
/Region/ Od počátku roku 
přibyla všem obcím nová zátěž, 
která jim ukládá za povinnost, že 
kromě úřední desky budou muset 
mít i elektronickou vývěsku.

Ta má lidem poskytovat stejné 
informace jako klasická úřední 
deska. Problémem především ma-
lých obcí ale je, že dosud nemají 
vlastní webové stránky, na které by
elektronickou vývěsku umístily.

Se zapojováním stále většího 
množství výpočetní techniky a in-
ternetu do našich životů se zvyšu-
je jejich význam. Dávají nám stále 
větší možnosti vyřizovat úřední 
věci v klidu a pohodlí domova.

Po elektronické podatelně je 
tak další povinností obcí vytvořit 
elektronickou úřední desku. To 
je především zátěž pro radnice 
v menších obcích. Lidé ale už ne-
budou muset na náves, aby se do-
zvěděli novinky z radnice. Vývěs-
ky bude kontrolovat krajský úřad.

„Obce mají od 1. ledna 2006 
povinnost zajistit nepřetržitý ve-
řejný přístup k úřední desce a za-
jistit zveřejňování obsahu úřední 
desky na internetu. Krajský úřad  
na tuto skutečnost upozorňoval 
zejména tajemníky obcí v rámci 
pravidelných porad. Krajský úřad 
sám neplánuje provozovat úřední 
desku se vzdáleným přístupem 
pro obce, které tuto povinnost 
nesplní. Možným řešením je uza-
vření veřejnoprávní smlouvy na 
poskytování této služby s obcí 
s rozšířenou působností. Pokud 
nebude smlouva uzavřena a obec 
nesplní tuto povinnost, zasáhne 
krajský úřad podle zákona o ob-
cích. To znamená rozhodne o pře-
nosu působnosti na pověřený 
obecní úřad v daném správním 
obvodu,“ sdělil za krajský úřad 
jeho tiskoví mluvčí Jiří Klement. 

„My jsme dali elektronickou 
úřední desku na naši webovou 

stránku. Zatím tam máme dvě 
vyhlášky a termíny zastupitelstev. 
Se stránkami nám pomohla naše 
základní škola, takže jsme s tím 
neměli větší problémy. Samotné 
stránky jsme zprovoznili v polo-
vině minulého roku a v prosinci 
jsme jen dodělali elektronickou 
úřední desku. Máme to hotové a 
to je pro nás důležité,“ uvedl sta-
rosta Višňového Jan Daniel. 

„Elektronickou úřední desku 
zatím nemáme, celá záležitost 
je v řešení. Dělá nám ji soukro-
má fi rma. Rozhodli jsme se pro 
vlastní www stránky, kam desku
umístíme, stejně by nám to za-
darmo nikdo neudělal. Takto 
budeme mít svoje vlastní stránky
a budeme mít klid,“ uvedla sta-
rostka Kadova Marie Vodičková. 

„Máme na zřízení jednoho člo-
věka a vlastní stránky. Je s tím ale 
problém, hlavně s doplňováním 
dokumentů, nefunguje to, jak by 
mělo. Proto uvažujeme o úřední ta-
buli, kterou „pověsíme“ na portál 
Naše Morava. Tam máme vlastní 
prostor už několik let. Doplňová-
ní je tam rychlé, jednoduché a sa-
moobslužné. Všem občanům jsme 
toto opatření sdělili. Až se zlepší 
naše stránky, elektronickou úřed-
ní desku dáme tam,“ sdělil sta-
rosta Olbramovic Lubomír Čech.

Samozřejmě, že vlastní we-
bové stránky jsou lepší, protože 

se na nich obec může navíc plně 
prezentovat, než si jen prona-
jmout například u města s roz-
šířenou působností dílčí prostor. 
Další možností je i využití strá-
nek mikroregionu, jehož je obec 
členem. V některých vesnicích 
nejsou problémem jen fi nance, 

ale i možnosti a znalosti obsluhy 
počítačů a internetu. Většina obcí 
ale zákonnou povinnost splnila. 

Za úvahu v neposlední řadě 
také stojí, zda budou veřejností 
elektronické vývěsky využívány. 
Doufejme, že v hojnější míře, než 
elektronické podatelny.     /mask/
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Muž se propadl do podzemí
/Moravský Krumlov/ Štěstí v neštěstí měl minulý pátek mladý 

muž, který šel po chodníku na náměstí T. G. Masaryka v Moravském 
Krumlově. V místech autobusových zastávek jsou na chodníku před  
domy plechem zakryté štoly na uhlí, které se již nepoužívají. Do jedné 
z těchto štol před lékárnou o hloubce více jak 2 metry se propadl 23 letý 
muž. I když podle městské policie nedošlo k jeho vážnému zranění,
mladý muž vyhledal lékařské ošetření. Poškozený kryt jámy byl urych-
leně vyztužen a svařen. Celou situaci komentoval starosta města s tím, 
že se radnice bude muset na tyto pozůstatky minulosti zaměřit.   /mask/

Regiontour v Brně narušil 
atentátník s bombou

/Brno/ Průběh tradičního mezinárodního veletrhu turistických mož-
ností v regionech Regiontour, jehož 15. ročník byl slavnostně zahájen 
ve čtvrtek 12. ledna, narušil anonymní atentátník. Stalo se tak kolem 
poledne, tedy krátce po zahájení. Atentátník, který vyhrožoval bombou,
docílil toho, že hosté celého pavilonu V byli evakuováni, na stáncích 
mohli zůstat jen pořadatelé. Přitom svým rozsahem i počtem 1200 
vystavujících subjektů je letošní účast v dosavadní historii veletrhů 
rekordní a svým zaměřením i největší ve střední Evropě. Na letošním 
veletrhu s podtitulem „doma je doma“ se jednotlivá města a regiony 
přetahovaly a nabízely své turistické možnosti. Bombová výhrůžka
a přerušení úvodního dne bylo velkou nepříjemností nejen pro organizá-
tory a pořadatele, ale především pro návštěvníky, kteří museli prostory
pavilonu V ve strachu a nejistotě opustit.                                    /mask/

Budou se používat elektronické vývěsky ?
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PŘÍMO OD MAJITELE, BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ

Za zámek dají sto milionů
/Oslavany/ Mimořádné zastupitelstvo města Oslavan, které se konalo

koncem roku 2005, projednávalo a schvalovalo poslední krok, který 
má vést k prodeji oslavanského zámku. V tomto okamžiku se jedná
o pronájem na základě smlouvy mezi městem a společností G&C Pa-
cifi c, a.s. na dobu pěti let, to znamená do ledna 2011. Na jejím základě 
je fi rma povinna platit nájem ve výši 750 tisíc korun měsíčně a to vždy
k 15. dni běžného měsíce, kdy budou tyto peníze připsány na účet měs-
ta. Poté je fi rma oprávněna dle schválení zastupitelstva zámek odkoupit 
a to za podmínky, že po celou dobu nájemního vztahu bude dodržena 
nájemní smlouva a následně městu bude zaplacena zbývající částka do 
100 milionů tj. 52 752 000 korun. Pokud budou splněny tyto podmínky,
může dojít k realizaci kupní smlouvy. Město také schválilo smlouvu
o budoucím zřízení věcných břemen a to k setrvání expozic Hornictví
a Energetiky a expozice Historické hasičské techniky.

„K výstavám bylo přistoupeno tak, že bylo vymíněno městem jejich 
zachování v prostorách zámku jako věcná břemena budoucímu majiteli 
zámku. Stejně tak i užití některých prostor zámku, které se využívají 
při kulturních příležitostech jako je pouť nebo historické slavnosti
a podobně. Všechny tyto záležitosti jsou shrnuty v jednom dokumentu. 
Nájemce je oprávněn na základě smlouvy odkoupit předmět nájmu. 
Zda tomu tak bude, ukáže čas,“ doplnil místostarosta Miloš Musil. 
Zastupitelé dokument odsouhlasili jednohlasně, takže Oslavanům 
zůstane kulturně společenské centrum a zároveň získá významné
fi nanční prostředky pro rozvoj města.                                             /jak/

Rozhodli spor o parkování 
 

/Oslavany/ Město již několik let realizuje výstavbu parkovacích 
míst a to i na sídlišti v Sadě. To bylo postaveno na počátku šedesátých 
let a nemělo žádné parkovací plochy. Nyní stojí již tři parkoviště a na
ně bude navazovat další na ulici Moravská. S překvapivou reakcí 
obyvatel se však setkalo vedení radnice, jenž stálo před téměř neřeši-
telnou situací. „Původně bylo parkoviště plánováno se šikmým stáním 
po jedné straně. Tento záměr ale narazil na nevoli ze strany občanů 
jedné strany ulice, kteří nesouhlasili s jeho výstavbou a požadovali, 
aby bylo přesunuto na protější stranu silnice směrem k hotelu. Ovšem 
i občané z této strany vyjádřili nesouhlas a dožadovali se toho, aby 
zůstalo u původního plánu zbudovat parkoviště na protější straně s tím, 
že jim budou vadit zplodiny ze startujících automobilů, hluk, prach
a šikmé stání bude zasahovat příliš pod okna,“ objasnil situaci starosta 
Vít Aldorf. Jak dále dodal: „Situaci jsme vyřešili poměrně jednoduše, 
a to tak, že parkoviště budou na obou stranách. Parkovací místa budou 
demokraticky rozdělena s tím, že půjde o parkování podélné. Ulice tak 
získá dostatek parkovacích míst a za hranou parkoviště bude osazen 
chodník. Další parkoviště se bude stavět před mateřskou školou na ulici
Havířské. Zde rodiče velmi problematicky zastavují na komunikaci 
v zátočině nebo u potoka. S problémy se do školky dostává i zásobování.
Nové parkoviště bude řešeno s kolmým stáním přímo před vchodem 
do budovy s malou příjezdovou komunikací. Náklady obou akcí budou
kolem 2 milionů korun a jsou zapracovány do letošního rozpočtu.“  /jak/

ilustrační foto: mask
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MĚSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV
UPOZORŇUJE OBČANY NA ZMĚNU

TELEFONICKÉHO SPOJENÍ

/Miroslav, Moravský Krumlov/ 
Díky novým opatřením minister-
stva zdravotnictví, potažmo jeho  
ministra Ratha, budeme jezdit 
s lékařskými předpisy možná až 
do Brna nebo Znojma. Důvodem 
je snížení obchodní marže léků.

„Ministr Rath lže!“ Nápisy 
tohoto typu byly a jsou k vidění
v mnoha českých lékárnách. Proč
je tomu tak, se nám pokusil vy-
světlit Mgr. Tomáš Striegler, lé-
kárník z Moravského Krumlova.

„Pokusím se vysvětlit, jaká je
situace. Začnu od tolik zmiňova-
ného slibu občanům, že se sníží
doplatky na léky ze 32 na 29%.
Pomineme-li fakt, že lékárna sa-
mozřejmě na lécích 32% ne-
vydělává, ale dělí se o přirážku 
s distributorem, platí daň z při-
dané hodnoty a snižuje doplatky. 
Zaměříme-li se pouze na to, jak 
pacient ušetří, zjistíme, že nám 
pan ministr předkládá pouze „A“, 
ale zapomíná na „B“. Tím je to, 
že zároveň se sníženou marží se 
snížila i úhrada pojišťovny u řady 
léků například na tlak, cukrovku, 
prostatu atd. Takže pacient na 
léky doplácí mnohdy více, než 
byl zvyklý. Druhý důvod, proč 
se může více doplácet, je, že 
lékárny dříve snižovaly doplatky
u dražších léků, ale sníženou mar-

ží o 3% už lékárny nemají peníze, 
aby vycházely pacientům vstříc. 
Pan ministr má v plánu marži 
ještě jednou plošně o 3% snížit. 
Jsme přesvědčeni, že to povede 
k likvidaci velké části lékáren, 
hlavně na vesnicích. Sníží se tedy 
dostupnost lékárenské péče a do-
platí na to především lidé starší, 
kteří nemají možnost dopravy do 
větších měst,“ objasnil lékárník 
Mgr. Tomáš Striegler.

Podobný názor má na tuto zále-
žitost i lékárnice Hana Bauerová 
z Miroslavi. „Záchranou pro malé 
a venkovské lékárny je návrh lé-

kárnické komory na regresivní 
marži, to znamená, čím je lék 
dražší, tím bude nižší přirážka.
Přibližně 20% na Paralen za 8 ko-
run, ale méně procent na injek-
cích za 40 tisíc. Je potřeba si uvě-
domit, že nemocniční lékárny mají 
zcela jiný rozměr než venkov-
ské lékárny. Navíc platby od VZP 
jsou v prodlení 60 až 90 dní se 
splatností faktur do 20 dní. Marže 
se snížila z 32 na 29% z toho 5% 
je DPH na léky, marže distributo-
rů je 8%. Ze zbytku musím pokrýt 
náklady na provoz lékárny s platy 
odborných pracovních sil,“ sděli-

la svůj názor Hana Bauerová. 
Jak dodala dále: „Ze současné 

situace jsem velmi unavená a ot-
rávená. V médiích se dává velký 
prostor ministrovi zdravotnictví, 
který vědomě lže. Z těchto dů-
vodů jsme neustále ve stávkové 
pohotovosti, tentokrát již prav-
děpodobně zavřeme a nepůjde
o stávku výstražnou.“

Celkovou situaci také kompli-
kovalo nedostatečné informování 
lékárníků na začátku roku. Tím 
se stalo, že v pondělí 2. ledna 
bylo ve většině lékáren zavřeno, 
protože se přeceňovaly léky. Byl 
to zkrátka chaos, protože ještě 
nevyšel ceníkový výměr, na což 
doplatili především pacienti.

„Myslím si, že o chování pana 
ministra vypovídá to, že proti 
sobě ve velmi krátké době poštval 
desetitisíce lidí, a že praktičtí lé-
kaři, pediatři, zubaři a lékárníci 
vyhlásili stávkovou pohotovost 
pro případ, že se situace nezmění. 
Proto bych všechny rád touto for-
mou požádal, a vím, že podobný 
názor má většina lékárníků i lé-
kařů nejen v našem okrese, o trpě-
livost a shovívavost. Věřte, že 
to není pro nikoho z nás, ani vás
lehké období. Pamatujte, ,,Pan 
ministr má lidi Rath (čti rád),“ 
dodal Tomáš Striegler.       /mask/

Bojují lékárníci s ministerstvem o přežití ?

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

/Oslavany/ Koncem loňského 
roku se rozběhly přípravné práce 
na realizaci rekonstrukce silnice 
tvořící průtah městem Oslavany. 
Ty byly v současnosti zintenziv-
něny. Stavba byla vytýčena a za-
počalo navážení materiálu. 

V polovině ledna by mělo dojít 
k překopu řeky, aby mohly být ulo-
ženy chráničky pro všechny sítě, 
které povedou přes řeku. Ukon-
čení pokládky vedení sítí musí být
provedeno v lednu, protože stav-

bu by v jarních měsících mohlo 
ohrozit zvýšení hladiny řeky a 
tvoření ledových ker.

Jako první budou na stavbě 
řešeny pilíře nového mostu a to  
na obou stranách řeky. „Co se 
týká uzavírek mostu, byli jsme ze
strany dodavatelské fi rmy ubez-
pečeni, že v průběhu stavby by 
nemělo dojít k výraznějšímu ome-
zení provozu po starém mostě, 
vyjma období, kdy se bude pro-
vádět přeložka transformátoru 

na oslavanské straně a výstavby 
pilířů s opěrnými zdmi, což je 
naplánováno na duben. V této 
době bude most průjezdný jen 
v jednom jízdním pruhu a provoz 
bude řízen semafory. Starý most 
by měl být odstraněn teprve až 
bude stát most nový, což by 
mělo být zhruba za rok touto 
dobou. S tím souvisí i navazující 
komunikace,“ vysvětlil starosta 
Oslavan Vít Aldorf.

Výstavbou mostu vezmou za
své i topoly na břehu řeky, které 
tvoří dominantu města. Ty budou 
pokáceny dodavatelskou fi rmou. 
Co s kmeny topolů rozhodne  
správce toku Povodí Moravy.

Velký problém se dá očekávat 
při překopu řeky Oslavy. Již v mi-
nulosti se při výkopových pracích 
našla munice z druhé světové 
války. Pyrotechnici tehdy munici 
zlikvidovali. Vzhledem k tomu, 
že údajně na konci války byla vy-
sypána nepoužitá munice z mostu 
do řeky, mohlo by dojít k většímu 
nálezu. Proto po celou dobu 
trvání výkopových prací bude 
přítomen pyrotechnik pro případ 
nálezu nevybuchlé munice.

Na tuto první etapu výstavby 
bude navazovat druhá, která se 
v současnosti projektuje. Jde o 
úsek od autobusového nádraží po 
křižovatku na Novou Ves.     /jak/

Předpokládají nález nevybuchlé munice

Pozor na platnost dokladů
/Moravský Krumlov/ S příchodem nového roku se některé věci 

mění. Jednou z těchto záležitostí je také platnost dokladů. Je třeba si 
uvědomit, že doklady mají platnost omezenou, nebo s nimi nemůžeme 
nakládat tak, jak v roce minulém. Jednou z těchto změn je fakt, že 
do zemí EU nemůžeme vycestovat s OP, který nemá strojově čitelný 
kód. U občanských průkazů všeobecně platí, že těm, co nemají stro-
jově čitelný kód, končí platnost podle doby vydání dokladu. Občanky 
vydané do konce r. 1996 končí v roce 2006, vydané do r. 1998 do kon-
ce r. 2007 a vydané do r. 2003 do r. 2008. Řidičské průkazy, které byly 
vydány do 30. června 1964, byla jejich platnost do roku 2005. Dále 
řidičáky vydané do roku 1993 si musí jejich majitelé vyměnit do konce 
roku 2007, vydané do roku 2000 platí do roku 2010 a vydaným do 30 
dubna 2004 končí platnost v roce 2013. Pokud neučiníte výměnu do 
termínu, řidičský průkaz pozbývá platnosti. Pasy pro cestování v rámci 
EU platí, pokud jim neskončila platnost uvedená na datové stránce 
s tím, že od září letošního roku se budou vydávat pasy nové, které
již budou mít nové biometrické a ochranné znaky.                      /mask/

Komplikují odvoz stromků  
/Moravský Krumlov/ Likvidaci vánočních stromků v Moravském 

Krumlově se již léta věnuje Technická a zahradní správa města. Sa-
motný svoz ale značnou měrou komplikují sami občané. „Už 31 let 
likvidujeme vánoční stromky, už 31 let dáváme ve známost rozhlasem 
i tiskem, aby se stromky dávaly vedle stanovišť popelnic. Nacházíme 
je ale zapíchnuté ve sněhu pod okny a málokdo je dá na jednu hromadu 
vedle popelnic. Většina je vyhodí tak, jak jim vypadne z ruky a víc se
o něj nestará, nebo vrazí vánoční dvoumetrový smrk do kontejneru. 
Pak už se tam nedá nic dát,“ komentoval situaci ředitel TaZS Jiří Kubík.
„Stromky dále zpracováváme a nepřijdou nazmar. Po svozu je štěp-
kujeme a pálíme v kotelně, čímž šetříme na energií, a to děláme již 
devátou sezonu,“ doplnil Jiří Kubík.                                            /mask/

Zdraží likvidace odpadů
/Moravský Krumlov, Miroslav/ Zdražování je vždy nepopulární. 

