
/Miroslav/ Zastupitelé v Miro-
slavi byli na svém dvacátém zase-
dání postaveni před nelehký úkol.
Měli totiž rozhodovat o Městské 
policii, zda bude nebo nebude 
dále fungovat  a v jakém modelu.

„Městská policie v Miroslavi 
měla od svého zřízení tři členy, 
kteří sloužili od roku 1992. Letos 
na podzim nám oznámil prvně 
jeden policista, že svoji činnost 
končí a za čtrnáct dnů jsme dostali
oznámení od zbývajících dvou, 
že k datu 30. března od Městské 
policie odchází. Touto situací se
zabývala rada města. Z diskuze 
vyplynuly různé názory na po-
kračování MP ve městě,“ upřesnil 
nastalou existenční situaci u mi-
roslavské Městské policie místo-
starosta Roman Volf.

Poslední slovo ale museli mít 
zastupitelé. Ti byli nejprve o situ-
aci informováni a poté starostou 

města vyzváni k diskuzi. Ta byla 
živá a různorodá. Například za-
stupitel Libor Dostál navrhl, aby 
byla zakoupena jízdní kola pro 
větší akceschopnost policistů. Na
tento návrh reagoval starosta Au-
gustin Forman slovy: „Jízdní kola 
jsme zakoupili před čtyřmi roky 
a zjistilo se, že ze třech policistů 
jeden neumí na kole jezdit a dva 
zbývající byli natolik dýchaviční, 
že kola neovládali. Takže nám 
kola rezivějí ve sklepě.“

Zastupitel Drahoslav Mikulka 
navrhoval, aby MP byla zrušena 
a o její činnosti rozhodlo až nové 
zastupitelstvo, které vzejde z vo-
leb v příštím roce.

„Můj osobní názor je, že měst-
ští policisté do našeho města patří 
a tři členové na Miroslav, jak je 
velká, je přepych. Na druhé stra-
ně pořádek, k čemuž je zřízena 
Městská policie, by fungovat 
měl. Měl by fungovat i ve vztahu 
ke škole, protože zachování MP 
bylo podpořeno i zastupitelem, 
který je členem pedagogického 
sboru. To si myslím, že je další 
závažný argument pro to, aby MP
ve městě byla,“ uvedl svůj názor 
starosta Augustin Forman. 

Z následného hlasování zastu-
pitelů nakonec bylo rozhodnuto, 
že Městská policie ve městě 
zůstane a to v počtu dvou členů. 
Bude vypsáno výběrové řízení 
na obsazení dvou míst strážníků 
MP. „Dva muži by měli dosta-
čovat, protože když je služba 
nepřetržitá, není záruka, že se 
nepravosti zmenší. Prosazován 
je model nahodilých služeb, aby 
veřejnost nevěděla, kdy policie 
sloužit bude, nebo nebude. Plán 
činnosti bude znát jen starosta
a já, nikomu jinému k dispozici 
nebude s tím, že se operativně 
může upravit. Prosazována je 
výrazná pochůzková činnost 
s omezeným používáním osobní-
ho automobilu. Auto k dispozici 
je stále, ale jen na akutní a mimo-
řádnou věc. Prioritou bude, aby 
se používala horská kola, která 
jsou také k dispozici. Podle mě 
je důležitá prevence, protože je 
levnější než následná represe,“ 
sdělil Roman Volf.

Důvodem k zachování MP byla
také autorita strážníka v uniformě,
a to hlavně u problematické mlá-
deže i dospělých.                 /mask/

CMYK

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.
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PRODEJ NOVÝCH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

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.

2+kk 54m2 - 3+kk 67m2

balkon, sklep, vlastní plynový kotel
1 021 380,- až 1 311 960,- Kč + 5% DPH  

OSLAVANY
DOKONČENÍ 06/2006

Městská policie v Miroslavi zůstane

PŘÍMO OD MAJITELE, BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ

PROVOZ: Moraský Krumlov (bývalý Lacrum)

VÝKUPBOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ
ŽELEZA • PAPÍRU • KŮŽÍ

EL. A TEL. KABELŮ
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

Nemocnice se akciovými 
společnostmi nestanou

/Region/ Krajský úřad k 1. lednu příštího roku transformovat nemoc-
nice na akciové společnosti nebude. Takové je rozhodnutí vedení kraj-
ského úřadu. Důvodem je podle vyjádření hejtmana kraje Stanislava 
Juránka zdlouhavý proces zápisu do obchodního rejstříku a nucená 
správa nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jež nedává jistotu zá-
ruky připravovaných smluv mezi pojišťovnou a nemocnicemi. Podle 
radního Františka Adamce kraj měl zatím nepsanou dohodu, že by 
nemocnice dostaly stejné smlouvy jako mají coby příspěvkové orga-
nizace. Ovšem po změně na postu ministra zdravotnictví a zavedení 
nucené správy si na to kraj už netroufá spoléhat. „Nechceme se dostat 
do pasti,“ uvedl radní. „Na důkladnou přípravu převodu nemocnic
od 1. ledna by bylo málo času,“ poznamenal ředitel ivančické nemocnice
Jaromír Hrubeš. Od změny právní formy zdravotnických zařízení si 
vedení kraje slibuje jejich lepší hospodaření a zvýšení odpovědnosti 
managementu ústavů. Převod se tak odkládá o rok a vyčkává se také
na případné přijetí zákona o neziskových organizacích.                 /jak/

Toreadoři v Oslavanech
/Oslavany/ Časné pondělní ráno 28. listopadu bylo v Oslavanech

ve znamení koridy. Od půl druhé do šesti hodin se totiž v ulicích ode-
hrával odchyt 18 mladých býků. Příčinou toho bylo, že nějaký vtipálek 
otevřel nehlídanou stáj zemědělského družstva Nová Ves - lokalita 
v Černých a odtud se ven dostalo na 50 kusů hovězího dobytka. Větší 
část byla zajištěna v areálu, nicméně pár jedinců si chtělo před poráž-
kou pořádně prohlédnout Oslavany, tak se vydali na výlet. Zaměst-
nanci družstva za asistence městské i státní policie naháněli uprchlíky
na přivezený valník. Osm kusů se podařilo chytnout na autobusovém 
nádraží, kde býci zřejmě čekali na ranní spoj do Ivančic. Dalších sedm 
se procházelo u elektrárenského mostu na ulici Nábřežní. Poslední 
tři  se vydali směrem na výpadovku k Letkovicím, kde byli kolem 
šesté hodiny také odchyceni. Všechno dopadlo dobře, toreadorům 
ani nikomu jinému se nic nestalo. Zřejmě také proto, že šlo o mladé a 
nezkušené býčky. Takže pokud budete chtít na koridu, nemusíte jezdit 
do slunného a vzdáleného Španělska, ale stačí zajet do Oslavan, otevřít 
dveře stáje a pak už se jen prohánět s červenými trenýrkami po ulicích. 
Věřte, že adrenalin to určitě bude!                                                   /jak/

Zahájili stěhování sbírek
/Ivančice/ V současnosti probíhá v Ivančicích stěhování muzejních 

sbírek Muzea Brněnska do rajhradského kláštera, který byl k tomuto 
účelu opraven. Jde o největší stěhování v dějinách města. Již od polovi-
ny října byly prováděny přípravy a nyní odvážejí dodávkové automobi-
ly na 30 tisíc kusů sbírek do Rajhradu. „Součástí stěhování je samozřej-
mě balení sbírek, protože chceme, aby je dovezli v pořádku. Proto je 
balíme do bublin, do krabic a zpevňujeme je kartonem. Ke sbírkám se 
chováme velice citlivě. Větší část máme již zabalenou, menší část nás 
ještě čeká,“ uvedla Marie Havlíčková, pracovnice ivančického muzea. 
Podle ředitele Muzea Brněnska Antonína Rečka bude stěhování stát 
více než sto tisíc. I přes toto stěhování budou mít občané Ivančic mož-
nost shlédnout exponáty na dílčích výstavách ve městě.                /jak/

Demolice domu schválena
/Oslavany/ Minulý týden bylo zahájeno zásadní jednání o povolení

demolice prvních objektů na budoucí části oslavanského náměstí. 
Schválena byla demolice posledního domku na ulici Mlýnské, který 
v minulosti město vykoupilo. Také byla schválena demolice celého 
objektu bývalého kravína na nábřeží řeky Oslavy, kterému se přezdívá 
„příšera“. Až nabude demoliční výměr platnost, tak se rozběhnou sa-
motné demoliční práce. Ty bude provádět stavební fi rma, která bude 
demolované zdivo nákladními automobily odvážet do lokality za elekt-
rárenskou haldou, kde bude umístěna mobilní drtička. Veškerý materiál 
bude předrcen a následně využit na úpravu komunikací a na úpravu 
povrchu budoucího náměstí. Demolice si vyžádá asi dva až tři týdny
a bude probíhat v průběhu prosince.                                                /jak/ 

foto: mask
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  •  montáž
    •  servis
      •  opravy

TAM - ZNOJMO, PAVLICE18
tel: 515 258 962, fax: 515 258 142

mobil: 603 930 155, www.tam.kvalitne.cz

sekční • rolovací • výklopná • křídlová
GARÁŽOVÁ VRATA

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

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

Msport
KOMPLETNÍ

LYŽAŘSKÁ

A HOKEJOVÁ

VÝSTROJ
ZIMNÍ BUNDY ALPINE PRO, KAPPA, S.A.M. ... 

1. ledna 2006 otvíráme kancelář
v MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
nám. TGM 40 – Knížecí dům

do 31. ledna 2006 mimořádná sleva
POVINNÉ RUČENÍ  - 15%

HAVARIJNÍ  - 30%
osobní automobil do 1350 cm3 -  ročně: 2.194 Kč

auto starší 10 let: 1.960 Kč
osobní automobil do 1850 cm3 - ročně: 3.166 Kč

auto starší 10 let: 2.830 Kč
osobní automobil do 2500 cm3 - ročně: 5.121 Kč

auto starší 10 let: 4.579 Kč
* u všech je předpokládaný bonus 25% za bezeškodní průběh *

Již nyní kontaktujte našeho pojišťovacího poradce 
605 506 356 - Hynek Sobotka 

HLEDÁTE MOŽNOST UPLATNĚNÍ SE?
PRO INFORMACI O VOLNÝCH PRACOVNÍCH 

MÍSTECH VOLEJTE: 603 578 628

Cestujete, voláte, 
stavíte…..?

Komfortní a levné
cestování – slevy
proti cenám CK
10-40 %

Slevy na mobilní
volání 20-40%

Garance nejnižší ceny 
stavebního materiálu v ČR, 
doprava v ceně,
možnost odpočtu
DPH.

Informace na tel.: 724 110 363

V Padochově bude kabelovka
/Padochov/ Ještě v letošním roce by měla být dokončena kabelizace 

spodní části Oslavan, to znamená centrálního města, mimo dvou částí, 
které jsou vázány na výstavbu mostu a jedna lokalita na ulici Hybešova, 
kde se čeká na změnu územního rozhodnutí. V tomto roce se věnovalo 
poměrně velké úsilí administrativnímu vyřízení a projektové přípravě 
na rozvod kabelové televize a internetu v části Padochov. K tomuto 
tématu proběhla také v Sokolovně Padochov beseda na téma rozvod 
kabelové televize. Besedy se zúčastnily odpovědné osoby fi rmy Self 
a společně se starostou seznámili občany s rozsahem prací, systémem 
pokládky a obchodními podmínkami, které se budou týkat jednotlivých 
odběratelů signálů kabelové televize a internetu. Diskutovalo se o pro-
gramové nabídce a cenách i digitalizace signálu v budoucím roce. Po-
kud nebudou žádné překážky, samotné práce se rozběhnou počátkem 
jara 2006. Město na tuto významnou akci přispěje a to 200 korunami za 
1 metr. Náklady na kabely a technologii jsou na straně poskytovatele. 
Předpokladem je zakabelovat celý Padochov a tím bude celé město 
pokryto signálem. Občané tak budou moci sledovat také program osla-
vanské televize, která vysílá aktuální dění ve městě.                      /jak/

Nový most je vytýčen
/Oslavany/ V těchto dnech probíhá vytýčení stavby nového mostu, 
který bude nahrazovat stávající most u elektrárny a s tím spojených 
sítí. V rámci celé stavby bude také pokácena část topolů na nábřeží 
řeky. Tyto topoly obhospodařuje Povodí Moravy. Samotné práce by se 
měly rozběhnout počátkem prosince s tím, že tento vývoj bude určovat 
počasí. Podle vyjádření SÚS by ještě v letošním roce mělo být proin-
vestováno asi 5 milionů korun, což je poměrně vysoká částka na to, že 
stavba začíná v zimním období. Uvidí se, kolik z těchto fi nancí bude 
skutečně proinvestováno. Zásadní prací, která v letošním roce bude 
provedena, je přechod řeky s vedením sítí. Je tu problém s přechodem 
elektrického vedení, kde vše bude muset odsouhlasit fi rma E-on. Dle 
jejich vyjádření by tato práce měla probíhat až v dubnu.         /jak/

I. a II. jakost
Sedláčková Vladimíra • V Hájku 22, Oslavany

Tel.: 546 423 711, 723 258 978

ZÁCLONY • UBRUSY • ZÁVĚSY 

Oprava zámku v Krumlově
začne až v květnu

/Moravský Krumlov, Praha/ 
Mnohými očekávaná oprava 
krumlovského zámku, která měla 
dle původního záměru začít na 
podzim, se letos zcela jistě ne-
uskuteční. Potvrdili to zástupci 
společnosti Incheba, která zámek 
na základě dražby vlastní. 

„Naše společnost je od loňské-
ho roku majitelem objektu zámku 
v Moravském Krumlově. Zámek 
byl pořízen v rámci konkurzního 
řízení ve velmi špatném technic-
kém stavu. S ohledem na tuto 
skutečnost bude nutná rozsáhlá 
rekonstrukce, která si vyžádá vel-
ký objem fi nančních prostředků. 
Z tohoto důvodu Incheba Praha 
předložila v únoru letošního roku 
na Ministerstvo pro místní rozvoj 
projekt rekonstrukce celého zá-
meckého komplexu. Předpoklá-
dali jsme, že tento projekt bude 
na ministerstvu schválen koncem 
června 2005 a v návaznosti na to

zahájení stavebních prací na pod-
zim 2005. Skutečnost je však tako-
vá, že ještě k dnešnímu dni není 
s MMR podepsána smlouva, kte-
rá bude upravovat fi nancování
celého projektu. Za předpokladu, 
že bude otázka fi nancování vyře-
šena do konce roku 2005, bude 
rekonstrukce zahájena k datu 
1. května 2006. Podle harmo-
nogramu projednaného s MMR 
prostřednictvím Centra pro regio-
nální rozvoj v Brně rekonstrukce 
skončí v červnu 2008,“ potvrdil 
vývoj situace s postupem rekon-
strukce zámku ředitel Incheby 
Praha Jaroslav Čepek.

Informace jistě nepotěší sta-
vební fi rmy, které se na rozsáhlé 
rekonstrukci zámeckého areálu 
mohly podílet. Kraji s tak výraz-
nou nezaměstnaností by investice 
fi rmy Incheba jistě přinesla také 
nové pracovní možnosti.

„Je to škoda, ale doufejme, že 

v příštím roce se práce rozběhnou 
naplno. Mrzí mě, že se nezačalo
ještě letos, ale je to složitý admi-

nistrativní proces,“ uvedl k zámku
starosta Moravského Krumlova 
Bartoloměj Pitlach.            /mask/

/Oslavany/ Oslavany jsou po-
měrně rozlehlé a mají jednu z nej-
větších sítí místních komunikací 
v regionu Jižní Moravy. Zimní 
údržbu komunikací si městská 
radnice zajišťuje sama prostřed-
nictvím oddělení technických 
služeb. „K této činnosti využí-
váme dvou traktorů, které silnice 
pluží, nebo pomocí rozmetadla 
posypávají. Rozmetadlo vlast-
níme své a připravujeme nákup 
nového. V letošním roce, aby 
se zkvalitnila údržba zimních 
komunikací, pořídilo město dvě 

nové radlice, kterými se oslavan-
ské komunikace budou shrnovat. 
Jedná se o moderní typ radlic, 
který by neměl poškozovat místní 
silnice. Už by nemělo docházet
k problémům, které se vyskytly 
v minulosti, kdy při shrnování 
sněhu radlice poškozovaly ko-
munikace natolik, že se v jarních 
měsících objevovaly výtluky. 
Město potom zbytečně muselo 
vkládat nemalé prostředky do 
oprav silnic ve městě,“ uvedla
pracovnice technické správy Pet-
ra Skoumalová.                /jak/

Nové sněhové radlice budou 
šetrnější ke komunikacím

Nabízíme kvalitní tuzemské výrobky. 
Možnost objednání dle katalogu.

Šití záclon.
Prodejní doba: úterý 8-12 a 14-18,
 čtvrtek 10-12 a 14-18, sobota 8-12 

Po dohodě Vás rádi obsloužíme i mimo prodejní dobu.

PODNIKATELÉ,
využijte poslední šance

k předvánoční inzerci v Zrcadle
uzávěrka č. 23/05 je 13.12.

ZRCADLO - VIDITELNÝ
ODRAZ VAŠÍ INZERCE

foto: mask

foto: mask

foto: jak
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Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

Kvalita už nemůže být levnější !!!
Řešení, které nikdo nemá !

