dětí obecně celkově ubývá, ubývá také
žáků městských škol. Každé dítě je finančním přínosem pro danou
školu. Odliv žáků prospěje i státu, protože na jedno dítě na venkovské
škole přichází vyšší částka do školy, než na stejné dítě umístěné v plně
organizované městské škole. V malotřídní venkovské škole jsou totiž
počty žáků na třídy nižší, průměrný počet žáků na škole tvořené 3 třídami prvního stupně je nejméně 14 žáků ve třídě, ve dvojtřídce 12 žáků
a zabezpečení výchovy a vzdělávání takového počtu žáků na škole s sebou nese vyšší částku na jedno dítě, což státní pokladnu prodražuje,“
uvedla ředitelka ZŠ Vedrovice Božena Procházková.
Každý odliv dětí s sebou nese stále obtížnější podmínky pro uchování a existenci malotřídní vesnické školy. Snižuje se limit pedagogických zaměstnanců ve škole, limit zaměstnanců v jídelně, snižuje se
nabídka mimoškolních aktivit pro děti, nabídka programů pro rodiče,
pro obec, ve které se škola prezentuje. Život vesnické školy úzce souvisí s životem celé obce. Odliv dětí neprospívá ani státu a společnosti.
Stát naléhavěji řeší otázky šikany, násilí, drog. Hledá cesty, jak tyto
otázky řešit a vynakládá značné finanční částky na výzkum a programy
k vyřešení této problematiky. Mnohdy bez úspěchu nebo pozdě. Na
školách nově vznikají poradenské týmy, zavádí se služby školního
psychologa, kteří spolu s metodiky prevence mapují a eliminují výskyt
těchto sociálně nežádoucích jevů. Přitom ve školách s nízkým počtem
tříd a nižším počtem žáků v nich lze lehce postřehnout tyto rizikové
stavy u dětí a mohou se snáze řešit.
„To, že nechodí dítě do místní školy, neprospívá jemu samotnému.
Jak si dítě samo poradí s otázkou, proč já chodím do městské školy
a mí vrstevníci do naší školy? Kdo jsem já? Jsem něco víc? A kam
vůbec patřím? Dítě hlavně ztrácí vazbu na své vrstevníky, obyvatele,
na své přirozené prostředí, rodiště. Řešení problémů dospělých jako
pracovní příležitost nebo osobní postoje ke škole bez ohledu na dítě
jsou nesprávná. Ať už jsou argumenty dospělých jakékoliv, odpověď
na tyto otázky dítěti nepřinesou. Pokud bychom šli i dále, odliv žáků
z venkovských škol neprospívá také obci. Školy se zavírají, obce se postupně vylidňují. Stát ztrácí v obcích lidovou kulturu, tradice, folklór.
Ztrácí určitou tvář naší identity,“ doplnila Božena Procházková. /mask/

Nové obory a výukové prostory Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště v Krumlově

Stavba truhlářské haly v Polánce - listopad 2005.

SOŠ a SOU v Moravském
Krumlově patří v našem regionu
ke školám nejen s dlouholetou
tradicí, ale i s vysokou prestiží.
Aby se tento trend udržel, snaží
se management školy pro své
žáky i zaměstnance vytvářet co
nejlepší podmínky ke studiu
a práci. V současné době zde studuje 624 žáků a studentů.
Pro školní rok 2006/2007 je
připravena velká nabídka učebních a studijních oborů, z nichž
některé se otevřou vůbec poprvé.
Již tradičně se bude vyučovat
v tříletých učebních oborech
vhodných zejména pro absolventy základních škol. Studium bude
ukončeno závěrečnou učňovskou
zkouškou a získáním výučního

listu v profesích zámečník, automechanik, truhlář, klempíř, kovář
a podkovář, umělecký kovář, kuchař a provoz služeb.
Je také pamatováno na žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří si mohou vybrat
některý z těchto tříletých oborů
– kovářské práce, strojně montážní a automontážní práce, opravářské práce a kuchařské práce. I zde
je studium ukončeno získáním
výučního listu.
Pro velký zájem o studijní čtyřleté obory zakončené maturitní
zkouškou má škola ve svém vzdělávacím programu připraveny
studijní obory - obchodně podnikatelská činnost, strojírenství
se zaměřením na autodiagnostiku

Mají drobní vinaři ...

/dokončení ze str. 7/ V tradičních vinařských velmocích Evropské
unie, se vyrábí víno podle původu hroznů a nikoli podle vyzrálosti čili
obsahu přírodního cukru. Tamní předpisy totiž vždy kalkulují s tím,
že hrozny jsou vysoce vyzrálé a kvalitní. Podle nového zákona jsou
v České republice dvě vinařské oblasti, česká a moravská. Skutečnou
vlaštovkou je počin osmnácti vinařů sdružených ve VOC Znojmo
a usilujících o získání certifikace VOC pro svá vína pocházející
ze Znojemské podoblasti. Pokud se jim to podaří, mohou na etiketách
označovat své víno certifikací a prodávat ho dráž. Jiné spolky ze
Znojemska žádat o certifikaci nemohou, ale co mohou, je přihlásit
se do stávající organizace. Je škoda, že mezi vinaři je o to tak malý
zájem. Přitom aktivní zapojení malých vinařů a soukromých sklepů
do turistického ruchu a jejich účast na tvorbě produktů vinařské turistiky
by byla přínosná pro všechny. Jak uvedl předseda sdružení Jiří Hort,
zájemce o vstup do jejich sdružení VOC Znojmo přijímají, ale každý
další rok bude pro nově příchozí dražší. Je to z důvodu už probíhajících
investic do marketingu společnosti. A jak tvrdí: „Do rozjetého vlaku
umí nastoupit každý, ale bude to mít dražší. Vyčkávání chytráků na to,
až jak certifikace bude fungovat, je bude stát víc peněz.“
/mask/

a technické lyceum. Poprvé v historii školy bude zahájeno studium
v čtyřletém maturitním oboru autotronik, který je zaměřen na motorová vozidla a s nimi spojenou
elektrotechniku, elektroniku, práci na počítači a ve třetím ročníku i
získání řidičského oprávnění.
Uchazečům, kteří již vlastní
výuční list a chtějí si své vzdělání
doplnit o maturitní zkoušku, škola
nabízí nástavbové dvouleté studium. Nově pro žáky s maturitním
vysvědčením je připraveno zkrácené jednoroční studium pro získání výučního listu ve vybraném
učebním oboru. Tímto si mohou
zvýšit kvalifikaci a snáze se uplatnit na trhu práce. Výuka v nadstandardně vybavené škole a dílnách
odborného výcviku je bezplatná.
Pro odborné vyučování dobudovává škola své dílny v Polánce.
Dne 5. prosince 2005 proběhne oficiální kolaudace nové
truhlářské haly a tím se dovrší
přemístění všech pracovišť do
jednoho místa. Dodavatelem
stavby s přibližným rozpočtem
10 milionů korun jsou Pozemní
stavby Znojmo. Centrální prostor
dílny o rozloze 505 m2 bude roz-

dělen na tři samostatné výukové
prostory, kancelář učitelů odborného výcviku, denní místnost
žáků, sociální zařízení, kotelnu a
kompresorovnu pro výrobu tlakového vzduchu. Truhláři budou mít
k dispozici novou sušárnu řeziva
a nezbytné dřevoobráběcí stroje.
Součástí stavby je i plynofikace
celého areálu. Slavnostní předání
stavby za účasti hostů a veřejnosti
proběhne dne 16. prosince 2005.
Škola na Klášterním náměstí
se také představí svým budoucím
žákům, jejich rodičům a všem
zájemcům z řad široké veřejnosti
ve dnech 16. – 17. 12. 2005 u
příležitosti Dnů otevřených dveří.
V tomto termínu budou přístupna
nejen všechna dílenská pracoviště
(kovářské, klempířské, automechanické a zámečnické dílny) v
Polánce, ale i učebny vybavené
moderní didaktickou technikou,
sportovní hala se svou neopakovatelnou atmosférou a prostory
Domova mládeže v Moravském
Krumlově.
Přejme škole i nadále hodně
nových žáků a studentů, úspěšných absolventů i spokojených
rodičů.
H. Kopčilová