Jak je na tom s cenami sever Znojemska ve službách pro obyvatele, 
jsme zjišťovali ve dvou městech.

„Naši zastupitelé přistoupili k zdražení cen za svoz odpadu z toho 
důvodu, že došlo ke zvýšení nákladů za uložení odpadu v roce 2005.
Po veškerých výpočtech a kalkulacích jsme byli nuceni přistoupit k to-
muto kroku. Cena se navýšila o 15 korun na osobu ročně. Měli jsme 
dříve 385 korun a nově jde o částku 400 korun. Je to stanoveno tak, 
aby na to město příliš nedoplácelo. Přitom původně bylo navrženo 410 
korun, ale zastupitelstvem prošel protinávrh na 400 Kč,“ uvedl starosta 
Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach.

Podle jeho názoru byl tento krok potřeba. „V případě, že bychom 
zůstali na starých cenách, město by příliš doplácelo. Při současných
cenách si to dovolit nemůžeme. Nejsme ale na horní hranici oproti 
jiným městům. V kraji se pohybujeme na spodní hranici. Podle mě 
každý, kdo odpad vyprodukuje, by měl za něj zaplatit. Můj názor 
od samého prvopočátku je takový, že jsme se zachovali k občanům 
korektně a snažíme se je co nejméně zatěžovat. Je na druhou stranu 
pravda, že je několik neplatičů, po kterých se peníze vymáhají zatím 
podle správního řádu,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.

V Miroslavi je situace odlišná. „Likvidace odpadu u nás je jednou 
z priorit jako ochrana životního prostředí. Nejdůležitější věcí, která ob-
čany zajímá, je svoz komunálního odpadu, za což se v Miroslavi platí 
340 korun na osobu za rok. Dle rozhodnutí zastupitelů tato cena zůstala 
stejná i pro letošní rok. Od platby jsou osvobozeny ty osoby, které se 
dlouhodobě nezdržují ve městě a to na základě čestného prohlášení,“ 
objasnil situaci v Miroslavi místostarosta Roman Volf.

Jak doplnil: „I cena vodného zůstává stejná. A to 15,75 Kč za vodné
a stočné 10,71 Kč, což je celkem zhruba necelých 27 korun. Tato platba 
pro občany je jedna z nejnižších v okolí, a to v důsledku toho, že pro-
vozovatelem vodovodu je samo město. Přitom to není na úkor inves-
tic, například v loňském roce bylo instalováno zařízení, které přesně 
dávkuje chlor do vody, investovaly se peníze do nového vodovodního
i kanalizačního řadu. Naším cílem je vodovod ve městě zokruhovat, 
aby v případě poruchy se nemusela vypínat velká část města, ale
jen jedna ulice,“ dále upřesnil místostarosta.                               /mask/

Nový dopravní systém
/Oslavany/ Koncem loňského roku proběhlo jednání mezi Jihomo-

ravským krajem, společností Kordis a 22 obcemi Rosicka a Ivančicka
o zavedení integrovaného dopravního systému v této oblasti. Tato sku-
tečnost se týká i Oslavan. Předpoklad zavedení systému do praxe je plá-
nován k 1. červenci. V současnosti probíhají jednání s návrhy tarifního 
systému. V rámci IDS bude cena jízdného určována dle počtu ujetých 
tarifních zón a jízdenka bude omezena časem. Nové návrhy jízdních 
řádů jsou koncipovány tak, že v podstatě ve všední den každou hodinu 
a o víkendu každou druhou hodinu bude spojení s Brnem. Mimo návrh 
tarifního systému se jedná i o to, jak se bude připomínkovat návrh ce-
níků, který by se neměl příliš lišit od stávajícího autobusového tarifu. 
Co se týče jednorázového jízdného, mělo by být mírně nižší. Jízdenky 
budou platné i město Brno. Zastupitelé Oslavan v současnosti studují 
nové návrhy jízdních řádů, aby materiál připomínkovali do poloviny 
ledna. Poté bude s jízdními řády seznámena i veřejnost. „Města se 
dotýká i ekonomická část věci z toho důvodu, že bude muset na tento 
dopravní systém přispívat. V tomto okamžiku je představa jihomorav-
ského kraje 50 korun na občana ročně. Nejsou to malé peníze a pokud 
je město Oslavany zaplatí, bude jistě tato otázka ještě předmětem dis-
kuzí a pohlídání si výběrového řízení na výběr dopravce, který bude 
dopravní systém provozovat. Pohlídáme si ekonomiku, aby vložené 
peníze nepřišly vniveč,“ uvedl starosta Oslavan Vít Aldorf.           /jak/

PODNIKATELÉ,
využijte výhodných cen

inzertních ploch v Zrcadle
k prezentaci Vašich služeb !!!

ZRCADLO - VIDITELNÝ
ODRAZ VAŠÍ INZERCE

foto: mask

foto: MěÚ Oslavany

pracovníky SŠ/VŠ strojního zaměření do úseku
technické přípravy výroby a do konstrukce.

Znalost NJ a praxe vítána.

tel.: 515 262 019, e-mail: info@haasprofile.cz

Pevná linka: 515 322 634
Mobilní linka: 724 28 28 35

Linka 156 je zrušena

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice
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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

Co si vlastně můžeme před-
stavit pod pojmem Mikroregion 
Ivančicko? Nechť mi mnozí 
prominou, budu-li jim na úvod 
prezentovat dobře známá fakta. 
Vybaví-li se Vám například jen 
vlajka, vyvěšená na budovách 
některých městských úřadů v naší 
oblasti nesoucí barvy - zelená, 
modrá, žlutá se symboly „ivančic-
kých“ korbelů a čtyřcípých hvězd, 
vězte, že jste na správné cestě.

Mikroregion byl založen již 
na podzim roku 2003 a tvoří jej
obce Ivančice, Oslavany, Dolní 
Kounice, Čučice, Hlína, Ketko-
vice, Mělčany, Moravské Bráni-
ce, Neslovice, Nová Ves a Nové 
Bránice. Na území o rozloze 
14 050 ha k 1.1. 2005 žilo cel-
kem 21 510 obyvatel. Jedná se 
o dobrovolný svazek obcí, který 
dlouhodobě usiluje o společné 
řešení problémů, prosazuje spo-

lečný postup k dosažení záměrů
a zajišťuje propojení aktivit obcí 
v územně uceleném prostoru.

Po vstupu naší země do EU jde 
o to, aby především i malé obce 
byly schopny plně zajistit vypra-
cování takových programů, které 
by mohly být podkladem pro pos-
kytnutí prostředků ze strukturál-
ních fondů. Významné období nás
čeká v letech 2007 - 13, kdy bude
možno získat nejvyšší objem pro-
středků na projekty různých priorit.

Mezi nejdůležitější předmět čin-
nosti svazku bude i nadále patřit 
koordinace významných inves-
tičních akcí, územních plánů, sla-
ďování zájmů a činností místních 
samospráv, ochrana a zlepšování 
životního prostředí, kulturních 
památek, podpora společenského 
života, tradic, školství, zdravot-
nictví, sportu, zájmových aktivit, 
podnikání a rozvoj informační 

společnosti. Mikroregion podpo-
ruje také rozvoj turistiky a usiluje 
o zvyšování atraktivity svého úze-
mí z hlediska cestovního ruchu. 

Financování investičních akcí 
je realizováno z dotací a částečně 
z vlastních zdrojů, které jsou tvo-
řeny členskými příspěvky, které 
činí 10 Kč za obyvatele trvale 
žijícího v Mikroregionu na rok.

Konec roku je vhodnou příle-
žitostí pro stručnou rekapitulaci 
naší činnosti. Obec Čučice usku-
tečnila v měsíci červnu zájezd do 
družebního regionu Azay le Brule 
ve Francii za účasti pozvaných 
zástupců Mikroregionu Ivančicko, 
města Ivančice a Dolní Kounice. 
Vyvrcholením zájezdu byl společ-
ný kulturní program, kdy ve fran-
couzské obci byly uspořádány tra-
diční moravské hody. Zanedlouho 
následoval studijní pobyt dětí ve 
zmíněném partnerském mikrore-
gionu. Spolupráce se bude nadále 
rozvíjet i v příštím roce v rámci 
společného projektu, s největší 
pravděpodobností v Africe.

Získány byly dotace na ozna-
čení členských obcí Mikroregi-
onu informační cedule a značení 
cyklotrasy „Templářská“, prochá-
zející Mikroregionem. Slavnostní 
otevření cyklotrasy se uskutečnilo 
koncem září. Co se týká označení 
informačními cedulemi, projekt 
je rozpracován a v nejbližší době 
bude realizováno umístění těchto 
značek na příjezdových trasách 
ve všech 11 členských obcích.

Investováno bylo do prezen-
tační techniky projektor, note-
book. Všechny členské obce mají 
nyní možnost využívat tuto tech-
niku jako multimediální dopl-
něk při konání kulturních, spo-

lečenských a obdobných akcí, 
školení, přednášky. Mezi řadou 
uskutečněných akcí jmenujme 
alespoň Oslavy 60. výročí osvo-
bození města Ivančice.

V létě bylo započato se zavá-
děním bezdrátového internetu, 
provoz byl již plně zahájen v Ču-
čicích a Nové Vsi. Významným 
okamžikem pro rozšíření bezdrá-
tového internetu v regionu bude 
dostavění rozhledny Vladimíra 
Menšíka na Hlíně. Mikroregion 
zakoupil licence překladače PC
Translator za účelem jejich po-
skytnutí základním školám v Dol-
ních Kounicích a Ivančicích.

Na poli propagace nemohu 
opomenout již 2. ročník vydání 
kalendáře Mikroregionu Ivančic-
ko, který svým atraktivním zpra-
cováním prezentuje krásy všech 
členských obcí a v letošním roce 
nově přináší i kalendárium a pře-
hled veškerých nejvýznamnějších 
kulturních akcí v naší oblasti. Ka-
lendář 2006 je nyní distribuován 
ve všech členských obcích.

Na závěr ročního bilancování 
by se hodilo podívat se na hodno-
cení našeho mikroregionu v rámci 
Jihomoravského kraje. K hod-
nocení se používá 17 ukazatelů. 
Mikroregion Ivančicko se umístil 
na třetím místě se 7 body z 10-ti 
možných. Mikroregion Ivančicko 
i v roce 2006 bude vynakládat
maximální úsilí pro to, abychom 
realizovali zajímavé projekty, kte-
ré přispějí k rozvoji a lepšímu ži-
votu ve všech 11 členských obcích 
a zaměří se i na navazování spolu-
práce se sousedními mikroregiony 
pro řešení společných témat. 

Ing. Bohumil Smutný,
tajemník Mikroregionu Ivančicko

Mikroregion Ivančicko v roce 2005 Učni dostali nové dílny
/Moravský Krumlov/ Páteční dopoledne 6. ledna bylo v Morav-

ském Krumlově - Polánce ve znamení slavnostního otevření nově 
vybudovaných truhlářských dílen v areálu SOŠ a SOU Zemědělského. 
Po přestřižení pásky radním jihomoravského kraje Milošem Šifaldou 
a ředitelem školy Jiřím Psotou si všichni pozvaní hosté prohlédli nová 
pracoviště pro truhláře, ale i umělecké kováře a automechaniky.

„Jsme jedna z největších a polyfunkčních škol tohoto typu a jsme 
oceňováni pro vysokou úroveň vzdělání. I naši truhláři se tradičně 
umisťují na předních místech soutěží učňů v odborných dovednostech. 
Proto si zaslouží nové pracovní prostory,“ sdělil ředitel školy Jiří Psota.
Otevření truhlářských dílen bylo zároveň spjato s dnem otevřených 
dveří pro žáky základních škol a rodičovskou veřejnost. „Jsem ráda, 
že se mohu zúčastnit tohoto slavnostního otevření nově zrekonstruova-
ného areálu dílen, který bude sloužit k odbornému rozvoji žáků střední 
odborné školy našeho města. Každoročně se zúčastňuji slavnostního 
vyřazení žáků a studentů, kteří ukončili své studium. Věřte, že to jsou 
okamžiky, kdy si plně uvědomuji existenční důležitost SOŠ a SOU 
v našem městě,“ sdělila místostarostka Marie Valachová.           /mask/

Tříkrálová sbírka úspěšná

/Miroslav/ V průběhu soboty a neděle se v Miroslavi tradičně usku-
tečnila třikrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Znojmo. Dvě 
tříčlenné skupiny typicky ozdobené papírovými korunami tak obcházely
domácnosti ve městě. „Chodím na tříkrálovou sbírku se synem Mar-
tinem a Jirkou Konečným, který je můj synovec,“ uvedl Antonín Ko-
nečný, jeden z králů, který akci v Miroslavi zajišťuje každoročně. Jak 
dále doplnil: „Víme a všem to sdělujeme, že výtěžek sbírky je určen 
pro postižené děti a matky v tísni. Děláme to z dobré vůle pro všechny, 
kteří potřebují pomoc pod záštitou charity. Dáváme tak možnost všem 
lidem, aby obdarovali i třeba jen malou, nebo i velkou částkou ty, kdo 
to opravdu potřebují. Musím říci, že ve valné většině je přístup občanů 
velmi vstřícný. Někteří nás překvapili a dali i velkou částku. Setkali 
jsme se také s vysvětlením, že nemají hotovost a používají jen platební 
karty.“ Z výtěžku sbírky Oblastní charita Znojmo bude realizovat pří-
stavbu Domova pro matky v tísni Znojmě - Hradišti a denní stacionář 
sv. Damiána. V letošním roce na Znojemsku chodilo 248 třikrálových 
skupinek, které přes víkend koledovaly ve 118 obcích. Zřejmě nejlepší 
to měli tři králové v Trstěnicích, kde jezdili na koních. Těm se loni 
podařilo vykoledovat téměř 15 tisíc korun.                                  /mask/

Další rok je nenávratně pryč
/Region/ Jaký vlastně byl uplynulý rok? Tak na tuto otázku bychom 

dostali asi hodně individuálních odpovědí. Pro někoho byl šťastný
a veselý z důvodu sňatku nebo narození nového člena rodiny. Pro jiné-
ho mohl být smutný ztrátou svého nejbližšího. I po profesní stránce je 
tu velká různorodost. Jeden byl povýšen a dostal přidáno, jiný o práci 
přišel. Pokud jsme již u ekonomiky, tak odborníci na toto odvětví se 
shodují v tom, že uplynulý rok byl nejúspěšnější v novodobé historii. 

Z hlediska našeho regionu nebyl rok 2005 nějak zásadně převratný. 
Pravdou je, že některým zastupitelům zamotala hlavu novela zákona 
o střetu zájmů. Vinaři se také dočkali ne příliš lichotivých změn. Byly 
dokončeny některé významné a dlouhodobé, ale i menší investiční 
akce. Například rekultivace skládky Lerch v Moravském Krumlově, 
nebo rekonstrukce fotbalových kabin. V Miroslavi otevřeli silniční 
průtah městem a také odbahnili rybník v Rénách, Višňové má nový 
kruhový objezd a zahájilo stavbu turistické ubytovny. V Oslavanech 
se pustili do nového náměstí a výstavby bytových domů, zahájila se 
výstavba silničního průtahu městem, vybudoval se spojovací koridor 
mezi budovami ZŠ s venkovní přístavbou. V Ivančicích opravili místní 
komunikace, zrekonstruovali část kanalizace, opravili městský rozhlas 
a veřejné osvětlení, pro mladé vybudovali skatepark. Radní v Horních 
Dunajovicích již předali nové byty, občané v Dobřínsku a Dolních 
Dubňanech dostali nová sportoviště. Pro nejmenší postavili prolézačky 
například v Olbramovicích. V Moravském Krumlově mají od loňské-
ho roku národní přírodní rezervaci Krumlovsko-rokytenské slepence. 
Zaznamenali jsme například i dynamický rozvoj mikroregionu Morav-
skokrumlovsko. Akcí, které se zrealizovalo, bylo samozřejmě více a ne 
všechny můžeme uvést, vybrali jsme jen namátkou.           /jak/

Levněji s rodinným pasem
/Region/ Počátkem nového roku odstartoval nový projekt pod ná-

zvem „Rodinný pas“, organizovaný krajským úřadem, který je určený 
rodinám z Jihomoravského kraje. Nabízí možnost využít služby, které 
se díky slevám stanou pro účastníky velmi atraktivními.

Náš region je prvním z České republiky, který Rodinný pas organizu-
je a bude provozovat. Rodinný pas je založen na systému poskytování
slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18ti let. Výhody budou na-
bízet společnosti a subjekty jak privátního tak i veřejného charakteru.
Rozsah nabízených výhod bude opravdu široký. Pojme kulturní a spor-
tovní aktivity i například nákupy oděvů, elektroniky, sportovních potřeb
a ostatních služeb například restaurace, ubytování, dovolenou.

Všichni zájemci o zařazení do projektu Rodinný pas se mohou 
přihlásit dvěma způsoby. Prvním z nich je emailová forma, kdy svoji 
přihlášku zašlou na adresu: rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz. Druhý 
způsob je zaslání přihlášky písemnou formou na adresu Jihomoravského
kraje s heslem na obálce Rodinné pasy. Na základě přihlášky bude 
zájemci zaslán průkaz v podobě karty se jménem rodiny včetně data 
platnosti karty. Jediným kritériem je věk dítěte do 18 let.

