FINANČNÍ PŮJČKY

Nezávislý regionální čtrnáctideník

NEBANKOVNÍ SEKTOR,
BEZ POPLATKU
- i pro živnostníky
na zaplacení daně z příjmu
- nebank. hypotéky bez prokazování
příjmu oproti zástavě

Z
RCA
DLO
Z RCA DLO

Mob. 724 781 310

na stranách 4 až 7

ˇ
24. brezna
2006

Ročník V. • Číslo 6

VÝKUP

BOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ
ŽELEZA • PAPÍRU • KŮŽÍ
EL. A TEL. KABELŮ

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

STAVBA • BYDLENÍ • ZAHRADA

Pošta bude prošetřovat

/Oslavany/ Vývoj v jednání České pošty a města Oslavan ohledně
dodací adresy pro Padochov má pro padochovské další, doufejme pozitivní, vývoj. Po odeslání stížnosti k rukám generálního ředitele České
pošty, Českého telekomunikačního úřadu odbor pošt a Ministerstvo informatiky bylo město Oslavany vyrozuměno, že stížnost byla přijata a
dle vyjádření bude velmi důsledně prošetřena. Toto sdělení městu Oslavany zaslal ředitel odboru kontroly České pošty s tím, že napřed bude
celá záležitost posouzena a přezkoumána na oblasti Brno a poté se k ní
vyjádří ten, kdo obdržel stížnost, tj. generální ředitelství České pošty.
„Předpokládáme, že to bude další krůček k tomu, aby se vyslyšelo
volání občanů Padochova a podařilo se vrátit zpět původní směrovací
číslo 664 12 Oslavany,“ sdělil starosta Vít Aldorf.
/jak/

Zima bude stát miliony

/Oslavany/ Letošní zima způsobila devastaci místních komunikací
také v Oslavanech. Ty měly v rozpočtu vyčleněno na opravu komunikací po zimní údržbě částku 200 tisíc korun. Rozsah nutných oprav ale
bude mnohem větší, než se předpokládalo. Radní města v nejbližších
dnech budou muset rozhodnout o navýšení částky určené pro opravy.
Oddělení technických služeb v této chvíli zpracovává pasport všech
úseků, které se musí opravit. Budou se provádět opravy klasickým
látáním a zalepováním děr, ale předpokládají se i masivnější opravy
a celoplošné opravy celé komunikace. Nejhorší situace je v současné
době v lokalitě Na Vyhlídce, kde je amorfní komunikace s pozůstatky
asfaltového povrchu. „Věřím tomu, že v letošním roce bude vybrán
dodavatel na akci rekonstrukce. Je požádáno o finanční prostředky ze
státního rozpočtu. Současná situace není záviděníhodná ani u státní komunikace druhé třídy, která protíná město Oslavany. Jednak je komplikována stavbou mostu, ale na druhou stranu jsme vyzvali SUS k tomu,
aby v celém úseku přes Oslavany opravili v co nejkratším době výtluky. Například v oblasti školy, kde se stýká asfaltový povrch s povrchem
kostek, je situace velmi složitá,“ uvedl starosta Vít Aldorf.
/jak/

Železný začal v Miroslavi

foto: mask

/Miroslav/ Svou předvolební kampaň zahájil Vladimír Železný
v Motorestu Benami na kraji Miroslavi, kde si s majitelem Aloisem
Mikulkou připil meruňkovicí. „Začínají volby a nás začnou vytěsňovat
v médiích. Já mám jiný zvyk, a to jezdit za voličem a ne aby na mě
koukal na obrazovce. To samé jsem udělal v senátních volbách na Znojemsku, kde jsem navštívil všechny obce, ve spoustě hospod jsem seděl
s lidma i 3 hodiny. Všude mě znají, ve Znojmě mám evropskou kancelář.
Totéž hodlám udělat na celostátní úrovni, akorát to budou všechny
okresy a tady začínáme svoji cestu, ve které objedeme 77 okresů, bude
to náročné a to i na játra,“ s úsměvem uvedl Vladimír Železný. Jeho další kroky mířily před miroslavský Kulturní dům, kde měl proslov před
asi 35 lidmi a podepisoval školačkám žákovské knížky. „Zajímá mně
program této strany, tak proto jsem přišla. Zatím se mi to zamlouvá,“
uvedla jedna z návštěvnic mítinku Ludmila Schlezingerová.
/mask/