Lyra - pěvecká soutěž
Lyra je regionální pěvecká soutěž, která vznikla před osmi lety,
v roce 1998. Jejím původním záměrem bylo zorganizovat soutěž,
ve které si změří žáci pěvecké schopnosti mimo rámec své základní
školy. Ten se podařilo zrealizovat. A co víc, stala se z něj příjemná tradice, která se již pevně vryla do podvědomí místních základních škol
a získává si čím dál větší popularitu.
Skalní příznivci této akce dobře vědí, že se dělí na několik částí.
Vše začíná školními koly pěveckých soutěží na jednotlivých základních školách, ze kterých jsou nominováni 1-2 zástupci do předem
určených kategorií. Ti se pak jednoho listopadového dopoledne sejdou
za doprovodu svých vyučujících v sokolovně ve Vémyslicích, aby porovnali své výkony s ostatními a získali pro školu co nejlepší umístění.
Vše bedlivě sleduje a hodnotí přísná, ale spravedlivá odborná porota,
ve které usedají kantoři vyučující sólový zpěv na okolních ZUŠ.
Celé dopolední klání provází příjemná pohoda a pro všechny je
zde připraveno občerstvení. Obecenstvo tvoří žáci ze Základní školy
Vémyslice, ale dveře jsou otevřeny i pro širokou veřejnost.
Vyvrcholením celé soutěže je kromě vyhlášení výsledků, předání
cen a společné závěrečné písně ,,Zpívání“ i přehlídka devíti loňských
finalistů, kteří vystupují s hudební skupinou M.Blok. Další nedílnou
součástí Lyry jsou večerní přehlídky, konané ve Vémyslicích a v Moravském Krumlově.Ty jsou rozděleny na dvě části.V té první zpívají
vítězové jednotlivých kategorií,kteří se umístili na prvních pěti místech.A ve druhé, která je koncipována jako malá hudební show, se
představují loňští finalisté s kapelou. Aby jejich image byla co nejdokonalejší, starají se o ně v zákulisí kadeřnice a vizážistky. Veškerá
atmosféra večera je umocněna barevnými světly a videoprojekcí.
Pokud Vás informace o této soutěži zaujaly, jste na letošní ročník
srdečně zváni !! (pozvánka na str. 9 v kulturních programech)

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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Příjemně
Rozední- 25. 11. Kateřina - Dívenka dostane do vínku přemýšlivat (bás.) vost, nezávislost, přímočarost, tvrdohlavost, vzpurnost.

(1. díl tajenky) a bude jí jedno, co si kdo o ní pomyslí.
Bude si udržovat odstup od druhých. K životu bude
potřebovat přírodu, zahrádku.
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Nevhodná příjmení: Exnerová, Nováčková, Walachová
Vhodná příjmení: Daněčková, Mlynářová, Vacková

3. 12. Svatoslav - Pokud vyberete synovi toto jméno,
současně mu „vložíte do kolíbky“ smysl pro humor,
nezávislost, přímočarost (2. díl tajenky). Bude mít snahu
být ve všem první. Bude muset být opatrný na rovnováhu,
aby na jedné straně nezískával a na druhé neztrácel.
Nevhodná příjmení: Gajdoš, Ptáček
Vhodná příjmení: Harásek, Zavadil, Žemla

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

V pondělí 24.10. se na ZŠ Vémyslice konala další úspěšná akce
nazvaná ,,Pochod světlušek“. Účastníkům pochodu byly poskytnuty
prostory školy již od 16. hod.
Nemohla jsem odolat této příležitosti a šla jsem se podívat, co pro
nás trojlístek nadšenců této školy společně se svými žáky připravil. Již
před školou nás upoutala dýňová strašidla, ze kterých jsme nemohli
spustit oči. A to jsme ještě netušili, co nás čeká uvnitř. Celá škola zářila
od světel vlastnoručně vyrobených lampionů! Těžko říct, který byl nejhezčí, každý měl své zvláštní kouzlo, ať už byl vyroben z papíru, sklenice vyzdobené podzimním motivem, či krabice oblepené krepovým
papírem. Celou atmosféru podzimu dotvářela výzdoba z nejrůznějších
přírodních materiálů, které nám příroda nabízí. Byli to například ježci
z javorových listů, strašáci z kukuřice či zeleniny, ptáčci s makovým
nebo slunečnicovým peřím a spousta dalších překrásných a nápaditých
výrobků. Velkou radost nám udělala možnost vyrobit si vlastní podzimní výzdobu, a tím si kousek této krásné atmosféry odnést domů.
Před 18. hodinou, kdy už se začalo šeřit, se kolem školy začaly shromažďovat světlušky (děti s lampiony) z celého okolí a také všelijaká
strašidla. Z místního rozhlasu se ozvala hudba a hlášení pana místostarosty, který upozornil všechny občany, že se ve vesnici objevila velká
blikající příšera, která se zjevuje pouze jednou za ,,Uherský rok“. Kdo
ji pouhým okem zahlédne, bude mít po celý rok velké štěstí.
Pak už se světlušky vydaly na svůj pochod, který zakončily u radnice. Zde na ně čekalo překvapení .Ve světlech svíček mohly obdivovat
obrovský nazdobený věnec, který pro tuto příležitost upletly šikovné
ruce paní vychovatelky. K tomu se podával horký čaj a každá světluška
obdržela sladkou odměnu. Plny dojmů a zážitků se unavené světlušky
rozeběhly rovnou do svých postýlek.
A co ještě dodat? Snad jen poděkovat organizátorům této akce
a popřát jim mnoho skvělých nápadů, kterými potěší nejen děti, ale i
dospělé.
Spokojená světluška M. Ostrovská

Na dětskou módní show
přišel i kouzelník

Kulturní programy

21. 11. - 04. 12. 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
• listopad - 15. leden - Výstava - Petr Dillinger - kresba a grafika, ilustrace
ke knize „Tři zlaté poháry“ Mirka Elpla a další autorova díla. Památník A. Muchy.
• 26.11. - Donaha - muzikál, premiéra, Praha Divadlo na Vinohradech, odjezd
ve 14.00 hod. od Besedního domu, cena: 580, 550, 480, 440, 370 Kč.
• 26.11. - 30.12. - Vánoční čas - Vánoční zvykoslovná výstava. Galerie Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum brněnska.
• 3.12. v 17.00 hod. - Autogramiáda - básnické sbírky Jiřího Pavlíka. Setkání
s autorem básnické sbírky „Sedmidenní naděje“, recitace veršů - členka činohry
ND Brno Jana Štvrtecká, Památník A. Muchy.
• 4.12. v 19.00 hod. - Vánoční koncert - Hradišťan, kino Réna Ivančice,
vstupné: 250 Kč, předprodej vstupenek v KIC Ivančice.

Středisko volného času Ivančice

Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292
fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 24.11. v 17.00 hod. - Adventní věnce, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč
+ materiál, s sebou: lepicí pistole (není podmínkou). Nutné se předem přihlásit.
• 25.11. v 15.00 hod. - Mikulášské pečení. Výroba perníku, drobných dárků,
krabiček a sáčků. Komenského nám.7, poplatek: perníky 30 Kč/dárky 15 Kč.
• 26.11. v 10.00 hod. - Fotbalový šestiboj - Soutěžení dvojic ve fotbalových
dovednostech, sokolovna na Rybářské ul., poplatek: 30 Kč/osoba.
• 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.

/Jiřice u Miroslavi/ Sobotní podvečer patři v Jiřicích u Miroslavi
především dětem a jejich maminkám. Konala se tu totiž módní dětská
show, na které měl vystoupení i kouzelník. Malým překvapením pro
účinkující i příchozí děti byl Mikuláš z čokolády, kterého dostaly.
„V Jiřicích jsem už zorganizovala dvě módní přehlídky a tato je třetí.
Protože i děti jsou mezi námi, tak jsem chtěla, aby duch akce byl trochu
odlišný. Celý program jsem nakoncipovala tak, aby byl zajímavý především pro děti, ale i rodiče. V podtitulu akce bylo, že možná přijde
i kouzelník a ten opravdu přišel i s malým Mikulášem v podobě čokoládové figurky. Začali jsme módou pro nejmenší, pokračovalo se kolekcí
pro mladé teenagery a takovým vyvrcholením byla dámská móda šitá
z látek dovezených ze Spojených arabských emirátů. Jako doprovodné
akce proběhly výstava stříbrných šperků a také obrázků. Bylo to pro mě
náročné, ale všichni, kteří se podíleli na organizaci, vyšli maximálně
vstříc,“ uvedla hlavní organizátorka Iveta Sedláková.
Celým programem provázela konferenciérka Ludmila Schlesingerová a hudební skupina Artex. „Děti byly úplně perfektní, měly propracované sestavy i oděvy se mi moc líbily. Ale ta závěrečná produkce, to
není můj styl. Jinak program byl super,“ sdělila k akci jedna z návštěvnic Šárka Trabantová.
/mask/

Tvořivá dílna na DDM MK

Rádi kutíte, vyrábíte, lepíte, kreslíte, pletete, tvoříte nebo pracujete
s různým materiálem? Že nemáte potřebné pomůcky a matertiál?
A ještě jste neobjevili naši dílnu? Téměř každý pátek odpoledne se u nás
něco děje. Smalty, tiffany, drátkování, modrotisk, decoupage, hedvábí
– to jsou techniky, které si u nás můžete vyzkoušet. Šátky, ubrousky,
ubrusy, květináče, šperky, hrnečky, košíky, obrázky, skleničky – to jsou
výrobky, které si u nás můžete udělat.
Je to tak jednoduché. Stačí sledovat nabídku DDM, přihlásit se osobně
v kanceláři nebo telefonicky na vybranou aktivitu a pak už jen přijít
a tvořit dle vlastní fantazie. Během září a října jsme: malovali na sklo,
zdobili si ubrusy a polštáře technikou modrotisku, vyráběli šperky
a plecháčky pomocí smaltů, batikovali ubrousky a oděvy voskem a malovali originální hedvábné šály a šátky. Do ledna 2006 nás ještě čeká:
pletení ošatek a košíků z pedigu, ubrousková technika na textil, sklo,
dřevo a svíčky, tiffany – z úlomků barevných sklíček sletujeme obrázky a šperky, budeme drhat a vázat provázky technikou macramé,
odrátujeme oblázky, skleničky, květináče a hrníčky.
Zručnost není potřeba, stačí mít chuť, nápady a odvahu najít si cestu
do Tvořivé dílny na DDM Mor. Krumlov.
/LŠ/