Předpokládá se, že do projektu se zapojí množství komerčních fi rem. 
Motivačním faktorem budou mimo jiné soutěže „Obec pozorná k ro-
dině“ a „Firma pozorná k rodině“, které budou vyhlášeny před první 
emisí rodinných pasů. „V první fázi je naším cílem pokrýt území Jiho-
moravského kraje prostřednictvím co největšího počtu poskytovatelů
a zapojením maximálního počtu rodin. V další fázi pak propojení se 
systémy v dalších krajích ČR a také s již fungujícím systémem v Dol-
ním Rakousku,“ uvedla garantka projektu Marie Cacková.         /jak/

Uvádím krátký komentář k článku Trestný čin byl spáchán, pod 
kterým je podpis Zdeněk Mucha a který vyšel v posledním čísle Zr-
cadla. Vedení radnice nikdy nemělo a nemá snahu někoho diskredito-
vat, zvláště pak pana Zdeňka Muchu. Původní článek Trestný čin byl 
spáchán není článkem vedení města, ale výhradně článkem redakčním. 
Vychází jen a pouze z usnesení státního zastupitelství a z přesného po-
pisu závěru policejního vyšetřování. Nic víc a nic méně. Ostatní obsah 
reakce Zdeňka Muchy nestojí za to vůbec komentovat. Nechť si každý 
čtenář udělá obrázek sám.          starosta města Ivančice Vojtěch Adam 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Pan Mucha oslovil naši redakci se žádostí o uveřejnění omluvy
za nepravdivé údaje vůči jeho osobě, které měly být uveřejněny
v Zrcadle. Nejsme si však vědomi, že bychom uveřejnili jakékoliv 
nepravdivé informace týkající se pana Muchy. Autor článku čerpal
výhradně z písemného usnesení státního zástupce Okresního státního 
zastupitelství Brno-venkov, ve kterém je mimo jiné uvedeno:

Usnesením policejního orgánu Policie ČR ze dne 16. 6. 2005 byla 
odložena věc podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, jehož se 
měl dopustit Zdeněk Mucha. Toto rozhodnutí policejní orgán podrobně 
odůvodnil a dospěl k závěru, že trestný čin byl spáchán, avšak trestní 
stíhání je nepřípustné, neboť bylo promlčeno.       Za redakci M. Pečer

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

foto: mask

foto: mask

VINÁRNA „ KOMUNÁL“
OPĚT V PROVOZU !!!

SKI - TURIST - SPORT s.r.o.
provozovna: nám. TGM 45, Moravský Krumlov

po-čt  13.00 - 22.00
pátek  13.00 - 01.00   hudební program
sobota 17.00 - 01.00   hudební program

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ A OBSLUHA
TEPLÁ JÍDLA A PIZZA KAŽDÝ DEN DO 22.00 hod.

PROMO AKCE • RODINNÉ A FIREMNÍ OSLAVY • VEČÍRKY
Objednávky na tel.: 736 603 551
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Jihomoravský Zlatý erb
/Region/ Jihomoravský kraj vyhlásil ve spolupráci se Sdružením 

Zlatý erb krajské kolo již osmého ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem 
soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím internetu
a ostatních elektronických médií. Soutěž již tradičně poutá pozornost 
našich měst, obcí a veřejnosti. Letošní Zlatý erb je organizován v kraj-
ských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraj sestavuje vlastní 
odbornou porotu, která bude hodnotit přihlášené stránky a elektronické 
služby svých měst a obcí. Krajské kolo zvyšuje naději na ohodnocení 
kvalitní práce i v menších obcích. V krajském kole bude kromě ob-
sažnosti, aktuálnosti, přehlednosti navigace a výtvarného zpracování 
zařazen i zjednodušený test na bezbariérový přístup. V celostátním 
kole, do kterého postoupí vítězové krajského kola v jednotlivých kate-
goriích, budou webové stránky hodnoceny formou uživatelského testu 
rychlosti vyhledání vybraných informací a podrobného testu bezbarié-
rové přístupnosti. Bude se zde dále hodnotit obsažnost, inovativnost 
řešení a výtvarné zpracování. Novinkou letošního ročníku je zrušení 
diskvalifi kačních kritérií a doplnění kritéria „úřední deska“ podle 
nového správního řádu. Soutěží se v kategoriích: nejlepší webové 
stránky města, nejlepší webové stránky obce, nejlepší elektronická 
služba. V celostátním kole pak budou uděleny zvláštní ceny za nejlepší 
turistickou prezentaci, web krajského úřadu za nejlepší bezbariérovou 
přístupnost. Krajského kola kraje Jihomoravského kraje soutěže Zlatý 
erb 2006 se mohou zúčastnit města a obce se svými ofi ciálními webo-
vými stránkami a elektronickými službami.                                    /jak/

Úředníci se chovají slušně
/Brno/ Z důvodu zvyšování kvality práce úředníků Jihomoravského 

kraje se v prosinci 2005 uskutečnilo utajené hodnocení způsobů chová-
ní, vystupování, komunikativních dovedností, dodržování pracovních 
norem a principů vybraných skupin zaměstnanců krajského úřadu. Šlo 
o formu utajených návštěv a telefonátů. Odborná úroveň pracovníků od-
borů, informací i podatelny ve více jak 80% byla hodnocena pozitivně.
To znamená, že dokážou velmi kvalifi kovaně posoudit požadavek, 
zaujmout stanovisko a nabídnout optimální řešení. Kladně bylo hod-
noceno téměř u všech zaměstnanců upravenost, zevnějšek, pořádek
a čistota na pracovišti. Jako průměrný, v dílčích kritériích nedostatečný,
byl hodnocen navigační systém v budově. Negativně byla vnímána 
absence informační tabule ve vstupu do KrÚ, takže příchozímu není  
zřejmé, jaké odbory se nacházejí na jednotlivých patrech. Informace
o rozmístění jednotlivých pracovišť a kanceláří včetně jmenovek přímo 
na jednotlivých patrech byly hodnoceny jako dostačující a přehledné.
Pozitivně byla hodnocena schopnost a ochota pracovníků úřadu po-
moci nasměrovat návštěvníky k jednotlivých odborům a pracovištím. 
Téměř třetina hodnocených zaměstnanců nebyla označena jmenovkou 
umístěnou viditelně na stole a jen polovina zaměstnanců pozdravila 
návštěvníka jako první, pouze méně než desetina nepozdravila vůbec. 
Zjištění napomohou k optimalizaci komunikačních dovedností a vystu-
pování zaměstnanců úřadu ve vztahu k občanům.                           /jak/

/Oslavany/ V loňském roce 
byla krajským úřadem zveřejněna 
koncepce dopravní výchovy ve 
smyslu budování moderních do-
pravních hřišť. Ta mají efektivně 
sloužit k seznámení s pravidly 
silničního provozu a chování na 
silnici s trendy EU.

Jedno takové hřiště bude vy-
budováno v areálu ZŠ Oslavany 
jako moderní centrum dopravní 
výchovy pro město a široké okolí, 
včetně Ivančic. Jeho součástí je i 
světelná křižovatka. Již počátkem 
loňského roku vedení města za-

reagovalo společně se školou na 
výzvu a předložilo návrh projektu 
na zbudování dopravního areálu. 
Projekt uspěl a kraj dal výstavbě 
zelenou. Náklady na výstavbu 
v částce 2 miliony 200 tisíc korun 
již poskytl krajský úřad v plné 
výši. Jedná se o společný pilotní 
projekt. „Uspěli jsme díky dobře 
propracovanému projektu a ná-
vazné koncepci výuky dopravní 
výchovy s využitím multime-
diálních počítačových učeben a 
spoluprací s Besipem s tím, že 
škola zrealizuje vzdělávací akce 

akreditované ministerstvem škol-
ství. Provoz bude koordinován ve 
spolupráci s krajem, tedy regio-
nálním pracovníkem Besipu.

Jak hřiště bude hotovo, navá-
žeme spolupráci v tomto směru 
se spádovými školami pro teore-
tickou i praktickou výuku zapraco-
vanou ve vzdělávacím programu 
jako předmět ve čtvrtém a devátém 
ročníku podle tématického plánu 
ministerstva dopravy a Besipu. 
Čtvrťáci po absolvování získa-
jí průkaz cyklisty. V devátém 
ročníku studenti ve spolupráci 

s autoškolou získají řidičský průkaz 
typu A a M,“ uvedl Mgr. Petr Horák, 
zástupce ředitele ZŠ Oslavany.

Nyní se dopracovává projekt 
s následným stavebním povole-
ním s tím, že na jaře se začne 
s výstavbou. Dokončení se před-
pokládá v podzimních měsících. 
Základní škola tak nabídne cíle-
nou výuku i volnočasové aktivity 
v součinnosti s městskou policií
a DDM. Na dětské dopravní hřiště
si určitě najdou cestu i dospělí, 
kteří si mohou oprášit své znalos-
ti z autoškoly.                        /jak/

Kraj zaplatil dětské dopravní hřiště

/Rouchovany, Dukovany/ Ke 
konci roku 2005 nabídla společ-
nost ČEZ obcím Dukovany, Rou-
chovany a sdružení Energoregion 
2020 smluvní garanci dotací. 

V případě obou obcí šlo o tři mi-
liony ročně po dobu 3 let a Ener-
goregionu 2020 dvanáct milionů 
ročně na tři roky. „Naše společ-
nost pomáhá všude tam, kde 
působí a prosazuje otevřenou ko-
munikaci s okolím. V posledním 
roce se vedení společnosti roz-
hodlo své aktivity v této oblasti 
ještě zesílit. V případě Jaderné 
elektrárny Dukovany jsou místem 
působení společnosti ČEZ v prv-
ní řadě katastry obcí Dukovany
a Rouchovany, v nichž elektrárna 
leží. Dohody, které jsme s oběma 
obcemi uzavřeli jsou aktualizova-
nou formou dosavadní podpory, 
která vychází vstříc požadavkům 
obcí na dlouhodobost a kontinuitu
vztahu. Takto nastavená forma 
podpory umožňuje obcím dlouho-
dobější plánování, umožňuje jim 
dosáhnout snadněji na úvěry, ale i 
na další prostředky, dotační tituly 
od národních i evropských insti-
tucí. Většina obcí ve 20 km okolí 

elektrárny Dukovany je sdružena 
ve sdružení Energoregion 2020. 
Jedná se o více než 100 obcí a v 
minulosti se osvědčilo vést jedná-
ní o podpoře s tímto sdružením.
O stejné formě podpory byla zahá-
jena jednání i s tímto sdružením,“ 
uvedl mluvčí EDU Petr Spilka.

„Konečně po dlouhé době JE 
Dukovany přistoupila k systémo-
vému řešení splnění závazku z vlád-
ního usnesení 213/92, kdy bude 
mezi obcemi regionu a ČEZ do-
hodnuto a realizováno příslušné 
vyrovnání 3 milionů korun. To 
neznamená, že EDU ročně naší 
obci neposkytovala fi nanční pro-
středky, ale nebylo to v garanto-
vané výši a na delší období než
rok. Peníze si zasloužíme a potře-
bujeme je pro rozvoj obce,“ uvedl
starosta Dukovan Vítězslav Jonáš.

Starosta Rouchovan Vladimír 
Černý se nám  k dotaci odmítl vy-
jádřit a jeho stanovisko jsme do 
uzávěrky tohoto vydání nezjistili. 
Obě obce nabídku ČEZu přijaly.

„Naše sdružení Energoregion 
2020 odmítlo nabídku ČEZ-EDU 
na 12 milionů ze dvou důvodů. 
V našem sdružení je 120 obcí, 

takže na jednu připadá 100 tisíc 
korun ročně, což je velký nepo-
měr oproti Dukovanům a Rou-
chovanům. Oni dostali nabídku 
o třicetinásobek větší, než ostatní 

obce, což je velký rozdíl. Druhým 
důvodem je časové omezení jen
na tři roky,“ vyjádřil se k odmítnutí 
dotace za Energoregion 2020 jeho 
tajemník Bedřich Mozor.    /mask/

ČEZ nabídly obcím smluvní dotace

foto: archiv redakce

Opel Astra 1,6i
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
zelená met., dobrý stav, rádio, 
centrál. zámek, 55 kW

Lancia Lybra 1,9 JTD
r.v. 2000, cena 219.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, el.  zrc.
a okna, počítač, alu kola, centrál

Kia Carnival 2,9 TDI
r.v. 2002, cena 260.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, imob.,
centrál dálk., el. zrc., rádio

Jaguar Dimler SIX 4,0i
r.v. 1997, cena 229.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ASR,
ABS, kůže, počítač, výbava v el. 

Chrysler Voyager 2,0i
r.v. 1997, cena 145.000 Kč
klima, el. okna a zrc., posil., střešní
nosič, centrál dálk., orig. rádio

Honda Legend 3,5i
r.v. 1997, cena 145.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, kůže, orig.
rádio, el. okna a zrc., posilovač

Fiat Coupé 1,8i klima
r.v. 1997, cena 113.000 Kč
klima, airbag řidiče, el. př. okna, 
posilovač, centrál dálk., dobrý stav

BMW 525 TDS
r.v. 1999, cena 265.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, ABS,
 el. okna, počítač, alu kola, el. zrc.

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 155.000 Kč
2x airbag, ABS, rádio, alarm, el.
zrc., centrál. dálkový,, tón. skla

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imo-
bilizér, posil., počítač, el. zrc.

Škoda Fabia 1,4i
r.v. 2002, cena 149.000 Kč
airbag řidiče, rádio, centrál, imo-
bilizér, posilovač, servis. knížka

Renault Laguna 2,0i
r.v. 1994, cena 49.000 Kč
aut. klima, airbag řidiče, ABS, 
rádio, el. okna a zrc., posilovač

Peugeot 306 combi 1,9 TD
r.v. 1998, cena 128.000 Kč
klima, 4x airbag, rádio, centrál, el.
před. okna, posil. říz., otáčkoměr

Opel Vectra 1,8 16V
r.v. 2001, cena 175.000 Kč
klima, 4x airbag, arig. rádio, el. 
okna a zrc., centrál dálkový

Opel Astra combi 1,6
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
2x airbag, rádio, centrál, el. šíbr,
posilovač, tažné, CD měnič 

Opel Astra 1,8i 16V
r.v. 2000, cena 179.000 Kč
Cupé, klima, 4x airbag, ABS, el.
okna, alu kola, centrál dálk.

VW Sharan 1,9 TDI
r.v. 1997, cena 209.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. př. 
okna, tažné, vyhř. el. zrc. rádio

VW Passat variant 1,9
r.v. 2000, cena 230.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, el. zrc. 
a okna, , tažné, centrál, tón. skla 

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 259.000 Kč
aut. klima a přev., 2x airbag, ABS,
alarm, al. okna a zrc., alu kola 

Toyota Camry 2,4i
r.v. 2002, cena 450.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS, CD, el. 
okna a zrc., počítač, alu kola

Toyota Avensis 2,0 TD
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
combi, klima, 4x airbag, ABS, alu 
kola, posil., centrál dálkový 

Škoda Superb 2,8 
r.v. 2002, cena 419.000 Kč
aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, maxim. el. výbava

Škoda Superb 2,8 
r.v. 2004, cena 499.000 Kč
aut. klima a přev., 6x airbag, ABS,
alu kola, el. zrc. a okna, centrál

Škoda Octavia combi 1,9 
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
2x airbag, ABS, rádio, alarm, po-
sil., počítač, tažné, centrál dálk.

VW LT 28 2,4D mikrobus
r.v. 1992, cena 45.000 Kč
dobrý stav, posilovač řízení, 
tažné, koupeno v D

Mercedes Benz Sprinter
r.v. 2000, cena 335.000 Kč
2,2 CDI, minibus, 9 míst, airbag 
řidiče, tažné, centrál, orig. rádio

Mazda E 2200 mrazák
r.v. 1997, cena 90.000 Kč
cena bez DPH, dobrý stav, kou-
peno v CZ, užitkové vozidlo

Iveco Daily 2,8 D
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
cena bez DPH, klima, rádio, vyhř. 
zrc., centrál, posil., servis. knížka

Toyota Rav 4  2,0i
r.v. 1999, cena 239.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, rádio, el. 
okna, 4x4, alu kola, centrál, el. zrc. 

Ssang Yong Musso 2,9 D
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
klima, airbag řidiče, ABS, rádio, 
centrál, el. okna, 4x4, alu kola

Nissan Patrol 2,9 TD
r.v. 1984, cena 219.000 Kč
7 míst, centrál, el. okna a zrc., 
posil., ochranné rámy, tažné

Jeep Grand Cherokee 3,1
r.v. 2001, cena 465.000 Kč
aut. klima a přev.,2x airbag, ABS,
kůže, 4x4, alu kola, centrál dálk.

BMW 318i
r.v. 1991, cena 79.000 Kč
rádio, centrál, šíbr, posilovač, alu
kola, nová bat. a brzdy, zimní pneu 

BMW X5 3,0 diesel
r.v. 2002, cena 899.000 Kč
aut. klima a přev., kůže, počítač, 
4x4, alu kola, centrál dálk., CD

Audi A4 Avant 2,5 TDI
r.v. 2000, cena 259.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS,  el. zrc.
a okna, centrál, alu kola, tón. skla

Audi A3 1,8i 
r.v. 1998, cena 179.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, ABS,  el. zrc.
a okna, centrál, alu kola, tón. skla

Ivančice
AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING
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Zeptali jsme se: pana Jana Pelce, starosty Suchohrdel u Miroslavi 
Pane starosto, co byste nám 

řekl o Vaší obci? Představte ji 
našim čtenářům. 

Domnívám se, že naše obec 
je Vašim čtenářům dostatečně 
známa. Případné zájemce o po-
drobnější informace si dovolím 
nasměrovat na naše internetové
stránky www.volny.cz/suchohrdly
-umiroslavi. 

Jste uvolněný starosta obce se 
400 obyvateli a administrativní 
pracovnicí zaměstnanou na plný
úvazek. Kolik obec vynaloží 
na chod úřadu? Poskytujete 
občanům nějaké nadstandartní 
služby, třeba rozšířené úřední 
hodiny?

Funkci uvolněného starosty 
přece nelze automaticky spojo-
vat s poskytováním nadstan-
dardních služeb. Její smysl tkví 
v něčem jiném. Potřeby občanů 
žádné ,,nadstandardní služby“ 
nevyřeší. Výdaje našeho obec-
ního úřadu nyní činí 604.000 
Kč. Jsou v tom zahrnuty výdaje 
na materiální zajištění, elektric-
kou energii, vodné, poštovné, 
telefon, internet, nutné opravy 
a mzdy. Pokud se týká ,,nad-
standardních služeb“, naši ob-
čané mohou za starostou nebo 
pracovnicí obecního úřadu přijít 
kdykoliv zcela standardně, a to i 
v mimopracovní době a nezříd-
ka toho využívají. Berou to jako 
naprosto běžnou věc. Funguje 
to. Ujišťuji vás, že by stejný pří-
stup přivítali i od jiných úřadů. 
Naproti tomu zavedení ,,hodin 
pro veřejnost“ mělo za následek, 
že občané k vyřizování svých 
záležitostí přestali plně využívat 
pracovní doby obecního úřadu. 
Zastupitelstvo se rozhodlo pro 

zřízení funkce uvolněného sta-
rosty na základě předchozích 
zkušeností našich občanů. Já 
osobně zastávám názor, že sta-
rosta musí umět převzít a unést 
zodpovědnost za fungování a 
rozvoj obce. Nemůže ji přenášet 
na pracovníky obecního úřadu, 
nechat se jimi zastupovat na 
jednáních, kde má být z titulu 
své funkce přítomen. Zejména 
pokud obec plánuje větší inves-
tiční akce, uvolněný starosta je 
tedy nezbytný. Ostatně na tuto 
zkušenost přišly i menší obce, 
než je ta naše. 