Městu hrozila exekuce

/Moravský Krumlov/ Exekuce - takovýto vývoj mohl nastat,
pokud by se zastupitelé města
Moravského Krumlova včas nedohodli na úhradě vratky za neoprávněně čerpanou část dotace
i s připočítaným penále. O tomto
problému zastupitelé jednali na
svém 32. zasedání konaném ve
středu 15. března. I přes velmi
živou diskuzi se ale nedokázali
dohodnout, žádné hlasování nepřineslo konkrétní výsledek, a
proto musel starosta Bartoloměj
Pitlach přerušit jednání. Pokračovalo se až v pondělí 20. března.
Z jednání vyplynulo, že městu
byla přiznána dotace v celkové
výši více jak 51 milionů na výstavbu DPS. Její čerpání se uskutečnilo v letech 2001 - 2003. Čerpání této dotace bylo podrobeno
kontrole ze strany Státního fondu
rozvoje bydlení a Finančního
úřadu Znojmo. Kontrolou faktur,
které byly předloženy k úhradě
z prostředků dotace bylo zjištěno,
že město uhradilo v rozporu se
smlouvou náklady na zhotovení
parkoviště, zpevněných ploch,
oplocení areálu a rekonstrukce
trafostanice za 1 167 874 korun.
Původní rozhodnutí finančního
úřadu znělo vrátit celou dotaci ve
výši 51,8 milionů a k tomu úroky
za více jak 26 milionů. Město
požádalo ministerstvo financí o
prominutí odvodu v plné výši a
to Moravskému Krumlovu vyhovělo s tím, že musí zaplatit za neoprávněné čerpání dotace ve výši
1 167 874 korun a k tomu připočtené penále ve výši 68 tisíc.
I tak se dá hovořit o velkém
štěstí. Pokud by totiž ministerstvo
neprominulo vrácení celé dotace,
dostalo by se tak město pravděpodobně do dlouholeté stagnace
ve vývoji a jen by splácelo dluhy,
za které by mohlo něčí pochybení. Přesto není celá věc stále
vyřešena.
„Město má v podstatě tři
možnosti, první je jednorázová
úhrada vyměřené částky s tím, že
v současné době má město dost
finančních prostředků, druhou
variantou je možnost požádat o
splátkový kalendář, pokud zastupitelé jednu z těchto možností
odsouhlasí. Třetí možností je, že
finanční úřad si exekucí účtu po-

foto: mask

žadovanou částku vymůže, takže
stejně o tyto finanční prostředky
město přijde,“ informovala zastupitele ředitelka finančního odboru
Městského úřadu v Moravském
Krumlově Jana Floriánová.
Negativními následky třetí varianty by se Moravský Krumlov
mohl dostat na listinu dlužníků a
nemusel by dostat i již schválené
nebo plánované dotace na tento
rok. A to pro investice a rekonstrukce, sport nebo kulturu. To by
mohlo například znamenat, že nebude kruhový objezd, kanalizace
ve středu města s tím, že přes proslulý krumlovský tankodrom na
Zámecké ulici se bude jezdit ještě
léta a to nemluvě o rozpadajících
se hradbách, nebo o sportu.
S tímto se nedokázala smířit
část zastupitelů, která usilovala
nejprve o schválení jednorázové
úhrady a poté splátkového kalendáře. Ani jedna varianta neprošla.
Zablokovala ji další část zastupitelů, která hlasovala buď proti,
nebo se hlasování zdržela. Této
spíše opoziční části zastupitelstva
vadil fakt, že problém se řeší na
poslední chvíli, přitom se o něm
ví již delší dobu. Proto jde podle
některých o určitý nátlak. Navíc
nebyl zjištěn viník, o jehož odha-