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Odpady v M. Krumlově
Rádi bychom reagovali na vývody pana Jiřího Kubíka, člověka 

odpovědného za odpadové hospodářství města Moravský Krumlov
a zároveň ředitele Technické a zahradní správy téhož města, uveřejněné 
v posledním čísle Zrcadla (r. 4, č. 21, s. 1 - článek „Co s prázdným bo-
xem na kontejnery?“). Autor se zamýšlí nad smyslem umístění kontej-
nerů na tříděný odpad ve volném boxu v městské části Sídliště (ptá se 
konkrétně „proč a na co“). Přitom tvrdí, že tento box je o samotě, tedy 
by ho asi občané málo využívali. Rádi bychom ho upozornili, že na 
Sídlišti žije přibližně 2700 lidí, tedy více než třetina obyvatel Morav-
ského Krumlova a kontejnerů na tříděný odpad je zde umístněno pouze 
šest (3 na sklo, 3 na plasty, kontejner na papír chybí úplně). V další 
části pan Kubík označuje třídění odpadů za zbytečné vzhledem k tomu, 
že „…v kontejnerech na PET se objevuje sklo a naopak“. Což takhle 
kontejnery lépe označit či častěji odvážet, namítáme. 

Podobná prohlášení, kdy člověk odpovědný za odpadové hospodář-
ství města a tedy jeho představitel vykládá o zbytečnosti třídění od-
padu, považujeme za zvrácené. Předpokládáme, že cílem odpadového 
hospodářství Moravského Krumlova je působit ve prospěch třídění od-
padů pro jejich druhotné zpracování (ač s nedostatkem financí) a nikoli 
naopak, jak zmíněné prohlášení uvozuje.

Stanislav a Ilona Martinátovi,  Moravském Krumlově, 20. 11 2005

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Fóliový bazén Laguna + obloukové zastřešení,
včetně technologie, montáže a dopravy

 Bazén  6,2x3x1,2  114.000 Kč 6,2x3x1,5  120.000 Kč
   7x3,5x1,5  144.000 Kč 8x4x1,5     155.000 Kč

Plastový bazén + obloukové zastřešení,
včetně technologie, montáže a dopravy

 Bazén  6x3x1,2     120.000 Kč 6x3x1,5     129.000 Kč
   7x3,5x1,5  159.000 Kč 8x4x1,5     177.000 Kč

V nabídce jsou i jiné typy a rozměry bazénů a bazénové technologie.

A TO VŠE ZA SUPER AKČNÍ CENY !!!
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Město Miroslav vypisuje ke dni 5.12.2005 výběrové řízení na místa

strážníků Městské policie v Miroslavi
Kvalifikační předpoklady pro výkon práce dle zákona č. 553/1991 Sb.,

o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 
č. 88/1996 Sb.

Uchazeč musí být: občan České republiky starší 21 let, požadujeme
úplné střední (odborné), popř. střední odborné vzdělání, tělesnou a du-
ševní způsobilost (bude prověřováno testy fyzické zdatnosti a poho-
vorem), zdravotní způsobilost (výborný zdravotní stav) a částečnou 
znalost práce na PC. Uchazeč dále musí být držitelem řidičského 
oprávnění skupiny B. Držení zbrojního průkazu skupiny „D“ dle zák. 
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zbrojní průkaz je 
možno získat dodatečně až v prac. 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 pravo-
mocně 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 pro-
hlášením ne starším než 3 měsíce, ve kterém stvrzuje, že mu nebyla v po-

sledních 5 letech uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt.
Požadované doklady: 1) doklad 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 zdravot-
ním stavu (lékařská prohlídka), 5) čestné prohlášení o bezúhonnosti,
6) potvrzení o délce praxe (průběh zaměstnání), 7) přihláška vlastno-
ručně podepsaná, doplněná stručným životopisem.

Podrobnější informace na adrese: Městský úřad Miroslav, nám. 
Svobody 1, 671 72 Miroslav, tel. 515 333 201-2, popřípadě e-mail: 
urad@mesto-miroslav.cz.  Písemné přihlášky osobně nebo poštou na 
výše uvedenou adresu v zalepené obálce opatřené heslem „výběrové 
řízení na strážníky“ a zpáteční adresou uchazeče. Obálka musí obsa-
hovat všechny požadované doklady (kromě OP). Při osobním předání 
přihlášky odevzdat obálku na sekretariátě starosty města.

Termín přijímání přihlášek do 31.1.2006. Termín výběrového řízení:
v polovině února, uchazeči budou včas vyrozuměni. Program výbě-
rového řízení: 1) test fyzické zdatnosti, 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.

SUPER ZIMNÍ CENY

BAZÉNY
VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ - ZASTŘEŠENÍ - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

Bazény Valla, Palackého 104, Moravský Krumlov
Telefon/fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

Mazda 2, 1.4 CDi
r.v. 05/05, cena PC 470.000,
nyní 325.000 Kč
ABS, EBD, 4x airbag, imobilizér, 
tón. skla, metalíza, Medvěd blok,
najeto 5 tis. km, stav nového vozu

Mazda PREMACY 1,8i
r.v. 2001, cena 240.000 Kč
ABS, centrál, servo, 4x airbag, 
klima, palubní počítač, originální 
rádio, servisní knížka
najeto 29 000 km

Mazda 323 DiTD
r.v. 2001, cena 209.000 Kč
ABS, servo, centrál na DO, 4x 
airbag, klima, alu kola, imobilizér

Mazda 3, 1.6i  auto roku 2004
r.v. 2004, cena 350.000 Kč
airbag, orig. rádio, dálk. centrál, 
zam. zpátečky, stav nového vozu

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS DOBELICE
SPECIALIZACE

NA JAPONSKÉ VOZY 
MAZDA

Prodej veškerých doplňků:
pneu • baterie • kapaliny
značky HEKRA, DIVINOL

pro Váš vůz

 Dobelice 52
 tel.: 515 320 020
 736 625 252 - prodej
 604 614 678 - servis
 777 666 626 - prodej
 a odtahová služba

www.home.tiscali.cz/mazda
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/Moravský Krumlov/ V obřadní
síni městského úřadu se odehrála 
neformální schůzka představitelů 
mikroregionů severu Znojemska 
a jihu Brna-venkov. Snad jediní, 
kteří se nedostavili, byli předsta-
vitelé Miroslavska.

Cílem setkání byl společný po-
stup a vzájemná koordinace v čer-
pání evropských financí. „Většina 
mikroregionů má nějakou strate-

gii a jsou hodně aktivní i nad 
rámec aktivit vlastních zájmů a 
jejich strategií, které realizují, 
čímž vznikají strategie na úrovni 
několika mikroregionů. Zpravi-
dla je zřízena akční skupina, která 
tuto činnost pokrývá. Tento mo-
del bychom rádi vytvořili i zde, 
což je důvod, proč jsem pozvala 
okolní mikroregiony.

Otázkou je vymezit širší území, 

což bude určitě předmětem disku-
ze, například spojení severní části 
znojemského okresu i s Ivančic-
kem, i když je geograficky trochu 
více přikloněné k Brnu. Tato 
schůzka je spíše iniciační s tím, 
dohodnout se na další spolupráci 
k tomuto typu projektu, kde by se 
dal hledat další přísun finančních 
prostředků,“ uvedla organizátorka
a manažerka Moravskokrumlov-
ska Jitka Schneiderová.

Jak doplnila, dnes je to vlastně 
pracovní výměna zkušeností, 
aby se méně aktivní nebo nově 
založené sdružení dostalo rych-
leji dále. „Už jsem v této věci 
apelovala na Jihomoravský kraj 
s námětem zorganizovat pracov-
ní setkání mikroregionů. Ráda 
bych, aby se to povedlo i tady na 
Znojemsku.“ „Nám se například 
podařilo získat z Leadru více jak 
600 tisíc na základě zpracované-
ho projektu na vzdělávání se a 
setkávání, není to na investiční 
akce. Použili jsme je na plat ma-
nažerky a zpracování strategie. 
Moravský Krumlov nám nabídl 

prostory, máme peníze i na vy-
bavení a další věci. Některým 
starostům jde ale těžko vysvětlit, 
že to nejsou peníze na postavení 
chodníků. Evropa uvolňuje finan-
ce a my se musíme přizpůsobit 
a orientovat v její terminologii, 
i když nám to mnohdy připadne 
divné, ale je to tak. Peníze v EU 
jsou a byla by škoda jich nevyužít. 
Musíme utvořit takový základ,
na kterém se dá stavět a jestli nám 
ujede vlak, bude pozdě. Náš mik-
roregion má zatím co dělat sám se 
sebou a přesvědčovat dvacet sta-
rostů, že jiná cesta nevede, není 
jednoduché. Evropa nekomuni-
kuje s jednotlivými městy nebo 
obcemi, proto je tu prostor pro 
spolupráci i mezi mikroregiony. 
Z toho vyplývá, že už není možné 
toto dělat jen z dobrovolnosti sta-
rostů a mít jen někoho k ruce. Je 
potřeba manažer, který bude plně 
vytížen a bude mít pro svou práci 
podmínky. Na toto zprofesionali-
zování se dají čerpat peníze,“ po-
tvrdila z praxe starostka Vedrovic 
Anna Gigimovová.            /mask/

Mikroregiony hledají společný postup

Oprava hradeb za miliony
/Moravský Krumlov/ Dokončovací práce vrcholí na opravě první 

části městských hradeb v Moravském Krumlově. Zaměstnanci firmy 
pracují i v sobotu a neděli, aby byl dodržen termín ukončení. Mrazivé 
počasí není pro tyto práce moc vhodné, ale používají se přísady do be-
tonu, aby nebyla narušena technologie. „V současné době se finišuje na 
dokončení první části opravy městských hradeb a připravuje se druhá 
fáze, která by měla být zahájena na jaře příštího roku. V letošním roce 
se na opravu hradeb proinvestovalo 800 tisíc, z toho dotační část je 
400 tisíc korun. Máme příslib finančních prostředků z programu Re-
generace a pro příští rok se předpokládá, že na hradbách prostavíme 
milion korun. Provede se statické zajištění stavební části a poté budou 
realizovány cesty s lavičkami a osvětlením. Tato část by měla celkově 
obsáhnou 2,9 milionu. Stavební firmě končí termín ukončení první fáze
a pokud to počasí dovolí, bude se ještě letos pokračovat na druhé čás-
ti. Záruku na práce firma garantuje podle smlouvy o dílo, takže není 
obava, že by práce byla nekvalitně odvedena.“ uvedl Zdeněk Kabelka
ze Správy majetku města Moravský Krumlov.                            /mask/

Dotaci vracet nebudou 
/Nová Ves/ Vedení radnice a všichni občané v Nové Vsi si zhluboka 

oddechli, protože nemusí platit vratku s penálem ve výši více jak 8 mi-
lionů. „Důvodem vratky státní dotace byla kontrolní činnost finančního 
úřadu Brno-venkov, kdy úředníci přijeli a vlastním metrem si přeměřili 
rozměry školní části, na kterou jsme tu dotaci dostali. Paní kontrolorka 
došla k závěru, že jedna tělocvična je o 30 centimetrů kratší. Nám to 
vycházelo přesně, ale ona nás přesvědčovala, že má cejchovaný metr
a tělocvična je o zmíněných 30 centimetrů kratší, čímž jsme nedodrželi 
podmínky dotačního titulu. Druhou výtkou bylo údajné nezkolaudování
v termínu. V podmínkách ale bylo stanoveno, že stavba bude ukončena.
Po konzultaci s úředníky ministerstva financí nám bylo řečeno, že stačí 
s dodavatelskou firmou uzavřít smlouvou o předání dokončené stavby. 
Ministerstvu tento dokument stačil, finančnímu úřadu ne. Proto FÚ
nařídil vrátit celou dotaci 6 milionů a penále, které činilo více než 2 mi-
liony. Na to jsme reagovali tak, že jsme se odvolali ke krajskému FÚ. 
Ten potvrdil stanovisko nižší instance. Takže nám nezbylo nic jiného, 
než požádat přímo ministra financí, který je jediný kompetentní, aby 
nám zmírnil tvrdost zákona a tuto vratku prominul. Po 7 měsících při-
šla odpověď s podpisem ministra financí, že nařízenou vratku promíjí 
s tím, že jsme povinni zaplatit jen kolem 400 tisíc, což je pakatel proti 
těm osmi milionům. Na tuto částku máme domluven splátkový kalendář.
Takže jsme spokojeni a zařízení bez problémů funguje,“ uvedl starosta 
Nové Vsi Ladislav Veselý. V současné době se v okolí areálu dokončují
venkovní prostory, jako například parkoviště.                                 /jak/ 
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Zeptali jsme se: pana Václava Filipce, starosty obce Běhařovice

Představte nám vaši obec? 
Obec Běhařovice je tvořena 

z obce Běhařovice a dvou míst-
ních částí Stupešice a Ratišovice. 
Leží severně 20 km od města 
Znojma v nadmořské výšce 384 
m.n.m. V našich obcích žijí pře-
vážně občané staršího věku. První 
písemná zmínka o obci Běhařovi-
ce je z roku 1349, v roce 1358 
o obci Ratišovice a v roce 1312 
Stupešice. Největší dominantou 
a památkou je kostel v obci Bě-
hařovice, který je zasvěcen „Nej-
světější Trojici“ a byl postaven 
v roce 1596. V každé obci je také 
kaplička a Boží muka. V roce 
1881 byla v Běhařovicích posta-
vena škola a v roce 1830 bylo 
na této budově dostavěno 1. po-
schodí, kde sídlí  v současné době 
obecní úřad. „Spolek hasičský“ 
byl založen v roce 1893 a po pěti 
letech své činnosti v roce 1898 
byla zakoupena koňská hasičská 
stříkačka. V obci Běhařovice  a 
Stupešice jsou pomníky padlých 
z 1. světové války se jmény a 
fotografi emi. V dnešní době má 
obec 426 obyvatel a rozkládá se 
na 1930 hektarech, což je větši-
nou zemědělská půda a malá část 

lesních pozemků. 
Jak hodnotíte stav a celkovou 

situaci obce v posledních pár le-
tech? Co se Vám povedlo? 

V roce 1998 jsem byl zvolen 
do funkce starosty obce Běha-
řovice. V tomto roce se začalo 
s výstavbou plynofi kace obcí, kde
se zároveň za tímto účelem vy-
tvořil svazek obcí s názvem „Ply-
nofi kace obcí Tavíkovice a okolí“ 
a v roce 1999 se tato akce zdárně 
dokončila. Ještě v témže roce jsme
zahájili opravu vodovodní sítě 
v Běhařovicích a v roce 2003 pře-
vzala obec tento vodovod zpět do 
svého majetku od Vodárenské, 
a.s. Znojmo a začali jsme jej 
provozovat sami. Také došlo 
k rekonstrukci budovy OÚ, které 
spočívala ve výměně oken, dveří 
a zateplení budovy včetně nové 
fasády. Také jsme ke konci roku 
založili společně s deseti okolní-
mi obcemi svazek obcí s názvem 
„Svazek obcí Sever Znojemska“ 
se sídlem v Běhařovicích za úče-
lem získání dotací  z evropských 
i našich fondů. V tomto roce sva-
zek zažádal o dotaci na zpracová-
ní strategie rozvoje mikroregionu 
Sever Znojemska, kterou jsme 
od MMR ve výši 70 % získali. 
V roce 2001 obec obdržela další 
investiční dotace  na přístavbu 
sociálního zařízení k  budově 
bývalé školy ve Stupešicích a 
rekonstrukci střechy v bývalé 
mateřské školce v Ratišovicích. 
Dále naše obec na základě zpra-
cované  projektové dokumentace 
podala v roce 2002 žádost o in-
vestiční  dotaci na Ministerstvo 
zemědělství na výstavbu skupi-
nového vodovodu Ratišovice 
– Běhařovice – Stupešice, kterou 
jsme v letošním roce na podzim 

teprve obdrželi. V dalších letech 
jsme opravili bývalé kanceláře 
v obci Běhařovice a Stupešice , 
které nyní slouží dětem jako klu-
bovny.V roce 2003 jsme obdrželi 
dotaci na vybudování autobusové 
čekárny v obci Stupešice a Ra-
tišovice  ale současně  jsme ze 
svých zdrojů postavili  i čekárnu 
v obci Běhařovice. V našem 
územním plánu máme i několik 
stavebních míst pro výstavbu 
rodinných domků, ale o tuto není 
v současné době zájem, domy  se 
opravují a rekonstruují.

Co je pro Vás i obec v tomto 
volebním období prioritní? 

Jak jsem se již zmínil v roce 
2002 jsme podali žádost na Mi-
nisterstvo zemědělství o dotaci 
na vybudování skupinového vo-
dovodu Ratišovice – Běhařovice 
– Stupešice. Tento úkol je pro nás 
v této době prioritou číslo jedna  
a to jsme  ještě netušili, že ke 
splnění dojde až za celé volební 
období. MZe nás nejdříve zařadi-
lo do Evropské investiční banky, 
která nás postoupila na prověření 
do Českomoravské rozvojové a 
záruční banky v Brně, která nás 
čtyřikrát vyřadila z programu. 
Díky evroposlance  PhDr. Vladi-
míra Železného, který nám pomo-
hl k získání dotace ve výši 60 % 
(11,5 milionů korun), které jsme 
obdrželi koncem měsíce září le-
tošního roku, se výstavba rozběh-
la. Touto cestou si dovoluji panu 
PhDr. Vladimíru Železnému po-
děkovat za pomoc za sebe, obecní 
zastupitelstvo i občany našich obcí.

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce sa-
mosprávu a občany tíží a jak by 
se tyto problémy daly vyřešit? 