Co významného v investiční 
sféře se udělalo v posledních 
letech a za Vašeho působení na 
radnici? 

Na to byste se měl zeptat spíše 
našich občanů. 

Prozraďte nám tedy, jaké 
nové investice plánujete? 

Naše volební období končí
v roce 2006. Do té doby chceme
splnit náš volební program. 
Hovořit o investicích na další 
volební období je tedy zatím 
předčasné. 

Vraťme se k některým akcím 
podrobněji, Vaše obec chystá vý-
stavbu sběrného kanalizačního 
potrubí do čistírny odpadních 
vod. Dle plánu se budou odpad-
ní vody sbírat z celé obce dole 
pod kopcem a znovu se budou 
tlačit nahoru a přečerpávat do 
několik kilometrů vzdálené ČOV 
v Miroslavi. Bude se akce v do-
hledné době realizovat, a nebylo 
by lepší mít vlastní čistírnu?

Toto technické řešení bylo vy-
bráno z několika porovnávaných 
variant, přičemž výstavba vlast-
ní čističky byla jednou z nich. 

Využití kapacity miroslavské 
čističky vychází pro obec ekono-
micky výhodněji. Odpadní vody
by obec stejně musela čerpat i 
do čističky vlastní. Geografi cká 
poloha a spádové poměry v obci 
prostě jiné řešení neumožňují. 
Na realizaci akce takového 
rozsahu vlastní prostředky obce 
nestačí. Obrátili jsme se proto o 
pomoc na Státní fond životního 
prostředí. Čekáme na výsledek. 
Obec je na realizaci připravena. 
Co se týká ceny kanalizačních 
přípojek, bude se odvíjet od je-
jich délky a komplikovanosti stavby.

Jak se Vám daří získávat stát-
ní nebo evropské dotace, třeba 
zrovna na již zmíněnou čistírnu?

Fenomén evropských dotací 
slouží podle mého názoru médi-
ím zejména k vylepšení obrazu 
Evropské unie v očích české 
veřejnosti. Bylo by zajímavé po-
rovnat, kolik na jednu přidělenou 
dotaci připadá žádostí zamítnu-
tých. Čtenář by měl také vědět, 
že žadatel musí už při předložení 
žádosti doložit, že disponuje 
fi nančními prostředky na celý 
investiční záměr. Jinými slovy 
musí nejdříve akci realizovat „za 
své“ a případné dotace lze čerpat 
teprve po jejím dokončení. Těž-
kopádná schvalovací procedura 
probíhá několik let. Ze všeho 
vyplývá, že hlavně ekonomicky 
slabé malé obce jsou při získá-
vání evropských dotací značně 
znevýhodněny. Jednak obtížně 
získávají vlastní prostředky na 
plánované akce a také tím, že 
objem jejich investic je relativně 
malý. Je to, řečeno sportovní ter-
minologií, běh na dlouhou trať 
s výsledkem značně nejistým. 

Naše zastupitelstvo vzhledem
k ekonomickým možnostem obce
nechtělo podstoupit riziko jejího 
nadměrného zadlužení. A získá-
vat dotace na vlastní čistírnu? 
Představa, že někdo požaduje 
dotace na projekt, který nehodlá 
realizovat, je naivní. 

Myslíte si, že stát čím dál tím 
víc zbytečnou byrokracií zatě-
žuje obecní úřady a odčerpává 
tak obcím peníze? Dostává se 
fi nancí na ostatní věci jako je 
kultura, sport a v neposlední 
řadě také školství? 

Stát nikoho nezatěžuje. Zátěž, 
kterou patrně máte na mysli, 
vytváří konkrétní úřady a v nich 
konkrétní úředníci. Například 
výdaje na chod našeho obecního 
úřadu vzrostly důsledku nárůstu 
administrativy od roku 1998 o 
110%. I malé obce jsou nyní 
nuceny vést zbytečně kompli-
kovanou, neužitečnou agendu, 
vytvářet pro občany kostrbaté 
právní předpisy, které jsou pro 
ně mnohdy nesrozumitelné. Vy-
žadovat od nich doklady, které je 
možno si jednoduše ověřit třeba 
v počítači, zřizovat občany igno-
rované elektronické podatelny, 
atd. Pod pláštíkem přibližování 
státní správy občanům je na 
obce vytvářen sílící ekonomický 
tlak, jehož skrytý cíl je z mého 
pohledu zřejmý - dosáhnout je-
jich „dobrovolného“ slučování. 
Jde o realizaci politické vůle. 
Hromadou neužitečných papírů 
se přece nikdo nikdy občanům 
nepřiblížil. 

Jak hodláte turisticky i pro 
obyvatele využít potenciálu 
obce? Je něco v plánu? 

Naše obec leží v ploché, ote-

vřené krajině, dlouhodobě utvá-
řené intenzivním zemědělstvím. 
Jak ukazují dosavadní zkuše-
nosti, je turisticky nezajímavá. 
Jaký potenciál tedy máte na 
mysli? Naším prvořadým cílem 
je vybudovat v obci chybějící 
inženýrské sítě. Jistě by se daly 
v budoucnu vymyslet turistické 
atrakce. Otázkou zůstává jejich 
fi nancování a návratnost vlože-
ných prostředků. Nechceme mít 
z obce druhou Bublavu. 

Jak se Vám daří podporovat 
kulturní život v obci, kterým 
organizacím přispívá radnice, 
a jaké akce pořádáte?

Naší snahou je přispět v rámci 
možností každé místní organi-
zaci. Obec přispívá ze svého 
rozpočtu místní TJ, organizaci 
Českého svazu chovatelů drob-
ného zvířectva, Svazu dobrovol-
ných hasičů, členům rybářského 
spolku, mysliveckému sdružení. 
Peníze jdou nejen na kulturní 
akce, ale především na opravy 
místní sokolovny, postupnou 
obnovu výstavních klecí u cho-
vatelů, úpravy prostředí kolem 
rybníka u kostela a podobně. 
Z kulturních akcí, které tyto 
organizace pořádají, bych chtěl 
zmínit především již tradiční 
výstavy chovatelů drobného 
zvířectva, rybářské závody pro 
děti i dospělé, oslava Dne dětí, 
tradiční Bartolomějské hody 
nebo mysliveckou Poslední leč. 
S kladným ohlasem se setkala i 
oslava MDŽ, kterou zorganizo-
valy naše ženy seniorky. 

Na jihu obce vyrůstají nové 
rodinné domky. Je o parcely zá-
jem? Podporujete novou byto-
vou výstavbu, a s tím spojený 

příliv nových obyvatel i pracov-
ních míst? 

Ano, i o zbývající parcely 
projevují zájem stavebníci. Je 
potěšitelné, že se jedná převážně 
o mladé lidi. Dá se říci, že obec 
novou výstavbu nejen podporuje, 
ale že ji iniciovala získáním po-
zemku od Pozemkového fondu a 
jeho převedením na parcely sta-
vební. Mělo by zde vyrůst osm-
náct nových rodinných domků. 
První řada je již téměř zastavěná. 
Pro další výstavbu jsou položeny 
rozvody elektřiny a vodovodní 
řad. V současné době se buduje 
příjezdová komunikace. 

Ve Vaší obci funguje mateřská 
a základní škola. Podaří se Vám 
udržet existenci těchto dvou 
zařízení? 

Opět se mohu vyjádřit pouze 
v horizontu do konce našeho vo-
lebního období. Domnívám se, 
že ano, i když v současné době 
jsou obce vystaveny cílenému 
tlaku na rušení malotřídek. Obec 
sama může snížit své výdaje 
prakticky pouze tím, že dokáže 
beze zbytku naplnit kapacitu 
svých školských zařízení. Proto 
jsme svědky lanaření škol o 
žáky. Jsou nám diktovány pře-
mrštěné požadavky na vybavení 
škol. Jsme nuceni přetvářet škol-
ská zařízení téměř na sterilní 
inkubátory. Že jsou děti ihned 
za jejich branami konfrontovány 
s realitou skutečného dnešního 
života, to už nikoho nezajímá. 
Obec může na ni naložené poža-
davky realizovat pouze na úkor 
tlumení ostatních investic. Otáz-
kou zůstává, jak dlouho ještě. 

Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

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

AKCE STOLY + ŽIDLE

Jídelní souprava „CTIRAD“ Jídelní souprava „BOROVICE“

za 3.500,- Kč za 2.750,- Kč



/Region/ Konec roku sebou 
přinesl pro děti dlouho očekáva-
nou sněhovou nadílku. Ovšem 
tento fakt již neudělal tolik rado-
sti řidičům a správcům místních 
komunikací ve městech, ale i na 
vesnicích. Stav s padajícím sně-
hem, někde i s deštěm a mrznou-
cím počasím v podstatě přetrvává 
až do dnešních dní.

„Je to tak tři neděle, co začalo 
být špatné počasí, začal padat sníh
Běžně se sypalo a solilo, v tom 
nebyl žádný problém. Řídíme se 
podle posypového plánu třídy dů-
ležitosti, například vnitřní město, 
schody, sídliště Zachráněná. Když
začne padat sníh, nemůžeme nic 
dělat, ale až napadne větší vrstva, 
například 10 centimetrů a padá 
dál, okamžitě se vyjíždí, prohr-
nuje se, dokud nepřestane padat. 
I kdyby padalo tři týdny, včetně 
Silvestra, jak je tomu letošní 
zimu. Sypeme chodníky i silnice, 
přesto se to některým lidem ne-
líbí. Než všechno objedeme, tak 
je 8 hodin pryč, někde jsme dřív, 
někde později. Používáme jeden 
traktor, jeden nakladač, jeden ma-
lotraktor na chodníky,“ komen-
toval situaci ředitel Technické a 
zahradní správy Jiří Kubík.

Podle jeho slov bylo jen letos 
použito 40 tun soli a musela se 
objednat nová. Přitom s úspěš-

ností si nezadají se silničáři, 
mnohdy jsou i rychlejší.

Starosta Oslavan Vít Aldorf 
ke sněhové situaci uvedl: „Úklid 
sněhu a údržbu v zimním období 
zajišťuje oddělení technických 
služeb. Zaměstnanci provádějící 
údržbu měli celou dobu pohoto-
vost a služby. Měli k dispozici 
novou techniku, radlice a sypače. 
Ve městě byla situace zvládnutá 
celkem bezproblémově. Jediný 
problém byl s nezodpovědnými 
řidiči, kteří parkovali své vozy 
na komunikacích tak, že nebylo 
možno bez problémů sníh odhr-
novat. Tento lidský faktor se nedá 
nikdy eliminovat, byť lidé byli 
vyzýváni, aby byli ohleduplní a 
parkovali řádně. Veškeré škody, 
ke kterým by na automobilech
došlo, by bylo povinno uhradit 
město. Jinak odklízení proběhlo 
bez problému a to jak samotné 
odklízení, tak následná údržba 
s posypem soli.“

Vytrvalé sněžení se i v Ivanči-
cích podle vyjádření starosty Voj-
těcha Adama zvládlo úměrně 
k personálním a technickým mož-
nostem města při abstinenci 
technických služeb. Největší pro-
blémy s údržbou místních komu-
nikací byly u parkovišť, vzhledem
k nevhodně stojícím autům.

Situaci v Miroslavi popsal mís-

tostarosta Roman Volf.: „Úklid 
městských komunikací celoročně 
zajišťuje Správa majetku města. 
Před každou zimou je předkládán 
plán zimní údržby, se kterým jsou 
seznámeni radní a zastupitelé. 
Plán rozčleňuje město podle dů-
ležitosti. V první fázi je odklízeno 
náměstí a autobusové nádraží se 
zdravotním střediskem a požární 
zbrojnicí a postupně se dostává 
do okrajových částí. Letos, jako 
i jinde, máme mimořádnou na-
dílku. Mohlo se stát, že někteří 
občané mají pocit, že odklízení 
je pomalé, ale pracovníci dělají,
co mohou. Problémem byl mokrý
sníh, kterého se místy tvořily 
velké hromady, protože ho trak-
tor neutáhl. Proto musel přijet 
malý nakladač. Oceňujeme také 
občany, kteří sníh uklízí před svou
nemovitostí, za což jim patří 
poděkování, je to velká pomoc.
Techniky není nikdy dost, máme 
dva traktory s pluhem a rozmeta-
dlo. Používáme i nakladač. Sníh 
je postupně odvážen do parku, 
kde zůstane na volné ploše do 
rozpuštění. Tím, jak se ve městě 
budují nové komunikace a chod-
níky, vzniká velký tlak na tyto 
práce. Proto hodláme zakoupit 
univerzální stroj, který by tyto 
práce s odklízením sněhu a posy-
pem zvládl.“                        /mask/
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Přívaly sněhu komplikovaly dopravu

/Oslavany/ Již naplno se roz-
běhly práce na novém oslavan-
ském náměstí. Byly položeny zá-
klady polyfunkčního domu, který 
by měl být ještě v letošním roce 
hotov. Jedná se o supermarket,

v jehož horní části budou byty. 
Také byl zdemolován bývalý kra-
vín na břehu řeky Oslavy, kde 
bude ještě letos započata výstav-
ba bytového domu s malými ko-
merčními prostory a první věží, 

která bude tvořit pomyslnou 
vstupní část směrem na Vysočinu. 
Ve věži by měla být umístěna po-
bočka bankovního ústavu.

K další části náměstí město 
předložilo žádost na ministerstvo 
pro místní rozvoj za účelem zís-
kání dotačního titulu na výstavbu 
domu chráněného bydlení. I přes
to, že by tato dotace nebyla uspo-
kojena, práce se rozběhnou, 
vzhledem k tomu, že je nutno 
udělat veškeré přeložky sítí a 
vybudování infrastruktury na 
náměstí. Na této části se začne 
pracovat v jarních měsících, kdy 
dojde k demolici posledního ob-
jektu, a  to stodol v zadní části 
náměstí. V této chvíli jsou práce 
ztíženy nepříznivým počasím, ale
i přesto budou nadále probíhat, 
aby byly splněny veškeré termíny,
které jsou nasmlouvány.       /jak/

Základy náměstí byly položeny

foto: jak
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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

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. 

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

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Pěkný řadový RD 4+1 v obci Osla-
vany, 28 km od Brna, 2 NP, část. 
podskl., ZP 130 m2, po rekonstrukci 
střechy a vod. rozvodů, s teras. za-
hradou a s garáží, ihned obyvatelný.
Cena k jedn.: 1,8 mil. Kč 

Velice pěkný moderní RD v obci
Nové Bránice, 28 km od Brna, 
celková plocha 329 m2, dvůr 
upravený dlažbou, udírna, vinný 
sklípek, zahrada 268 m2. 
Cena: 2,5 mil. Kč 

RD 3+1 se zahr. a garáží v pěkné 
lokalitě obce Ivančice, 5 min. od 
centra města. Dům určený k celk. 
rekonstrukci. Možno také využít 
jako stavební místo se zahradou.
Cena: 650 tis. Kč 

Dvougenerační RD v klidné části 
obce Ivančice, 2 NP, 2 byt. jedn. 
o velikosti 3+1 s přísluš., sauna, 
zahrada 150 m2, bazén, garáž, 
veškeré IS, výborný tech. stav. 
Cena: 2,75 mil. Kč 

Zahrada s ovocnými stromy v obci
Padochov o celk. výměře 7.950 m2,
rovina. Pozemek je vhodný i
k rekreaci. 

Cena: 320 tis. Kč 

Pronájem dvoupodlažního domu 
v Ivančicích, celk. plocha 226 m2,
zahrada 146 m2. Vhodný pro obch. 
prostory, denní bar, restaurace, 
internet. kavárna atd. Za objektem 
je dvůr se zahradou k letnímu 
posezení.  Cena 20.000 Kč /měs. 

Menší RD 2+1 v obci Ivančice
s garáží, dílnou a dvorkem
o celkové ploše 77 m2. Dům má 
několik vedlejších neobytných 
místností, veškeré IS. 
Cena: 870 tis. Kč 

Pozemek na samostatně stojící 
RD v obci Ivančice - Alexovice
o výměře 2.942m2, š. 8,6 m, rovina,
veškeré IS v dosahu. Pozemek 
se nachází v klidné oblasti. 
Cena: 360 Kč/m2 

Pozemek na stavbu samostatně 
stojícího RD v obci Oslavany, okr. 
Brno-venkov o výměře 1.250 m2, 
rovina, IS na hranici pozemku. 
Příjezd přímo k pozemku. 
Cena: 400 Kč/m2 

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Pronájem obchodních prostor
v obci Oslavany o výměře 37m2, 
vhodné k obch. činnosti i jako 
kancelář, vytápění etážové, vlastní
soc. zázemí, okna do hlavní ulice.
Cena: 4.000 Kč/měs.

RD 4+kk + půda připravená na půdní
vestavbu, v klidné části obce Zastávka
u Brna, 5 min. od centra, velké světlé
pokoje, menší zahrada a dvůr, před-
zahrádka, garáž, vl. studna, veškeré IS.
Cena: 2 mil. Kč 

Pronájem pěkných obch. prostor 
přímo na náměstí obce Ivančice 
o výměře 77 m2, v 1.p., soc. 
zařízení se sprch. koutem. Pros-
tory lze využít i k jiným účelům. 
Cena k jedn.: 12.800 Kč/měs. 

Nevíte jaký dárek k narozeninám?
Věnujte svým nejbližším poukaz
na dovolenou a výběr destinace

nechte na nich !!

přijme do HPP pro dvousměnný provoz
pracovnici na pozici

KNIHAŘ 
Požadujeme:

manuální zručnost, spolehlivost
Kontakt: 

sl. Jeřábková, tel. 515 322 281
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Na tuto hypotetickou otázku 
neumíme v novinách dát zcela 
jednoznačnou odpověď, protože 
nejme okultisti a budoucnost 
předpovídat ještě neumíme. Nic-
méně po věcné a fi nanční stránce 
se díky legislativě mnohé změní.