lení někteří usilují.
K dohodě došlo až na pondělním pokračování zastupitelstva.
Hned v úvodu se rozeběhla diskuse. Zastupitel Jaroslav Mokrý
upozornil starostu města pověřeného řízením schůze na nesprávný
postup. „Musíme nejprve revokovat nepřijetí, takový je postup, to
je porušení jednacího řádu,“ uvedl. Proto muselo být v první řadě
revokováno nepřijaté usnesení ze
středy a poté se rozeběhla nová
diskuse. Na tu se důkladně připravili především Nezávislí.
Jejich stanovisko i s novým
usnesením přednesl Ladislav
Štulík. „Toto rozkrýt však přísluší orgánům činným v trestním
řízení. Zastupitelstvu v současné
době musí jít o to, aby vytvořilo
precedens, jímž stanoví odpovědnost za chybnou správu dotačních
peněz, očistilo město a nechalo
pro ně otevřené dveře k získání
dotací. Ze smlouvy o poskytnutí
dotace je patrné, že ji uzavřel pověřený zástupce města Moravský
Krumlov. Z faktur, na kterých se
objevily neoprávněné částky je
patrné, že svůj díl odpovědnosti
měli mít technický dozor stavby,
autorský dozor stavby, tehdejší
ředitelka finančního odboru a