Naše obec a přilehlé  místní 

části  by potřebovaly vybudovat 
kanalizaci, která pro nás před-
stavuje částku asi 32 milionů 
korun, dále jsou ve špatném stavu 
veřejné komunikace, na které by-
chom potřebovali asi dalších 10 
– 12 milionů korun. Protože není 
dokončený rozvod vody a kanali-
zace, není oprava  reálná. Zatím 
nemáme ani chodníky a zůstává 
dořešit i úprava okolního pro-
stranství  a zeleně. Naše dluhová 
služba začala půjčkou u SFŽP na 
vybudování  plynofi kace obcí, kde
máme ještě asi 600 tisí Kč splatit  
do září 2007. V letošním roce 
jsme si vzali úvěr na dofi nan-
cování  výstavby skupinového 
vodovodu ve výši 3 mil. korun

Jaká je u Vás situace s mož-
nostmi podnikání?

Po rozpadu družstva v roce 
1993 vzniklo několik SHR, ale 
většina zůstala bez pracovního 
poměru. V této době byla zalo-
žena fi rma Elektromagnet na vý-
robu cívek v Ratišovicích. Poz-
ději se tato fi rma rozrostla na 
PATRIOT TECHNOLOGY, s.r.o. 
a v dnešní době je zde další fi rma 
pod názvem ELTEK CZ, s.r.o. 
Majitel ing. Rostislav Svoboda  
zde zaměstnává místní občany 
a občany z blízkého okolí. Dále 
v obci Běhařovice máme výrobnu 
cukroví, pohostinství, autodopra-
vu, hospodaří zde AGRODRUŽ-
STVO Jevišovice, zemědělci a 
drobní řemeslníci. Další občané 
v produktivním věku dojíždí za 
zaměstnáním do Dukovan, Znoj-
ma, Brna i jinam.

Jste začleněni do nějakého 
mikroregionu?

Naše obec je členem dvou mi-
kroregionů, které mají sídlo v Bě-
hařovicích, kterých jsem před-

sedou. Jedná se o svazek obcí 
„Plynofi kace obcí Tavíkovice a 
okolí“, který byl založen účelově 
pro získání fi nančních prostředků  
na vybudování plynovodu v ob-
cích Běhařovice, Tavíkovice, Kře-
pice, Přeskače a Medlice. Druhý 
svazek obcí „Sever Znojemska“, 
byl založen na základě zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích, který je 
již víceúčelový s možností získá-
ní fi nančních prostředků. Po dobu 
naší činnosti jsme získali dotace 
na strategii rozvoje mikroregio-
nu, poradenskou činnost, zpraco-
vání projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí na vodovodní 
řady, zpracování studie splaškové 
kanalizace a  letos dotaci projek-
tového manažera svazku. 

Jste spokojeni s dopravní ob-
služností? 

Vzhledem k tomu, že je špatné 
autobusové spojení, není možnost 
zaměstnání na směny. Odpadla  
již situace, kdy k nám jezdily dva 
spoje za sebou a doprava byla 
doplněna o jeden spoj v dopoled-
ních hodinách.

Žije obec kulturou a zábavou?
V roce 1999 obec pořádala 

oslavu – 650 let od první písemné 
zmínky obce Běhařovice. U této 
příležitosti byla vydána i brožu-
ra o vývoji obce. Oslavy byly 
spojeny s bohatým sportovním i 
kulturním  programem, ve kterém 
mimo jiné účinkovala i dechová  
kapela Moravěnka. Podařilo se 
nám znovu obnovit tradice a to 
pořádání  masopustů, poutí a po-
svícení. Dále také nezapomínáme 
na  pořádaní akcí pro děti  jako  
maškarní ples, výlety a jiné akce, 
na kterých se podílí organizačně 
nejvíce maminky a společenské 
organizace. Tyto akce by se samo-

zřejmě neobešly bez sponzorů.
V našem kulturním domě  se kaž-
doročně koná tradiční myslivec-
ký ples, který je vždy na  velké 
společenské úrovni. Pravidelně 
probíhá  i ples 13. okrsku SDH. 
Také zde působí i TJ Běhařovice 
– oddíl stolního tenisu, který hra-
je okresní přebor. Dvě myslivec-
ká sdružení pořádají poslední leče
a hlavně pečují o okolní přírodu a  
zvěř. V místní části Ratišovice se 
musím pochlubit s vybudováním  
tří hřišť na petangue, kde vznikl 
klub RAPEK, ve kterém soutěží
i členové z Brna, Třebíče, Prahy  
a na „Poháru PHDr.. Železného“ 
se zúčastnili soutěžící i ze Slo-
venska. Dnešní doba již není tren-
dem brigád, ale mladí z Ratišovic 
se práce opravdu nebojí a jsou za 
nimi vidět pěkné výsledky, za což 
jim děkuji. Zároveň využívám  
příležitosti a chci všechny zájem-
ce o tento pěkný sport pozvat  na 
naše hřiště. Nabídka akcí je na in-
ternetových stránkách RAPEKU.

Jak trávíte volný čas? 
Ptáte se, jak trávím volný čas? 

Podle toho, co musím každo-
denně zvládnou v rámci funkce 
starosty a předsedy dvou svazků, 
moc volného času nemám. Nejra-
ději zajdu do přírody a hlavně na 
zahradu, kde po roubování sleduji 
svoji úspěšnost. Největší odměna 
je na podzim, kdy sklízím ovoce. 
Protože nemáme vlastní koupališ-
tě, občas navštívím blízké okolí
a rád si zaplavu nebo také zary-
bařím. Také bych chtěl poděkovat 
manželce i celé rodině, protože 
všichni mají pochopení pro moji 
práci a kdykoliv potřebuji, mohu 
se na ně plně spolehnout. 

Děkuji za rozhovor 
Martin Sklenář

Václav Filipec

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

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
montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ
LINKY

kde nás najdete ?

směr Znojmo

směr 
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

Moravský Krumlov
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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

Wüstenrot
spoření - pojištění - hypotéka

Využijte zvýhodněných nabídek
našich společností do konce roku!

Máme pro Vás dárky a soutěž
o 1.000.000,- Kč

Informujte se u našich zástupců na telefonu:
549 450 279, 605 163 204

Oční optika Kocandová
Palackého nám. 43, Ivančice • tel.: 546 437 116

UDĚLEJTE SVÝM BLÍZKÝM RADOST
ORIGINÁLNÍM VÁNOČNÍM DÁRKEM!

NABÍZÍME: DÁRKOVÉ POUKAZY
V HODNOTĚ 500,- a 1000,- Kč

lupy • pouzdra • čističe v dárkovém balení

Firma KORUS – sdružení, 
sdružení fyzických osob, působí 
na našem trhu již 10 let. Od naše-
ho vzniku se zabýváme především 
prodejem a servisem kancelářské 
techniky. Od roku 1995 jsme síd-
lili na Kounické ulici v Ivančicích. 
V létě roku 1998 jsme obchod i 
sídlo firmy přestěhovali na nové 
sídliště Mjr. Nováka 1 do objektu 
bývalého Centrumu. 

Stali jsme se autorizovanými 
dealery japonského výrobce znač-
ky Nashuatec. Máme opravdu
ucelenou řadu kancelářských stro-
jů, která zahrnuje černobílé i ba-
revné kopírky formátu A4, A3 i A0.

Dále laserové mono i barevné 
tiskárny formátu A4 i A3, skene-
ry, faxy a multifunkční zařízení. 
Dále jsou v nabídce copyprintery 
– inkoustové tiskové stroje s ná-
kladem na 1 A4 0,05 Kč.

Mimo strojů značky Nashuatec 
prodáváme faxy, psací stroje, 
laminátory, řezačky, termovazby 
i kroužkové vazby a spotřební ma-
teriály dalších světových výrobců.

Aby jste ušetřili před Vánocemi
 tolik potřebné finance, připravili 
jsme pro Vás možnost vybavit si 
domácí i firemní kanceláře lev-
nější repasovanou technikou. 

Máme kopírky, tiskárny, note-

booky, počítače, monitory i LCD. 
Ceny „repasek“ jsou v porovnání 
s cenami strojů nových až o 70% 
levnější. U repasované techniky 
vždy záleží na potřebách a náro-
cích uživatelů. Je jasné, že starší 
stroje se nemohou vyrovnat no-
vým třeba rozměry, nebo technic-
kými parametry a funkcemi. Kdo 
chce poslední výkřik technologie, 
musí za ni zaplatit. Repasovaná 
technika je ale kompromisem 
mezi cenou a uživatelskými vlast-
nostmi. Nejlepší je uvážit Vaše poža-
davky a případně se s námi poradit.

Z naší strany Vám však nabízí-
me stroje, které u nás rozebereme, 
kompletně vyčistíme, vyměníme
spotřební materiály a opotřebované
díly a kompletně otestujeme. Na 
takové stroje poskytneme s klid-
ným svědomím záruku.

V našem obchodě zákazník 
nakoupí spotřební materiály do 
kopírek a tiskáren např. tonery, 
cartridge, inkousty, pásky a další.

Dále Vám nabídneme papíry, 
tiskopisy, psací potřeby a drobný 
kancelářský sortiment. Zhotovuje-
me razítka i vizitky a nabízíme 
černobílé i barevné kopírování.

Naše prodejna je sice umístěna 
na novém sídlišti, mimo rušné 
centrum Ivančic, ale na oplátku 
nabízíme možnost kdykoli u nás 
bezplatně zaparkovat a v případě 

těžšího nákupu přijet autem pří-
mo ke dveřím prodejny.

V oblasti služeb zákazníkům 
nabízíme kompletní servis, opra-
vy, čištění a pravidelné prohlídky 
kancelářské a kopírovací tech-
niky. Máme dlouholeté zkuše-
nosti se servisem strojů Minolta, 
Toshiba, Lanier, Canon, Sharp, 
HP, Brother a.j.

Je ověřeno, že pravidelným 
servisem kopírek i tiskáren pro-
dloužíte jejich životnost a snížíte 
celkové náklady za servis. Při pra-
videlném servisu se dříve odhalí
a odstraní závada a opotřebení, 
které může zapříčinit zničení dra-
hých dílů, nebo celých strojů.

Servis provádí odborně vyško-
lený technik u Vás v kanceláři, 
nebo v naší dílně. 

Naše firma drží krok s rychlým 
tempem vývoje technologie v ob-
lasti kancelářské techniky.

V poslední době jsme navázali 
spolupráci například s firmou, 
která zajišťuje vývoj softwaru 
na monitorování a ekonomickou 
analýzu všech tisků ve Vaší orga-
nizaci. Produkt se jmenuje SAFE 
Q a jeho přínosy jsou snižování 
objemů a nákladů na tisk, znalost 
přesných nákladů na reprogra-
fické služby i jednotlivé tisky, 
monitorování i zabezpečení tisků 
a přehled využívání jednotlivých 

zařízení. Dle zkušeností uživatelů 
SAFE Q se náklady na reprogra-
fické služby snížili až o 30%.   

Déle se účastníme předvádě-
cích akcí světových výrobců a 
pravidelně zařazujeme jejich no-
vinky do našeho sortimentu. Spo-

lupracujeme s dodavateli jednot-
livých značek a máme jejich pod-
poru v oblasti prodeje i dodávek 
náhradních dílů a servisu. Naší 
výhodou je, že Vám můžeme po-
radit s výběrem nejvhodnějšího 
stroje dle Vašich požadavků. Ne 
vždy je nejlevnější stroj za akční 
cenu ten nejvhodnější, nebo nej-
ekonomičtější. Dále Vám oproti 

supermarketům a hypermarketům 
můžeme pomoci s instalací a 
konfigurací stroje. A v neposlední 
řadě v případě závady Vám zajis-
tíme záruční i pozáruční servis 
přímo u nás. Vy už nemusíte se 
strojem jezdit do prodejen, které 

nezajišťují servis a kde Vám řek-
nou, že i oprava banální závady 
bude trvat 30 dní dle zákona.

Závěrem Vám chceme za náš 
kolektiv popřát k blížícím se Váno-
cům a Novému roku pevné zdraví, 
spokojenost v osobním i rodinném 
životě, pracovní i osobní úspěchy
a hlavně pevné nervy, ať přežije-
me ve zdraví i následující rok.

Když kancelářskou techniku, tak od firmy Korus
komerční inzerce

AKCE NA VÁNOCE
JANA UKROPOVÁ VÁS ZVE

Akce na Vánoce – milý personál Vás zve

Kočárek Patti Sport combi 7.890,- 6.890,-
Kočárek Driver 4 XL               12.499,- 9.490,-
Kočárek pro panenky 1.990,- 1.790,-
Skládací postýlka Camping 2.019,- 1.590,-
Chodítko hrací pult + brzda 1.490,- 1.100,-
Poloh. jídelní židlička Primo 3.390,- 2.690,-

Vše do vyprodání zásob

Ráj dětí, Moravský Krumlov, Nám. T.G.M. 44
Tel.: 515 324 235, 777 744 852

Otvírací doba: po-pá 8.00-16.30, so 8.00-11.00
stříbrná neděle 8.00-11.00, zlatá neděle 8.00-11.00

Ráj dětí a maminek, Znojmo, Přímětice 420
(budova AZ Marketu)  Tel.: 775 744 448

Otvírací doba: po-pá 8.00-18.00, so 8.00-12.00
stříbrná neděle 8.00-12.00, zlatá neděle 8.00-12.00

Prodejny dětského a kojeneckého zboží nabízí
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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

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok • Sunny Days • Exim Tours • Firo tour • Alexandria • Intertrans • Čebus • Victoria • Atis • VOMA • Ancora
• Mega Travel • Bohemian Fantasy • Ingtours • Tipa tour • Viamare • Hellas tour • Emma • Cílka • B&K tour • Galatea
• autobusové jízdenky od společnosti Student agency • letenky do celého světa od letecké společnosti ČSA

S NÁMI
DO CELÉHO

SVĚTA

Od 19. 12. do 2. 1. 2006 - dovolená - kancelář uzavřena

Hodnota poukazu je 500 Kč. Platí pro libovolnou destinaci i termín.
Při odevzdání poukazu bude jeho hodnota odečtena od ceny zájezdu.

Poukazy se mohou sčítat. Platnost poukazu je do 31.12. 2006.
Poukaz můžete zakoupit v kanceláři CA, nebo si jej objednejte telefonicky

a bude Vám zaslán poštou na dobírku. Zajistěte si vánoční dárek!

Nevíte si rady s vánočním dárkem?
Věnujte svým nejbližším poukaz
na dovolenou a výběr destinace

nechte na nich.
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/Miroslav/ Předposlední listo-
padové pondělí se v Miroslavi 
neslo v předvánočním duchu. 
Rozsvěcel se tu největší adventní 

věnec společně s předvánoční vý-
zdobou. Součástí bylo požehnání 
věnci a krátké kulturní vystoupení 
dětí z místních mateřských škol

a chrámového sboru.
„Dnešní rozsvícení vánočního 

stromu a zahájení adventního času
se u nás v Miroslavi stalo tradicí. 
Jsem velice rád, že tato akce má 
tak velkou odezvu a hodně pří-
znivců, podle toho, jak se lidé 
shromažďují na náměstí. Myslím 
si, že je to dobře. Také máme 
malé rukojmí, což jsou naše děti, 
a ty lákají rodiče, babičky a pra-
babičky na svá vystoupení. Tento 
rok byl ještě program doplněn
o chrámový sbor, který tu má 
také vystoupení.“ uvedl starosta 
Augustin Forman.

„Prožíváme období, kdy se více
šeří, ubývá světla a prodlužuje se 
noc. Je to doba dlouhých zimních 
večerů. Je to čas, kdy můžeme 
udělat něco pro sebe, něco si pře-
číst, udělat si čas na rodinu, přá-

tele, někoho navštívit. Je to také 
doba, kdy bychom si měli připo-
menout dar víry a Boha. Tento čas 
je přípravou na vánoční svátky
a narození Spasitele. Doba čekání 
a příchodu, doba adventní. Proto 
dnes budeme žehnat adventní vě-
nec, na kterém jsou čtyři svíce, a 
ty jsou tam proto, aby nám připo-
mínaly, že se přibližuje narození 
Spasitele a tím více bude světla 
na věnci. I my bychom měli projít 
takovým duševním světlem ko-
lem nás,“ promluvil k přítomným 
farář Pavel Merta.

Na výrobu rekordního věnce 
se spotřebovalo 42 metrů trub-
kového rámu, vlečka slámy, čtyři 
vlečky chvojí a 250 metrů svě-
telného kabelu. Adventní věnec 
má průměr 6,8 metrů a výšku
3,8 metru.                          /mask/

/Vémyslice, Rybníky/ Minu-
lou sobotu proběhla na Morav-
skokrumlovsku celá řada honů. 
Například v osm ráno si dali sraz 
myslivci ve Vémyslicích. Proběh-
la jejich evidence a zahajovací 
nástup s následnou kontrolou. 

„Před samotným honem se se-
jde předseda sdružení, hospodář, 
výbor a závodčí honu a rozhodne 
se, jak bude hon probíhat, co se 
bude lovit a v jakých lokalitách. 
V naší místní organizaci hon řídí 
hospodář a zahajuje předseda. 
Závodčí řídí představené a střelce 
a udržují na honě pořádek po celý 
den. Hon je rozdělen na kola. Po 
každém kole se dělá výlož, kde se 
spočítá a zapíše zvěř. Po posled-
ním kole se dělá výřad, veškerá 
zvěř, co je ulovena, se vyloží a 

hospodář sdělí výsledky lovu,“ 
objasnil organizaci honu hospo-
dář mysliveckého sdružení a sta-
rosta Vémyslic Milan Doubek.

Členové mysliveckého sdru-
žení Tanárka z Vémyslic lovili 
bažanta kohouta, zajíce, škodnou 
povolenou zákonem a zvěř čer-
nou, to znamená sele lončák pra-
sete divokého. Proběhlo celkem 
šest kol s pěti závodčími.