Změny, které nás čekají nám 
připravil parlament společně 
s vládou. Zřejmě největší událostí 
nadcházejícího roku budou hned 
dvojí volby, a to na jaře do po-
slanecké sněmovny a na podzim 
do obecních zastupitelstev. Nově 
byly přijaty zřejmě dva nejrozpo-
ruplnější zákony, které posvětil 
parlament a mohly by začít platit 
v roce 2006. Je jím silniční zákon, 
s platností snad od června a zákon 
o registrovaném partnerství. Ten
se až na několikátý pokus poda-
řilo poslanecké sněmovně prosa-
dit. Jde o úpravu, která homose-
xuálním párům přiznává některá 
práva, jež až dosud byla přiznána 
jen manželům. Zákon ještě čeká 
na projednání v senátu a posouze-
ní prezidentem republiky. 

Oproti tomu silniční zákon 
podle jeho zastánců přispěje k 

bezpečnosti na našich silnicích, 
tvrdému trestání neukázněných 
řidičů a ochraně chodců. Nao-
pak odpůrci zákona argumentují 
faktem, že zákon bude znamenat 
nástroj pro šikanu normálních 
řidičů, dá prostor pro korupci
a sám o sobě nic nevyřeší. Pilířem
nového zákona je bodový systém.

Oproti tomu některé dlouho 
očekávané legislativní úpravy se 
schválit nepodařilo. Je jím přede-
vším reforma penzijního systému. 
Také ve zdravotnickém rezortu to 
pěkně vře a to v souvislosti se 
změnou na ministerském postu. 

Po fi nanční stránce se mohou 
radovat některé skupiny obyvatel. 
Například důchodci, příjemci mi-
nimální mzdy, odbojáři, nemocní 
s vyššími příjmy, těhotné a ženy 
na mateřské a ti, jenž ošetřují čle-
na rodiny. Stát také přilepší svým 
zaměstnancům. Poslanci se také 
rozhodli výrazně podpořit rodiny 
s dětmi. Rodičovský příspěvek 
a porodné by se měly zvýšit o 
dvojnásobek, vzrostou i přídavky 
na děti. Zvyšuje se také životní 
minimum. Lépe na tom budou 

lidé s nízkými a středními příjmy 
a to díky poklesu daně z příjmu. 
Jde o o ty, jejichž měsíční příjem 
je zhruba do 30 tisíc měsíčně.

Dalším pozitivním aspektem 
pro zaměstnance bude, že letos je 
251 pracovních dnů, což je o dva 
dny méně než v roce minulém. 
Oproti tomu hlouběji do peněže-
nek sáhneme z důvodu zdražení 
cen energií, a to zejména elektřiny 
a zemního plynu. Což se projeví i 
růstem cen v odvětvích, kde jsou 
tyto komodity součástí výroby, 
jako je například potravinářství. 
Pozadu nezůstane ani palivové 
dříví a hnědé uhlí. Více zaplatí i 
obyvatelé nájemních bytů.

Změny nastanou i na úřadech, 
tak například za urážku úředníka 
můžete dostat pokutu až 50 tisíc 
korun. Ale úředníci se musí cho-
vat slušně a uctivě, což je v pří-
padě konfl iktu trochu zavádějící. 
Měla by se i zrychlit a zjednodušit 
správní řízení, například vyřízení 
stavebního povolení.

Změna nastane i pro kuřáky, 
a to nejenom zdražením cigaret, 
ale zejména zákazem kouřením 

na veřejných místech jako je 
například kino nebo zastávka 
autobusu. Ochranu před kuřáky 
upravuje i nově přijatý zákoník 
práce. Opilcům je zakázán vstup 
nejen na zastávky, ale i do pro-
středků hromadné přepravy osob, 
a nově ty silně zmožené bude na 
záchytku odvážet Policie ČR. 
Skončila platnost starých občan-
ských průkazů pro cestování za 
hranice republiky, které jsou bez 
čárového kódu. Strojově čitelný 
kód mají občanské průkazy vy-
dávané po roce 2000. Změna by 
měla nastat i pro školáky. Prvňáč-
ci dostanou 1.000 Kč na školní 
potřeby. V pololetí by měla nastat 
i novinka pro deváťáky. Kantoři 
žákům devátých tříd vystaví po-
prvé slovní hodnocení.

Jsme na začátku roku, uvidíme, 
co všechno nám přinese. Ovšem 
podle slov starší známé písně 
„nikdy nic není defi nitivní“, ale i 
po zkušenostech z roku minulého 
může být všechno jinak. Vždyť 
například novela zákona o střetu 
zájmů vydržela v platnosti jen 
několik týdnů ...                 /mask/

Co nás čeká a nemine v roce 2006?

Nedávejte šanci zlodějům                                                                          
V současné době se na různých místech jižní Moravy objevily pří-

pady, kdy se pachatelé pod různými záminkami dostali do domácností 
starších lidí a odcizili jim někdy i celoživotní úspory. Terčem pachatelů 
jsou většinou lidé ve věku nad sedmdesát let, často se zdravotními 
obtížemi, občané s velkou dávkou důvěřivosti. Zloději a podvodníci 
využívají jejich snížené pohyblivosti a skutečnosti, že se tito lidé zřídka 
dostanou do města, kde je možné nakoupit různé zboží do domácnosti. 
Přicházejí s přikrývkami, nerezovým nádobím, příbory, kuchyňskými 
noži, povlečením nebo koženým oblečením. V některých případech 
zboží tito obchodníci skutečně prodávají, ale většinou za mnohem vyšší
cenu, než je v obchodní síti běžné. Jindy nabídku věcí používají jen 
jako zástěrku, aby se dostali do domu, obhlédli domácnost a kradli. 

Často se podvodníci snaží důchodcům namluvit, že se stali výherci 
zajímavých cen v soutěži. Oznámení o výhře bývá skoro vždy spojeno 
s rozměňováním bankovek vyšší hodnoty. Starší občan je pozitivně 
naladěný, ochotný spolupracovat s tím, kdo mu přináší peníze a nevě-
domky prozradí tajné domácí úkryty hotovosti. Někdy pachatelé ještě 
více přitvrdí, když cítí, že důchodce na jejich lákání nereaguje, vydávají
se za známé jejich dětí nebo vnuků a jejich jménem žádají o peníze na 
nákup nábytku, na opravu vozidla nebo cokoli jiného. V menších vsích 
starý člověk, jehož domácnost není vybavena telefonem, jen těžko 
ověřuje, zda je neznámý skutečně přítelem nebo kolegou blízké osoby. 
Chtějí vyhovět, pomoci rodině a naletí podvodníkovi.

Jak se bránit? Není to jednoduché, protože podvodníci využívají těch 
nejrafi novanějších lstí, aby si získali přízeň. Přesto bych chtěla říci těm 
z vás, kteří čtete tyto řádky a býváte většinu dne doma sami, abyste 
dobře zvažovali, komu dovolíte, aby vešel do vašeho soukromí. 

Po člověku, který údajně přichází pracovně z pověření nějaké insti-
tuce, požadujte jeho doklady a pověření. Nestyďte se za to, máte plné 
právo vědět, s kým jednáte. Jestliže chcete udělat radost svým blízkým 
nebo známým koupí dárku, nejednejte s obchodníkem sami. Poproste 
někoho mladšího, aby vám pomohl, dobře zboží prohlédl, porovnal 
jeho kvalitu a cenu a poradil vám. Je přece škoda vyhazovat peníze za 
zbytečné a levné věci. Neplaťte v hotovosti žádné zálohy, za každou 
službu chtějte potvrzení s podpisem a razítkem. 

Když se někdo dožaduje pomoci kvůli nevolnosti nebo návštěvy 
toalety, poraďte mu, aby se obrátil na místo veřejně přístupné. Stejně 
tak nevěřte bez výhrady tomu, kdo tvrdí, že zná vaše děti nebo vnuky 
a chce pro ně peníze. Vaši blízcí se na vás přece mohou obrátit sami
a určitě by za vámi neposlali nikoho cizího. Poučte se z případů, které se
staly, a buďte opatrní. Příště může někdo podobný zaklepat i na vaše dveře.

Muž ve věku kolem 25 až 30 let přišel do rodinného domku v Břeclavi,
kde majitelce řekl, že potřebuje půjčit 5.000 Kč, aby mohl nakoupit dře-
vo na výrobu kuchyňského nábytku pro jejího vnuka. Žena mu nejprve 
odmítala peníze dát, ale muž ji přesvědčil. Žena šla nakonec do obývacího
pokoje, kde měla schovanou fi nanční hotovost, a muži vydala 5 000 Kč.
Muž využil situace, ženě namluvil, že má v kuchyni zapnutý vařič. Než 
stará paní o holích došla do kuchyně a zpět, odcizil jí 28.000 Kč a odešel.

Mladší muž zazvonil u dveří rodinného domu a požádal důchodkyni, 
která mu přišla otevřít, o sto vajíček. Žena mu řekla, že tolik vajec nemá. 
Když muž navázal se starou paní kontakt, řekl, že mluvil s jejím synem, 
který si u něho nechal opravovat auto. Vylíčil jí fi nanční situaci syna 
v nejčernějších barvách a řekl jí, že pokud synovi nepošle 35.000 Kč,
nebude moci jeho auto opravit. Paní se to sice příliš nelíbilo, ale po del-
ším přemlouvání a přesvědčování se nechala zviklat a peníze pro syna 
muži dala. Když se později na svého syna obrátila, zjistila, že má auto 
doma, do opravy ho nedával a žádné peníze nikomu nedluží.

Naopak velmi správně se zachovala paní, které se do domku vlou-
dily dvě ženy ve věku kolem 25 až 30 let. Ženy, které si samy otevřely 
bránu a vešly až do kuchyně, ze svého bytu vykázala. Nereagovala ani 
na to, když jí začaly nabízet různé přikrývky. Opětovně je žádala, aby 
dům opustily. Nevyhověla ani požadavku, aby použily její WC. Přesto 
zlodějky neuhlídala a po jejich odchodu zjistila, že jí v nestřežené chví-
li z kuchyně odcizily peněženky. Ztráta ve výši několika stokorun však 
zdaleka nebyla díky jejímu ostražitému chování tak bolestná, jak tomu 
bývá v jiných případech.                    kpt. PhDr. Dagmar Bartoníková,

tisková mluvčí Policie ČR Správy Jihomoravského kraje

/Moravský Krumlov, Altheim/ 
Vánoční svátky jsou spjaty s vel-
kým množstvím tradic a zvyků. 
Některé se staly součástí našich 
životů, aniž bychom znali původ 
a dobu jejich vzniku.

Moravskokrumlovští umělečtí 
kováři zakládají novou vánoční  
tradici, kterou je účast na vánoč-
ním trhu v hornorakouském Al-
theimu. „Stejně jako v loňském 
roce zavítala na pozvání i letos do 
malebného městečka na hranici 
s Německem skupina studentů 
oboru umělecký kovář pod vede-
ním svých mistrů. Delegaci SOŠ 
a SOU Moravský Krumlov vedl 
zástupce ředitele Ing. Alois Hor-
ník. Kolem poledne dorazila celá 
delegace do vánočně osvětleného 
Altheimu. Přivítání organizátory 
celé akce bylo velmi srdečné. Vá-
nočnímu trhu nechyběla typická 
atmosféra. Působivě připravené 
tržiště se spoustou vyzdobených 
stánků, všude kolem vůně me-
doviny, punče a svařeného vína. 
K ochutnání lákaly také regionál-
ní lahůdky,“ uvedla překladatelka 
a učitelka Jarmila Nováčková. 

Řemeslníci ve stáncích nabíze-
li jako vánoční dárky své ručně 
vyrobené a vyzdobené výrobky. 
Po celou dobu konání slavností 

byl na jevišti v popředí zajištěn 
bohatý kulturní program pro děti 
i dospělé. Vystoupily pěvecké
i hudební soubory z Altheimu
a blízkého okolí, významné osob-
nosti města, ale i zahraniční účin-
kující. Všichni účastníci podpořili 

ušlechtilou myšlenku celé akce.
Výtěžek z jejich vystoupení je vě-
nován nadaci LICHT INS DUN-
KEL podporující postižené děti. 

„Vrcholem pátečního programu 
byl bouřlivý průvod čertů, který 
zaplnil celé město pekelnou podí-

vanou. Průvody těchto takzvaných 
Perchtů, jsou typickým zvykem 
mnohých alpských regionů. Prů-
vod v uměleckých maskách vytvá-
ří pomocí rohů, kravských zvonů a 
bubnování na plechovky příšerný 
rámus a předvádí ďábelské tance. 
Kostým takového Perchta váží až 
70 kilogramů a v celém průvodu 
jde kolem 200 Perchtů,“ doplnila 
Jarmila Nováčková.

Stejně jako Perchti lákali 
návštěvníky trhu mladí kováři 
z Moravského Krumlova. Zvuk 
jejich kovadliny se rozléhal po 
celém tržišti a byl dokonce slyšet 
i daleko ve středu města. Některé 
na výrobu náročné věci s sebou 
chlapci na ukázku přivezli již 
hotové. Ty méně náročné vyrá-
běli přímo před zraky nadšených 
diváků. Nechyběla výroba malých 
i velkých podkoviček pro štěstí, 
zvonečků, drobných svícnů a také
u dětí tolik oblíbených hadů. Pro 
žáky 3. ročníku to byla jedna z po-
sledních možností ukázat svým
mistrům, co se od nich za tři roky 
studia naučili. Úsměvy na tvářích 
malých dětí, když držely v rukou 
ještě teplou podkovu, jsou tím nej-
lepším důkazem toho, že dobrá věc 
se podařila. Poděkování od starosty 
města to jen potvrdilo.            /mask/

Krumlovští umělečtí kováři zakládají novou tradici

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
Nápověda:

Vebr, 
hace,

Bump, too

Uzlík
v tkanině

Opice Bratrovy
dcery •

Typ
lyžařské-
ho vleku

Vysoké
karty
(slov.)

Severo-
východ
(zkr.)

• Pneumati-
ky (slang.)

Hlavní
město
Itálie

Francou-
ský zápor

„Přítel
člověka“

Odrat
Obětní
dary

SPZ aut
Opavy

2. díl
tajenky
SPZ aut

Olomouce

Všeobec.
zdravotní
pojišťovna

Latinská
dvouhláska

Seknout • Slovo
pochopení

Rozpouš-
tědlo

Letadlo
(sleng.)

Inu Odcesto-
vati

Hlavní
město Por-
tugalska

• Písmeno
alfabety

Římsky
499

Mít
platnost

Tipování
Dřevěné
plavidlo

Hloupá
Boule
(angl.)
Vrbový
porost

• Tlučení
Dívčí
jméno
Český

sexuolog

Část
textu

Pometlo

Německá
dvouhláska

Karetní
hra

Patřící
Evě

Volání
o pomoc
Norské 

hl. město

Padat
odd. tech.
kontroly
Budhis-

tický směr

• Mimo-
zemšťan

1. díl
tajenky
Ch. zn.
teluru

Mravouci Pobídka Kalhoty
(zast.)

Bílý
sport

Anglický
zápor

Domácí
zvíře

Čas
(italsky)
Spodek
nádoby

Dvojice
Podnik v
Hostivaři

Český
architekt

Otcův

Kocouři
(nářeč.)
Jinak

Druh
Video-
systém

Ch. zn.
holmia

Předložka

Existují
Římsky

6

Svobodný
šlechtický

statek

Odpoledne
(angl. zkr.)
Slovenský

deník
Stovky

Zkr. naší
měny

Motocykl

Býci
Vlastní
krtům

Zdarma

Zn. trinitro-
toluenu
Dámský
klobouk

Je možno
Asijská
poušť
Pejsci

Také
(angl.)
Ustýlat

Ukazovací
zájmeno
Šněro-
vačka

Název
písmene
Všechno

Oslí hlas
Stát

v USA

Kývavý
pohyb

Vojenská
jednotka

Český básník, dramatik, prozaik, esejista a překladatel (1. díl 
tajenky) se narodil 26. 5. 1900 v Biskoupkách u MK. Navštěvoval 
gymnázium v Třebíči, na kterém v roce 1919 maturoval. Po jednom
semestru práv na brněnské univerzitě na jaře 1920 přešel na 
fi losofi ckou fakultu do Prahy. V letech 1928-29 působil jako 
dramaturg (2. díl tajenky). Často cestoval, navštívil Monako, 
Itálii, Sovětský svaz. Významná byla jeho první cesta do Francie 
(1933), kde se seznámil s A. Bretonem a ostatními surrealisty, což 
jej podnítilo k založení obdobné skupiny v Čechách (1934). Tehdy 
sepsal „Manifest surrealismu“. V roce 1938 se skupinu pokusil 
rozpustit, když se její členové angažovali proti moskevským 
procesům. Ve 30. letech se podílel na protifašistickém hnutí a za 
války (1944) byl krátce vězněn. V roce 1945 potřetí vstoupil do 
zaměstnání a do roku 1951 řídil fi lmový odbor na ministerstvu 
informací. Zemřel 6. 4. 1958 v Praze. 
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Kulturní programy
16. - 29. 1. 2006

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 14.1. ve 20.00 NOČNÍ HLÍDKA
• ne 15.1. v 18.00  Akční horor Rusko.

• stř 18.1. ve 20.00 LÁSKA NA INZERÁT
  Romant. komedie USA, titulky.

• so 21.1. v 18.00 HARRY POTTER
• ne 22.1. v 18.00 A OHNIVÝ POHÁR
  Dobrodružný film USA. 

• stř 25.1. ve 20.00 ŠTĚSTÍ
  Psychologický film ČR, SRN

• so 28.1 ve 20.00 KLÍČ
• ne 29.1. v 18.00 Horor USA, SRN, titulky

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 15.1. ve 20.00 HRUBEŠ A MAREŠ
  JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
  Komedie ČR

• stř 18.1. ve 20.00 ZEMĚ MRTVÝCH
  Akční horror, Kanada, Fr., USA 

• ne 22.1. v 17.00 HARRY POTTER
              ve 20.00 A OHNIVÝ POHÁR
  Dobrodružný film USA

• stř 25.1. ve 20.00 KING KONG
  Dobrodružný film, N. Zéland, USA

• ne 29.1. ve 20.00 V MOCI ĎÁBLA
  Thriller. USA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 14.1. v 18.00 ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
  Film USA, titulky

• ne 15.1. v 18.00 NOČNÍ LET
  Film USA, titulky

• so 21.1. v 18.00 DOBLBA
  Česká komedie

• ne 22.1. v 18.00 WALLACE + GROMIT
  Film V.B, titulky

• so 28.1. v 18.00 A CO KDYŽ JE TO PRAVDA
  Film USA, titulky

• ne 29.1. v 18.00 DOOM
  Film USA, titulky

Změna programů vyhrazena.