investiční technik. Konečný souhlas musel dát pověřený zástupce
města. Práce jsou až na výjimky
provedeny, ale penále, které vyměřil FÚ za více než půl roku, jde
na vrub konkrétní osoby,“ mimo
jiné uvedl Ladislav Štulík.
Navrhoval mimo jiné, aby
tajemník vymáhal penále přes
škodní komisi, jako škodu způsobenou městu. Zastupitelé o
předloženém a navrženém usnesení živě jednali. Dohodli se na
třech bodech, o kterých se hlasovalo samostatně. V prvním šlo
o jednorázové zaplacení vratky
a penále, v druhém, aby tajemník
města vytvořil směrnici, která
má určovat jak hospodařit s penězi, aby nedocházelo k těmto
případům a třetí část usnesení
má prošetřit celou situaci a najít
odpovědné osoby. Všechny tyto
navržené body byly zastupiteli
odhlasovány a přijaty.
Město tak uhradí požadované
peníze, aby nepřišlo o budoucí
dotace. Zda se najde (nebo určí)
konkrétní osoba zodpovědná za
pochybení, zda se jednalo o chybu,
nebo záměr a zda padnou konkrétní tresty by mělo vzejít ze šetření
škodní komise, nebo orgánů činných v trestním řízení.
(mask)
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Odpovědˇ na článek „Trestních oznámení přibývá“
Obsahem článku v minulém vydání Zrcadla je spor týkající se využití objektu restaurace v Řeznovicích, který jsme údajně vyvolali. Není
pravda, že spor vyvolala naše rodina, důvodem vzniku je rozhodnutí
rady města ze dne 18. 10. 2005, v němž rada povolila užívání objektu k jinému účelu, než k jakému je určen. Na celé věci nám nevadí
jen „údajně hlasitá hudba z diskotéky“, ale především nedodržování
základních občanských práv a svobod, ke kterému v průběhu stavby
objektu docházelo a v současné době opět dochází.
Jedná se o jeden objekt, který je dle platného kolaudačního rozhodnutí zkolaudován jako restaurace a tělocvična.Vždy měl jako tělocvična sloužit a nikdy neměl být restaurací a víceúčelovým sálem.
Objekt se skutečně stavěl v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, ale stavba byla už tehdy postavena v rozporu s vydaným
stavebním povolením. Stavba byla povolena jako tělocvična a místnosti
Národního výboru a Socialistického svazu mládeže. Tehdejší komunistické vedení města před dokončením stavby změnilo účel užívání
na restauraci a víceúčelový sál. K tomuto účelu byla stavba v r. 1987
zkolaudována. Toto rozhodnutí zrušilo ministerstvo životního prostředí
v r. 1992 a v r. 1995 bylo vydáno dosud platné kolaudační rozhodnutí,
které dle závazného posudku Okresního hygienika Brno-venkov stanovuje, že objekt nebude užíván k hudebním produkcím.
Je pravda, že hudební produkcí je i puštěný magnetofon na veřejném
místě, v Řeznovicích se však nejedná o magnetofon, ale o hudební aparaturu se zesilovačem a reproduktory jednoho nejmenovaného občana
Řeznovic.
V roce 2003 si Český svaz žen v Řeznovicích skutečně požádal
o povolení zábavy. Rada města si tehdy vyžádala stanovisko osadního
výboru, v němž se doporučuje využít k pořádání zábav a podobných
akcí sálu, který je v budově kabin fotbalistů Sokola Řeznovice tak,
aby byla v obci tělocvična i sál pro pořádání zábav. V červnu téhož
roku obdržel starosta města dopis, v němž mu bylo zasláno výše citované kolaudační rozhodnutí. V roce 2004 na základě obdobné žádosti
Českého svazu žen o pořádání zábavy město uvažovalo o rekolaudaci
tělocvičny. Tato akce byla na návrh rady města zařazena do rozpočtu
města na rok 2004.
Nabízí se otázka: Proč při žádosti o povolení diskoték v říjnu r. 2005
rada nepostupovala stejně, nevyžádala si stanovisko stavebního úřadu
a diskotéky v rozporu s kolaudačním rozhodnutím povolila?
Není pravda, že na vztahy v obci, jak uvádí v článku starosta Adam,
město nemá ani minimální vliv. Toto chybné usnesení a jeho následné
revokování mělo za následek vyostření napětí v obci. Otevřený dopis
starosty města ze dne 6. prosince umístěný ve vývěsce města v obci
Řeznovice, který mě osobně byl doručen až na mou písemnou žádost
o týden později, a neochota vedení města situaci řešit, ačkoli jsem o to
několikrát žádal, ke zklidnění vztahů moc nepřispěly. Vyvrcholením
opakovaných verbálních útoků na naši rodinu pak bylo rozbití okna
našeho domu, ke kterému došlo o vánočních svátcích.
Není pravda ani to, že jsem podal tři trestní oznámení. Oznámení
o podezření ze spáchání trestného činu jsem podal dvě. V polovině
ledna tohoto roku bylo podáno první (ne třetí jak je uvedeno v článku)
v souvislosti s jednáním organizátorů petice řeznovských občanů, jejíž
neúplný text byl v minulém vydání Zrcadla zveřejněn. Z textu petice
chybí tyto věty: „Žádáme, aby kroky Měst. úřadu Ivančice vyvolané
z podnětu H+F byly předem konzultovány se zástupci místního osadního výboru, aby byla situace vždy pravdivě posouzena. Když to jde
všude jinde v okolních obcích a v celé České republice, tak to musí jít
i u nás. Odpovědˇ na naši petici žádáme zveřejnit všemi dostupnými
prostředky Měst. úřadu Ivančice po celém areálu Ivančic a přilehlých
obcí nejpozději do konce ledna 2006.“
Vzhledem k tomuto požadavku můžeme polemizovat o tom, zda
zmiňované veřejné setkání, které se uskutečnilo 27. ledna v místní
restauraci, lze nazvat pravidelným, když se tyto besedy v letech 2004
a 2005 konaly vždy až v březnu a navíc v tělocvičně.
Druhé trestní oznámení jsem skutečně podal začátkem února na
starostu města Adama. Jeho obsahem není jenom to, co uvádí autor
článku. K této věci, stejně tak jako k obsahu petice a dalším invektivám
starosty města a jeho syna, kterých se dopouští nejenom na stránkách
těchto novin, se vzhledem k probíhajícímu vyšetřování prozatím
nebudu vyjadřovat.
Petr Husár, Řeznovice

MSPORT

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

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS, LOTTO,
NIKE, ...