„V současnosti máme 31 členů 
společně s Dobelicemi a honitbu 
máme na zhruba 1230 hektarech, 
z toho je 250 hektarů lesa a zby-
tek jsou polnosti s remízkami. 
Střílet půjdeme na Ledvice, Kočí 
kopec a skončíme Na Výhoně. 
Ročně se v našem sdružení loví 
kolem 40 kusů srnčí, asi 100 kusů 
bažantů, 50 zajíců, 20 lišek na 

celkem třech honech. Nejsou to 
jen hony, ale musíme se o zvěř 
celoročně starat a přikrmovat 
ji v zimě,“ sdělil Jiří Staněk, 
předseda mysliveckého sdružení 
Tanárka Vémyslice.

„Na hon se dnes dostavilo 43 
střelců a bylo celkem střeleno 
55 zajíců, 65 bažantů a jedna 
kuna skalní. Všechno proběhlo 
v pořádku, takže hon lze hodnotit 
jako velmi zdařilý,“ uzavřel den s 
těmito výsledky Milan Doubek. 

O hodinu později se zahajoval 
hon v nedalekých Rybníkách. 
„Dnešní hon je letos první a je 
to hon na drobnou zvěř a černou. 
V našem sdružení je 30 členů
a protože se dostaví i hosté, tak 
nás tu dnes bude kolem čtyřiceti. 
Výměra honitby je 1750 hektarů 
a dnes budeme střílet jak lesní po-

rosty tak i pole, kde se bude střílet 
zajíc,“ informoval Milan Veselý, 
předseda mysliveckého sdružení 
Rybníky – Dobřínsko. 

„Lov na drobnou je svátek 
myslivosti, proto žádný alkohol.
Musí se dodržovat bezpečné za-
cházení se zbraní. Jsou tu i psi, 
takže když pes přináší zvěř a do-
hledává, počká se, až udělá svoji 
práci,“ upozorňoval přítomné 
účastníky honu Václav Vystrčil, 
hospodář myslivců v Rybníkách. 
Poté zatroubil trubač, následoval 
myslivecký pozdrav a v „babo-
sedu“ taženém traktorem se 
účastníci honu vydali do honitby.

„Dnes se honu zúčastnilo 39 
myslivců, 14 honců a 1 trubač, 
střelilo se 40 zajíců, 39 bažantů, 
jedna kuna a tři lišky,“ uzavíral na 
konec Václav Vystrčil.       /mask/

V Miroslavi rozsvítili obří adventní věnec

Sezona honů se rozběhla 

Traktor na dně přehrady
/Dalešice/ Opravdu kuriózní nehoda se stala ve čtvrtek 24. listopadu 

krátce po sedmé hodině ranní dvaatřicetiletému řidiči sedmitunového 
lesnického traktoru na břehu Dalešické přehrady. Tomu se traktor  smekl
po svahu, sjel do patnáctimetrové hloubky, kde „zaparkoval“. Při zbě-
silé jízdě stačil řidič ještě vyskočit z kabiny, čímž si zachránil život. 
Muž pracoval se svým traktorem Zetor v lese na těžbě dřeva a stahoval 
pokácené kmeny. Když popojížděl na příkrém svahu, kola traktoru na 
zmrzlém povrchu a na vrstvě listí podjela a stroj se nezadržitelně řítil
k vodní hladině. K jeho vyproštění z vody museli být přivoláni policejní
potápěči a speciální technika hasičů, protože stroj se nalézal 15 metrů 
od břehu, byl otočený střechou dolů a zachycený o pařez. Potápěči 
upevnili na radlici tažné lano a za pomoci hasičů a jejich techniky trak-
tor vytáhli. Záchranná akce trvala přibližně šest hodin. Pomoc zavolali 
rybáři, kteří celou scénu sledovali z protějšího břehu. Podle policie na 
traktoru vznikla škoda 150 tisíc korun. Hasiči se na místě postarali
o likvidaci pohonných hmot, vytékajících z nádrže pracovního stroje, 
čímž zabránili ekologické havárii.                                               /mask/

Jak na tom ve skutečnosti
jsou venkovské školy?

/Vedrovice/ Tak na tuto a jiné otázky nám odpověděla ředitelka jed-
né z nich, Božena Procházková ze Základní školy Vedrovice.

Paní ředitelko představíte nám vaši školu? Samozřejmě. Jsme Zá-
kladní škola Vedrovice. Škola, do které chodí děti rády, jsme školou pro 
život, pro radost a pro prožitky. Získané vědomosti v naší škole nejsou 
cílem, ale prostředkem. Cílem je, abychom dovedli tyto vědomosti pou-
žívat, prezentovat je a obhajovat. Učíme se nejen vědomostem, ale také 
sociální a emoční inteligenci. Učíme se vyznat v sobě, v druhých lidech, 
učíme se respektovat se, tolerovat se, spolupracovat, komunikovat.

Co děláte pro děti? Jsme školou otevřenou především pro děti. Děti 
se podílejí na činnosti školy, o řadě věcí rozhodují samy. Učí se odpo-
vědnosti a samostatnosti, rozhodovat se a řídit. Organizujeme s dětmi 
letní tábory, jarní prázdniny na sněhu, školy v přírodě, poznáváme pří-
rodu a život lidí v různých místech naší země. Vydáváme školní časo-
pis „Vedrovánek“. Rozvíjíme předpoklady dětí v kroužcích hudebním, 
matematickém, tanečním, zručném řemeslníkovi, anglickém. 

A co rodiče. Nezapomínáte na ně? Pro ně pořádáme odborné se-
mináře pro rodiče na téma komunikativní dovednosti, odpočinková 
posezení spojená s rukodělnou činností, tradiční Mikulášské a vánoční 
vystoupení dětí na návsi, školní rodičovský ples, slavnostní rozloučení 
páťáků na návsi, dny otevřených dveří, oslavu Slabikáře, oslavu Dne 
matek. Provozujeme školní družinu.

Spolupracujete i s jinými školami? Pořádáme pro děti jihomorav-
ských škol matematickou olympiádu „ Lískulka“, přehlídku tanečních 
souborů a skupin „Vedrovické sluníčko“. Organizujeme semináře pro 
pedagogickou veřejnost.

Cítí se žáci u vás ve škole jako doma? Určitě ano, umožňujeme vidět 
potřeby každého žáka s rodinným zázemím poskytující dítěti individu-
ální péči a chránící od nežádoucích sociálních jevů, šikany a podobně. 
To dokazují u naše výsledky. Jsme ČŠI hodnoceni jako škola vynikající,
dosahující mimořádných výsledků ve vzdělání. Máme „Zlatého Amo-
se“- ocenění, které uděluje ministryně školství ČR nejlepším učitelům 
a které navrhují samy děti. Chcete se o nás dozvědět víc? Přijďte nás 
navštívit kdykoliv přímo do vyučování.                        /mask/

Galavečer finalistů „Lyry“
/Vémyslice/ Finalisté regionální dětské pěvecké soutěže Lyra se

v pátek večer  představili ve vémyslické Sokolovně. Na prvním ze dvou 
galavečerů bylo velké množství diváků, kteří přišli povzbudit malé 
účinkující. „Pěveckou soutěž Lyra pořádáme pro žáky okolních škol. 
Začínali jsme místním kolem této pěvecké soutěže, a protože v počátku 
jsme měli malou pěveckou základnu, vyhrávali stále ti stejní. Proto 
jsme rozšířili základnu soutěžících z jiných škol i pro srovnání. Letos 
se koná již osmý ročník, kterého se zúčastnilo jedenáct škol z regionu. 
Celá soutěž je založena na tom, že děti zpívají s kapelou, která s nimi 
písničky během podzimu nacvičuje. Ti, co zvítězí v soutěži, zpívají 
příští rok na galavečeru. Letos je galavečer koncipován jako pořad 
Prásk a bude ho uvádět moderátorská dvojice imitující Lenku Horno-
vou a Leoše Mareše. V průběhu večera vystoupí zpívající děti v rolích 
superstar i se svými videoklipy, které se budou promítat. Na závěr si 
všichni společně zazpívají takovou naši hymnu,“ uvedla učitelka a 
hlavní organizátorka Dagmar Drahozalová.

„Jsem z Moravského Krumlova, chodím do šesté třídy a loňský roč-
ník jsem vyhrála. Na dnešní galavečer jsem si vybrala písničku Voda 
živá, protože se mi líbí. Atmosféra večera je moc hezká, přišla se na 
mě dnes podívat moje rodina. Získala jsem i ocenění miláčka publika,“ 
uvedla jedna z loňských vítězek Michaela Lukášová. „Jsem ze základní 
školy Vémyslice a písničku Večírek osamělých srdcí jsem si vybrala 
proto, že má pěkný rytmus a ve svých letech byla velmi populární, její 
interpretku mám v oblibě. Soutěž se mi moc líbí, zúčastňuji se již od 
druhé třídy. Publikum je skvělé, přišlo i mnoho mých přátel a rodina,“ 
sdělila jedna z účastnic Nicol Dvořáková. Druhý večer se bude konat 
v kinosále Moravského Krumlova. Hudebního doprovodu pro oba
večery se ujala vémyslická skupina M.Blok.                         .     /mask/

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie
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Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz

10. 12. Julie - Dívenka bude mít smysl pro humor, 
logické myšlení a bude chtít vždy vyniknout a být první,
tvrdohlavě půjde za svým cílem. Bude si muset dávat 
pozor, aby něco v jednom směru nepřehnala a pak 
v druhém o něco nepřišla. V (1. díl tajenky). 
K příjmení Gallová nebo Ptáčková apod. toto jméno nevolte! Ale 
k příjmení Žemličková, Zbytková, Horníková rozhodně ano!
17. 12. Daniel - Chlapec bude citlivý s potřebou harmonie 
a klidného domova. Bude se (2. díl tajenky) a také se 
bude zajímat o duchovno a o různé tvůrčí schopnosti. U 
tohoto jména hodně závisí na datu narození, které ho bude 
ovlivňovat buď v kladném nebo v záporném smyslu.
Jméno nevybírejte, pokud máte příjmení Kadlec, Balák, Tomášek, 
ale vyberte je k příjmení Silnica, Jahoda, Ambroz.

foto: mask

foto: mask
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Krumlováček rozdával dárky
/Moravský Krumlov/ Národopisný soubor písní a tanců Krumlo-

váček při základní škole Klášterní z Moravského Krumlova navštívil 
nemocné děti na onkologickém oddělení nemocnice v Černých Polích. 
„Dnes jsme navštívili onkologii v Brně, kam již tradičně jezdíme dva-
krát do roka. Náš soubor Krumlováček získává dary, které pak předává 
nemocným dětem v nemocnici v Černých Polích. Jsou to dary například 
od pánů Trefila a Macha, se kterými jsme přijeli obdarovat nemocné
děti. Vytvořili jsme zábavný program nejen v Krumlováčku, ale i scénky,
které připravily děti ze třídy paní učitelky Jeřábkové. Jiná třída si nacvi-
čila scénku na námět muzikálu Tři Mušketýři a další děti přišly s taneč-
ním vystoupením,“ uvedla umělecká vedoucí souboru Milada Pelajová.

Jak dále doplnila: „Na další vystoupení pojedeme v prosinci. Na 
tuto návštěvu máme připraven vánoční program. Můžeme na on-
kologii jezdit také díky tomu, že jsme získali od města Moravský
Krumlov pro tento rok 20 tisíc na autobus a vstřícnému přístupu au-
todopravce pana Vyžrálka. Krumlováček se v poslední době rozšířil, 
protože se rozrostl i o žáky gymnázia. Je to také soubor v pravdě 
mezinárodní, protože ho navštěvuje žák na výměnném pobytu z Chile
a jedna žákyně z Mongolska. Ta je opravdu šikovná a polkový rytmus 
zvládá lépe, než některé naše žákyně. Dalším členem je žák z Kazach-
stánu, takže se dá hovořit o multikulturní výchově.“

„Prací našeho nadačního fondu je návrat nemocných dětí do živo-
ta, takzvaná resocializace. Spolupráci s Krumlováčkem máme velice 
dobrou, zvláště v období Vánoc, když děti musejí zůstat v nemocnici.
Přijíždí každoročně a to nejen před vánočními svátky. Mají vždy připra-
veno pásmo tanečků a písniček. Hezké je, že i děti samy vyrobí dárečky 
a rozdávají je dětem na oddělení, které nemohou přijít na vystoupení,“ 
podělila se o své zkušenosti s Krumlováčkem výkonná ředitelka nadač-
ního fondu dětské onkologie Krtek Monika Chasáková.             /mask/

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
• Vangl hledá superstar. Soutěžící si mohou vyzvednout přihlášky od 1.12. 
v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12.
• 5.12. v 17.00 hod. - Mikulášská nadílka na městě, Palackého náměstí. Vy-
bírání balíčků: pá 2.12. od 8.00 do 18.00 hod. v SVČ, Komenského nám.12, 
poplatek: 20 Kč/balíček.
• 8.12. - 11.12. čt, pá 14.00 - 18.00 hod., so,ne 9.00 - 12.00; 14.00 - 17.00 hod. 
- Vánoční dílny. Přijďte si vyrobit vánoční dekoraci nebo drobný dárek. SVČ, 
Komenského nám.7, poplatek: dle ceníku výrobku.
• 9.12. v 17.00 hod. - Prezentace činnosti SVČ, kino Réna, poplatek: 10 Kč.
• 10.12 v 10.00 hod. - Turnaj v minikopané pro mládež. Tým tvoří 3 hráči + 
brankář, sokolovna na Rybářské ul., poplatek: 30 Kč/osobu, s sebou: sportovní 
oděv, obuv a pití. 
• 10.12. v 16.00 hod. - Potáborové setkání účastníků LT matky s dětmi, 
v SVČ  Tesařovo nám. 7 (hasička).
• 16.12. v 17.00 hod. - Sváteční studená kuchyně. Výroba pochutin, předkr-
mů, chuťovek, salátů, …SVČ, Komenského nám. 7, poplatek: 180 Kč. S sebou: 
nůž, prkénko, zdobící sáček. Nutné se předem přihlásit.
• 16.12. v 18.00 hod. - Tanec s bubny u vánočního stromečku. Africký a 
orientální břišní tanec s živou hudbou několika bubeníků. SVČ, Komenského 
nám.7, poplatek: 165 Kč. S sebou: pohodlný oděv na tanec, podložku, pití, popř. 
ručník, jeden malý dáreček pod vánoční stromeček!
• 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 uprave-
né 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. zaříze-
ním, 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. • Lyžo-
vání v rakouských Alpách: • 21.1. - Semmering - Hirschenkogel. Poplatek: 
do 6 let - 400 Kč, do 14 let - 850 Kč, do 18 let - 1150 Kč, dospělí - 1250 Kč, 
senioři - 1200 Kč. • 25.2. - Lackenhof am Ötscher. Poplatek: do 7 let - 450 Kč, 
do 15 let - 850 Kč, do 19 let - 1050 Kč, dospělí - 1250 Kč, senioři - 1050 Kč.
• 18.3. - Spital am Semmering - Stuhleck. Poplatek: do 6 let - 400 Kč, do 15 let 
- 900 Kč, do 19 let - 1200 Kč, dospělí - 1300 Kč. Odjezd vždy v 5.00 hod. od Be-
sedního domu. Poplatek zahrnuje: dopravu, skipas, lyžařské pojištění, pedagogický 
doprovod. S sebou: lyžařské, popř. sáňkařské vybavení, jídlo a pití na celý den.
• 11.2. - Lyžování v Říčkách - Orlické hory, odjezd v 6.00 hod. od Besedního 
domu, poplatek: 280 Kč (doprava, pedagogický dozor). Přihlaste se v SVČ  Ko-
menského nám.12, společně se zálohou 200 Kč na osobu. Lyžování se uskuteční 
pouze při účasti 40 účastníků a více. Více info v SVČ.

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 ve-
řejnosti DDM otevírá cvičení pro prevenci vertebrogenních obtíží pod vedením 
fyzioterapeutky Hanky Ptáčkové. Poplatek: 40 Kč/1 hodina.
• 4.12. od 15.00 hod. - Mikulášská merenda, v sále DDM. Soutěže, hry a mi-
lukášská nadílka pro nejmenší děti. Poplatek: dospělí 20 Kč.
•7.12. od 13.30 hod. - Lapače snů, v klubu Poškolák. Výroba originálních 
„lapačů“ proti zlým snům. Poplatek: 10 Kč.
• 9.12. od 14.00 hod. - Tiffany, v dílně DDM. Efektní technikou si zpracujete 
úlomky skla a sletujete je do obrázků a šperků. Poplatek: 70 Kč + materiál na 
váhu. Pouze pro dospělé.
• 9.12. od 17.00 hod. - Vánoční diskotéka, v sále DDM. Dětská diskotéka plná 
hudby, tance a soutěží. Hrajeme písničky na přání. Poplatek: 20 Kč.
• 15.12. od 10.00 hod. - Krumlovské Vánoce 
• 16.12. od 12.00 hod. - Vánoční hvězda, v prostorách DDM. Přijďte si vyrobit 
dárky na poslední chvíli v pěti dílničkách: Medové dekorace - výroba svíček na-
máčením a odléváním. Výroba PF - pohlednice a přáníčka z různých materiálů.
Smalty - výroba originálních šperků nebo hrníčků. Lucerničky - světýlka ze 
skleniček a drátků. Hedvábné kapesníčky - co kousek, to originál.

Kulturní programy
05. - 18. 12. 2005

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

Ginger a Fred

Srdečně Vás zveme dne 3. prosince na 9. ročník

Gulášové olym-pijády
koná se v KD v Miroslavi. Letos můžete ochutnat 50 druhů gulášů 
(např. kančí, srnčí, jelení, hovězí, rybí, kuřecí). Zahájení: v 19.00 
hod. módní přehlídkou, následuje slavnostní dekorování kuchařů. 
„Řád zlaté vařečky“ společně předají předseda olympijského výboru 
O. Schlesinger, poslanec EP Dr. Vl. Železný a starosta Miroslavi 
Ing. A. Forman. Hraje duo „Dněpr“ a místní umělecké těleso Dněpr. 
Po celý večer je možné ochutnávat guláše, sponzorské pivo Hostan 
nebo vzorky vín. Budete-li něco potřebovat, volejte tel. 604 209 647. 