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• stř 23.11. ve 20.00 LEGENDY Z DOGTOWNU
Akční drama USA, Německo
• so 26.11. ve 20.00 MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
ne 27.11. v 18.00
Romantická komedie USA
• stř 30.11. ve 20.00 TĚŽKÁ VÁHA
Drama USA
• so 3.12. ve 20.00
BOŽSKÁ JULIE
ne 4.12. v 18.00

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

NESVATBOVI
Komedie USA
• stř 23.11. ve 20.00 GÓÓÓL!
Akční drama USA
• ne 27.11. ve 20.00 ŘÍŠE VLKŮ
Akční drama Francie
• stř 30.11. ve 20.00 LEGENDY Z DOGTOWNU
Akční drama USA, Německo
• ne 4.12. v 15.00
ŠVEC A ČERT
Pohádka
• ne 20.11. ve 20.00

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 26.11. v 18.00
• ne 4.12. v 18.00

PAN A APANÍ SMITHOVI
Akční thriller USA
KUNG-FU MELA
Akční komedie Číny a Hongkongu

Změna programů vyhrazena.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 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.
• 24.11. v 17.00 hod. - Lampionové hrátky. Letos změna! Nejdeme k Floriánku
Sraz všech účastníků s lampiónky před DDM.
• 30.11. od 13.30 hod. - Linoryty - Výroba tiskátek ve znamení zvěrokruhu.
V klubu Poškolák.
• 2.12. od 14.00 hod. - Decoupage - Ubrousková technika na textil, terakotu,
sklo, dřevo, svíčky a papír pomocí speciálního lepidla. V dílně DDM. Poplatek:
děti 40 Kč, dospělí 100 Kč.
• 4.12. od 15.00 hod. - Mikulášská merenda - Hrátky s čertíkem a andělem
pro nejmenší děti a rodiče, v sále DDM. Poplatek: dospělí 20 Kč.

MěKS Mor. Krumlov si Vás dovoluje pozvat na koncert vokální skupiny

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• listopad - prosinec - výstava fotografií - Rudolf Karber (Rakousko), MěÚ, 1. patro.
• do 24.listopadu - Narvi to do barvy - výstava. Fotografie, koláže, ilustrace,
objekty, obrazy, kresby. Galerie Knížecí dům.
• 21.11. v 19.00 hod. -Spirituál kvintet - koncert vokální skupiny, s vlastními
texty i úpravami, kinosál Mor. Krumlov, vstupné: 180 Kč
• 23.11. v 10.00 hod. - O hodné Máše a hloupé Paraše - školní pořad, kinosál
M. Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 26.11. v 19.00 hod. - Cimrman v říši hudby - zájezd na divadelní představení
Divadla Járy Cimrmana Praha, Národní dům Třebíč.
• 27.11. v 15.00 hod. - Adventní shromáždění - nám. TGM, M.Krumlov.
• 2.12. v 8.30 a 10.00 hod. -LYRA 2005 - ZŠ Vémyslice - přehlídka vítězů
pěvecké soutěže, kinosál M.Krumlov, vstupné: 10 Kč.
• 3.12. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - obrazy, sochy, grafika. Vystavují:
Elisa Burger, Jindřich Plotica, Radek Michálek, galerie Knížecí dům.
• Připravujeme: • 28.12. v 19.30 hod. - Ginger a Fred - zájezd do Městského
divadla Brno na divadelní představení, závazné přihlášky do 9.11.2005.

26.11.2005 se koná 9. ročník soutěže

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

foto: mask

PROGRAM KIN

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 19.11. ve 14.00 hod. - BREAK DANCE (Street dance, Capulera, Electric
boogy…) v KD pořádají miroslavští brejkaři a Dům dětí a mládeže Miroslav.
• 19.11. v 17.00 hod. - Koncert pěveckého sdružení „Scandula“ z Libčic nad
Vltavou, v evangelickém kostele.
• 21.11. v 17.30 hod. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a rekordního
adventního věnce na náměstí Svobody.
• 27.11. v 8.00 hod. - 1. adventní mše - Římskokatolický farní úřad
• 27.11. v 8.30 hod. - 1. adventní bohoslužby s večeří Páně v evang. kostele.
• 27.11. v 15.00 hod. - Setkání dětí mateřských škol s Mikulášem v KD.
• 30.11. v 15.00 hod. - Předvánoční zábava v restauraci Slávie, pořádá SMS.
• 3.12. dopoledne - „Barborková sobota“- (vánoční „Jarmark“ v základní
škole s napečeným cukrovím)
• 3.12. v 19.00 hod. - Gulášová olym-pijáda - kulturní dům, degustace gulášů,
košt mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava. Pořádá olym-pijský výbor.
• 4.12. v 8.00 hod. - 2. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 4.12. v 8.30 hod. - 2. adventní bohoslužby v evangelickém kostele, ve 14.00
hod. - dětská slavnost a „Dárkování“ (se sbírkou na studentku v Ugandě).

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
• 25.11. v 18.00 hod. - Dámský klub - právě začínáme! Společné setkání oslavanských žen, které se rády seznámí s novinkami v oblasti módy, kosmetiky,
zdravé výživy, zdravého životního stylu a bydlení. Případně se rády podělí o své
cenné zkušenosti. Tentokrát na téma: Novinky v kosmetice Oriflame s ukázkami
líčení. Advent se blíží - ukázky adventních aranžmá. Malý sál Dělnického domu.
• 26.11. ve 20.00 hod. - Kaštanobraní - Taneční zábava se skvělou skupinou
HOBBIT. V průběhu akce bude tradičně probíhat veřejná sbírka na zajištění
finančních prostředků na postřik osl. kaštanů proti škůdcům. Velký sál Děl. domu.
• 2.12. v 17.00 hod. - Mikulášská besídka - Tradiční Mikulášská besídka pro
děti s nadílkou a diskotékou. Velký sál Dělnického domu.
• 3.12. - Zájezd do strážnického skanzenu s vánočním programem. Tradiční
České Vánoce v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Návštěvníci si
mohou prohlédnout interiéry usedlostí s adventní a vánoční výzdobou, vánočními stromečky, tradičními štědrovečerními tabulemi. Děti si mohou zazpívat
koledy s pastýřem a koledníčky, obdivovat postavy čertů, sv. Mikuláše, tří králů
atd. Vystoupí zde strážnický dětský pěvecký sbor „Fčeličky ze Strážnice“. Cena
dopravy: 160 Kč. Odjezd v 9.00 hod. z autobusového nádraží. Přihlášky v kanceláři KIS nebo na tel.: 546 423 283, 604 108 641, nejpozději do 25.11.2005
• 24.11. v 17.00 hod. - Beseda představitelů města s občany Padochova
a Havírny. Téma: Realizace pokládky televizních kabelových rozvodů v Padochově, další rozvoj Padochova, budování kanalizace. Sál Sokolovny Padochov.

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
• 27.11. - vycházka kolem Bukoviny (385 m) do Moravských Bránic - odtud
vlakem do Ivančic. Nenáročné, vhodné i pro rodiče s dětmi. Sraz zájemců
ve 13.30 hod. u 3. kapličky Křížové cesty na Jakub. Vede J. Flíček

SPIRITUÁL KVINTET

v pondělí 21. listopadu v 19.00 hodin, kinosál Mor. Krumlov
vstupné: 180 Kč (předprodej v Informačním centru).

ZŠ Vémyslice ve spolupráci s MěKS v M.Krumlově
pořádá přehlídku vítězů regionální pěvecké soutěže

Lyra 2005

Vémyslice - 25.listopadu v 18.00 hod., sokolovna, vstupné dobrovolné
Mor. Krumlov - 2.prosince v 17.00 hod., kinosál, vstupné dobrovolné
Hudební doprovod skupina M.Blok. Sponzorem akce je firma Stanislav Mach.

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

Mateřská škola Petrovice pořádá pro rodiny s dětmi i širokou
veřejnost v sobotu 3. prosince ve 14.00 hod. v KD v Petrovicích

Mikulášsko-čertovskou šarádu

Odpoledne plné soutěží, legrácek, mikulášsko-čertovské nadílky
za doprovodu hudební skupiny Merllin. S sebou si vezměte šátek,
baterku a dobrou náladu. Mikulášské balíčky pro své děti je možno
odevzdat přímo na místě. Vstupné dobrovolné.
DDM Mor. Krumlov pro velký zájem veřejnosti
otevírá cvičení pro prevenci vertebrogenních obtíží

ABY ZÁDA NEBOLELA

Pod vedením fyzioterapeutky Hanky Ptáčkové. Každý čtvrtek od
17.30 - 18.30 hod. na DDM. Poplatek: 40 Kč/1 hod.
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.