NEW BALANCE,
DIADORA, ASICS

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva
VÝPRODEJ ZIMNÍHO OBLEČENÍ, BRUSLÍ A LYŽÍ

POJIŠTĚNÍ
RODINNÝCH DOMŮ
A DOMÁCNOSTÍ
SE SLEVOU 20%*

POVINNÉ RUČENÍ OD 1.512,- Kč
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ • POJIŠTĚNÍ OSOB
KRONTORÁDOVÁ JAROSLAVA
* sleva platí
tel.: 603 532 242
do 30.6.2006

Na miroslavské náměstí vyjela těžká technika
/Miroslav/ Od počátku března
je pro motoristy uzavřen průjezd
přes náměstí Svobody v Miroslavi, kde se objevila těžká zemní
technika a frézy, které odstranily
asfaltový povrch silnice. Za zhruba pět měsíců bude střed města
kompletně zrekonstruován.
„Prvním březnem byla oficiálně zahájena akce s názvem Rekonstrukce přístupových komunikací k podnikatelským subjektům“, čili česky rekonstrukce
náměstí Svobody - centra města.
Už před dvěma lety jsme začali
připravovat projekt, který jsme
podali do programu Phare a byli
jsme úspěšně vybráni. Podstatou
této rekonstrukce je to, že nevyhovující a neestetický asfalt,
který slouží už 30 let, bude
nahrazen původním materiálem
včetně chodníků. To znamená, že

chodníky budou z malých kostiček a vozovka bude z velkých
žulových kostek. Na podzim bylo
vypsáno výběrové řízení a komise vybrala jako nejlepší nabídku
firmu Colas. Celkové náklady na
stavbu činí více jak 10 milionů.
To je cena, za kterou se firma
zavázala náměstí zrekonstruovat.
Evropská unie zaplatí 75 procent
všech uznatelných nákladů a 25
procent jde k tíži města. Součástí
náměstí bude nový vodovod, nová
kanalizace včetně přípojek. Dešťová voda bude svedena do kanalizace, takže nebude docházet
k podmáčení chodníků,“ uvedl
místostarosta Roman Volf.
Současné chodníky ze zámkové dlažby budou rozebrány a použity na nový chodník bývalé objízdné trasy ulic Česká, Václavov
a Rybniční, kde byl již vyměněn

Kabelová televize do všech
domácností, i v Padochově
/Padochov/ V Oslavanech se intenzivně dobudovává rozvod kabelové televize a vysokorychlostního internetu. Bohužel v minulosti nebyla
zpracována projektová dokumentace pro místní část Padochov. Snahou
města je, aby kabelová televize byla ve všech částech města. Proto bylo
ve spolupráci se soukromou firmou přikročeno ke zpracování složitého
projektu na výstavbu kabelové televize. Projekt je v tomto okamžiku
předložen na stavební úřad a předpokládá se vydání územního rozhodnutí na přelomu měsíců dubna a května. Celé řízení probíhá formou
veřejné vyhlášky, takže jsou zapotřebí dlouhé lhůty.
Na základě smlouvy město bude významnou měrou financovat veškeré výkopové práce a provozovatel financuje kompletní technologii.
Tato akce probíhá bez jakýchkoli finančních dotací. Celkové náklady
jsou předběžně zkalkulovány na 5 milionů korun, z čehož je podíl města 2 miliony. V pololetí tohoto roku by měla začít pokládka tak, aby
podstatná část televizního kabelového signálu v Padochově byla zprovozněna na podzim. Jaký bude zájem o připojení, zatím není známo,
ale každý dům bude mít svou přípojku a zda se připojí okamžitě nebo
v budoucnu, je už věcí každého občana.
Město Oslavany v současné době provozuje ve spolupráci s Ivančickou televizí svůj vlastní televizní informační kanál. Vzhledem k tomu,
že tato spolupráce není ideální, rada města na svém posledním zasedání
zcela jednoznačně uvažuje o získání samostatné licence od Rady pro
televizní a rozhlasové vysílání pro město Oslavany. Na přelomu roku
se předpokládá rozběh vlastního studia, které by zabezpečilo velmi
kvalitní informovanost občanů ve městě a to nejen ve formě teletextu,
ale i formou obrazových zpráv, které budou sbírány, zpracovány a odvysílány v městském studiu.
/jak/