Kontakt: O. Schlesinger - 731 177 344.

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 15. ledna - Výstava - Petr Dillinger - kresba a grafika, ilustrace
ke knize „Tři zlaté poháry“ Mirka Elpla a další autorova díla. Památník A. Muchy.
• do 30.12. - Vánoční čas - vánoční zvykoslovná výstava, galerie Památníku A. 
Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 10.12. - Vánoční Praha - celodenní zájezd, odjezd v 7.00 hod. od Besední-
ho domu Ivančice. Program zájezdu: Hrusice - Muzeum Josefa Lady Praha, 
procházka Prahou s vánočními trhy na Staroměstském a Václavském náměstí,- 
prohlídka Betlémské kaple. Doprava a průvodce: 340 Kč.
• 12.12. v 19.00 hod. - Žalman & spol., koncert, kino Réna. Vstupné: 130 Kč.
Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.
• 16.- 18.12. - Vánoční trhy, Palackého nám., Ivančice.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• listopad - prosinec - výstava fotografií - Rudolf Karber (Rakousko), MěÚ, 1. patro.
• 6.12. v 19.00 hod. - Campagnullo Barok Ancamble - koncert KPH, staročes-
ké barokní vánoce, kostel sv. Bartoloměje M. Krumlov, vstupné: 80, 50 Kč.
• 8.12. v 9.00 a 10.30 hod. - Čertovská pohádka - školní pořad, kinosál M. 
Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 10.12 - Pokorný Felix - zájezd do divadla (Praha) - obsazeno.
• 12.12. ve 14.00 hod. - Vánoční vzpomínání - zamyšlení nad zvyky a tradice-
mi Vánoc, městská knihovna M. K., vstupné: 25 Kč.
• Připravujeme: • 28.12. v 19.30 hod. - Ginger a Fred - zájezd do Městského 
divadla Brno na divadelní představení, závazné přihlášky do 9.11.2005.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 67172 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 8.12. v 17.00 hod. - Vánoční besídka + „Jarmark“ v KD, poř. ZŠ Miroslav.
• 10.12. od 8.00 hod. -  Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro děti v sokolovně 
pořádají TJ Sokol Miroslav a DDM Miroslav.
• 10.12. ve 20.00 hod. - Poslední leč, v KD, poř. Myslivecké sdružení Hubertus.
• 11.12. v 8.00 hod. - 3. adventní mše, Řk farní úřad.
• 11.12. v 8.30 hod. - 3. adventní bohoslužby v ev. kostele, v 17.00 hod. nešpor.
• 11.12. v 15.00 hod. - Adventní koncert operní pěvkyně Stanislavy Šinkovské,
v katolickém kostele.
• 12.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Sluníčko, ul. Malinovského
• 13.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Sluníčko, ul. Malinovského
• 13.12. v 15.00 hod. -  Vánoční setkání s rodiči - třída Sluníček - MŠ Husova.
• 13.12.  v 16.00 hod. - Vánoční besídka ZUŠ - zasedací místnost na Radnici.
• 14.12. v 15.00 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Motýlků.
• 15.12. v 15.00 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Berušek.
• 15.12. v 16.00 hod. - Vánoční besídka ZUŠ - zasedací místnost na Radnici.
• 15.12. v 16.00 hod. - Předvánoční posezení v DPS .
• 17.12. od 8.00 hod. - Vánoční trh na náměstí Svobody, poř. město Miroslav.
• 17.12. od 9.00 hod. - „Vánoční strom řemesel“ - pořádá DDM Miroslav, 
město Miroslav, MKIC a OPS Marek. Od 9.00 do 12.00 hod. si mohou návštěv-
níci v KD vyzkoušet tyto řemeslné techniky: točení svíček a vykrajování ozdob 
ze včelího vosku, odlévání svíček s ochutnávkou a prodejem medů i medoviny, 
sladkou pekárnu, proutěné zvonečky, třpytivé svícny, zdobení hrníčků, drátěné 
ozdoby, výroba veselých andílků, sušené ozdoby, obrázkový svět, zdobení svíček 
a řezbářskou dílnu. Připraveno je také občerstvení a výstava výrobků DDM.
• 17.12. v 17.00 hod. - Vánoční koncert miroslavské folkové skupiny NA-
VZDORY, v KD pořádá sk. NAVZDORY, DDM a MKIC.
• 18.12. v 8.00 hod. - 4. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 18.12. v 8.30 hod. - 4. adventní mše - bohoslužby v evangelickém kostele.
• 18.12. v16.00hod. - Vánoční hudební nešpory - vystoupení Přemysla Forsta 
a jeho přátel v evangelickém kostele.

 Společenské centrum Cesta 
V Uličce 1, Ivančice, tel.: 775 789 015, 546 437 333 

• každé pondělí od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy. 
• pondělí od 16.30 -18.30 hod. - masáže šíje (nejlépe objednat: 732 334 038).
• úterý od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.30 hod. - křesťanské společenství (Jednota bratrská).
• Služba Mlýnek: - možnost namletí čerstvé mouky z jakéhokoliv zrna - buď v 
době konaných aktivit nebo mimo tuto dobu po telefonické domluvě.
• 16.12. od 18.00 hod.- Klub Zdraví - předvánoční posezení u dobrého čaje a 
zdravého cukroví, obohacené vystoupením děti a vánočními koledami.

Dům dětí a mládeže Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 8.12. od 10.00 do 17.00 hod., 9.12. od 10.00 do 15.00 hod. - Vánoční jarmark. 
Prodejní výstava výrobků dětí z DDM a družiny před budovou DDM. Všechny 
vystavené výrobky bude možno si zakoupit.
• 18.12. ve 13.30 hod. - Čarodějná zem - Vánoční pohádka, divadelní kroužek 
Klubáček pod vedením p. Tondlové, p.Vévodové. Představení pro veřejnost, pro 
MŠ a ZŠ 19.12 od 8.00 hod. Poplatek 10 Kč.
• Připravujeme: • 2.1.2006 - 8.1.2006 - Zimní tábor - ozdravný pobyt v Je-
seníkách, Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, v místě tři vleky, turistická 
ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje, 2000 Kč. V ceně je zahrnuto: stravo-
vání, doprava, ubytování, pedagogický dozor.

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
• 3.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert Chrámového sboru Oslavany. Vystoupí 
Chrámový sbor Oslavany a Smíšený pěvecký sbor Modřice., v kostele sv. Mikuláše.
• 3.12. ve 20.30 hod. - Taneční zábava se skupinami R.U.M., Sádlo, máslo
a Revolt, v Dělnickém domě, pořádá p. Brázda z Mor. Bránic
• 3.12. v 9.00 hod. -  Turnaj smíšených dvojic ve stolním tenise v Padochově 
ve spolupráci s Šála týmem. Přihlášky v 9.00 hod. před turnajem s vkladem 20 
Kč. Vezmi dárek pro finálového soupeře, v sále Sokolovny Padochov. Vstup 
pouze v přezůvkách. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 4.12. v 15.00 hod. - Mikulášská nadílka v Padochově v sále Sokolovny. Dár-
ky pro děti se odevzdávají u pí H. Schwarzové nebo u pí J. Adamové do 3.12. 
nebo přímo na sokolovně  dne 4.12. od 14.00 hod. Pořádá TJ Sokol Padochov.
• 9.12 v 17.00 hod. - Diskotéka pro náctileté, pro mládež, ve velkém sále Děl-
nického domu. Pořádá KIS  a DDM Oslavany.
• 10. ve 14.00 - 18.00 hod., 11.12. v 10.00 - 17.00 hod. - Vánoční výstava  s po-
sezením. Tradiční výstava ručních prací a výrobků šikovných rukou s vánoční 
tématikou. Ukázky vánoční výzdoby stolů a vánočního pečiva. Ve velkém sále 
Dělnického domu. Pořádá Spolek Lidový dům a KIS Oslavany
• 12. - 18.12. od 10.00 - 16.00 hod. - Výstava „Vánoční stromečky našich škol 
a školiček. Ukázky vánočních stromečků nazdobených dle  šikovnosti dětí osla-
vanských  škol, školek, DDM a dalších. Ve velkém vestibulu Kina Oslavany.
• 12.12. v 17.00 hod. - Shromáždění občanů u příležitosti 85. výročí Prosinco-
vé stávky v Oslavanech. Oslav se zúčastní poslanec Parlamentu ČR Doc. PhDr. 
Miroslav Grebeníček CSc, ve velkém sále Dělnického domu. Poř.  KSČM.
• 13.12. v 16.30 hod. - Vánoční vystoupení ZUŠ. Slavnostní vánoční vystoupe-
ní žáků a učitelů ZUŠ Oslavany, velký sál Dělnického domu. ZUŠ a KIS 
• 16.12. od 10.00 hod. - Vánoční jarmark. Ukázky kovářských, truhlářských a 
řezbářských prací a výrobků, které předvedou žáci z odborného učiliště v Mor. 
Krumlově a z Rosic. Prodej tradičních českých výrobků pocházejících z rukou 
šikovných řemeslníků, před  Dělnickým domem. Pořádá KIS Oslavany
• 17.12. ve 20.30 hod. - Taneční zábava „Pařbafest“. Hrají: Tak Fajn, Darken, 
SPS, Fousatej Hat, Barbar a další, Dělnický dům. Pořádá p. Vavřík, Oslavany.
• 17.12. v 19.00 hod. - V. Posezení s kytarou. Vystoupení hudebních skupin 
Woraz, Wokno, Pumpaři, Dým, Hejkalové a Flám, sál Sokolovny Padochov.

Český zahrádkářský svaz Petrovice 
pořádá dne 31.12.2005 v kulturním domě

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Hrají Dolňáci, vstupné 100 Kč, začátek ve 20 hodin,

Srdečně zvou pořadatelé.

POZVÁNKA NA KRUMLOVSKÉ VÁNOCE
Ve čtvrtek 15.12. na náměstí TGM Mor. Krumlov od 10.00 hod. - 
zkouška sborů na pódiu. Od 11.00 hod. - začíná řemeslný jarmark, 
kde se mimo jiné představí umělečtí kováři SOU, dívky z VÚ 
s perníčky, děti ze ZŠ Ivančická, ZŠ Klášterní, ZŠ Bohutice, ZŠ 
Dolní Dubňany, ZŠ Miroslav a DDM Domeček se svými výrobky, 
GMK s keramikou, hračkami a drátěnými drobnostmi. Od 14.30 
hod. vystoupí dětské pěvecké sbory - ZŠ Bohutice, ZŠ Ivančická - 
Motýlci, MŠ Husova - Sluníčka, ZŠ Dolní Dubňany, GMK, sbor ZUŠ, 
ZŠ Loděnice, VÚ, Domov mládeže, ZŠ Klášterní - Krumlováček
a děti z Rybníků - Živý Betlém. V 17.30 hod. - zakončení ohňostrojem. 
Nebudou chybět: vánoční soutěže pro děti, občerstvení, teplé nápoje 
a cukrovinky. Akci moderuje Hanka Štěpánová. 

Spolek Lidový dům Oslavany pořádá ve spolupráci s KIC
v sále  Dělnického domu ve dnech 10. prosince

od 14.00 - 18.00 hod. a 11. prosince od 10.00 - 17.00 hod.

Vánoční výstavu
Ukázky výrobků šikovných rukou amatérů i profesionálů, vánoční 
výzdoba a dekorace stolu, inspirace na pečení, přátelské posezení 

při kávě nebo čaji ….

Muzeum Brněnska si Vás dovoluje pozvat na výstavu

Vánoční čas
Galerie Památníku A.Muchy v Ivančicích. Otevřeno po, st 9 - 12, 
13 - 17 hodin, út, čt, pá 9 - 12, 13 - 16 hodin, so, ne 13 - 17 hodin.

Sobota 24.12. zavřeno. Výstava potrvá do 30.prosince 2005.

Restaurace Horní Dubňany Vás srdečně zve na

zábavu rockové skupiny Morava
dne 17. prosince, začátek v 21.00 hodin v pohostinství Horní 
Dubňany. Občerstvení zajištěno. Info na tel.: 721 169 483.

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

Dechový orchestr Bobrava a pěvecký Sbor při orchestru Bobrava
Při ZUŠ Alfonse Muchy v Ivančicích a ZUŠ Ořechov pořádá

Adventní koncert s Bobravou
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích

Kdy: v sobotu 11. prosince v 17.00 hodin.

Peklo Rouchovany pořádá v sobotu17.12.

VÁNOČNÍ METALMIX
Vystoupí: Ocelot, Hellfire, Vanderoy, Cayman. Pozor start již v 
19.00 hodin! Vstupné: do 20.00 hodin 50 Kč, od 20.00 hodin 70 Kč. 

Vánoční dárky od pivovaru Hostan.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• ne 4.12 v 18.00 BOŽSKÁ JULIE
  Komedie Kanada
• stř 7.12. ve 20.00 ROMÁN PRO ŽENY
  Romant. komedie ČR
• so 10.12. ve 20.00 MOJE VELKÁ INDICKÁ
  ne 11.12. v 18.00 SVATBA
  Romant. muyikál VB, titulky
• stř 14.11. ve 20.00 LEGENDA O ZOROVI
  Western. drama USA, titulkz
• so 17.12. ve 20.00 EROS
  ne 18.12. v 18.00 Drama USA, It., VB, titulky

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 7.12. ve 20.00 KURÝR
  Akční, krimi Francie, USA
• ne 11.12. ve 20.00 TĚŽKÁ VÁHA 
  Drama USA
• stř14.12. v 17.00 WALLACE & GROMIT PROKLETÍ  
  KRÁLÍKODLAKA
  Animovaný film VB
• pá 16.12. ve 20.00 NOČNÍ HLÍDKA
  Akční sci-fi Rusko
• ne 18.12. ve 20.00 PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
  Drama Norsko, Švédsko 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 10.12. v 18.00 LEGENDY Z DOGTOWNU
  Film USA, titulky
• ne 11.12. v 18.00 ŠTĚSTÍ
  Český film
• so 17.12. v 18.00 MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA   
  Film USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

PROGRAM KIN



Ve 20. čísle Zrcadla byla popsá-
na vycházka po staré znojemské 
cestě z Moravského Krumlova až 
po silnici Neslovice – Hlína. Tato 
silnice bývala součástí Uherské, 
později Dobytčí cesty, jejíž část 
si projdeme za příznivějšího 
počasí. Silnice Neslovice - Hlína 
přeťala Znojemskou cestu  kolmo 
v trati Kopaniny. Pokračujeme 
v kolmém směru od silnice. 
Pokud bude někdo dál sledovat 
červenou turistickou značku, pro-
dlouží si cestu asi o 1 km a stejně 
přijde k rozcestníku turistických 
cest (Kopaniny),  jako cestou od 
silnice.  Mimo rozcestníku, od kte-
rého nás vede opět červená znač-
ka, můžeme nad hlavami sledovat 
i vedení vysokého napětí, pod 
kterým půjdeme další asi 3 km. 
Modrá turistická značka odbočuje  
od rozcestníku severním směrem 
a končí u hájenky Na Bučíně. 

Ihned za rozcestníkem vchází-
me do lesa. Přibližně po 1,5 km, 
asi 150 metrů jihovýchodně od 
Teplého kopce (kóta 438,2) vi-
díme z dálky suchý buk. Dříve to 
byl mohutný strom, který sloužil 
jako orientační bod na cestě. 
Chvíli odpočíváme na lavičce, 
opisujeme znění tabulky zavěše-
né na buku. 

„Zde na mohutném buku býval 
druhý obrázek Sv. Cyrila a Me-

toděje. Výsekem lesa pod dráty
byl pěkný výhled až do Nebovid.“
Dva sáhy a 4 stopy od buku měl 
být hraniční kámen. V této vzdá-
lenosti skutečně kámen leží, ale 
bez jakéhokoliv značení.

 Cesta od buku se otáčí téměř 
k východu. Místy vlevo i vpravo 

jsou vidět vyježděné úvozy, v ně-
kterém místě jsou 4 vedle sebe. 
Kdo a kdy je asi vyjezdil?

Další obrovský buk býval u 
křižovatky několika cest (připo-
míná se v r. 1759) opět sloužil 
jako orientační bod. Velký pařez, 
vedle kterého dnes stojí dřevěný 
altánek, je po lípě, na které bý-
val obrázek Panny Marie. Ještě 
po druhé sv. válce se zde říkalo 
„U Obrázku“, nebo „U Sedmi 
podkov“,  dnes je vžitý název 
„U Altánku“. Altánek postavili 
ochránci přírody ze Střelic a je 
zde hezké posezení.

Na tomto místě se  v roce 1945 
objevilo sedm bronzem natřených 
podkov zalitých v betonové des-
ce s doprovodným textem, že tyto 
podkovy zde byly zakopány při 
okupací Československa v roce 
1939, aby přinesly kýženou svo-
bodu, která přišla o šest let poz-
ději. Uprostřed mezi podkovami 
je datum 21/5 1938, uvnitř každé 
podkovy jsou vyražena písmena 
dávající nápis ČSR ZDAR 

Ještě dříve se zde prý konaly 
poutě a lidé věřili, že lípa je 
vsazena korunou do země. Infor-
mace o poutích snad vycházela 
ze skutečnosti, že touto cestou  
chodila procesí z Ivančic do Tu-
řan a Vranova a právě zde bylo 
odpočinkové místo.