PROGRAM KIN
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz

 • 17.1. v 8.30 a 10.00 hod. - Čert a Káča, nové ztvárnění známého příběhu,
divadlo Duha, kino Réna. Pro MŠ, I. st. ZŠ a maminky s dětmi. Vstupné: 30 Kč.
• 20.1. v 17.00 hod. - Čína - Od kořenů filozofie do moderní společnosti. Před-
náška Mgr. Milana Klapetka, kino Réna, malý sál. Vstupné: 30 Kč.
• 24.1. v 8.30 a 10.30 hod. - Lakomec, komedie podle Moliéra. Účinkuje diva-
dlo GENUS Brno, pro II. stupeň ZŠ. Kino Réna Ivančice, vstupné: 35 Kč.
• 26.1. - Oliver - Muzikál podle slavného románu Charlese Dickense „Oliver 
Twist“.  Městské divadlo Brno - hudební scéna, odjezd v 18.00 hod. od Besed-
ního domu. Cena (vstupenka a doprava): 520, 310 Kč.
• do 29. ledna - Výstavy - Marcela Chvátalová - Fotografie, Helena Kondeiová 
- Paličkované obrázky, Galerie a sklepení Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.

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

• leden - Výstava - Miroslav Vomáčka (Moravské Budějovice), kresba tužkou, 
pastelem - portréty, krajiny, zvířata, automobily, Městský úřad, 1. patro.
• leden - Výstava - Jakub Stretti (velká plátna), galerie Knížecí dům.
• 17.1. v 19.00 hod. - koncert KPH - Graffovo kvarteto, galerie Knížecí dům, 
vstupné: 80, 50 Kč
• 19.1. v 18.00 hod. - Přednáška - „Národní přírodní rezervace Krumlovsko
-rokytenské slepence“, přednáší Mgr. Petr Slavík a Mgr. Bronislav Gruna, 
galerie Knížecí dům M. Krumlov.
• 21.1. od 20.00 hod. - Ples města - hraje skupina Eminent, hotel Epopej
M. Krumlov, vstupné: 100 Kč, předprodej v Informačním centru.
• 25.1. v 8.00 hod. - Od Semaforu k Lucii - školní pořad, kinosál, vstupné: 40 Kč.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 21.1. ve 20.00 hod. - Rockový ples v KD. Pořádá DDM a občanská veřejnost
• 29.l. ve 14.00 hod. - Dětský maškarní karneval. Pořádá DDM Miroslav, PS 
Marek a MKIC Miroslav

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
• do 15.1. - Prezentace města Oslavany na veletrhu cestovního ruchu Regio-
ontour v Brně. Pro veřejnost otevřeno: sobota a neděle 10.00 - 18.00 hodin.
• 13.1. ve 20.00 hod. - Společenský ples MŠ a DDM Oslavany, hraje skupina 
HOBBIT, v Dělnickém domě.
• 21.1. ve 20.00 hod. - Myslivecký ples, hraje skupina The Box, Dělnic. dům.
• 28.1. - Sněhová šlápota. Turistický výlet do zimní přírody spojený s opéká-
ním novoročních špekáčků. Vhodné pro rodiny s dětmi. Start od Dělnického 
domu ve 13.30 hod. Akce se koná při příznivém počasí. Startovné: dospělí 25 
Kč, dětí 15 Kč. Pořádá KIS a Junák Oslavany.
• 28.1. ve 20.00 hod. - I. Sokolský ples v Padochově, hraje skupina p. Lesczin-
ského, Sokolovna Padochov, Pořádá Sokol Padochov.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 16. - 19.1. - Den bez úrazů pro ZŠ, pásmo soutěží a her pro děti z mimokrum-
lovských ZŠ s tématikou prevence úrazu.Vždy v dopoledních hodinách. 
• 20.1. od 14.00 hod. - Drátování kamínků, vyrobíte si základ krásného šper-
ku. V dílně DDM. Poplatek: 25 Kč.
• 20.1. od 18.30 hod. - Noc na Domečku - soutěže, hry a noční kino. Počet míst 
je omezen, proto je nutné se na tuto akci nahlásit předem. Poplatek 50 Kč. Pro 
děti starší 9-ti let.
• 25.1. od 13.30 hod. - Turnaj v páce, v klubu Poškolák. Soutěž je nejen pro 
chlapce, ale i pro děvčata.
• 27.1. od 14.30 hod. - Vernisáž Bílá zima, v sále DDM proběhne vernisáž
a vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Bílá zima. Výtvory budou na DDM 
vystaveny do konce února 2006.
• 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.
• Cvičení pro dospělé na DDM: • MIX AEROBIC - pondělí od 17.30 - 19.00 
hod. s Lenkou Musilovou • TAE BO - úterý od 17.30 - 18.30 hod. s Danou 
Bystrianskou. • BŘIŠNÍ TANCE - úterý od 18.30 - 20.00 hod. se Soňou Sou-
kupovou • BODYSTYLING - od 19.00 hod. s Evou Vybíralovou • ABY ZÁDA 
NEBOLELA - čtvrtek od 17.30 hod. s Hankou Ptáčkovou.

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

• 19.1 v 15.00 hod. - Zábavná soutěžní hra KUFR, znáte z TV, poplatek 10 Kč.
• 26.1 v 15.00 hod. - Sportovní soutěže - opičí dráha, přijďte si prověřit svou 
obratnost a rychlost, poplatek 10 Kč.

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
• 15.1. v 10.00 hod. - Florbalový šestiboj, soutěžení dvojic. Sokolovna na Ry-
bářské ul., poplatek: 30 Kč/osoba, s sebou: sportovní oděv, obuv a pití .
• 26.1. v 17.00 hod. - Ubrousková technika - květináče, zvonky, obrázky, v SVČ,
Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + materiál, nutné se předem přihlásit.
• 27.1. v 18.00 hod. - Diskotéka pro mládež aneb hudební večer sestavený na vaše
přání, v SVČ, Tesařovo nám. 7 (hasička), Klub mládeže Medúza, poplatek: 20 Kč.
• 28.1. v 15.00 - Vangl hledá superstar. Pěvecká soutěž, pro všechny odvážné 
zpěvačky a zpěváky, v kině Réna, poplatek: 40 Kč.
• Připravujeme: • 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.

Ve čtvrtek 2. února v 17.30 hodin se koná
přednáška na téma

Léčba AIDS a závažných 
nemocí  klasickou homeopatií

(rakovina, alergie, autismus, Downův syndrom, Alzheimerova  
choroba, chronický únavový syndrom, obezita, cukrovka aj.)

To nejlepší z přednášky Petera Chapella, RSHom,
v květnu 2004 v Brně. Přednáší Dr. Alena Bradková.

V SVČ, Komenského 7, 1. patro, Ivančice, vstupné 35 Kč.

Město Moravský Krumlov si Vás dovoluje pozvat na 

Ples města Moravský Krumlov
Dne 21. ledna 2006 v sále hotelu Epopej, nám. T.G.M. 

v Moravském Krumlově. Začátek ve 20 hodin.
Tombola, vstupné 100 Kč s místenkou.

K tanci hraje skupina Eminent, předtančení Gymnázium 
MK, vystoupení taneční skupiny La Quadrilla z Brna - irské 
tance. Předprodej vstupenek v Infocentru Smetanova ul.

Chcete usnadnit svým dětem 
start do první třídy?

Pokud ano, ráda vám pomůže malá Anička, která připraví vaše 
děti metodou rozvoje základních funkcí na bezproblémový 
vstup do školy. Děti se při ní seznámí prostřednictvím 
speciálního pedagoga se školním prostředím a budoucí paní 
učitelkou. Pokud máte zájem zúčastnit se informativní schůzky 
a dozvědět se další podrobnosti o plánovaném projektu, 
dostavte se prosím ve středu 18.1.2006 v 15.00 hod. na ZŠ 
Vémyslice. Na spolupráci se těší ředitelství ZŠ Vémyslice.

Dne 23.1.2006 se uskuteční na ZŠ ve Vémyslicích
od 14 - 18 hod. zápis do 1.třídy.

S sebou si vezměte rodný list dítěte.

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

• pondělí od 16.30 - 18.30 hod. - masáže šíje  (nejlépe objednat:732 334 038).
• každé pondělí od 18.30 hod. - kondiční cvičení pro ženy. 
• úterý od 14.00 hod. - Klub Pathfinder (skauting) pro kluky ve věku 9-12 let.
• každou so od 9.15 hod. - křesťanské společenství (Adventisté sedmého dne).
• každou ne od 9.15 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.
• 26.1. od 18.00 hod. - Klub Zdraví - téma: Přírodní léčebné prostředky.

Dne 28.ledna 2006 se pořádá turnaj

v KRÁLOVSKÉM POKERU
v restauraci Řeznovice, informace na tel.: 608 509 176.EDICE ZRCADLO

redakční sdělení

Lidoví vypravěči, pamětníci, 
kronikáři, babičky a dědečci!

Znáte nějakou báchorku, vyprávění nebo pověst 
z vaší obce nebo okolí? Chcete se o ni podělit 

s ostatními? Neváhejte a kontaktujte naši redakci 
na telefonním čísle 515 321 099. Přijedeme k Vám. 

Nový klub mládeže Medúza
/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice otevřelo klub mládeže 

Medúza. Nachází se v suterénních prostorách staré hasičky na Tesa-
řově náměstí. V klubu chceme zaujmout co největší počet mladých 
lidí, kteří by zde smysluplně využívali svůj volný čas a aktivně se 
zapojovali do jeho činnosti. V příjemném a útulném prostředí klubu 
najdete kulečník, stolní fotbal, šipky, stolní a deskové hry, čítárnu, 
encyklopedie a naučné programy, reprodukovanou hudbu a domácí 
kino. Budeme zde organizovat diskotéky, komponované večery pro-
gramově zaměřené na různé žánry, hip hop, rock, dance, trance, rave, 
disko, techno, audiovizuální programy, filmové večery, vlastní tvorbu 
dokumentů, hudební tvorbu, pěvecké soutěže, besedy o aktuálních pro-
blémech dnešní mládeže. Klubové aktivity chceme rozšířit o netradiční 
aktivity, sportovní a víkendové akce. Do budoucna počítáme v těchto 
prostorách s čajovnou a informačním centrem mládeže a také plánuje-
me vydávat svůj vlastní časopis. Chceme stále obohacovat a rozšiřovat 
nabídku činností dle zájmu a potřeb mládeže. Na závěr bychom chtěli 
poděkovat mládeži, která se s námi zapojila do projektu České národní 
agentury. Zde se nám podařilo získat finanční prostředky na vybavení 
tohoto klubu.                Mgr. Jana Heřmanová

Plus pro Gymnázium v MK
Gymnázium v Moravském Krumlově kromě kvalitní přípravy na vy-

soké školy (vloni bylo na VŠ přijato 80% maturantů) nabízí už dva roky 
kromě dalších zajímavých akcí projekt Plus. V jeho rámci se studenti 
seznamují s environmentální problematikou od jednodušších zásad až 
po globální otázky a systémové koncepce ochrany přírody, a to formou 
účasti na atraktivních programech středisek ekologické výchovy. 

Kromě toho rozvíjíme i orientaci studentů v oblasti společenských 
problémů. Jak se žije jinde ve světě? Jak vypadá židovská svatba?
A co to byl holocaust? Jak si zařídit studium nebo práci v zahraničí?
Co je hnutí Brontosaurus? A můžu se zapojit do jeho činnosti? Projekce 
dokumentárních filmů, návštěvy expozic, besedy s pozvanými hosty, 
modelování a prožívání situací, to není na naší škole neznámá věc.

A jsou i exotické zážitky. Loňský rok jsme zakončili posezením 
v čajovně. Že v Krumlově žádná není? Jedno prosincové odpoledne 
byla. Vonné tyčinky, svíčky, ochutnávka čajů a čajový obřad, závěsy 
s mandalami na zdech… Seznámení s asijskými zeměmi i s jejich čajo-
vou kulturou bylo poslední akcí letošního projektu a myslím, že velmi 
úspěšnou. Proto děkujeme Městskému úřadu v Moravském Krumlově 
za finanční podporu našeho projektu a věříme, že příští rok budeme 
moci pro GMK opět nějaké Plus připravit.   PaedDr. Lenka Faltýnková,

učitelka GMK a koordinátorka projektu Plus

Nohejbalový turnaj trojic
/Moravský Krumlov/ O tomto víkendu proběhl ve sportovní hale 

v Moravském Krumlově nohejbalový turnaj trojic „První smeč ama-
térských mužstev o pohár starosty města“. „Tento turnaj pořádáme již 
tradičně na začátku ledna jako zahajovací v novém roce. Z kapacitních 
důvodů nemůžeme pozvat více jak deset mužstev i přes to, že zájem 
je veliký. Některá mužstva sem jezdí už léta, například z Modřic, 
Znojma, Brna, Boskovštejna i odjinud. Účast je stabilní a na pozvání.
U nás v Krumlově nohejbal opravdu vzkvétá, na trénincích, které má-
me dvakrát týdně, se schází více jak patnáct lidí,“ sdělil hráč domácího 
týmu Makala a jeden ze spolupořadatelů Pavel Jiříkovský. Jak dále 
dodal: „Turnaj se dělí na dvě skupiny, z každé skupiny čtyři postoupí
a dále se utkají vyřazovacím způsobem. Úroveň závodu se stále zvedá, 
družstva jsou vyrovnaná, není problém, aby jeden vyřadil druhého. Publi-
kum tvoří ponejvíce rodinní příslušníci, ale i veřejnost. Opět v tomto trochu 
narážíme na problém s místem, není to ideální, ale přesto lidi přijdou.“

Organizátorům se podařilo zajistit opravdu hodnotný a divácky 
velmi zajímavý sportovní zážitek, nad kterým převzal záštitu starosta
Bartoloměj Pitlach. „Halový nohejbal má své kouzlo, je to krásná
hra, není to jen fotbal. Já jsem rád, že mohu pomoci při rozvoji tohoto
sportu u nás v Krumlově, tím spíše, že místní oddíl nohejbalu se stále 
rozrůstá a tato hra se těší stále větší popularitě,“ uvedl starosta Bartolo-
měj Pitlach při předávání poháru vítěznému týmu ze Znojma. Druzí se 
umístili borci z Modřic a třetí byl domácí tým Makala.              /mask/

První vánoční zpívání
Odpoledne na Štědrý den se sešlo na šedesát občanů obce Hlína

u kostela sv.Kunhuty, na zpívání nejznámějších vánočních koled. 
Pozvaly je romantické duše z místní knihovny, herci a herečky diva-
delního kroužku a aktivní ženská společnost s názvem Babinec, která 
mj. pořádá nepravidelné akce charitativního zaměření. Zpívání za 
podpory hudební aparatury bylo velmi zdařilé a po skončení odměněno 
zaslouženým potleskem. Zúčastnění si navzájem popřáli příjemné pro-
žití svátků vánočních a s pěknými pocity se rozešli do svých domovů. 
V podvečer byli občané mile překvapeni hraním vánočních koled mu-
zikanty po vesnici. Tato dlouhodobá tradice před dvěma roky skončila. 
Letos se podařilo Obecnímu úřadu tradici obnovit. Vesnicí pokrytou 
tajícím sněhem se opět nesly podmanivé tóny vánočních koled, kte-
ré jak v minulosti, tak i letos, přinášely tu pravou vánoční pohodu
do našich domovů. Všem, kteří nám zpříjemnili Štědrovečerní čekání 
na Ježíška, patří náš dík! Do nového roku všechno nejlepší, píle a snaha 
ať Vás provází po celý rok!                               Jaroslav Vašulín, Hlína



Na konci minulého roku pro-
běhla řada vzpomínkových akcí
u příležitosti 200. výročí slavné 
„bitvy tří císařů“. Dnešní expedice 
je věnována vzpomínkám na vá-
lečné události v našem kraji, jak je 
zaznamenali místní kronikáři.

V bitvě tří císařů u Slavkova dne 
2. prosince 1805 porazil císař Na-
poleon spojené armády Rakouska 
a Ruska. Pro součastníky byla tato 
bitva symbolem střetnutí starého
a nového světa. Francouzská armá-
da symbolizovala revoluci, která na 
slavkovském bojišti porazila pro-
hnilé monarchie. Do Paříže přivezl 
vítězný Napoleon nejvýhodnější mí-
rovou smlouvu, jakou kdy Francie
uzavřela. Nikdo však nespočítá 
mrtvé a raněné vojáky u obou stran,
jak na bojišti, tak během přesunů 
jak z Francie, tak i z Ruska. A 
nikdo nemůže vyjádřit utrpení ci-
vilních obyvatel zemí, kudy vojska 
procházela nebo se ubytovala.

Ivančicím se důsledky období 
před bitvou, tak i po bitvě nemohly 
vyhnout. Popis událostí můžeme 
čerpat  z knihy Ivančice – dějiny 
města, ve které jsou uvedeny in-
formace z  „Pamětní knihy sepsané 
od r. 1726, pana Jakuba Sedláčka 
starýho.“ Jiným pramenem zachy-
cující období před i po bitvě je 
ivančická farní kronika, ve které 
je zápis ivančického faráře Josefa 
Stejskala. Josef Stejskal se narodil 
v Třebíči, farářem v Ivančicích byl 
od 19. srpna 1802, zemřel v Ivanči-
cích 4. října 1826.

Nejprve informace z knihy Ivan-
čice – dějiny města.

 Přesto, že Ivančice nebyly na 
hlavním směru přesunů vojsk, 
důsledky pohybu armád pocítily 
dostatečně. Dne 30. září 1805 
pochodovala část ruské armády 
pod vedením generála Kutuzova 
přes Brno směrem na jih. Když 
se po šesti týdnech ruské oddíly 
vracely, nebyly již plné odhod-
lání. V patách měly hlavní voj 
francouzské armády v čele s Na-
poleonem. Dne 18. listopadu byl 
Kutuzov v Židlochovicích a téhož 
dne bylo do Ivančic převezeno na 
350 raněných a nemocných vojáků. 
Rakouské úřady nařídily, aby byl 
v Ivančicích zřízen špitál. K tomu 
účelu přidělily úřady do Ivančic 
několik úředníků, ošetřovatelů a 
vojenského kaplana (premonstráta 
ze Strahova) a zabezpečily je peně-
zi. Z obavy před Napoleonem však 

nakomandovaní zaměstnanci špitá-
lu utekli i s pokladnou, takže městu 
připadla povinnost, postarat se o 
nemocné z vlastních prostředků. 
Městu tím přibylo vydání ve výši 
130 zlatých denně.

První francouzská vojska dora-
zila do Ivančic 21. listopadu, jak 
dokládá zápis ve zmíněné kronice:

„Item roku 1805 nastala zas 
s Francozem vojna. To jest v měsíci 
září, téš welika armada Rusů skrz 
naši zem k bojowani proti Fran-
cozům mašírovali, skrz Moravu do 
Babor a diž Francozi nad našim 
císařem Františkem a Ruskim csi-
sařem zwitezili, tak mussili spatki 
do naši zemi odmašírovat, tak sme 
nepřitele francozskoho ještě ten rok 
do naši vlasti dostali.