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 čerstvé mouky z jakéhokoliv zrna - buď v
době konaných aktivit nebo mimo tuto dobu po telefonické domluvě
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.30 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská).
• 24.11. od 18.00 hod. - klub zdraví „Když kloub začne bolet“ (o artritidě).
• 26.11. v 16.00 hod. - Molokai - Havaj z jiného pohledu, zážitky z kolonie malomocných. Objevitelé Havaje přinesli těmto ostrovům nejen civilizaci, ale i různé nemoci, ze kterých nejhorší bylo malomocenství. Až jiný „objevitel“ - belgický kněz a
humanista Daman de Venster zmírnil utrpení malomocných. Diapozitivní přednáška
Petra Žaloudka - radiologického asistenta na vídeňské klinice. Kino Réna.

Dům dětí a mládeže Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 24.11. v 15.00 hod. - Adventní věnce, pro všechny zájemce (děti i dospělé)
výroba originálních věnců, poplatek 10 Kč.
• 1.12. v 15.00 hod. - Pečeme Mikulášské perníky, přijďte si upéct svého čerta
a Mikuláše a další tvary perníčků, v DDM, poplatek 20 Kč.
• 3.12. - Mikulášský turnaj ve florbalu, sportování družstev, propozice k vyzvednutí v DDM. Nutné přihlásit se předem! Startovné pro družstvo 100 Kč .
• 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.

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Cesta do pravěku
V sobotu 22. října jsme pozvali
naše čtenáře na podzimní vycházku
do malebného údolí řeky Rokytné.
Cílem této výpravy za poznáním
pamětihodností našeho kraje byla
pravěká hradiště u Budkovic.
Touto vycházkou jsme zahájili
novou sérii přednášek a exkurzí.
Vědomě navazujeme na úspěšný
přednáškový cyklus, který pod vedením Mgr. Petra Fialy a pod názvem „Zima v muzeu“ probíhal
minulých letech v Moravském
Krumlově. Během zimního období budeme zvát do našeho regionu
odborníky z různých oborů, aby
se s námi podělili o svůj pohled
na náš kraj. Přednášky, exkurze a
diskuse nám umožní lépe poznat
místa, kde žijeme. Různé pohledy

jících kapitol.
Cílem expedice byla hradiště
u Budkovic. Tyto opevněné výšinné lokality bývaly centrem
určitého území. Jejich nápadnou
součástí býval obranný systém
valů a příkopů, často zpevněný
kůlovou palisádou. Tato chráněná
místa poskytovala útočiště obyvatelstvu v neklidných dobách válečných nájezdů. V dobách klidnějších
mohla být sídlem vládnoucí vrstvy
nebo centrem kultovním.
V katastru Budkovic byly dosud nalezeny tři lokality tohoto
typu, což je koncentrace zcela
neobvyklá. Příčinou je jistě velká
členitost terénu v údolí Rokytné,
která nabídla obyvatelům tohoto
kraje dostatek vhodných míst.

Odborný výklad na hradišti Budkovice I.

odborníků nám, doufám, pomohou pochopit mezioborové souvislosti. Doufáme také, že při
osobním setkání s vámi – místními znalci – získáme nové náměty
pro naše expedice.
Podzimní exkurzi doplní 24.
listopadu přednáška o Beneši
Metodu Kuldovi. Od ledna do
března se můžete těšit na pravidelné zimní přednášky. Na jaře
pak ukončíme cyklus opět exkurzí. Podrobný program přineseme
v příštím čísle Zrcadla.
V následujících části se vrátíme do druhé poloviny října, kdy
proběhla naše „expedice“ na pravěká hradiště u Budkovic. Za
poměrně nevlídného počasí se
před budkovickou hospodou
sešlo 13 účastníků, které přivítal
archeolog PhDr. Petr Vitula z brněnského pracoviště Národního
památkového ústavu. Především
z jeho odborného výkladu jsme
vycházeli při zpracování následu-

Významný vliv také mělo velmi
intenzivní osídlení budkovického
katastru v různých obdobích pravěku. Zde je třeba zdůraznit, že
každé ze tří dosud poznaných
hradišť má pravděpodobně těžiště osídlení v různé době. Aby byl

Hradiště Budkovice I. - pohled na skálu se zbytky tvrze a dvora

obraz úplný, je třeba se zmínit
o dalších lokalitách tohoto typu
v sousedních katastrech. V blízkém okolí je to mohutné hradiště
na kopci Réna u Ivančic (viz Zrcadlo 19/2004) a opevněná poloha
na ostrohu v obci Rokytné.
Naše expedice se vydala nejprve na hradiště pracovně nazývané
Budkovice I. Lokalita se nachází
na mohutné skále na západním
okraji obce. V současnosti je
plocha hradiště částečně zastavěna hospodářskými budovami
zemědělského statku. Ve 13.-16.
století stávala na okraji ostrožny
středověká manská tvrz, pravděpodobně také chráněná příkopovým opevněním. Rozloha tvrze
však byla asi mnohem menší, než
plocha pravěkého hradiště.
Pravěké osídlení na této lokalitě
je známé od 30. let 20. století. Ostrožna byla přepažena mohutným
příkopem, který byl v průběhu
staletí zcela zanesen, takže dnes
není na povrchu zřetelný. Prochází napříč přes ostrožnu přibližně
v místě současného transformátoru. Plocha pravěkého hradiště je
asi 1,5 ha. V areálu hradiště byly

„Pravěký nůž“ - čepelka štípaná z rohovce nalezená na exkurzi

Edice Zrcadlo – Expedice Speculum pro Vás připravila
cyklus odborných exkurzí a přednášek
Čtvrtek 24. listopadu - Přednáška
„Ivančický rodák Beneš Method Kulda“,
Malý sál kina Réna v Ivančicích od 18:00 hodin.
Ivančický rodák kněz Beneš Metod Kulda patřil k předním osobnostem kulturního dění
na Moravě ve 2. polovině 19. století. Životní osudy jej zavedly do různých koutů Moravy, aby
závěr života strávil jako kanovník vyšehradské kapituly v Praze. Na Moravě je znám především
pro svou literární a básnickou činnost, ale také jako sběratel lidové slovesnosti.
Pohádky a pověsti sbíral Kulda na Valašsku, západní a jižní Moravě i na dalších místech.
I po více než 150 letech jsou stále vydávány a čteny. Přesto mnohé z příběhů zachycené Kuldou
na besedách u starých vypravěčů nebyly nikdy publikovány.
Při přípravě textů na vydání totiž vyloučil příběhy s velkou mírou násilí, krveprolití, ale také
s milostnými až erotickými motivy. Jako kněz se tak snažil prostřednictvím svých pohádek
čtenáře vychovávat.
Původní Kuldovy zápisy se naštěstí dochovaly a my jejich prostřednictvím můžeme odrýt
pestrý svět lidových vyprávění a zimních besed našich předků. Přiblíží nám jej také tato přednáška. Přednášet nám bude Mgr. Daniel Drápala, PhD. z Valašského muzea v přírodě z Rožnova pod Radhoštěm.
Jste srdečně zváni.

zjištěny doklady osídlení kultur:
unětické a věteřovské (starší doba
bronzová), podolské fáze středodunajských popelnicových polí

Málo známá pravěká
hradiště u Budkovic
Pod tímto názvem uspořádala Edice Zrcadlo – Expedice Speculum
dne 22. října vycházku s odborným výkladem archeologa PhDr. Petra
Vituly. Přesto, že některé údaje o budkovických hradištích jsou v literatuře uváděné, mohli jsme si vyslechnout další informace s ukázkami,
co po mnoha staletích je ještě v terénu patrné, případně co lze na plochách dřívějších hradišť nalézt.
Zaujala mě především téměř hodinová zastávka na hradišti „Budkovice II.“ pod dřívější železniční zastávkou Budkovice. Zde jsme si
vyslechli nejen poznatky o hradišti, ale i další dotazy se týkaly života
lidí v takových hradištích, způsobu obživy, doby trvání hradišť až po
jejich zánik. Přítomnými byly dokonce nalezeny zbytky stěn dřívějších
chýší, u kterých byla proutěná kostra vymazána hlínou. Právě takový
kousek stěny s otisky proutí byl nalezen se stopami nedostatečného
vypálení. Zřejmě došlo k požáru, který „stavbu“ zničil.
Další zastávka byla pod Holým kopcem (375,8 m) za železnicí
směrem ke Stavení. Na zorané ploše pod Holým kopcem jsme všichni
pozorně hledali úlomky pazourků, které se zde vyskytují. Každý nález
byl konzultován s PhDr. Vitulou. Hradiště na Holém kopci je málo známé, teprve asi před pěti roky upozornil p. Adam z Ivančic na výrazný
oblouk, který se zvedá v plochém terénu. Obranný prvek, snad dřevěná
palisáda doplněná příkopem (i ten je v terénu vidět) chrání vlastní hradiště na Holém kopci jinak ze tří stran chráněné příkrými svahy.
Ještě na zpáteční cestě do Budkovic byly probírány získané poznatky. Vycházka se vydařila, děkuji pořadatelům a těším se na další podobnou akci. Doporučuji, aby termín příští exkurze byl včas oznámen
zájemcům. Zcela určitě se přidají.
Jiří Široký, Ivančice

Přehled hradišť na dolním toku řeky Rokytné
hradiště

rozloha

těžiště osídlení - kultura

období

Budkovice I. (ostrožna se zbytky
středověké tvrze)

1,5 ha věteřovská (starší doba bronzová)

1550-1450 př. n.l.