Zajímavější je informace o for-
manské hospodě (asi 500 metrů 
před altánkem), která v tomto pros-
toru bývala a která se jmenovala  
- čtenáři ať mi to prominou - „U 
Studené prdele“. Pod tímto lido-
vým názvem je přilehlá lesní trať 
uvedena i na mapě polesí Bučín 

z roku 1938 a dodnes se tento 
název používá. V minulosti se 
pod stejným názvem označovala 
i blízká hájovna. Dne 31. srpna 
1755 se zdejšímu hajnému Jakubu
Halouzkovi a jeho ženě Veronice 
narodila dcera Veronika. Zápis v 
matrice je mírněji napsaný - místo 
narození - „U studené tej“. Název 
hospody naznačuje, že šlo o ne-
příliš útulnou hospodu a pocestný 
se tam příliš neohřál. Marně hle-
dáme v terénu zbytky po nějaké 
budově, ale hned vedle cesty je 
pozůstatek studny, ve které je 
vidět  hladinu vody pouze cca 1 
metr pod úrovni terénu, přesto, že 
je na náhorní plošině. Nedaleko, 
směrem ke Zlatému potoku, je 
ještě studánka s vydatným pra-
menem. Hospoda byla vypálena 
během třicetileté války.

Každý byl rád, když z lesů vy-
šel na přehlednější místo, protože 
hluboké lesy bývaly úkrytem lou-
pežníků. Nedaleko stávala ves-
nice Vrahovice (správněji Braho-
vice) a sám název naháněl hrůzu.   
Na mapě polesí Bučín z roku 
1938 je uvedeno 48 názvů lesních 
tratí, všem se dá rozumět až na 
jeden a to je název Hardalín. Ani 
„domorodci“ neumí vysvětlit vý-
znam a původ tohoto názvu. Úsek 
Hardalínu sousedí s jižní hranicí  
Studeného žlebu. Stejně „tajem-
ný“ je název kóty 411,5 m – Han-
dalín – asi 1 km od popisované 
cesty, jižně od Teplého kopce.

Z hlediska dopravních poměrů 
minulých dob měla zde hospoda 
plné oprávnění, byla tu dokonce 
naprosto nutná. Naložený vůz ne-
mohl zdolat stoupání od Bobravy 
a na opačnou stranu ke Střelicím 
bez přípřeže a tu musel poskyt-
nout hospodský. Sestup a zejmé-
na výjezd s těžkými náklady po 
cestě z údolí Bobravy k altánku  
býval velmi obtížný a obtížnost 
naznačuje až sedm vyježděných 
úvozů, které jsou v terénu patrné. 
Proto se zřejmě později vytvořila 
cesta, která prudký svah objížděla 
velkým obloukem. I tato cesta je 
v terénu dobře vidět, má místy i 
paralelku. Další pokračování cest 
se dá určit obtížně, protože terén 
byl změněn při stavbě železnice, 
tunelu, v údolí Bobravy stavbou 
silnice do Radostic a rozsáhlou 
regulací Bobravy. Zvláště terén 
u Bobravy nutí k úvahám, kudy 
cesta vedla. Celé údolí bývalo 
rozbahněné a část močálu je 
dodnes chráněným územím. Lze 
předpokládat, že cesta pro povozy 
se po dosažení údolí Bobravy stá-
čela k jihu až k severnímu okraji 
Radostic, odtud směřovala k vý-
chodu k radostickému mlýnu,
v jeho blízkosti překročila náhon 
i Bobravu. Po překročení Bobra-
vy sledovala po proudu asi osm 
set metrů Bobravu až k potoku, 
u kterého odbočila do údolíčka, 
které se jmenuje „Lotrůvka“. Po-
jmenování připomíná, že se v tom-
to údolí přepadávalo, protože vozy 
obtížně vyjížděly proti proudu 
potoka, (místy paralelkou) lesem 
až na rovinu, kde jsou dnes pole.

V Pamětní knize Střelic je zají-
mavý zápis o přepadení střelické 
fary, a zranění faráře: „Osudným 
pro tehdejšího důst. pana faráře 
byl rok 1733. Toho roku v noci 
– kdy, kterého dne měsíce není 
zaznamenáno – vloupalo se do 
fary 12 loupežníků, z nichž 6 faru 
střežilo a 6 ve faře loupilo. Uči-
nivše čeleď ve dvoře neškodnou, 

faráře samého t.č. důst. pána P. 
Jiřího Švarce ve spánku přepad-
li, pokladů od něho žádajíce, a 
aby ho ku vydání oněch pokladů 
donutili, všelijak ho nemilosrdně 
trýznili a mučili, až z nelidského 
toho nakládání na rozumu a mysli 
utrpěl a více se neuzdravil. Ze-
mřel 29. listopadu 1733.

Z tehdejších dob, jak to do-
svědčuje ústní podání lidu, mno-
ho loupeživých rot ve střelických 
rozsáhlých lesích se zdržovalo. 
Totéž vysvítá ze jména Lotrůvka, 
i tam zajisté nějaká rota lotří své 
hnízdo měla. Vždyť až dodnes 
(myslí se rok 1890), tou částí lesa,
jež se Lotrůvka nazývá, ani ve dne
není příjemno velice jíti, ač je les 
ten mladý les a ne příliš vysoký“.

 Cesta od Lotrůvky pokračo-
vala, dnes zahrnutým úvozem, ke 
Střelicím. Ještě před Střelicemi je 

název kopce Trpín, odvozuje se 
od slova trpěti a trpěli koně, kteří 
se po této cestě trmáceli. Předpo-
kládejme, že právě u radostické-
ho mlýna byl zajištěn pro povozy 
možný přechod před Bobravu a 
další zachovalé názvy „Lotrůvka“ 
a „Trpín“ trasu potvrzují.

Trasa pro pěší pokračovala od 
altánku východním směrem k 
Bobravě. Na mapě z roku 1844 
(tj. 2. voj. mapování) je u staré 
cesty napsáno „Fussteig von Ei-
benschitz nach Brünn“ - cesta pro 
pěší z Ivančic do Brna - a cesta je 
vedena přes Bobravu. Od Bobra-
vy vedla lesem nahoru místní tratí 
Bílé Líchy přes Šibrnky, lesem 
„Vanecký kout“ (lidově „Vančák“) 
k „Trpínu“, na jižním okraji Stře-
lic. U „Trpína“ se cesta pro pěší 
setkala s cestou pro povozy, která 
sem dospěla od „Lotrůvky“.

Jiná trasa pro pěší vedla od 
altánku cestou pro povozy, ale
v místě dnešního tunelu sledovala 
potok, který ji dovedl k dnešnímu 
koupališti. Překročením Bobravy
se dostala na trasu pro pěší, kte-
rá již byla popsána. Koho již bolí
nohy, může využít cesty od altán-
ku po červené značce.  Za propust-
kem pod tratí dojde ke zastávce 
Radostice a zde si počká na vlak. 
Čekárna byla původně strážní 
domek č. 89, zastávka Radostice 
byla otevřena 22. května 1932.

Další popis cesty je pro „Van-
čáky“ příliš vzdálen, takže se jím
nebudeme zabývat. Pokud něko-
ho zajímá rychlost provozu, pak
63 km cesty ze Znojma do Brna 
trvala povozům (tažených voly) 
tři dny, záleželo na dalších vli-
vech, jako bylo počasí, schůd-
nost cesty apod. Odpočinková 
střediska byla v Hostěradicích
a Ivančicích t.j. po jedné a dvou 
třetinách cesty.

Trasu z Ivančic k nádraží v Ra-
dosticích turisté znají. Je označena 
červenou turistickou značkou a v 
podstatě je vedena po středověké 
cestě. Je to velmi hezká procház-
ka. Pro ty, kteří nespěchají domů, 
doporučujeme krátké odbočení 
od trasy a sice u altánku. Severo-
západně asi 1 km je kóta 331 m. 
n. m. Kdo vyšplhá nahoru, uvidí 
zbytky valů v terénu patrných. 
Názory na to, co tam dříve býva-
lo, se liší: hradiště Keltů z doby 
začátku letopočtu, hrádek lapků
z dob předhusitských, až po tvrz, 

ve které přebýval Komenský. 
Komenský se sice sám nazýval 
ivančickým biskupem, ale není 
prokázáno, že by v Ivančicích 
někdy byl. Amatérský průzkum 
této lokality (sondy jsou dosud 
patrné) nezjistil konkrétní údaje.

 Pod kopcem teče „Zlatý“ po-
tok a po proudu jsou zbytky hrází. 
Proti proudu bývaly minimálně 
dva rybníky. Jestliže pokračujeme
západně, t.j. proti proudu Zlatého 
potoka asi 1,5 km, pak v oblouku
cesty stávala obec, která se v li-
dovém podání jmenovala Vraho-
vice. Název vychází spíše z ně-
meckého názvu Brachen Wiese 
t.j. ladem ležící louka. 

Zajímavé informace mi před  
pěti léty sdělil dřívější učitel 
z Radostic pan  Broža:

„Zajímavý objev jsem učinil 
v prostoru zvaném Vrahovice. 
Právě tam, kde se lesní cesty ve-
doucí údolím stáčí vzhůru k há-
jence na Bučíně, bývaly krásné 
vzrostlé buky lemující cestu. Pod 
jedním z těchto buků jsem čirou 
náhodou našel asi jeden metr ši-

rokou pec plnou popela. Pec byla 
vyzděna cihlami do oblouku. Asi 
za rok poté mne navštívili dva 
výzkumnici, kteří údajně prostor 
nálezu zhodnotili a usoudili, že 
se s největší pravděpodobností 
jedná  o habánské pece na výrobu 
keramiky. Příští výzkum byl od-
ložen pro nedostatek finančních 
prostředků na pozdější dobu, 
ale zatím (před rokem 1985) zde 
lesní dělníci pokáceli stromy a 
hlavně odstřelovali pařezy, takže 
místo nálezu bylo zpustošené.

Naproti této peci po levé straně 
cesty bývalo jenom několik stro-
mů na ploše asi 40 x 20 metrů, 
zvlněné a působící jako uměle 
navršené. Pracovníci muzea se 
domnívají , že právě tam mohly 
stát chatrče hrnčířů“

V době panování Marie Terezie 
a Josefa II se začalo s budováním 
nové silniční sítě, především stav-
bou císařských silnic v hlavních 
směrech říše. Úvaha, že císařská 
silnice ze Znojma k Brnu povede 
přes Ivančice nebyla realizována 
a Ivančice zůstaly stranou od 
hlavního tahu. Již v roce 1770 
je na mapě vyznačena cesta přes
Neslovice do Tetčic s nápisem 
„weeg nach Neslovic und Brinn“. 
Tento nápis dokazuje opuštění 
provozu na staré cestě přes Bu-
čínský les a převedení nákladní 
dopravy pohodlnějším a hlavně 
bezpečnějším směrem přes Ne-
slovice. Úsek Ivančice – Střelice 
zůstal pouze cestou pro pěší, tak 
jak je uvedeno na mapě 2. voj. 
mapování. V letech 1804 - 11 byla
postavena nová silnice ze Znojma 
do Pohořelic, kde se napojila na 
císařskou silnici z Vídně do Brna 
a dále na sever. Tyto nové silnice 
byly budovány většinou po no-
vých trasách a původní cesty nebo 
jejich úseky byly využívány pou-
ze pro místní provoz. Ivančice se 
dočkaly první „umělé“ silnice až 
v letech 1829 – 1833, kdy byla 
postavena spojka Znojmo - Ivan-
čice - Tetčice, a která vyústila
do císařské silnice Brno - Jihlava.

Pryč je doba poutí do Maria 
Zell nebo opačným směrem do 
Tuřan a Vranova, kdy poutníci 
chodili po staré Znojemské cestě. 
I z dřívějších císařských silnic 
byl provoz převeden na dálnice 
a bývalé silnice jsou podružné. 
Pokrok nelze zastavit. 

Jiří Široký, Ivančice
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Od Brněnky k Bobravě

Turistický rozcestník v místě Kopaniny

Bronzem natřené podkovy zalité v betonové desce

Buk - orientační bod na staré cestě

Altánek - orientační bod na křižovatce cest

Přednáškový cyklus Expedice Speculum
leden 2006 

„Pravěké podzemí Krumlovského lesa“
senzační archeologický objev světového významu

nám přiblíží doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.,
vedoucí brněnského ústavu Antropos 
čtvrtek 5. ledna 2006 v 18:00 hod. 

Ivančice, sál kina Réna
přednášku pořádá redakce regionálního čtrnáctideníku 

ZRCADLO a Kulturní a informační centrum Ivančice 

„Národní přírodní rezervace
Krumlovsko-rokytenské slepence“

přednáškou si připomeneme významnou událost 
minulého léta - vyhlášení nového chráněného území

v našem regionu 
přednáší: Mgr. Petr Slavík (Agentura ochrany přírody

a krajiny Brno) a Mgr. Bronislav Gruna
čtvrtek 19. ledna 2006 v 18:00 hod.

Moravský Krumlov, sál Galerie v Knížecím domě 
přednášku pořádá redakce regionálního čtrnáctideníku 
ZRCADLO a Městské kulturní středisko v M. Krumlově
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Vydavatel: Tiskárna Moravský Krumlov, a.s. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, noviny@zrcadlo.com Soukromá řádková inzerce: záznamník: 515 321 137, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo 
poštou. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných 
článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 23/2005 vyjde 16. prosince 2005, uzávěrka 13. prosince 2005.

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
•• disky na Felicii. Tel.: 724 157 030.
•• Š 100/110 s platnou STK min. 2 
roky, do 3.000 Kč. Tel.: 728 100 570.
prodám
•• Ford Escort 1,6, 16 v, Gia, zetec 94, 
vše v elektrice, ABS, alu kola, STK 
07, vínová metal., pěkný, 57.000 Kč, 
dohoda, spěchá. Tel.: 775 348 953.
•• Renault 19, černý, alu kola, centrál, 
autorádio, nová STK, velmi dobrý stav 
i vzhled, spolehlivý. Tel.:723 248 552.
•• Renault 19, 1,8 16V, r.v. 91, modrá 
metal., tuning, el. okna a zrcátka, alu 
kola, STK 06, dobrý stav, 40.000 Kč, sle-
va možná. Znojmo. Tel.: 724 928 984.
•• Renault 5, 1,4 GTL, r.v. 88, STK 
do10/07, elektrony, šedá metalíza, 5 
dveří, 23.000 Kč. Tel.: 777 915 038 
po 18 hod. 724 144 820.
•• Opel Vectra, r.v. 98, provoz 99, stříbr-
ná metal., sedan, motor 1,8, 18 16V, alu 
kola 16“, letní i zimní obutí, digiklima, 
4x airbag, ABS, taž. zař., mlhovky, 
anatom. sedačky, multifunk. volant, pa-
lubní počítač, centrál na DO, vyjímečný 
stav, 190.000 Kč. Tel.: 604 484 923.
•• Š Forman solitare, r.v. 7/94, pohon 
LPG, stř. okno, taž. zař., mnoho nových 
ND, výborný stav. Tel.: 737 713 696.
•• Š 105 L, taž. zař., nové přední blatní-
ky, motoricky výborná, náhradní pneu, 
garážovaná, levně. Tel.: 731 231 398.
•• Š 1000 MB bez STK, pojízdná, r.v. 
64 nebo vyměním za Š 100/110 s plat-
nou STK na 2 r. Tel.: 728 100 570.
•• Š Favorit 136L, r.v. 89, barva ze-
lená, nové pneu, náplně, po rozsáhlé 
opravě, cena doh. Tel.: 777 714 432.
•• Š Forman, 26.000 Kč. Tel.: 603 
892 473.
•• Š Favorit, r.v. 89 + přívěsný vozík, 
20.000 Kč, možno prodat i jednotlivě. 
Tel.: 605 754 604.
•• sedadla na Š Favorit v dobrém sta-
vu, 300 Kč. Tel.: 777 876 538.
•• motor + převodovku na Š 120, 
1.600 Kč. Tel.: 606 305 423.   
•• 4 ks starší zimní pneu na discích, 
vh. na fiat Tipo, 175/65/R14, vzorek 
5mm, 1.800 Kč. Tel.: 561 102 883, Po 
- Pá do 13.00 hod.
•• malotraktor domácí výroby. Tel.:
728 067 995.
•• traktůrek - travní sekačku, 10.000 
Kč. Tel.: 608 337 420.
•• malotraktor domácí výroby, mo-
tor Trabant, náhon na 4 šípová kola, 
středově otočný, cena dohodou. Tel.:
602 883 306.
•• havarovanou Opel Vectra 1,6i, 
jen lehce, 20.000 Kč, nebo papíry za 
19.000 Kč. Tel.: 724 755 848.
•• 4 ks starší zimní pneu na discích 
175/65/R14, vzorek 5 mm, 1.800 Kč. 
Tel.: 731 900 881.
•• 4 taktní motor Brix&Straton indu-
str., 5 koní, nízká spotřeba. Tel.: 737 
478 447.
•• 4 ks zimní pneu nové, Barum 
global, 165/80 R13 i s disky, 500 
Kč/ks. Tel.: 736 608 169.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD i na opravu, v okolí MK. Tel.:
737 884 165.
•• obyvatelný RD v MK a okolí
s možností nastěhování do 3 měs. Na-
bídka pouze SMS tel.: 739 912 333.
•• cihlový byt 3+1 v MK. Tel.:723 
734 468.
•• byt 2+1 (3+1) v MK. Tel.: 603 
841 167.
•• byt 2+1 nebo 3+1 v OV v MK. Tel.:
723 065 736.
prodám
•• RD v Dobřínsku (3 km od MK), 
3+1, WC, st. voda, elektřina, topení 
na TP, část. podsklepen, velká za-
hrada 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 uza-
vřený dvorek, studna, pozemek 284 
m2, vh. na chalupu, 225.000 Kč. Tel.:
515 323 912.
•• RD 2+1 v MK, dvorek, zahrádka, 
520.000 Kč. Možnost výměny za byt 
2+1 (3+1). Tel.: 603 841 167.
•• DB 3+1 s garáží a dílnou v H.Kou-
nicích. Cena doh. Tel.: 731 711 837.
•• byt 1+1 (32 m2) na Sídlišti v MK, 
3. patro, výtah, 380.000 Kč, volný od 
února 2006. Tel.: 776 683 413.
•• za symbol. cenu dřevěnou pod-
sklep. chatku (+ králíkárnu 4 kotce) 
v Ivančicích na Malovansku, 50 m od 
řeky Jihlavy. Možno pronajmout 200 
m2 půdy. Tel.: 732 110 005.
•• pozemek pro stavbu garáže ( mož-
no i 2 garáže ) - Oslavany, ul. Skalky. 
Tel.: 776 365 895.
•• stavební místo v MK. Tel.: 515 
322 231.
pronajmu
•• byt 1+1 + KK s vlastním vchodem od 
ledna 06, Oslavany. Tel.: 723 826 003.
hledám pronájem
•• bytu v OV min. 3+1 v MK a okolí 
s možností následné koupě. Nabídka 
pouze SMS na tel.: 739 912 333.