A dne 21. listopadu přišli Fran-
cozi do mněsta našeho evančické-
ho, jejich příchod bil od Wídně 
k Brnu a přišli až do Kromněříže, 
Holomouce, ale neobdrželi, nibrž 
naše wojsko tam stat zůstalo aš se 
pokoj wijednal, tu wojna jen 3 mě-
síce trvala a Francozi z naši zemi 
zas spatki do Babor odmašírovali.

Také ještě zaznamenawam jake 
příchod Francozůw tj. 21ho listo-
padu 1805 bil, když jakošto naši 
nepřáteli do Ewančic nejprwnější 
přišli, přišlo jich 6 set konáků a 4 
sta pješich, mněli jich sosedi po 4 
neb po 6 a taki wiceji po domech 
na leženi a zůstali 3 dny tu ležet. 

Mněsto zdejší muselo jim hned za 
hodinu 2 tisice peněz prandsteuer 
(Brandsteuer = výpalné) složit a 3 
sta párů bot a střewíců co se od so-
sedů hned wšechno za hodinu snést 
muselo. Sosedi pak welika trapení 
w domech od nich mněli, wšechno 
co jen sobje wimislit mohli žádali, 
třeba ani toho k dostani nebylo, 
přece kwaltem wšechno sceli a lide 
bili a za wlassi tahali, nežť bil pros-
te človjek a nebo bohate a nebo tře-
ba i duchowniho spohlawkowali a 
sobje za posla brali.

Co se  jidla dotejče, na rano mu-
seli sme jim rozolku dat a bile chleb 
dawat a nebo kaše, na poledne ti 
nejlepši jidla se jen chystali a wina 
celej den dost, a ponevadž ten rok 
žadne wino se neurodilo a ještě ani 
ho bit nemohlo, tak tu malo wina 
bilo, stareho na hospodach tež 
mnoho wrchowato nebilo, tak sme 
jim ho za 16 groš, masi w poslediza 
renske platit a jin davat museli, tak 
že juž potom od toho soženi lidi 
všudi na hulicích plakali a jeden 
druhemu swe souženi žalowal.“

První francouzské oddíly pobý-
valy v Ivančicích do 25. listopadu. 
Šlo o lehkou jezdeckou divizi 
divizního generála Kellermanna. 
Francouzi byli pohoštěni vínem, 
kořalkou a pečení, ale nezavděčili 
se. Generál Kellermann požadoval 
2 500 zlatých výpalného, 300 párů 
střevíců a 200 loktů plátna. Mnozí 
občané byli při vymáhání potravin 
a peněz biti. Všichni si oddechli, 
když Kellermannovi husaři a jízdní 
myslivci byli odveleni na bojiště.    

V kronice ivančické fary jsou 
události před bitvou popisovány 
obdobně, ale přece jen bylo vystu-
pování Francouzů vůči duchovním 
daleko mírnější. Je třeba přihléd-
nout k tomu, že na farách se zpra-
vidla ubytovávali vyšší důstojníci, 
protože se jednalo o inteligentní 
osoby. Samozřejmě i ti chtěli stra-
vu a pohodlné ubytování. Uvádíme  
přepis z farní kroniky.

„Dne 18. listopadu večer se zde 
objevil c.k. rakouský poručík se 
zprávou, že ihned sem přibude c. 
k. polní nemocnice s tři sta pade-
sáti nemocnými. Zároveň ukázal 
písemný rozkaz, ve kterém byla ne-
mocnice určena výslovně do Krum-
lova, ale vojenským manévrem byla 
z Krumlova odstěhována. I když 
zdejší město nebylo povinno pře-
vzít toto velké břemeno, nemohlo 
poslat zpátky 350 trpících lidí, kteří 
nedostali ani to nejmenší občerst-
vení, jeli celý den na žebřiňácích a 
kteří vinou svých velitelů měli trpět 
na vozech ještě o dvě hodiny déle, 
jak se to mělo stát. Zůstali zde, ale 
všechen personál určený ke správě 

nemocnice, včetně polního kaplana 
(kterým byl mladý premostát ze Stra-
hova v Praze), pokračoval v útěku 
i s pokladnou. Avšak pokladna 
(ve které se  nacházelo přes 3000 
zlatých), přišla na útěku do fran-
couzských rukou a náčelník byl 
tak hrubě zbit, že po třech dnech 
vypustil duši. Tímto způsobem mu-
selo město vést tíži zaopatření ne-
mocnice vzít na sebe, kteréžto až do 
24. listopadu.

21. listopadu 1805 odpoled-
ne o půldruhé hodině přišli dva 
Francouzové, major a rytmistr od 
(Schahears ?) regimentu, kteří žá-
dali ubytování. Byl u mne objednán 
byt pro divizního generála Keller-
manna a pro brigádního generála 
Monse (nebo Mouse?). O čtyřech 
hodinách přišel celý jízdní pluk, 
jemuž velel generál Kelermann, 
on sám však přišel do Ivančic a 
do mého bytu až následujícího dne, 
brigádní generál Monse (Mouse) 
však s generálem Marchy (?) 
přišli krátce po 4 hodině a zůstali 
stát uprostřed náměstí před farou. 
Pro dobrou vůli jsem jim přišel 
naproti v taláru a černém plášti, 
přívětivě je přivítal a tak jsem si 
je získal, takže ani tito, ani jiní po 
nich ubytovaní generálové mně nic 
špatného neudělali, dokonce navíc 
mám ještě doporučující dopis od 
následujícího divizního generá-
la Caffarellyho, ve kterém žádá 
všechny napříště ubytované, aby 
mě respektovali. 

Naproti tomu však jsem je musel 
opatřovat dobrým jídlem a pitím a 
všelijakým pohodlím, že můj měšec 
mnohdy křičel „ach“ a „ouvej“, 
neboť na faru chodili ke stravě také 
štábní důstojníci.

Téhož dne, totiž 21. listopadu o 7 
hodinách večer přišlo 1 200 mužů. 
Musel jsem jim každému opatřit byt 
s dobrým vínem, rosolkou, pečení
a vůbec dobrým jídlem. Přitom tu
a tam byli lidé i biti.

Generál Gellermann požadoval 
výpalné 2500 zlatých a 300 párů 
bot, 200 loktů  sukna, všechno mu-
selo být složeno, jen ze sukna sešlo. 
Tito trapiči zde zůstali až do 25. 
listopadu, kdy o pěti hodinách od-
poledne odpochodovali proti Velké 
Biteši. Od 25. listopadu do 8. pro-
since zůstalo město od Francouzů 
volné. Jen fara musela být pohoto-
vě, neboť projíždějící adjutanti se 
svým doprovodem se ptali jen po 
pastorovi a sami se ubytovali, aby 
byli dobře pohoštěni“.

Po vítězné bitvě se francouzská 
vojska usadila v okolí Brna. Z farní 
kroniky jsou další informace o po-
bytu Francouzů v Ivančicích.

„Dne 8. prosince o půl druhé 
odpoledne vstoupily sem dva pluky 
pěchoty pod vedením divizního ge-
nerála Caffarellyho a brigádního 
generála Leszelara (?) s tureckou 
hudbou. Oba generálové zůstali na 
faře. Nemohu pomlčet chváli diviz-
ního generála Caffarellyho, poně-
vadž mezi jeho lidmi byla držena 
nejlepší kázeň a vůbec nic nebylo ve 
městě zabaveno. Dokonce lidumilný 
generál daroval mým prostřednic-
tvím 2 louisdory v hodnotě 60 zla-
tých chudým. 12. prosince večer a 
13. prosince ráno pochodovaly tyto 
dva pluky do Znojma.

Dne 13. prosince ke druhé hodi-
ně odpoledne přišel 13 dragounský 
pluk po vedením divizního gene-
rála Wlatera, pro kterého bylo na 
faře objednáno ubytování. Zůstal 
však v Brně a byl zde ubytován 
generál Roget. Tito dragouni byli 
většinou pěší. Generál Roget 
rekvíroval 200 loktů sukna, 5000 
přezek ostruh, řemenů a podobně, 
avšak nebylo mu dáno všechno, co 
nárokoval, ani v množství. 4. ledna 

1806 kolem 9. hodiny pochodovali 
dragouni jak pěšky, tak na koních 
odsud pryč a nastoupili cestu do 
Čech přes Velkou Bíteš.

9. ledna o půl dvanácté přišel 
celý pluk husarů čís. 9. Něco bylo 
přeloženo do okolních obcí, ostatní 
zůstali zde i s jejich obrstem Dijo, 
který cestou z Kroměříže sem dostal 
v Brně dekret jako generál a ubyto-
val se na faře. Dne 12. ledna 1806 
přišel konečně vytoužený okamžik, 
kdy jsme byli konečně zbaveni všech 
Francouzů. Bůh nás navždy uchovej 
takových nezvaných hostů. Neboť 
jsme díky přítomnosti nepřátel za-
kusili co je válka. Toto jsem v krát-
kosti zapsal pro následovníky a přeji 
jim lepší časy.

V seznamu farářů v Ivančicích je 
zapsáno 21 osob stejným jménem. 
V pořadí 21 je Josef Stejskal, na-
rozený v Třebíči, farářem v Ivan-
čicích od 19. srpna 1802 (1802-
1825). Zemřel v Ivančicích 4. října 
1825. Jeho nástupcem byl Johann 
Eytelhuber, narozený v Ivančicích 
v roce  1777, farářem byl od 23. 
února 1826 a zemřel v Ivančicích 
15. 9. 1837. 

Při opravě ivančického kostela 
v roce 1853 byla do makovice věže 
vložena listina, na které bylo mj. 
poznamenáno: „Roku 1805 po bi-
tvě u Slavkova navštívili mne fran-
couzský generál Cafarelli, aby se 

rozhlídl v okolí našem. Mezi jiným 
tázal se mého věžníka žertovně, kde 
má svůj sklep.“

Po 8. prosinci 1805 se v Ivan-
čicích vystřídaly různé vojenské 
útvary francouzského vojska. Jsou 
známí velitelé i počty vojáků, 
kteří v Ivančicích byli, nežli ode-
šli většinou ke Znojmu. Poslední 
Francouzové v Ivančicích byli ze 
stejných jednotek jako první, kteří 
přišli v listopadu 1805.

Válka skončila, vítězná fran-
couzská vojska postupně odcháze-
la v Moravy. V okolí místa bitvy 
zůstala zpustošená krajina s hro-
madnými hroby. V Brně a dalších 
místech zůstaly tisíce raněných, 
z nichž velká část zemřela na 

infekce. Také podél hlavních cest 
zůstaly špitály s raněnými nebo ne-
mocnými, které ohrožovaly okolí 
nakažlivými nemocemi. V prů-
běhu napoleonských válek byly 
vynaloženy obrovské prostředky 
na zbrojení a na vojsko.  Škoda, že 
nevíme, jaké prostředky vynaložily 
Ivančice za pobyt vojsk v období 
slavkovské bitvy. A už nikdo ne-
spočítá promarněné prostředky a 
miliony mrtvých v Evropě za celé 
období napoleonských válek. Na 
co a na koho jsou hrdi obyvatelé 
Francie a co se oslavuje při každém 
výročí slavkovské bitvy?

Napsal Jiří Široký
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Události v Ivančicích v období bitvy u Slavkova 
Bitva u Slavkova

přehled hlavních událostí
17. října 1805 - došlo bitvě u Ulmu v Bavorsku. Vítězní Francouzi 
následně obsadili horní Podunají a Vídeň. Poražená rakouská a ruská 
vojska se stáhla na Moravu. Ustupujícím oddílům v patách postupovala
Velká armáda vedená Napoleonem.
17. listopadu - Francouzi překročili Dyji a obsadili Znojmo.
19. listopadu - obsazeno Brno. Přesun hlavních vojsk od Znojma
na Brno probíhal zřejmě po „císařské silnici“, takže v Krumlově
a Ivančicích nebyl zaznamenán.
21.-26. listopadu - část hlavních francouzských vojsk byla ubyto-
vána také na Krumlovsku a Ivančicku. 
25.-26. listopadu - byly tyto oddíly spěšně odveleny na slavkovské 
bojiště. 
2. listopadu - bitva u Slavkova - rozhodující střetnutí skončilo 
drtivým vítězstvím Napoleonovy armády. Poražené oddíly prchaly 
směrem k Hodonínu.
4. listopadu - uzavřeno příměří
26. prosince - uzavřena mírová dohoda
8. prosince 1805 - 4. ledna 1806 - část vítězných vojsk byla ubyto-
vána také na Krumlovsku a Ivančicku.
11. ledna 1806 - odchod posledních Francouzů z Ivančic

Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice

Odraz válečných události roku 1805
v „Krumlovské knize pamětí“

Jako doplněk k událostem na Ivančicku připojujeme také zápisy 
z „Krumlovské památné knihy 1527-1888“, uložené v okresním archi-
vu ve Znojmě. Popis událostí zaznamenal tehdejší starosta Johan Anton 
Zajitschek. Na úvod připomeňme, že pobyt Napoleonovy armády roku 
1805 nebyl poslední. Roku 1809 se vrátili a pobyli několik měsíců.

16. listopadu 1805 přišli zajatí Francouzi od Dürnsteinu v počtu 850 
mužů doprovázeni rakouskou pěchotou a ruskými kyrysníky. Přenoco-
vali v kasárnách, ale pohoštěni byli měšťany. Ten samý den projížděl 
ruský a rakouský dělostřelecký pluk pod vedením ruského generála ba-
rona von Möller. Mezi zajatci byl také francouzský generál Grandorsk,
který byl vyměněn za zajatého knížete Moritze von Liechtenstein. 
Zajaté vedl major von Stüttenheim. Důstojníci a generálové a také 
nepřátelští důstojníci byli všichni pohoštěni v domě starosty.

19. listopadu v půl jedné v noci přišlo pět francouzských myslivců, 
kteří požadovali 12000 porcí chleba jako rekvizici. V 10 hodin dopo-
ledne se objevilo 33 trubačů a vymáhali pod hrozbou plenění 6000 
zlatých ve zlatě a stříbře. Byli uspokojeni 119 dukáty ve zlatě, 157 
mincemi ve stříbře, vedle obstarání pro muže a koně. Ze zámecké stáje 
uloupili ještě dva koně.

21. listopadu přišla do Krumlova 4. rota husarského pluku z Paříže 
z generálem Maritzkym, který se ubytoval na zámku. Požadovali vše-
možné potraviny, víno, rosolku, kávu a mimo to požadovali od města 
oblečení. Ode mě ale neobdrželi nic z požadovaného. Tou dobou zde 
pobýval také divizní generál Kellerman. 26. listopadu v 10 hodin mu-
seli ve velkém spěchu odpochodovat.

23. listopadu v 10 hodin přijel do Krumlova císař Napoleon. Pobyl 
v zámku v pokojích kněžny.  Kolem poledne opustil město a odjel 
směrem k Brnu.

13. prosince 1805 ve 2 hodiny odpoledne vjel  do Krumlova celý 6. 
pluk dragounů  a dalších 360 mužů, kteří museli být ubytováni. Teprve 
po velkých námitkách byli ubytovaní v 17 okolních vesnicích. 

4. ledna 1806 odpoledne odpochodovali tito nezvaní hosté směrem 
k Náměšti.                        Napsali Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice

Hynek Raiman     „Francouzská vojska v Ivančicích roku 1805.“

Mohyla míru - památník bitvy u Slavkova
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Auto - moto
koupím
•• motocykl CZ 175 sport, pojízdný, 
možno i bez TP. Tel.: 723 759 430.
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550, 
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i po-
škoz. a nekomplet. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Renault 19, 1,8, r.v. 91, STK 11/07, 
dobrý stav, autorádio, lehký tuning, 
alukola 15“, 42.000 Kč. Dohoda. Tel.:
732 562 498. 
•• Renolt 19, stříbrný v dobrém stavu. 
Cena dohodou. Tel.: 728 462 886.
•• Ford Escort Gia 1,6, 16 V, vše 
v elektrice, model 94, vyhřívaná 
okna, ABS, STK 07, tmavě červená 
metal., rádio Panasonic + reprodukto-
ry, 50.000 Kč. Tel.: 775 348 953.
•• Š Forman, r.v. 93, červená barva, 
závěs, 21.000 Kč. Tel.: 515 273 234, 
603 892 473.
•• Š 105, r.v.85, typ M, lehce havaro-
vaná na předek, pojízdná, STK 2/06, 
vyvařené prahy, bez koroze, 4.500 
Kč. Tel.: 608 451 325.
•• Š Felicie combi 1,9 D, r.v. 96, bez 
koroze, 55 tis. Kč; elektrony na BMW 
120-5, obuté na zimních, jako nové, 
8.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Š Forman 135GLXI kombi, r.v. 
94, motor 50 kw vínově červena 
barva, nová baterka, pneu, výfuk, taž. 
zař., 25 tis. Kč. Zdarma přidám 4 ks 
zimních pneu vč. disků! STK 05/06  
Tel.: 608 772 231.
•• Š 120 L, r.v. 88, STK do 6/07, 5.000 
Kč. Tel.: 724 919 789.
•• na Opel Kadet 1,6D, přední kapo-
tu, dveře a skla, cena dohodou. Tel.:
776 300 578.
•• stř. zahrádku na Š 1203, 200 Kč; na 
Š 100, 100 Kč. Tel.: 776 300 578.
•• přední světlomety na Toyotu hiace, 
cena dohodou. Tel.: 776 300 578.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top 
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm + disky, 
1.800 Kč; pneu Good Year 185/70 
R13, Ultra Grip, 2 ks, vzorek 3 
mm, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• Š Forman, různé ND, pohon LPG, 
vč. TP,  cena dohodou. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod
•• komplet. kola na Avii (disk + Ba-
rum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks 
750-16C MB 60, vzorek 90%, 1.800 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. funkční motor + převod. 
(5ti rychlostní) na Avii 21,31, 10.000 
Kč. . Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kabina na Avii 21,31, 
modrá, 6000 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chla-
zením, r.v. 91, 7000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 v Ivančicích v OV. Tel.:
605 145 789.
•• byt OV 2+1 v MK. Tel.: 723 065 
736.
•• byt 2+1 v Ivančicích na Novém 
Sídlišti. Tel.: 604 638 295, e-mail:
hlousp1@seznam.cz
prodám
•• byt v OV v centru MK, výměra 70 
m2, celý po rekonstr., volný ihned, vh. 
k bydlení, možnost prodejny, ordina-
ce aj. Tel.: 777 582 899.
•• DB 3+1 s garáží v H.Kounicích, 
cena dohodou. Tel.: 731 711 837.
•• DB 3 + 1 v Ivančicích. Nová lod-
žie, rek. KL, měřidla na vodu, topení 
a termoventily, 900 tis. Kč. Volný od 
února. Tel.: 723 982 761.
 