Budkovice II.
(u budkovického nádraží)

0,2 ha horákovská (starší doba železná)

750-400 př. n.l.

Budkovice - „Holý kopec“

1 ha

?

Ivančice - „Réna“

50 ha

velatická fáze kultury středodunajských
popelnicových polí (mladší doba bronzová)

Rokytná („Rokytengrad“)

8 ha

slovanská (mladší doba hradištní)

(pozdní doba bronzová), horákovské (starší doba železná) a
také četné nálezy ze středověku.
Nejvíce prozkoumaných objektů náleží do období kultury věteřovské. V této době byl pravděpodobně vyhlouben výše zmíněný
příkop. Pozoruhodný objekt byl
zjištěn v místě současné silážní
jámy. Při jejím hloubení se přišlo
na dlouhý dům z věteřovského
období. Stavba měla rozměry
asi 16x5 m a byla zahloubena
přibližně jeden metr do země.
Po jejím obvodu byly zjištěny
kůlové jámy, pozůstatky nadzemní kůlové konstrukce domu. O
mohutnosti stavby svědčí průměr
kůlů 60-80 cm. Předpokládá se,
že dům sloužil ke kultovním účelům. Podobný unikátní objekt byl
popsán také z rondelu u Šumic
(viz Zrcadlo 1/2005).
Druhým cílem exkurze bylo
hradiště u budkovické železniční
stanice, pracovně nazývané Budkovice II. S touto lokalitou, stejně
jako s následujícím hradištěm
na „Holém kopci“, vás podrobně
seznámíme v některém z příštích
čísel Zrcadla.

Pobytem na čerstvém povětří
unavení členové expedice ještě
krátce zhodnotili své dojmy v budkovické hospůdce a tak náležitě

?
1250-1000 př.n.l.
950-1200

zakončili tuto výpravu.
Za všechny účastníky děkujeme PhDr. Petru Vitulovi za příjemně strávené odpoledne.

PhDr. Petr Vitula - náš průvodce při cestě do pravěku
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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
•• kdo levně prodá nebo daruje Lada
Vaz bez SPZ, pojízdný, koroze nevadí. Tel.: 604 422 233.
•• na Opel Vectra 1,6i, r.v. 95 př. a zad.
poloosy a př. + zad. dveře levé, př.
blatník, i jednotlivě. Tel.:724 755 848.
•• knihu o údržbě a opravách vozu Mazda 323F, r.v. 91-92. Tel.:731 939 976.
•• kdo prodá ve formě splátek ve
výši 2.000 Kč/měs. auto zn. Opel,
Volkswagen, může být i transporter
2,0 Tdi, pokud možno 6 místný, nabídněte. Tel.: 724 755 848.
prodám
•• Ford Escort 1,6, 16 V, r.v. 95, šedá
metal., naj. 96 tis. km, el. okna, servo,
centrál, alarm, šíbr, STK 7/07, palubka imitace mahagon, křídlo, stř. nosič,
rádio, 4x zimní pneu na diskách, garážované, velmi dobrý stav, 76.000 Kč.
Tel.: 737 519 099.
•• Ford Focus kombi 1,6 Zetec, r.v.
00, modrý, klima, 2x airbag, el. okna
př., hagusy, RMG, ABS, vyhř. př. i
zad. okno, central na DO, hands Free
Nokia, roleta, vanička, letní + zimní
pneu, 189.000 Kč. Tel.: 728 240 136.
•• VW Passat 1.8 CL, r.v. 91, tm.
modrá metal., STK 08/07, závěs.
zař., rádio Sony s CD + zimní pneu.,
spolehlivý, 55 tis. Kč, sleva možná.
Tel.: 774 265 504.
•• Renault trafic, r.v. 02, 1,9 Dci, 6
rychlost., 6 míst, taž. zař., dál. centrál,
bouraný na pr. stranu, nutno vidět,
120 tis. Kč, MK. Tel.: 608 164 551.
•• Renault 19, černý, alu kola, centrál,
autorádio, STK nová, velmi dobrý stav
i vzhled, spolehlivý. Tel.:723 248 552.
•• Renault Megane 1,6e, 66 kW, 5
dveří, r.v. 99, metalíza oliva, max.
vybavení, klima, vyhřív. sedačky, obě
okna, alu kola, STK 07, garážovaný,
150.000 Kč nebo 25 tis. Kč + 3 r.
splátky. Tel.: 606 565 538.
•• Opel Vectra 1,6i, r.v. 95, havarovaný
lehce, s i bez papírů. Tel.: 724 755 848.
•• Opel Vectra climatronic, r.v. 98, provoz 99, stř. metal., 16“ alu kola nově
obutá, taž. zař., ABS, digiklima, 4x airbag, multifunkční volant, dálk. centrál,
mlhovky, servisovaný, velmi dobrý
stav, 190.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Mazdu 323 kombi, r.v. 87, STK
1/06, taž. zař., druhá sada kol, 16.000
Kč. Tel.: 732 938 734 po 18 hod.
•• Fiat 126, nová STK. Tel.: 606 121 190.
•• Felicii combi 1,3GLXMPI, r.v. 99,
poslední model, garážovaná, 1. majitel, nehavarovaná, bílá, 109 tis. km,
STK 4/07, serv. knížka, 2 airbagy, rádio, el. nast. zrcátka, ostř. světl., eleg.
interiér, zachovalá, let. + zimní kola,
118 tis. Kč. Tel.: 603 299 787.
•• Š Favorit, r.v. 90, dobrý stav, centrál,
taž. zař., rádio, modrá metalíza, 20.000
Kč. Tel.: 607 203 095, 546 425 215.
•• Š Forman v dobrém stavu, 29.000
Kč. Tel.: 603 892 473.
•• Š 120 M, STK 4/07, výhodně. Tel.:
546 452 781.
•• nakladač A 750 (ND4) v dobrém
stavu, nosnost 750 kg, cena dohodou. Tel.: 602 503 375.
•• autozesilovač Roadstar 120 RMS,
vh. k wooferu, možnost můstkování,
má fr. výhybku, 1.100 Kč; repr. Sonny
xplod XS F1324, nové, 750 Kč. Tel.:
608 813 809.
•• 4x nové pneu Matador uni. 165/
R13, mp4 na Š, komplet, 4.000 Kč.
Tel.: 775 988 004.
•• 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.
•• Š Forman, různé ND, pohon

PLG, cena doh. Tel.: 515 320 000
po 18 hod.
•• repasovanou převodovku na Avii,
4 rychlostní, 3.800 Kč. Tel.: 515 320
000 po 18. hod.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/65,
R15, vzorek asi 3 mm, 800 Kč /ks.
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. kola na Avii (disk + Barum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks
750-16C MB 60, vzorek 90%, 2.200
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• komplet. funkční motor + převod.
(5ti rychlostní) na Avii 21,31, 20.000
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• alternátor, startér, gumičky do brzd,
4 pláště na Dacii 1310. Levně. Tel.:
608 424 640.
•• letní pneu 4 ks, 13/165/70, 1 ks/500
Kč, zimní pneu 13/165/70 1 ks/500
Kč, vše jednou jeté, litá kola 13“, 4 ks
á 300 Kč. Tel.:603 822 930.
•• originál. vozík za malou zahradní
techniku. SMS na tel.: 607 642 399.
•• 2 ks pneu 10-20, 95% vzorek, 800
Kč/ks. Tel.: 728 048 401.
•• vstřik. čerpadlo Zetor, hydraulické
vstřik. čerpadlo a pístnice k zem. stroji. Tel.: 721 557 918.
•• malotraktor domácí výroby. Tel.:
728 067 995.