Stavba - zahrada
prodám
•• slepičí hnůj pro vaši zahradu do-
dám za odvoz. MK, Palackého 64. 
Tel.: 732 860 433.
•• el. kabel 33 m, venkovní s koncovka-
mi, krátce použitý. Tel.: 546 452 997.
•• polystyren 10 cm, 2,4 m, na zatep-
lení. Tel.: 721 557 918.
•• domácí hydraulickou pístnici, vh. 
na štípání dřeva. Tel.: 736 443 989.

Vybavení domácnosti
koupím
•• na kuchyň. kamna Mora Favorit 
P.O.P r.v. 45 plotnové kolečko litinové 
prům. 22 cm (možno i obě) středová 
prohlubeň s úchytkou průměr 4 cm. 
Prosím pomozte. Tel.:728 933 751.
prodám
•• wafky 3 kW, 1.500 Kč; umyvadlo 
půlkulaté, hr. zelené, 200 Kč; kočár 
3-komb., nafuk. kola, višňová kostka, 
2.000 Kč. Tel.: 737 801 788.
•• nový nepoužitý plyn. kotel pro-
therm turbo, závěsný, 15.000 Kč. 
Tel.: 723 444 091
•• domácí vodárnu Darling Nautila 
2, max. hloubka 36 m, max. dop. tlak 
Mpa 0,59, max. ponor agreg. 20 m, 
úplně nová, nepoužitá, velká sleva. 
Tel.: 604 377 802.
•• zachovalou kuch linku, cena doho-
dou. Tel.: 515 338 191.
•• za odvoz starší kuch. linku 1,80 m. 
Tel.: 546 423 349.
•• šicí stroj Rada + el. motorek; prač-
ku Mini Romo nerez vana; roztahova-
cí stůl; vozík na převoz PB lahví; el. 
nafuk. podušku; nářadí šrouby, matky, 
závlačky aj. Tel.: 732 153 409.
•• ložnici černé barvy, čalouněné po-
stele s ÚP, noční stolky s lampičkou, 
kosmetický stolek s taburetkou, proskl. 
skříně s posuv. dveřmi, 2x1,80 na 120 
+ proskl. nástavce, 9.500 Kč,  rychlé 
jednání sleva. Tel.: 606 175 943.
•• kuchyň + dvojdřez Asta + skříně. 
Tel.: 515 320 803.
•• postel dvoulůžko 200x180, zánov-
ní vč. lamel. roštů a pružin. matrací, 
6.000 Kč. Tel.: 731 945 491.
•• zánovní kuch. kombin. sporák zn. 
Amica, 3 r. používaný, velmi pěkný, 
8.000 Kč; židle tmavé, vínově čer-
vený polstrovaný sedák; sekačku na 
trávu se sběrným košem zn. Orion 

900 W. Tel.: 604 710 758.
•• plyn. kamna Gamat 4000, 2 r. stará, 
3 ks, cena dohodou. Tel.: 603 793 890.
•• masivní trezor, betonové stěny, 
velmi bezpečný, kódování, klíč, váha 
200 kg, 15.000 Kč, možno i stojan na 
míru. Tel.: 723 300 604.
•• za symbol. cenu starší kuchyň. lin-
ku s novou pracovní deskou a nerez. 
dřezem; sprchový kout s vaničkou i 
bateriemi, vh. na chalupu. Popř. za 
odvoz. Tel.: 721 821 900.
•• jídelní stůl s osmihran. deskou, 
prům. 1m; nerez. dvoudřez, levně, 
nutno vidět (MK). Tel.: 605 169 135, 
515 324 366.
•• kotel na dřevoplyn Atomos 32 kW. 
Tel.: 721 557 918.
•• bojler na vodu, elektrický, 120 l, 
nový, nepoužitý, 3.000 Kč. Tel.: 723 
300 604.

Elektro a elektronika
prodám
• MT Nokia 2100 v dobrém stavu, 
cena dohodou. Tel.: 608 568 313.
•• Nokia 2100 v dobrém stavu se ZL, 
cena dohodou. Tel.: 608 568 313.
•• SIM kartu Twist, 100% kredit na-
víc na 1 dobití za 200 Kč. Tel.: 731 
945 491.
•• videokameru JVC, zoom 22x, stáří 
5 let, výborný stav, 3.000 Kč. Tel.: 
732 961 567.
•• barevnou tiskárnu HP 69C + náhr. 
cartr., 1.200 Kč. Tel.: 737 311 310.
•• plochý monitor 17“ AOC 7F, max. 
rozlišení 1280x1024/60, nepoužívaný 
v orig. balení, další parametry na http:
/www.aoc-europe.com/monitors_
7f.html, 2.500 Kč, při rychlém jedná-
ní sleva. Tel.: 775 105 014.
•• pračku kombi se ždímačkou, 
mrazuvzdornou protiskluz. dlažbu na 
schody 30x30, koupelnovou skříňku 
s umyvadlem, nová; starožitný stůl + 
2 židle. Tel.: 605 776 380.
•• pračku Mini romo nerez, ždímačku 
Perla v dobrém stavu. Tel.: 546 434 281.
•• pračku Ardo na ND, přední plnění, 
1000 ot. s regulací, tř. AA, stará 4 r., 
menší závada v el. Tel.: 732 961 567.
•• automat. pračku Tatramat mini 248, 
vrch. plnění, potřeba vyměnit tlak. spí-
nač vody a membránu (oprava cca 400 
Kč), jinak funkční, nebo na ND, 300 
Kč, MK. Tel.: 723 033 622 do 16 hod.
•• 3 fáz. elektromotor 1420 ot., 3 kW, 
1 fáz. jednoúčelový 1400 ot., 200W, 
proudový chránič FI 63 A, citlivost 
0,1 A, převodka řízení na Gaz 461, 
rumunská výroba. Tel.: 605 471 368.  
•• Hifi věž na pět CD s MP3, vh. jako 
dar, výborný stav, 1 rok stará, 4.500 
Kč, spěchá. Tel.: 732 949 550.
•• pult. mrazák německé výroby 200 l, 
v dobrém, plně funkčním stavu, 2.000 
Kč. Tel.: 723 902 872 po 16.00 hod.

Vše pro děti
prodám
•• kočár, hluboký, červený, použí-
vaný jen doma, pěkný, 400 Kč. Tel.:
606 437 031.
•• oblečení na 2 letou holčičku, pod-
zim-zima, kabátek, čepici, mikiny, tri-
ka, boty. Jaro-léto na 2-3 roky, trička, 
kraťasy, sandálky. Ivančice. Tel.: 607 
890 076, 777 209 174.
•• kočár Dema, 3-komb., šedá kostka, 
nafuk. kola, pláštěnka, po 1 dítěti, vý-
borný stav, 1.000 Kč. Tel.:732 950 639.
•• kočár 4-komb., modrobílý potisk, 
600 Kč; kočár 3-komb., modrožlutá 
kostka, 800 Kč. Olbramovice. Tel.:
723 830 404.
•• kočár Knorr, fialové barvy s potis-
kem, přehaz. rukojeť, v. 75 cm, kabela 
pro panenky + kabela přes rukojeť a 
spodní košík, 900 Kč. Tel.:606 175 943.
•• látkové těhotenské kalhoty na v. 
164 cm; rychlozavinovačku a sa-
ténové peřinky do kočárku, novou 

péřovou soupravu na postýlku, cena 
dohodou. Tel.: 732 123 663.
•• kočár sport. zelenomodrá kostka 
s medvídky, jetý ale dobrý stav, 500 
Kč; odrážedlo motorka, 150 Kč. Tel.:
724 770 605.

Zvířata
prodám
•• jorkšírský teriér, štěňátka bez PP, 
pouze pejsci, odběr na Vánoce, výba-
vička, 5.500 Kč. Tel.: 723 403 186, 
608 874 038.
•• prase, vnitřňák, 24 Kč/kg. Tel.: 723 
428 899.
•• prase 35 Kč/kg, 1/2 prasete 45 
Kč/kg. Tel.: 515 334 050.
•• vykrmené prase 150 kg, 35 Kč/
kg, případně 1/2 za 45 Kč/kg. Tel.:
515336058, 737 778 268.
•• selata 25-30 kg, odběr ihned, 45 Kč/
kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• štěně briarda, bez PP, očkovaný, 
odčervený. Tel.: 739 024 028.
•• jezdecký bičík, černý, nepouží-
vaný, téměř nový, 200 Kč. Tel.: 775 
120 782. 
daruji
•• fenu boxera, vh. k dětem. Do dob-
rých podmínek. Tel.: 777 185 893.
•• psa a fenu Bígla, velmi hodní, do 
dobrých rukou. Tel.: 777 071 352.

Služby
•• Hledám výrobce studené kuchyně pro 
zásobování hospody. Tel.: 603 172 076.

•• Bankovní půjčky od 20.000 do 
75.000 Kč pro důchodce, zaměst-
nané a OSVČ. Tel.: 515 323 222, 
737 324 020.
•• Potřebujete půjčit peníze a banka 
Vám nevyšla vstříc? Nabízíme nej-
schvalovanější hotovostní půjčky 
pro důchodce, zaměstnance i OSVČ.
Tel.: 777 044 033.
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění 
oken a dveří, sítě proti hmyzu, 
lamelové dveře a laminátové pod-
lahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, 
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321, 
602 719 156. 
•• Čištění koberců, sedacích sou-
prav, židlí a všeho čalouněného, 
vyčištěním namokro. Horka Jozef, 
tel.: 737 713 696.

Různé
•• Sdružení Nezávislých Kandidátů 
- konečně něco  pro občana v Mo-
ravském Krumlově se obrací na 
všechny občany, kteří mají co říct 
a hlavně chtějí říkat a pracovat 
pro kvalitní rozvoj našeho města, 
aby kontaktovali současné zastupi-
tele z našich řad: Ing. arch. Daniela 
Kudrová, Ing. Yvona Žáková, Pavel 
Procházka, Stanislav Trefil anebo
na e-mailové adrese:
SNKmkrumlov@seznam.cz
koupím
•• levně rotoped. Tel.: 546 423 846.
prodám

•• MED. Hledáme stálé zákazníky.
Celoročně nabízíme výběrové medy
přímo od včelaře. Rodinné včelář-
ství Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice 46, telefon: 515 320 787, 
mobil: 721 169 343.
•• kvalitní přebrané brambory na 
uskladnění. Tel.: 732 562 498.
•• betlém cca 50 let starý, obrázky od 
Alše, vyřezávaný, velmi levně. Tel.:
515 336 601.
•• řeznické háky vč. konzol, nerez 
bedna na 500 kg masa, studený wap, 
masomlýnek ruční č.32, nepoužitý, 
bourací stoly nerez vč. desek z potra-
vin. plastu, dohoda. Tel.: 608 814 420.

•• novou zimní dámskou bundu zn. 
RVC, barva červeno-bílá, vel.: L, PC 
2.000, nyní 1.000 Kč. Tel.: 603 878 952.
•• březová košťata s hůlkou; kola 
3,25x16 obutá na motocykl; vál se 
sekačkou Tera Vari; dřevěný dvoják
6 příček, výška 2 m; lyže s novým vá-
záním na 12-13 let, v. 130 cm; dětské 
lyže na 5-6 let; kolo dětské, 250 Kč, 
Tel.: 515 336 601.
•• větší množství prachového, nečiš-
těného peří. Tel.: 546 452 997
•• stroj na výrobu čokoládových vají-
ček, 500 Kč, 1x použitý. Tel.: 724 345 
592 jen SMS.
•• orig. VHS Aerobic nejen pro tě-
hulky od H.Kynychové, 150 Kč. Tel.: 
602 942 849.
•• elektrická kvočna na odchov kuřat 
nebo bažantů, nová 1.500 Kč, možná 
sleva. Tel.: 603 793 890.
•• osmikotcovou králíkárnu, 500 Kč. 
Tel.: 776 322 231.
•• 2 ks starších dětských otočných 
židlí, 100 Kč/ks; nový zavírač dveří, 
300 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• montérky pro svářeče, nehořlavý 
mater., zelenošedé s červeným sed-
lem, kalhoty + kabát, na v. 182 cm, 
pas 106 cm, možno dobírkou. Tel.:
604 710 758.
•• parní čistič, souprava, 2.000 Kč; 
parní hrnec, 300 Kč. Tel.: 732 605 
525 po 16.00 hod.
•• malířskou soupravu + 2 válečky; 
vypínače + zásuvky, na automat. prač-
ku baterii, vánoční formičky. Tel.: 732 
153 409.
•• klempířské stroje: stáčečka metro-
vá, ohýbačka metrová, nůžky tabulo-
vé, cena dohodou. Tel.: 776 033 787.
•• pánské horské kolo ve velmi dobrém 
stavu a chlapecké kolo vel. 26, cena 
doh., MK. SMS na tel.: 739 076 499.
daruji
•• psací stroj Zeta, plně funkční, Ivan-
čice. Tel.: 732 284 863.

Hobby
•• Hudební skupina Darken z Osla-
van hledá řidiče s dodávkou. Info na 
tel.: 732 449 525. 
prodám
•• snowbordový komplet, prkno CaC 
155 cm, boty Flow 39, váz. Fanatic + 
vak, vše pěkné, jednou jeté, 7.000 Kč, 
spěchá. Tel.: 775 348 953.
•• loveckou brokovnici dvojhlavňo-
vou hamrlesku, ráže 16/20, 3.000 Kč. 
Tel.: 723 147 615.
•• černé 4 přezkové lyžáky, zn. Dal-
belo, č.6, dobrý stav, 500 Kč. Tel.:
603 362 848.
•• nafukovací člun + 2 vesla; ča-
sopisy pro ženy a střihy na pletení; 
časopis Motor 6 ročníků; bavlnky na 
pletení. Tel.: 732 153 409.
•• starší zachovalý dvojmístný kajak, 
barva červená, žlutá, 3.200 Kč; akor-
deon pro začátečníka, barva perleť, 32 
basů, 2.200 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• pistolové náboje 7,65 mm Brow-
ning, levně. Tel.: 602 719 156.
•• automat. aparát Olympus trip AF 
51 + 3ks filmů Agfa 36/200. Stříbrná 
barva, krásné fotky, samospoušť, té-
měř nepoužívaný, cena 890 Kč. Tel.: 
775 120 782. 
Seznámení
•• Muž s vyřešenou minulostí 182/
65/90 hledá šikovnou ženu po všech 
stránkách, ke které by se mohl případ-
ně nastěhovat. Tel.: 737 884 165.
•• Hledám ženu 45-55 let, která by mi 
poskytla ubytování a životní pohodu, 
nabízím ochranu a fin. zabezpečení, 
jsem stále vitální pracující důchodce 
s autem. Nabídky pouze SMS na tel.:
732 276 557. Nikdy není pozdě.
••Muž 31/190 silné postavy, hledá 
hodnou a milou ženu přiměřeného 
věku, která má ráda zvířata a život na 

vesnici. Tel.: 721 169 483.
•• 40-ti letý hledá dívku nebo ženu, 
která má ráda sex k občas. erot. schůz-
kám, auto mám. Tel.: 720 141 902.
•• 54 letý/171/72 a chtěl bych najít 
ženu štíhlejší postavy k přátelskému 
vztahu i více. Jsem z Ivančic. Tel.:
732 284 863.
•• Muž 39 let hledá ženu k občasným 
schůzkám, na věku a stavu nezáleží. 
SMS na tel.: 739 072 834.
•• 37/180/88 hledá hodného muže, 
který by za občasné erot. schůzky po-
mohl, pouze v autě nebo u Vás. Tel.:
775 136 810 na SMS nereaguji

Zaměstnání
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Rea-
guji i na SMS. Volejte: 777 969 55

•• Hledám číšníka, servírku na pozici 
vrchního do restaurace v Tavíko-
vicích, ubytování zajištěno, nástup 
ihned. Tel.: 723 740 397.
•• nabízím práci z domova. Tel.: 723 
249 338.
•• Hledám práci, úklid, výpomoc 
starším lidem v domácnosti v MK. 
Tel.: 604 815 997.

•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhla-
šuje konkurz na pozici KOORDI-
NÁTOR / KOORDINÁTORKA 
SERVISŮ. Požadavky: příjemné 
vystupování, organizační schop-
nosti, práce na PC (MS Word, MS 
Excel), pečlivost, pozitivní přístup. 
Nabízíme výkonové ohodnocení, 
další vzdělávání. Přihlášky zasílej-
te na adresu: TC MACH, s.r.o., U 
Mostu 590, 672 01 Mor. Krumlov, 
faxem 515 321 014 nebo e-mailem 
tcmach@tcmach.cz  Termín uzá-
věrky je 24. prosince 2005.