•• byt 2+1 v OV, 60 m2, Ivančice, 
volný ihned, cena 890 000 Kč, cena
k jednání. Tel.: 602 803 032.

pronajmu
•• garáž v MK u drůbežárny na 1 
rok, platba předem, dohoda. Tel.: 604 
191 420.
hledám pronájem
•• max. do 3.000 Kč vč. inkasa v Mi-
roslavi nebo Hostěradicích, matka a 2 
děti. Tel.: 731 949 986.

Stavba - zahrada
prodám
•• nové obložkové zárubně z Hornba-
chu od fi. Solo, 60 L, možno i s mon-
táží, 1.200 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• závitořez do 3“, cena dohodou. 
Tel.:603 793 890.
•• cihly Porotherm 44 cm, 10 palet, za-
balené, super cena. Tel.: 604 846 587.
•• pákovou vanovou baterii, krátkou, 
novou, Siko, vč. hadice, 400 Kč, Ivan-
čice. Tel.: 777 620 583.
•• koupelnové zrcadlo velké, nahoře 
půlkruh, jinak obdélník, 250 Kč; oby-
vákovou vázu po babičce, barvená do 
hněda, foto mailem, 250 Kč, Ivančice. 
Tel.: 777 620 583.
•• koupelnové doplňky chromové, 
miska na mýdlo, sklenice, držák na 
kartáčky, minim. použité, komplet 
300 Kč. Tel.: 777 620 583.
•• 33 m venkovního el. kabelu s kon-
covkami, krátce použitý, 600 Kč. Tel.:
546 452 997.
•• stavební železo roxor 4 -12 mm, 1 
kg/5 Kč; el. průtokový ohřívač, 500 
Kč. Tel.: 774 812 125.
•• CW profily pro sádrokarton, příčky 
100/2750, 36 ks, poloviční cena, do-
vezu. Tel.: 737 974 174.
•• beton. sloupy 8 a 12 m. Tel.: 608 
564 009.
•• 4ks pilový kotouč na katr, Ø 1000 
mm, síla 6 mm, prům. díry je 40 mm; 
vibrační desku na beton, 2.200 Kč; 
elektromotor 10Kw 970 ot./min., 4.000 
Kč; spoiler na Mazdu E 2200, 3.500 Kč; 
brusku na železo, dvoukotoučová, liti-
nová, zámečnická. Tel.: 731 756 155.
•• deskové plechové radiátory s vln-
kou, velmi zachovalé, 2 ks 1,2x1 m, 
900 Kč/ks; 1 ks 1x1 m, 800 Kč, 1 ks 
dvojitý s 2 vlnkami 60x90 cm, 900 
Kč. Při odběru všeho sleva 10%. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18. hod.
•• stropní versalitové desky 60x60, 
80 m2, 100 Kč/m. Při rychlém jednání 
5% sleva. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18. hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• nerez dřez s odkládací plochou, 
obvod 86 x 43,5, výlevka 36,5 x 33,5, 
hl. 14 cm, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.

Vybavení domácnosti
prodám
•• komplet ložnici, čalouněné postele 
s ÚP, noční stolky s lampičkami, 
kosmetický stolek s taburetkou, zr-
cadlové skříně s posuvnými dvěřmi 
2x 180x120 + zrcadl. nástavce. Cena 
8.000 Kč. Tel.: 606 175 943.
•• skříňový dvouvařič SD 10 vč. 
láhve na PB 10 kg, která je umístěna 
uvnitř skříňky přímým napojením ho-
řáků. Vh. pro chaty i domácnosti, š/v/
h: 400/860/590, hmotnost 30 kg, 700 
Kč. Tel.: 546 424 001, 602 200 313.
•• prachové peří, starší, nečištěné, 
levně. Tel.: 546 452 997.
•• pračku Mini romo, nerez vana; roz-
tahovací stůl; el. podušku; šicí stroj 
Lada skříňový, el.motorek; vozík 
na PB láhev; gumový člun + vesla; 
plech. šatnovou skříň; časopisy + kni-
hy o motorismu. Tel.: 732 153 409.
•• zánovní postel, dřevěná, 200x180, 
vč. matrací a pružinových roštů, pěk-
ná, 5.000 Kč. Tel.: 731 945 491.
•• pračku Mini romo, nerez ždímačku 

Perla, dobrý stav. Tel.: 546 434 281.
daruji:
•• za odvoz kuch. linku 1,80 m, jídel-
ní stůl 100x68. Tel.: 724 570 587.

Elektro a elektronika
koupím
•• kalové čerpadlo s vlastním moto-
rem. Tel.: 608 564 009.
prodám
•• MT Siemens C 35i s nabíj., plně 
funkční, 600 Kč. Tel.: 732 615 485.
•• SIM T-Mobile twist s bonusem 
100% na 1 dobití za 200 Kč. Tel.: 777 
989 990.
•• SIM kartu Twist s kreditem hovor-
ného 2.600 Kč, za 2.400 Kč. Tel.: 568 
865 304,604 774 562.
•• kompletní PC, MB DFI73PRO, 
Athlon 2400+, 512 MB Ram, CD 
Rom, Asus NVidia 6600GT, síťová 
karta, řadič USD 2,0, firewire řadič, 
klávesnice, myš, 20 giga HD, 7.000 
Kč. Tel.: 777 128 626.
•• zákl. desku soc. A s proc. AMD 
1800 + a graf. karta GF MX 440 + 
256 RAM, 2.400 Kč, rychlé jednání 
sleva. Tel.: 723 787 299.
•• svářečku WTU 315-31. Tel.: 774 
990 330.
•• epilátor zn. Braun silk epil, málo 
používaný, 500 Kč. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.  Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nut-
ná.  Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.

Vše pro děti
koupím
•• kočár popř. další dětské věci po 
dvojčatech, holčičí nebo neutrální 
barvy. Tel.: 737 478 798.
prodám
•• oblečení na kluka a holku 2-6 měs., 
dobrý stav, cena 20 - 30 Kč/ks. Tel.:
604 382 102.
•• zimní kombinézu na 4 - 8 měs.,  
150 Kč. Tel.: 607 890 076.
•• brusle zn. Botas, vel.: 3, velmi 
dobrý stav. PC 1.495 Kč, nyní 800 
Kč. Tel.: 777 917 615.
•• chlapecké horské kolo na 5-8 let, 
jako nové, 1.300 Kč. Tel.: 739 144 725.
•• kočár 4-komb., nafuk. kola, přehaz. 
rukojeť, fusak, taška, lze prát v pračce, 
pláštěnka, síť proti hmyzu, po 1 dítěti, 
4.000 Kč. Tel.: 728 227 468.
•• sedačka bezpečnostní za kolo, 500 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• botičky do vody (možno i jako sandál-
ky) na 1 r., dovoz Anglie, 200 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.

Zvířata
koupím
•• Kdo daruje poníka? Jako společní-
ka pro mého, dobrá péče každý den 
venku, možno i problémového na 
dožití. Pouze SMS (studuji) na tel.:
720 578 473.
prodám
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• osmaky degu, 30 Kč. Tel.: 776 
037 176.
•• štěňata jezevčíka drsnosrstého 
s PP, odběr konec února. Tel.: 737 
552 727.
•• štěňata bíglů bez PP, barva trikolor, 
stáří 10 týdnů, očkovaná, odčervená. 
Tel.: 728 842 674.
•• fenku, štěně bígla, bez PP, barva 
trikolor, vada skusu, očkov., odčerv., 
pěkná, 2.000 Kč. Tel.:732 765 649.
•• štěňata jezevčíka hrubosrstého s 
PP odběr únor. Tel.: 724 192 361, 607 
785 591.
•• prase 180 kg, 6.000 Kč. Tel.: 515 
336 646.

•• prase, možnost výběru. Tel.: 605 
755 560.
•• kavkazské ovce st. bez PP, odběr 
v únoru. Tel.: 603 863 470.
•• slepice po první snůšče, ks/50 Kč. 
Tel.: 776 722 947.
•• bezpečnostní přepravní klec na psa, 
pochrom., 105x75x70, 2.800 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• husy, živé i zabité. Tel.: 737 117 666.
•• štěňata labradorů bez PP, barva 
smetanová, očkovaná, odčervená. 
Tel.: 728 842 674.
•• prase 34 Kč/kg, a 1/2 prasete za 44 
Kč/kg. Tel.: 724 956 454.
•• vyměním 4 chovné páry agap. 
škraboškových, r. 04 a 05 za chovný 
pár alexandrů růžových vousatých. 
Tel.: 604 303 267, okr. Znojmo.
daruji
•• fenku anglického setra, stará 9 měs., 
pouze do dobrých rukou, své už si pro-
žila. Tel.: 728 841 298 po 15 hod.
•• šteňata křížence, po matce předp. 
dobrý hlídač, po otci fyz. zdatná, str.
vel. do 25 kg, černá s hněd. pál., krát-
kosrstá, velmi líbivá. Odběr únor. Tel.: 
737 414 669.
•• černá koťata. Oslavany Tel.: 723 
464 040. 

Služby
•• Nebankovní půjčky pro zaměst-
nance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• 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. 
•• 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.

Různé
•• Hledám spolujezdce do Brna-Mod-
řic na ranní směnu. Tel.: 721 930 637.
•• Ztratila se fena křížence rejdžbeg-
-rotwajler, rok stará, slyší na jméno 
Brita, odměna. Tel.: 724 755 848.
prodám
•• přebrané brambory na uskladnění. 
Tel.: 732 562 498.
•• orig. VHS Aerobic nejen pro tě-
hulky, od H.Kynychové,150 Kč. Tel.: 
602 942 849.
•• 6x 45 min. bodystylingu + 2x45 
min. lymfodrenáž na celulitidu do 
st. Soleil v Ivančicích. PC 1.080 Kč, 
nyní 750 Kč. Tel.: 777 620 583.
•• dámské brusle vel.: 38, úplně nové,  
900 Kč. Tel.: 777 045 367.
•• březová košťata na holi, kovový 
vál k Teře Vari, skládací kolo dětské, 
velmi levně. Tel.: 515 336 601.
•• mech. psací stroj Consul 2226, per-
fektní stav, jako nový, plast. kufřík, 
přísluš. na čištění, Brno, Ivančice. 
Cena 1.100 Kč. Tel.: 777 620 583.
•• čerta taženého, 3.500 Kč; pěkný 
velký šroťák na obilí, 3.000 Kč. Tel.:
608 564 009.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks, 
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000, 
728 179 905, po 18. hod. hod.
•• smalt. plech na kruh. bazén, hnědý, 
700 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.

Hobby
prodám
•• el. varhany Yamaha PSR 125, vý-
borný stav, počet kláves 48x, počet 
zvuk. rejstříků 100x, počet zvuk. 
rytmů 100x, automatický doprovod, 
2.000 Kč. Tel.: 723 036 494.
•• pistoli ráže 9x19 mm, španělské 
výroby Firestar Plus, rozměry a vahou 
je stejná jako CZ 2075 Rami, 8.500 
Kč. Pouze na ZP! Tel.: 602 719 156.
•• obraz, olejomalba, kamzík na ho-
rách, 90x100, vh. pro myslivce. Tel.:
546 452 997.
•• 1.000 ks karet NHL, každá jiná i 
speciály, 2.000 Kč, vše v albech. Tel.:
728 249 364.
•• ribstol, bradla a rozdělávací hraz-
du, cena dohodou, i jednotlivě. Tel.: 
605 218 451.
•• golfové hole červené, červený 
potah s obrázky, dvojkolečka, 800 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18. hod.
•• obaly na tenisovou raketu zn. Fis-
cher, Wilson, úplně nové, 400 Kč/ks. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18. hod. 
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a 
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton 
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz. 
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salo-
mon, 200cm; Blizard, váz.  Tyrolia, 
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.

Seznámení
•• Štíhlá žena z ivančicka, drobné 
postavy, hledá muže 48-52 let s duší 
romantika a postavou pořádného 
chlapa. Toulavé boty a auto vítáno. 
SMS na tel.: 731 916 071.
•• Samota o Vánocích je smutná, pro-
to hledám muže 48-52 let, který tento 
pocit zná a také neměl dost štěstí, aby 
samotu nepoznal. Duše romantického 
kluka a auto vítáno. Možná už ty příští
Vánoce budeme spolu. SMS na tel.:
731 916 071.
•• Hledám holku od 25-30 let, je mi 
27, stř. postavy se zájmem o přírodu 
a sport, upřímnost, věrnost na prvním 
místě. Odepíšu. Tel.: 724 755 848.
•• Muž 33/182, svobodný se rád 
seznámí s milou a hodnou slečnou 
25-31 let z okolí Ivančic a Oslavan. 
Tel.: 723 402 775.
•• 33/172 nekuřák, veselé povahy, co 
má rád přírodu, zvířata, sport, hledá 
upřímnou dívku rodinného typu. SMS 
na tel.: 723 086 476.
•• Jsi sama? Věk do 35 let? Ve dvou 
se to lépe táhne, dítě není překážkou. 
Tel.: 723 570 857.
•• 38-ti letý, pohledný muž, štíhlé po-
stavy, hledá ženu na krásné dopolední 
mazlení a milování. Na stavu a věku 
nezáleží. Diskrétnost a úroveň zaruču-
ji. Odpovím všem. Tel.: 776 617 372.
•• 32/171/70 s vl. domem by se rád 
z nedostatku příležitosti touto cestou 

seznámil s bezva holkou do 30 let, 
hledám romantický a láskyplný vztah. 
Tel.: 606 580 773.
•• Muž 40 let, štíhlé postavy, fin. za-
jištěn, hledá dívku kolem 20 let k in-
timním schůzkám u mne. Dlouhodobý 
vztah možný. Tel.: 604 579 615.
•• Muž 31 let, silnější postavy, hledá 
milou a hodnou přítelkyni pro trvalý 
vzah, které navadí život na vesnici. 
Tel.: 721 169 483.

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: 777 969 552.

•• Nabízím přivýdělek - finance, 
obchod. Tel.: 607 785 566.

•• Firma Proimpex s.r.o. v Morav-
ském Krumlově přijme mistra do 
elektrovýroby se SŠ vzděláním. Zna-
lost NJ alespoň částečně nutná. Ná-
stup možný ihned. Bližší informace 
na tel.: 515 300 215, p.Machotková.
•• Přijmeme kuchařku možno i bri-
gádně. Info na tel.: 728 264 272.
•• Přijmeme pracovníka do skladu, 
podmínkou je ŘP sk.: B, Moravský 
Krumlov a okolí. Bližší informace na 
tel.: 515 322 331, 602 782 503- 4.
•• Přijmeme servírku do zavedené 
restaurace. Tel.: 728 264 272. 
•• Hledám práci od 7-14.30 hod. do 
potravin, restaurace nebo úklid. Tel.:
607 866 795.

•• Firma TC MACH, s.r.o. vyhla-
šuje konkurz na pozici TECHNIK 
CHLADÍCÍCH OKRUHŮ. Poža-
davky: svařování a práce s mědí 
(preferujeme svářecí průkaz, ale 
není podmínkou), pečlivost, pozi-
tivní přístup, práce na PC výhodou 
(MS Word, MS Excel). Nabízíme 
výkonové ohodnocení, další vzdělá-
vání. Přihlášky zasílejte na adresu 
TC MACH, s.r.o., U Mostu 590, 
672 01 Mor. Krumlov, faxem 515 
321 014 nebo mailem tcmach@tc-
mach.cz  Termín uzávěrky je 30. 1.

•• Přijmu do pracovního poměru 
ošetřovatele/ku koní. Mor.Krumlov a 
okolí. Tel.:728 302 551.
•• Pro ctižádostivé a schopné podám 
zdarma nezávazné informace o zajíma-
vém přivýdělku formou obchodu a slu-
žeb po zaslání Vašeho tel. čísla. Tel.: 603 
788 657, e-mail: Rdoma@seznam.cz
•• Hledám práci 8-12 hod. Výpomoc 
v dom. důchodců, pečovatelské služ-
bě, úklid apod. Tel.: 724 770 605.
•• Hledám práci - údržbář, skladník, 
zásobovač, praxe, spolehlivost, bezú-
honost. Tel.: 724 770 605.
•• Hledám práci v lese, pořežu a 
pomůžu s těžbou dřeva, přijedu. Tel.:
732 949 550 po 18 hod.
•• Kdo doučí dítě 4. ročníku ZŠ 
předměty Mat., AJ, ČJ? 2-3x týdně, 
Rešice. Tel.: 721 169 483.

Přednáškový cyklus
Expedice Speculum

leden 2006 
„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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CMYK

MOTORISMUS SE ZRCADLEM

Ý Patnáctiletého Karla Abraháma přišel před Velkou 
cenou v Brně povzbudit také ministr Milan Urban.

Ý Jan Vonka těsně před startem brněnského závodu 
vozů Grand Tourismo.

Û Adam Lacko startoval v uplynulé sezóně s několika 
různými vozy. V šestihodinovce na brněnském okruhu 
zvítězil za volantem Mercedes-Benz, specifi kace DTM 
společně s Janem a Antonínem Charouzovými.

Ý „Vančák“ Miroslav Kučírek na AKAI ARENACROSS 
2OO5 v brněnské hale Rondo.

Ý Mistr světa Superbike Troy Corser z Austrálie.

Ý Manager českého týmu Elit Grand Prix Daniel Epp 
s jezdcem Thomasem Lüthim po vítězství v Brně.

Ý Italský fenomén Valentino Rossi získal již sedmý titul 
mistra světa v silničních závodech motocyklů.

Ý Vítězem šampionátu DTM, jehož jeden závod se jel na 
Masarykově okruhu, se stal Gary Paffett z Velké Británie.

Þ Zázemí  INTERNET EXPRES Prima Teamu si společně 
s jeho managerem Stanislavem Matějovským prohlédl  
šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprais.

Þ V nejprestižnějším seriálu Česká Pojišťovna-Škoda 
Octavia Cup se jezdci utkávali s novým modelem vozu.

Þ V týmu Kawasaki Racing mají opravdu zajímavé 
zákulisí.

Þ Princem brněnského AKAI ARENACROSS 2005 se stal  
Jan Brabec z Nosislavi, který zvítězil ve třídě 125 ccm.

Motoristickou sezónu 2005 si připomeneme několika 
fotografi emi, které pro Vás objektivem zachytil 
Květoslav Adam a okomentoval Ctibor Adam.