Byty - nemovitosti

koupím
•• pozemek v MK pro výstavbu RD.
Tel.: 723 734 468.
•• starší RD v MK k rekonstrukci.
Tel.: 723 734 468.
•• byt v OV 1+1, 2+1, v Ivančicích.
Tel.: 721 408 388.
•• byt 2+1 v MK, volný nejlépe k
1.1.06. Tel.: 603 841 167.
•• ornou půdu v MK. Tel.: 736 134 381.
prodám
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od
MK), 3+1, WC, st. voda, elektřina, topení na TP, část. podsklep., 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 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.
•• DB 3+1 v Ivančicích, ul. Luční.
CP 73 m2, 3. patro /4, or. J/S, velký
sklep a nová lodžie, poplatky pouze
3.000 Kč (4 os.). Nová kotelna, radiátory s termov. a stoupačky. Volné
od 1.1.2006! Cena 890.000 Kč. Tel.:
541 594 222, 737 285 007.
•• RD 2+1 v MK, dvorek, zahrádka,
520.000 Kč. Možnost výměny za byt
2+1 (3+1). Tel.: 603 841 167.
•• byt v OV 2+1 větší, zděný, komplet. zrekonstr., v klidné části MK,
blízko náměstí, dvůr, možnost parkování. Nejvyšší nabídce. Spěchá! Tel.:
603 994 378.
•• DB 2+1 v MK Sídliště, volný ihned,
4. patro, 420 tis. Kč. Tel.: 605 215 160.
•• stavební místo v MK. Tel.: 515
322 231.
pronajmu
•• velké byt. prostory 3+1 v Ivančicích na náměstí, vedle bývalé prodejny Siko ( vh. i na kanceláře ). Volejte
od 7-14 hod. na tel.: 602 747 432.
•• zařízenou garsonku v MK Sídliště.
Tel.: 515 320 725.
hledám pronájem
•• RD 2+1, spěchá, kdekoliv. Tel.: 607
785 087.

Stavba - zahrada

prodám
•• smrkové hranoly starší 410x12x10,
3ks, nové 255x12x12, 1 ks. Cena dohodou. Tel.: 515 323 902.
•• dlažbu protiskluz., mrazuvzdor.

na schody, 30x30, sv. hnědý mramor,
levně. Tel.: 605 776 380.
•• dveře plné 80 P, 400 Kč; proskl.
různé za odvoz; kamna Petry, 100 Kč;
nová náhr. kola na 3/4 Esku. Tel.: 607
874 064.
•• kolejnice 3 a 5 m, celkem 8 ks, 1 m/
210 Kč. Ivančice. Tel.: 602 839 684.
•• radiátory zn. Kalor, rozměr 500x
160, výhřevnost na ks/130V, 190
článků; starší litinový kotel, 7 článků
+ 3 náhradní, cena dohodou. Tel.: 581
711 260 po 19 hod.
•• radiátory žebrovice 4 m, 2x2ks,
cena dohodou. Tel.: 515 323 902.
•• deskové plech. radiátory s vlnkou,
velmi zachovalé, 2 ks 1,2x1 m, 1.500
Kč/ks; 1 ks 1x1 m, 1.100 Kč, 1 ks dvojitý s 2 vlnkami 60x90 cm, 1.100 Kč.
Při odběru všeho sleva 10%. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• stropní versalitové desky 60x60,
100 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání 5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

Vybavení domácnosti

koupím
•• starší vysavač, funkční, levně. Tel.:
605 776 380.
prodám
•• zachovalý el. sporák, 2.900 Kč,
pracovní desku na kuch. linku + dřez,
290 Kč. Tel.: 515 323 891.
•• sestavu kuch. linky, masivní dub, nová,
st. 3 r., 30.000 Kč. Tel.: 777 219 857.
•• plyn. kamna Gamat 4000, 2 r. staré,
3 ks, cena doh. Tel.: 603 793 890.
•• WC kombi, Jika, zadní vývod,
nové, velká sleva. Tel.: 732 961 567.
•• zachovalé čalouněné dvojlůžko,
levně. Tel.: 603 887 385.
•• válendu. Tel.: 721 998 781.
•• domácí vodárnu Sigma Darling 353-01, čerpadlo, el. motor, tlak. nádoba
+ přísluš., zabalené, nepoužívané,
3.000 Kč. Tel.: 728 282 862, večer.
•• gauč starší, nepoužívaný, rozkládací na 1+1/2 lůžko, daruji za odvoz a
1/2 l fernetu. Tel.: 515 323 037 večer.
•• knihovničku tmavou + tm. peřinák
+ světlou knihovničku zn. Universál.
Tel.: 721 617 463.
•• dřevěnou stojací lampu, 200 Kč.
Tel.: 546 451 049.
•• mrazničku Calex 100 l, spolehlivá,
1.100 Kč; berle a fr. hole, á 400 Kč;
stolní lampa se 2 žárovkami, v. 50
cm , 110 Kč; ručně tkaná souprava
koberců hadráky, nové, pestré pruhy,
180 cm/2 ks, 200 cm/1 ks, šíře 70 cm,
700 Kč. Tel.: 737 407 461.
•• stolní kompresor. inhalátor aerosolový, typ Mikrogen. Tel.: 515 333 145.
•• starší zachovalé křeslo ušák, 200
Kč. Tel.: 731 945 491.
•• manželskou postel, zánovní
200x180, lamelové rošty, pružin. matrace, 6.000 Kč. Tel.: 731 945 491.

Elektro a elektronika

prodám
•• komplet. satelit, 800 Kč; televizor Color 70 cm, 500 Kč. Tel.: 721 998 781.
•• zánovní Nokia 3410 se všemi doklady, krabicí, nabíj. a účtem o koupi, nabitá
s hovorným za 2.400 Kč, v záruce, 3.400
Kč. Tel.: 568 865 304, 731 039 087.
•• el. řetěz. pilu Black&Decker, 1600
W, lišta 30 cm, zánovní, nevh. dar, cena
doh. Tel.: 568 865 304, 731 039 087.
•• trojkomb. CD-přehrávač, Tape
Double Deck, Dig. Tuner, zn. Sony
CDW 100, takřka nová, nepoužívaná,
spousta doplňkových funkcí, možno
přivést. PC 3.500 Kč, nyní 1.999 Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 736
707 976, 724 717 976, 546 434 546.
•• bezdrát. telefon koupený přímo od
Telecomu, rok používaný, PC 2.200,
nyní 1.500 Kč. Tel.: 731 189 043.

•• kapesní počítač Acer N35 + nabíječka, autonabíječka, autodržák, USB
kabel, pouzdro, vh. pro navigační systém, 7.800 Kč, velmi málo používaný.
Tel.: 731 887 006.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• 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.
•• pračku Romo combi se ždímačkou
a nerez bubnem. Tel.: 605 776 380.
•• automat. pračku Tatramat mini 248,
vrchní plnění, potřeba 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, 2.000
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 hod.
•• skříňový dvouvařič SD 10 vč.
láhve na PB 10 kg, umístěna uvnitř
skříňky, připojena na hořáky, vh. do
chaty i domácnosti, v. 860, š. 400, h.
590, hm. 30 kg, 700 Kč. Tel.: 546 424
001, 543 245 603, 602 200 313.
•• starší el. sporák, velmi zachovalý,
cena dohodou. Tel.: 775 789 015.
•• přístroj na výrobu sojového nápoje
ze sojových bobů, možnost vyrábět i
jiné nápoje jako je např. rýžový nebo
mandlový aj. Tel.: 775 789 015.
•• přísluš. k vysavači Worverk, 5.000
Kč, nové. Tel.: 724 746 073.

Vše pro děti

prodám
•• golf. hole po 1 dítěti, polohov. záda
i nohy, 3 bod. pás, nákup. košík, bouda
s oknem, nánožník, barva khaki, 1.000
Kč. Miroslav. Tel.: 605 802 927.
•• dětskou hopsandu, velmi pěkná, plast
+ látka. Tel.: 546 423 057 po 18 hod.
•• nenáročné mamince oblečení na
dítě 0 - 1 r., vše za 700 Kč; kočár
modrý s růž. květy, hluboký a sporťák, 200 Kč. Tel.: 737 652 861.
•• kočár Newline wl, 4-komb.,
vínová/khaki, přehaz. rukojeť, prodloužená korba, záruka 2/07, 3.000
Kč, přidám fusak. Tel.: 775 311 214.
•• 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

prodám
•• černého pudla s PP, očkov., odčerv., čipovaný, odběr ihned, cena
dohodou. Tel.: 731 896 887.
•• jateční králíky. Tel.: 732 562 498.
•• nabízím ke krytí zlatého boxera,
výborná poslušnost a povaha. Tel.:
723 982 638.
•• agapornis škraboš., chovné páry i
odchov, aga. fiseri 1,0 r. 04, aga růžohrdlý 1,1 r. 05, kakaříky c.c, žluté straky, chovné páry. Tel.: 604 303 267.
•• štěňata srnčí ratlík bez PP, barva
černá s pálením, očkovaná, odčervená. Tel.: 607 907 452
•• husy na chov i zabití, cena dohodou. Tel.: 737 117 666.
•• štěňata zlatého retrívra po čistokrev. rodičích, bez PP, očkov., odčerv., ihned. Tel.: 604 773 837.
•• papoušek senegálský oranžovobřichý, bez určení pohlaví, stáří 5

let, 2.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• bezpečnostní přepravní klec na psa,
pochrom., 105x75x70, 2.800 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
daruji
•• do dobrých rukou štěňátka křížence jezevčíka, odběr před vánocemi.
Tel.: 724 792 392.
•• tmavé kotě. Tel.: 568 865 304.