•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhlašuje 
konkurz na pozici OBCHODNÍK. 
Požadavky: příjemné vystupování, 
práce na PC (MS Word, MS Excel), 
pozitivní přístup. Nabízíme výko-
nové ohodnocení, další vzdělávání. 
Přihlášky zasílejte na adresu: TC 
MACH, s.r.o., U Mostu 590, 672 
01 Mor. Krumlov, faxem 515 321 
014 nebo e-mailem tcmach@tc-
mach.cz. Termín uzávěrky je 24. 
prosince 2005.

•• Společnost FERMAT CZ s.r.o. hle-
dá fakturantku ke zpracovávání vy-
stavených a došlých faktur, účtování 
bankovních výpisů. Požadujeme SŠ, 
znalost účetnictví, 5 let praxe, samo-
statnost, ovládání MS Office, uživa-
telská znalost PC, práce v programu 
Money S3. Pracoviště Neslovice. Na-
bízíme dobré platové podmínky. Tel.: 
546 418 921, 777 339 617, e-mail: 
kotolanova@fermatmachinery.com
•• Společnost FERMAT CZ s.r.o. hle-
dá asistentku finančního ředitele pro 
kontrolní činnost jednotlivých úseků 
společnosti. Požadujeme zkušenosti 
a 10-ti letou praxi, samostatnost, 
ovládání MS Office, uživatelská 
znalost PC, schopnost učit se ovlá-
dání nových programů. Pracoviště 
Neslovice. Nabízíme dobré platové 
podmínky. Tel.: 777 339 635, e-mail: 
kotolanova@fermatmachinery.com
•• Hledám do prodejny květin v Ivanči-
cích vyučenou zahradnici, příjemné vy-
stupování, solidnost. Tel.: 777 272 628.

Výzva
•• Touto cestou žádám Danielu Šou-
kalovou, aby se mi omluvila za její lži  
a výmysly a aby začala ulízet po svém 
psovi, který běhá bez náhubku volně 
po celém Sídlišti. Čechová.
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Nově otevřené kabiny 
obsadili fotbalisté

/Moravský Krumlov/ Sobotní zasněžené dopoledne patřilo na fot-
balovém hřišti Moravský Krumlov slavnostnímu otevření nově posta-
vených kabin. „Dnes jsme otevřeli nově vybudované šatny pro fotba-
listy o celkovém nákladu 2,5 milionu, z toho 1,5 milionu byla dotace ze 
státního rozpočtu a jeden milion byl z městské pokladny. Město tímto 
deklaruje podporu sportu a využití volného času hlavně dětí a mláde-
že a to nejenom výstavbou těchto šaten, ale i podporou jiných aktivit
a vybavení. Doufáme, že se nám podaří získat dotaci 6 milionů korun 
pro sport, také žádáme o dotaci kraj na opravu tribuny, takže tu vznikne 
sportovní stánek nejen Krumlova, ale i celého regionu. Dovolím si při-
pomenout, a to není jen názor můj, ale i ostatních, kteří správně říkají, 
že není problém postavit třeba šatny, ale je problém sehnat trenéry
a ocenit je. Najít ochotné lidi, kteří věnují svůj volný čas mládeži. Pře-
devším tímto problémem by se měli zabývat odpovědní lidé,“ uvedl při 
otevření kabin zastupitel MK Tomáš Třetina.

„Pro mě je vždy štěstí, když se takováto věc podaří a čím menší 
obec a menší klub, tím větší radost. Ve velkých městech si vždy poradí, 
ale na venkově se na sport velký důraz neklade, proto je to náš úkol 
- poslanců, abychom se o to postarali. Po svých zkušenostech ve sportu 
vím, že starání se o mládež je to nejdůležitější. My už umíme kanály, 
silnice, ale sport je velký problém a hodně práce. Je to náročná práce, 
zodpovědná, ke které je potřeba kvalifikace, zápal a přitom bývá ne-
doceněna. Já si těchto lidí velmi cením,“ uvedl při přestřižení pásky 
poslanec parlamentu ČR Ladislav Šustr. „V novodobé historii byl prv-
ním významným počinem v roce 1993 rekonstrukce travnatého hřiště 
a tím krumlovský fotbal šel nahoru. Takovou druhou významnou akcí 
je právě tato první etapa výstavby kabin, protože dosud jsme používali 
tenisové kabiny. Samozřejmě patří dík všem, kteří se o vybudování 
těchto kabin přičinili. Novinkou je, že od prvního ledna bude fotbalový 
klub samostatný právní subjekt a nebude spadat pod TJ,“ uvedl Arnošt
Václavek, předseda TJ Moravský Krumlov.                                /mask/ 

Moravský Krumlov má 
svého sportovce roku

/Moravský Krumlov/ Kinosál v Moravském Krumlově patřil páteční
večer všem příznivcům sportu. Vyhlašovaly se tu totiž výsledky ankety 
sportovec města Moravský Krumlov pro rok 2005. Na slavnostním 
galavečeru se představili nominovaní sportovci a pozvaní významní 
hosté. Akci uspořádal Atletický klub Moravský Krumlov se sportovní 
komisí Moravský Krumlov. Moderování se ujal zastupitel a předseda 
sportovní komise Tomáš Třetina. Nejprve byli všichni nominovaní 
představeni v krátkém videoklipu a pak jim bylo předáno dílčí ocenění 
za jejich příkladný přístup ke sportu. O kulturní rozptýlení se postaral 
dětský sbor ze Základní školy Ivančická. Poté byla předána cena za 
dlouholetý rozvoj sportu a tělovýchovy ve městě, kterou dostal Alois 
Vorel, dlouholetý fotbalový trenér. Vrcholem večera bylo slavnostní 
vyhlášení výsledků, kterého se ujal starosta města Bartoloměj Pitlach. 
Třetí místo získal atlet Denis Ceniga, na druhém místě byl oceněn fot-
balista Jiří Procházka. Metu nejvyšší, první místo získala Veronika Ho-
látková fotbalová brankářka, reprezentantka ČR, která v současnosti 
hájí branku prvoligového klubu 1.FC Sparta Brno. „S tímto oceněním 
jsem velmi spokojená a jsem velice ráda. Abych řekla pravdu, nečekala 
jsem to, jsem opravdu šťastná. Dnes budu ještě trochu oslavovat, ale 
ne moc, protože ráno jedu trénovat do Brna,“ podělila se o své dojmy 
oceněná sportovkyně Veronika Holátková.                       /mask/

Přijal jsem pozvání od pana 
Karla Zachurčoka z Moravského 
Krumlova, kterého zcela pohltila 
sběratelská vášeň ke všemu, co při-
pomíná vůni chmele a chuť piva. 
Přivítal mně ve svém království
a nabídl své kvasnicové pivo. 

Pane Zachurčoku, pivo je vý-
borné. Co Vás přivedlo k tomu, 
že si vyrábíte své pivo?

Dělat si své pivo bylo vyvr-
cholením mé sběratelské vášně, 
která začala v roce 1991, kdy mi 
kolega z práce donesl asi pětset 
pivních etiket. To byl základ mé 
sbírky. Pak jsem přijal pozvání do 
sběratelského klubu při pivovaru 
Hostan, kde jsem získal další cen-
né etikety. Dnes mám asi 80 tisíc 
etiket z celého světa. Zdaleka to 
není závratný počet, rekordma-
nem v České republice je pan 
Kozel z Ostravy, který má ve své 
sbírce asi 360 tisíc etiket.

Stěny Vašeho pokoje jsou za-
plněny spoustou jiných pivních 
relikvií. Jaké další předměty 
máte ve své sbírce?

Kromě pivních etiket mám 
v současné době 362 otvíráků, 
320 propisovaček, 239 zapalo-

vačů s pivovarskými logy, stovky 
pivních sklenic a tisíce pivních 
korunek. Nejnovějším hitem mezi
sběrateli jsou tzv. trucky, což jsou 
modely kamionů s pivovarským 
logem. Předmětů s pivní témati-
kou je celá spousta, ale kdybych 
měl sbírat vše, například pivní 
plechovky a láhve, tácky a podob-
ně, tak bych se sem asi nevešel. 

A Váš nejcennější kousek?
Kromě malosériových etiket je 

to bezesporu předválečná etiketa 
Akciového pivovaru Znojmo. 
Mezi cenné předměty patří i hra-
jící otvíráky a zapalovače v kuri-
ózních tvarech. 

Jak získáváte své nové sběra-
telské úlovky?

Především na sběratelských 
burzách. Jezdím do Maďarska, 
Německa, Rakouska, Polska a 
samozřejmě po České republice 
a na Slovensko. Na burzách vy-
měňuji i prodávám a snažím se 
získat co nejvíce novinek. Vymě-
ňujeme si zkušenosti a jsme rádi, 
když se mezi námi objeví i mladí 
sběratelé. Se zajímavou novinkou 
přišli na Slovensku v Martině, 
kde pořádají aukce piv z celého 

světa. Vyvolávací cena za láhev 
je deset korun a každý, kdo by 
o ni měl zájem, může lístečkem 
označit své přihození. Když je 
o nějaký kousek zájem, může se 
jeho cena vyšplhat až na několik 
stovek korun. V tom případě už 
nejde o pivo, ale o sběratelskou 
kuriozitu.

Vraťme se teď k Vašemu pivu. 
Povězte mi, co vlastně pijeme.

Je to kvasnicové pivo s tzv. dol-
ním kvašením plzeňského typu.
S výrobou vlastního piva jsem 
začal experimentovat před šesti 
lety. Nejde o klasické vaření piva. 
Základem všeho je mladinový 
koncentrát, který získávám u pi-
vovarského výzkumného ústavu, 
se kterým úzce spolupracuji. 
Dnes vyrobím tak 500 litrů piva 
ročně pro uspokojení chuťových 
buněk mé rodiny a přátel. 

Vím, že se svým pivem se 

účastníte i soutěží.
Ano, posledním úspěchem 

bylo první místo v soutěži degus-
tace piva domácí výroby, která se 
konala u příležitosti burzy sběra-
telů pivních etiket ve slovenském 
Martině. Ze šesti soutěžních 
vzorků piva porota dala nejvíce 
bodů tomu mému. Získal jsem 
první místo a tím pádem i skalpy 
ostatních pěti piv. 

Co Vás jako sběratele čeká 
v nejbližších dnech?

Tuto sobotu jedu na burzu do 
Břeclavi a hned v neděli pokraču-
jeme do Wieselburgu v Rakousku 
a poslední letošní burzu máme 10. 
prosince v Brně na Obilním trhu 
v budově Ombutsmana. Všichni 
nadšenci jsou vřele zváni.

Děkuji Vám za příjemný roz-
hovor a dobré pivo a přeji pevné 
zdraví a mnoho sběratelských 
úspěchů. Marek Pečer

Kde se pivo vaří …

/Region/ V minulých dnech 
dostali radnice měst a ředitelé 
DDM v regionu dopis z krajské-
ho úřadu, ve kterém byli informo-
váni o záměru převést zřizovatel-
ské pravomoci z Jihomoravského 
krajského úřadu na města. Tuto 
předběžnou informaci zaslal škol-
ský odbor krajského úřadu.

O tomto záměru bude jednat 
zastupitelstvo kraje pravděpodob-
ně v únoru příštího roku. Pokud
bude schválen, provede se samot-
ný převod na počátku školního 
roku 2006/2007, tj. září 2006. 
Po převodu DDM se plánuje 
i převod LŠU. Proč hodlá JM 
kraj jako zřizovatel převádět pří-
spěvkové organizace tipu DDM
a LŠU na města? Jak to bude 
s financemi? Případně, co se bude 
dít s těmito organizacemi pokud 
města odmítnou převzít zřizova-
telské břemeno? - jsme se infor-
movali na krajském úřadě. 

„Na obce byly zaslány nabídky 
na převzetí zřizovatelských kom-
petencí k DDM. Městu Brnu již 
před prázdninami, ostatním ob-
cím v měsíci listopadu. Naprostá 
většina těchto zařízení zajišťuje 
volnočasové aktivity pro děti a 
mládež místní a z blízkého okolí. 
Obec jako zřizovatel tedy může 
lépe posoudit místní potřeby a 
chod tohoto zařízení může ovliv-
ňovat tak, aby co nejlépe plnil 
svou úlohu v daném místě. Navíc 
celá řada těchto zařízení sídlí 
v obecních nemovitostech. Co se 
bude dít, pokud obce odmítnou 
převzít zřizovatelské kompeten-
ce a zda bude kraj obcím, které 
DDM převezmou poskytovat ně-
jaké finanční kompenzace, je
otázkou dalších jednání. V kaž-
dém případě budou o všech těchto

věcech rozhodovat samosprávné 
orgány. Převod zřizovatelských 
kompetencí k ZUŠ bylo dosud 
nabídnuto pouze městu Brnu, 
ostatním zatím ne,“ uvedl tiskový 
mluvčí JM kraje Jiří Klement.

„DDM v Miroslavi je zařízení, 
které má pro město velký význam. 
Zabezpečuje volnočasové aktivity 
pro 940 dětí. Pokud by mělo hro-
zit zrušení nebo jiná forma útlu-
mu tohoto zařízení, budu já osob-
ně v zastupitelstvu pro to, aby
se to převedlo na obec. Doufám, 
že bude určitý prostor pro jednání,
které by mělo dopadnout co nej-
lépe pro město, ale hlavně děti,“ 
uvedl starosta Miroslavi a krajský 
zastupitel Augustin Forman.

„Je pravda, že DDM pracuje 
spíše pro místní region a ne pro 
kraj. Tento proces je po organi-
zační stránce složitý a je pro nás 
zásadní, ale je to celostátní trend. 
Nic s tím nemůžeme dělat, věděli 
jsme, že to bylo v dlouhodobém 
záměru kraje. Chtěli bychom vést
jednání s městem, aby bylo DDM 
zachováno jako samostatná orga-
nizace města. Po finanční stránce 
to nebude tak zásadní výdaj pro 
městskou pokladnu, protože vět-
šinu peněz dostáváme z minister-
stva na platy, jako u jiných škol-
ských zařízení. To, co potřebujeme 
na provoz je minimum, řádově to
dělá kolem 250 tisíc ročně,“ řekla
k situaci ředitelka DDM v Morav-
ském Krumlově Ivona Žáková.

„Zatím nemáme k dispozici 
žádné konkrétní podklady, jde o 
záležitost kraje a dalších jednání. 
Ne jen já, ale i jiní nadšeni asi 
nebudou, protože to bude zásah 
do městského rozpočtu a ne zásah 
zrovna malý. Určitě nikdo nechce,
aby DDM bylo omezováno nebo

dokonce zrušeno. Jak by se pak 
mládež organizovala? Budeme mu-
set najít řešení, tato věc je v jed-
nání. Znovu podotýkám, nikdo 
nechce tuto organizaci likvidovat, 
ale udržíme ji i za cenu, že nás 
bude zatěžovat. Jedná se o mládež 
a děti a my toto zařízení budeme 
muset provozovat. Ministerstva 
i kraj na nás převádí stále více 
kompetencí. Kde na to ta města 

mají stále brát peníze? Nedivil 
bych se, kdyby po DDM a LŠU 
byly na řadě střední školy. Musím 
si také postesknout, že vždycky 
tyto nepopulární záležitosti chodí 
na obce ve volebním roce. A to se 
mi nelíbí. Kraj měl volební rok 
loni a s těmito nepopulárními zá-
ležitostmi nepřišel a teď to padlo 
na nás,“ sdělil krumloský starosta 
Bartoloměj Pitlach.            /mask/

Krajský úřad se zbavuje organizací DDM

ZŠ Oslavany děkuje
Od začátku školního roku v ZŠ Oslavany probíhala akce

„Zasaď si svůj strom“, jejímž cílem bylo oslovit jednotlivce, spolky 
a organizace nejen v Oslavanech s prosbou o spolupráci při úpravě 
areálu školy. Smyslem nebylo jen vysazení stromu, ale také pod-
poření kladného vztahu občanů Oslavan k životnímu prostředí
a vytvoření příjemného esteticky upraveného krajinného celku 
v centru Oslavan. Nově bylo vysazeno 14 stromů, katalpa, lípa, 
třešeň. ZŠ Oslavany a komise pro životní prostředí při MÚ Oslava-
ny děkuje všem zúčastněným. Mezi sponzory jsou místní občané, 
spolky, organizace a firmy, které se školou spolupracují. Vlastní vý-
sadba proběhla 12. listopadu 2005. Tady opět zaslouží poděkování
všichni, kdo v sobotu odpoledne i přes nepřízeň počasí „znovu“ na-
šli cestu ke škole a přišli „svůj“ strom vysadit.      Mgr. Petr Horák

TJ Moravský Krumlov pořádá v Rybárně na Vrabčím hájku

Silvestr 2005
od 20.00 hodin, hraje: STONE vstupné: 100 Kč

Občerstvení zajištěno. Vstupenky zakoupíte:
p. Krška Petr -TIP Sport, p.Böhm Jaroslav - hřiště.

TJ Moravský Krumlov pořádá v sobotu 17.12.
tradiční vánoční turnaj v malé kopané 

„Vánoční kapr“
začátek v 9.00 hod. na pískovém hřišti TJ Moravský Krumlov 

(Střelnice), sraz účastníků v 8.30 hod., startovné 350 Kč
za mužstvo, bližší informace Tipsport (p. Krška).

foto: mask

Porota udělila v Martině Karlu Zachurčokovi první místo 