Služby

•• Chcete nový počítač nebo ho
zmodernizovat? Chcete tiskárnu,
příslušenství, komponenty nebo notebook? Vše se zárukou, dokladem a
dovozem do domu. Tel.: 777 331 638.
•• 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.
•• Potřebujete půjčit peníze a banka
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nejschvalovanější hotovostní půjčky
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.
•• 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.
•• Napeču vánoční cukroví za 180
Kč/kg, MK. Tel.: 515 321 153.
•• Hledám spolujezdce na dojíždění
do Brna, jezdím autem z MK (přes
Ivančice). Tel.: 608 932 101.
•• Ustájím koně, cena dohodou. Tel.:
737 117 666.

Různé

•• Sdružení Nezávislých Kandidátů
- konečně něco pro občana v Moravském Krumlově se obrací na
všechny občany, kteří mají co říct
a hlavně chtějí říkat a pracovat
pro kvalitní rozvoj našeho města,
aby kontaktovali současné zastupitele z našich řad: Ing. arch. Daniela
Kudrová, Ing. Yvona Žáková, Pavel
Procházka, Stanislav Trefil anebo
na e-mailové adrese: NKmkrumlov
@seznam.cz
koupím
•• vyloupané i nevyloupané ořechy.
Tel.: 721 681 677.
prodám

•• 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.
•• polohovací kosmet. lehátko, 2.000
Kč, polohovací kosmet. křeslo na kolečkách, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod.
•• boty nové, vysoké, černé, vel.: 42,
Hi-Tec Magnum, 900 Kč. Tel.: 724
157 030.
•• el. chůvička na odchov kuřat, bažantů, nová, 1.500 Kč. Tel.: 603 793 890.
•• závitořez do 3“, cena dohodou.
Tel.: 603 793 890.
•• proso, 5 Kč/kg. Tel.: 777 634 263.
•• pásovou pilu starou. SMS na tel.:
607 642 399.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks,
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18. hod. hod.
•• řeznický špalek, rozm. desky
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kč. Tel.:
515 320 000 po 18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• orbitrac na formování postavy,

v záruce, téměř nepoužitý, 2.000 Kč.
Tel.: 731 821 531.
•• březová košťata, kovový vál k Teře
Vari, dřevěný dvoják s 6 příčkami,
skládací kolo na 10 let, motocyklová
kola obutá 3,25x16, vše levně. Tel.:
515 336 601.
•• 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 16.00 hod.
•• trojradličný pluh, cena dohodou.
Tel.: 732 438 167, 605 378 622.
•• magnetický rotoped, nový v záruce, 1.000 Kč. Tel.: 605 925 635.
•• stojanovou vrtačku D2, 3.000 Kč.
Tel.: 737 428 854.
•• magnetoterapeutický přístroj za polov. cenu, dohoda. Tel.: 546 123 416.
•• malou truhlářskou dlabačku, 380V.
Tel.: 721 602 464 po 18 hod.
•• přebrané brambory na uskladnění.
Tel.: 732 562 498.
•• kladívkový šrotovník, 5.000 Kč.
Tel.: 607 637 873.
•• 3x soupravu (kalhoty + blůza)
pracovních montérek, vel.: 48, 200
Kč/soupravu. Tel.: 604 303 267.
•• přepravní lamino boxy cca
50x70x110, levně. Tel.: 777 346 453.
daruji
•• dvouletou Monsteru nebo pětiletou
Palmu. Jen sms na tel.: 731 189 043.

Hobby

•• Hledám spolucestující na plavání
Hrotovice. Tel.: 605 904 681.
•• Zpívající kytarista s praxí hledá
uplatnění v kapele hrající tan. hudbu.
Tel.: 732 426 980.
•• Rocková skupina z Ivančic hledá
sólového kytaristu a zpěváka, spíše
mladší. Tel.: 732 605 081, e-mail.spasitel23@seznam.cz
prodám
•• vybavené skleněné terárium pro
křečka, 80x40x35, 400 Kč. Tel.: 604
480 529.
•• loveckou pušku brokovnici dvojhlavňovou Tichý Speciál W 45, ráže
2x 16/70. Nevh. dědictví, cena dohodou. Tel.: 603 368 116.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• golf. hole, červené s červeným potahem, dvojkolečka. 600 Kč. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18. h.

Seznámení

•• Žena 37/180/88 hledá hodného
muže, který by za občasné erot.
schůzky pomohl, jen u Vás, v autě.
Tel.: 775 136 810.
•• rozvedený 48 let, hledá štíhlou
ženu od 37-49 let k vážnému seznámení. Děti vítány. Ivančice a okolí.
Společné Vánoce. Tel.: 737 160 639.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Hledáme kuchařku do zavedené restaurace v Ivančicích. Tel.: 728 264 272.
•• Hledám práci, úklid, výpomoc v domácnosti, okolí MK. Tel.: 607 939 651.
•• Přijmeme brigádně uklízečku do
Alexovic. Tel.: 728 264 272.
•• Hledám práci, úklid v prádelně, v MK
a okolí. Tel.:721 911 949, po 16 hod.
•• Zcela bezplatně podám nezávazné
informace o zajímavém přivýdělku
formou internetového obchodu. Info
po zaslání SMS na tel.: 603 788 657,
mail:Rdoma@seznam.cz
•• Hledám práci - údržbář, skladník,
zásobovač. Spolehlivost. Tel.: 724
770 605.
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12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Dostali hřiště s umělým Marek Zdražil se připravuje na novou sezonu
/Miroslav/ Na miroslavském Má jízda nebyla tak riskantní jako
povrchem a zasadili strom letišti
Aircon jsme se potkali s au- dřív a začaly se dostavovat i první
/Dolní Dubňany/ Úterní dopoledne patřilo v Dolních Dubňanech
slavnostnímu otevření nového víceúčelového hřiště. Děti ze školy
společně se svými pedagogy si přišly osobně vyzkoušet nový povrch.
Po přestřižení pásky starostkou Janou Mašovou a předsedou Energoregionu 2020 Josefem Zahradníčkem předvedla děvčata vystoupení
aerobiku a poté bylo hřiště plné hrajících si dětí. „Měli jsme v letošním
roce záměr vyměnit antuku na místním tenisovém kurtu. Povrch kurtu byl už delší dobu ve špatném stavu. Protože tento kurt mimo jiné
využívá základní škola a družina v Dolních Dubňanech k tělocviku,
byl věčný problém údržba kurtu, dohadování, kdo může jaký sport na
tomto kurtu provozovat a kdy. Výměna pouze antuky by tento problém
nevyřešila. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo místo nové antuky vybudovat víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, které bude
sloužit pro volejbal, nohejbal, basketbal a tenis,“ uvedla starostka obce
Jana Mašová. Jak dále dodala, 100 tisíc korun získala obec z projektu
malá duhová hřiště z Energoregionu 2020. Zbývající část uhradila
obec ze svého rozpočtu. Podle plánů radnice by hřiště měli využívat
nejenom žáci základní školy, ale i mládež a ostatní spoluobčané pro
sportování ve svém volném čase.

foto: mask

Po otevření hřiště se všichni odebrali ke kostelu, kde slavnostně
zasadili dub. „Tento strom sázíme na počest 200 let výročí založení
školy, které slavíme v tomto roce a spojili jsme to s otevřením nového
hřiště. Ke stromku dáme oporu s cedulkou, aby byl strom do budoucna
památný. Děti nazvaly strom Dubňánek s tím, že se o něj budou starat.
Zatím ho budou zalévat, aby se ujmul a poté na něj chtějí věsit ptáčkům
dobroty,“ uvedla ředitelka školy Zdeňka Procházková.
/mask/

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, mistr světa ve vrhu koulí Remigius Machura st.
a jeho syn Remigius Machura ml. - mistr Evropy ve vrhu koulí,
ing. Jan Husák - předseda komise pro tělovýchovu a sport
při Jihomoravském krajském úřadu a další.

Na sportovce roku byli nominováni:
Andrea Smejkalová – tenis
Bořivoj Švéda – stolní tenis
Denis Ceniga – atletika
Jan Novotný – basketbal
Jiří Procházka – fotbal
Petra Štádlerová – gymnastika
Radka Marková – atletika
Veronika Holátková – dívčí fotbal
Závěrem slavnostního večera proběhne
autogramiáda pozvaných hostů.

Zveme všechny příznivce sportu.

tomobilovým závodníkem Markem Zdražilem, který se tu připravuje na příští závodní sezonu.
Marku, mohl by jsi nám říci
o svých jezdeckých začátcích?
Mé začátky v jezdecké kariéře jsou datovány do dětství.
Jako malý kluk jsem se díval
na závody a technické sporty.
Konstruoval jsem autíčka, káry
a vozítka, takže tímto jsem prošel
asi jako každý kluk, který měl
vztah k technice. Poté, co jsem
získal nějaké peníze, tak jsem
si koupil ve čtrnácti letech první
motokrosovou motorku, na které
jsem poznával taje techniky jízdy.
Byly to první modřiny a pro mě
objev, který již uskutečnili závodníci přede mnou. Tím jsem se
dostal k motoristickému sportu.
Motokros jsem jezdil i na vojně a dále až do svých 23 let. Poté
jsem se nechal zlanařit k autům,
přešel jsem od dvou kol na čtyři.
Napřed jsem jezdil jako mechanik a když náš jezdec, kterému
jsem dělal mechanika, postoupil
o třídu víc a zůstala Škoda 120
LS, začal jsem jezdit rallye. Jezdil jsem mistrovství republiky
až do roku 1993, pak s vozem
Škoda 130 LR. Tato kariéra začínajícího závoďáka skončila po
ne zrovna vydařeném závodě na
Rallye Vysočina, kde jsme měli
těžkou havárii. Naštěstí jsme oba
z auta vylezli, ale já jsem se tenkrát zařekl, že do závodního auta
už nikdy nevlezu.
Jak probíhala Tvá dosavadní
kariéra pilota závodních automobilů?
Nějakou dobu jsem se po závodních drahách pohyboval jako
divák. Moji kamarádi mě přemluvili, abych se opět zapojil
aktivně s tím, že formule není závodní auto, takže neporuším to, co
jsem si předsevzal. Došlo to tak
daleko, že jsme zakoupili starší
formulový vůz třídy Easter. Šlo o
Metalex 1-03. Ten jsme přes zimu
repasovali a připravili na sezonu,
ve které jsme se začali zúčastňovat závodů České republiky do
vrchu. Naznal jsem, že ta přestávka mi prospěla, že jsem vyspěl.

úspěchy. Jednalo se třídu formu
Easter do 1300 cm³, tak i v absolutním hodnocení, kdy se mi
několikrát povedlo porazit závodníky se stroji s několikanásobně
silnějšími motory. Ve své skupině
jsem byl dvakrát vicemistr republiky. Další vývoj mě přesunul do
skupiny, která se zúčastňovala
závodů mistrovství Evropy, kde
jsem se velice slušně umísťoval.
Největší úspěch i když vlastně
neúspěch bylo to, že jsem prohrál
v závodech mistrovství Evropy
s dosavadním mistrem Evropy,
takže jsem byl druhý o 17 tisícin
sekundy, což je tak malý časový
rozdíl, že je to až nepředstavitelné. Vím přesně, kde jsem těchto
17 tisícin ztratil. Toto bylo působení s Metalexem 1-03 na vrších.
Poté jsem naznal, že bych mohl
jezdit okruhy ve formuli, pořídil
jsem si Metalex 1-06 pro skupinu
národní formule, což je teď nový
název pro formuli Škoda, která
jako jediná jezdí okruhové mistrovství republiky formulových
vozů. S tímto ne zrovna novým
automobilem jsme se snažili
bojovat o body, nebyli jsme nejlepší, ale neztratili jsme se. Přisuzuji to autu, které na to nemělo.
V té době si mě všiml majitel
rakouského týmu pan Renauer
a nabídnul mi místo jezdce. Takže
jsem jezdil vytrvalostní závody,
respektive závody formulových
vozů, které byly přiřazeny k vytrvalostním závodům mistrovství
Evropy. Nejezdil jsem nejhůř a
získal místo stálého jezdce ve
vozidle BMV M3, což je závodní
auto, které je hodně upravované.
Jedná se o speciál, se kterým
jsem jezdil šestihodinové vytrvalostní závody. V tomto bylo mým
největším úspěchem třetí místo
v Brně na šestihodinovce. Rok
před tím jsme odpadli z druhého
místa sedmnáct minut před koncem závodu, kdy nám upadlo levé
přední kolo. Je to jako v životě,
jednou jste nahoře, jednou dole
a o tom jsou i tyto závody. Umístění je ovlivněno buďto technickou závadou, nebo momentální
indispozicí mojí či někoho z tý-

mu, takže výsledky do pátého
místa v Evropě jsou velmi dobré,
a to myslím si, že málo kdo v republice může o sobě říct, že jezdil
do pátého místa. Ale tlak médií,
sponzorů a závodů mě přivedl
k tomu, že jsem si potřeboval
odpočinout a vypnout.
Co Tě dnes přivedlo na letiště
do Miroslavi?
Přestávka mě přivedla k tomu,
že jsem se začal zajímat i o jiné
druhy pilotování. Od mlada jsem
měl vztah k motorům a kamarádi
mně požádali, jestli bych díky
svým zkušenostem s motory
nepomohl postavit hvězdicový
motor do letadla. To mě přivedlo
na letiště v Miroslavi. Posadili mě
tu do letadla, což skončilo tím, že
jsem úspěšně složil pilotní zkoušku, takže teď pilotuji jak letadla
tak i závodní vozy. Při tomto se
mi vrátila má touha, protože stará
láska nerezaví a začal jsem konstruovat novou formuli na základě mých dosavadních zkušeností

i ze stavby letadel. Takže stavíme
novou formuli pro nadcházející
sezonu na okruzích.
Jaké máš plány do budoucna?
S novou formulí bychom se
chtěli v první řadě zařadit do
závodního pelotonu národní
formule. Jsou to vlastně formule
v dřívější třídě Škoda. Vůz má
motor škoda 1400 cm³, je to kusová výroba na zakázku. Rychlost
auta je přes 250 km/hod. s pětirychlostní převodovkou. Jsou to
malé formule, co se týká obsahu,
ale velké do rychlosti. Když se
řítí peloton 25 formulí, tak je to
jedno, jestli jedete 300 nebo 250
km/hod. Takže od Jarní ceny,
která tradičně otevírá okruhové
mistrovství ČR, se hodláme opět
zapojit do závodů, zařadit se do
kolejí, kde jsme sbírali úspěchy.
Chtěl bych, abychom se úspěšně
vrátili a byl to náš comeback.
Za redakci Ti přejeme hodně
úspěchů a mnoho cenných vavřínů. Martin Sklenář

V Miroslavi chybí nejmenší fotbalisté
/Miroslav/ S přicházející zimou
končí i podzimní části fotbalových soutěží. Na zhodnocení a
výhledy do budoucnosti jsem se
zeptal pana Miroslava Pokorného,
trenéra přípravky FC Miroslav.
Jak byste zhodnotil podzimní
část letošní sezony?
Družstvo přípravky - chlapci 6-10
let - hrají okresní přebor Znojemska. Po podzimní části jsme se
umístili na 9. místě se 3 výhrami, 3
remízami a 14 krát jsme prohráli.
Tato nepříliš lichotivá situace je
výsledkem příliš úzkého kádru
malých fotbalistů. Máme registrováno pouze 14 fotbalových benjamínků. A to je příliš málo. Uvedu
příklad. Před časem jsme byli na
turnaji v Rokytnici na Třebíčsku.
Obec s 900 obyvateli má 4 družstva
přípravky, 3 chlapecká a 1 dívčí.
Co by se mohlo zlepšit?
I tady platí, že vždy je co zlepšovat. Ovšem já bych rád vyzdvihl
věci, kterými se můžeme chlubit
a které, jak věřím, pomohou přilákat nové adepty kopané. Chloubou nejen FC, ale celé Miroslavi,
jsou určitě nové kabiny i díky své
vybavenosti. Je zde sauna, vlastní
sociální zařízení v každé šatně,
chystá se otevření posilovny.
Nové kabiny jsou srovnatelné se
zázemím špičkových klubů v kraji. Taktéž travnaté hřiště je jedním
z nejlepších v okolí.
Má mládežnický fotbal v Mi-
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roslavi budoucnost?
Mládežnický fotbal, a zvláště ti
nejmenší, musí mít budoucnost.
Miroslav je fotbalové město
s ohromnou tradicí. Já osobně, jak
mnozí ví, jsem se do Miroslavi
přistěhoval z Moravského Krumlova. A fotbalové nadšení a zájem
v těchto dvou městech je nesrovnatelný. I proto je povinnost
o fotbalový potěr nejen pečovat,

ale i vyhledávat ho a rozvíjet.
Co by jste vzkázal malým fotbalovým nadšencům?
Já bych chtěl nejdříve poděkovat chlapcům, kteří již oblékají
dres FC Miroslav. Díky jim patří
nejen za předvedené výkony, ale
i za snahu a obětavost. V době
počítačů a jiných lákadel chodí
chlapci dvakrát týdně trénovat
a každou neděli, často i v 7 hodin

ráno odjíždíme k zápasům. Dík
patří i druhému trenéru Petrovi
Bisovi a vedoucímu mužstva
Jiřímu Sedlákovi. Závěrem bych
chtěl vyzvat chlapce, kterým jsou
známá jména jako Čech, Baroš,
Nedvěd a další, přijďte mezi nás.
Velmi rádi vás uvítáme na našich trénincích. Případné dotazy
velmi rád zodpovím na telefonu:
776 203 433.
/mask/