povrch. Veřejné osvětlení z náměstí bude použito na osvětlení
ulice Nádražní.
„Náměstí bude kompletně celé
nové, včetně mobilionáře: odpadkových košů, ochrany kolem
stromů, které dnes živoří, takže
dostanou prostor pro růst. Takovým zpestřením nebo atraktivitou
bude ve středu náměstí vodní
prvek. Ten bude koncipován tak,
že na trojúhelníkovém podkladu budou tři vodotrysky, které
budou chrlit vodu do výše 1,5
metru. Celé to bude zespodu nasvícené. Rozdíl mezi chodníkem
a komunikací bude minimální,
budou tam pouze 2 centimetry
převýšení, takže náměstí bude
jednolité. Půjde pouze o optické
rozdělení na chodník a pojezdovou plochu. Náměstí bude po
dokončení stejně průjezdné jako
je tomu dnes. Uprostřed bude
shromaždiště, které se bude využívat na různé kulturně-společenské akce. Počítáme s vyčleněním místa na vánoční strom
a adventní věnec, před cukrárnou
bude vybudováno místo pro letní
zahrádku, aby bylo i posezení

v létě,“ doplnil Roman Volf.
Tyto veškeré práce musí být
ukončeny do srpna letošního roku,
kdy program Phare Evropské
unie končí, takže termín je doslova šibeniční a nedá se překročit.
„Po dobu rekonstrukce bych chtěl
požádat občany i návštěvníky o
strpení a shovívavost. Firma se
bude snažit všechny negativní
dopady eliminovat a po dobu
výstavby bude vjezd na náměstí
povolen pouze pro zásobování.
Občané i návštěvníci musí využít
záchytná parkoviště, která jsou
připravena. Jde o náhradní parkoviště v ulici Příční a Husova, za
kulturním domem, podél průtahu
a u autobusového nádraží, takže
by to neměl být velký problém.
Tato rekonstrukce se dotkne i pořádání trhů a jarmarků. Ty budou
pokračovat dál v termínu každou
třetí sobotu, ale bude využíváno
prostoru u kulturního domu, nově
vybudované tržnici a v prostoru
autobusového nádraží. Na parkování pro automobily bude opět
na novém náměstí pamatováno,“
upřesnil k organizaci starosta
města Augustin Forman. /mask/

foto: mask

První kostlivec vypadl ze skříně radnice v M. Krumlově

Na třicátédruhé zasedání zastupitelstva Moravského Krumlova
byl zařazen bod „Vratka dotace
na výstavbu DPS“ (dům s pečovatelskou službou). Co se za
tak nevinným bodem skrývá?
Maličkost, město má na účet státu
vrátit částku 1,235.874 Kč jako
neoprávněně čerpané prostředky
z dotace státu na stavbu DPS.
Zarážející na tom všem je přístup vedení radnice a vládnoucí
koalice. Na podivnosti při stavbě
bylo již upozorňováno při jejím
dokončování, marně.
Šetřením Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) ze dne 6. 6.

PNEUSERVIS
RUMREICH
OSLAVANY

(u mostu, naproti Domu dětí)

JARNÍ SLEVY
AŽ 35%

NA VYBRANÉ TYPY PNEU
PŘI KOUPI DVOU KUSŮ
PNEUMATIK:
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
A VYVÁŽENÍ ZDARMA
MOŽNOST SEZÓNNÍHO
USKLADNĚNÍ
TEL.: 776 815 383

2004 byly shledány závady v plnění podmínek smlouvy. Město
uhradilo v rozporu se smlouvou
náklady na zhotovení parkoviště,
zpevněných ploch, oplocení areálu
a zejména faktury na 210.296 Kč
za rekonstrukci trafostanice. Z
koloudačního řízení ale vyplývá,
že rekonstrukce trafostanice nebyla realizovaná.
Toto rozhodnutí SFRB pan starosta se svými blízkými rok a půl
schovával v šuplíku. Na dotaz,
proč se o tom zastupitelé dozvídají až nyní, starosta odpovídá,
že mu na ministerstvu doporučili
mlčet až do vyřešení (zřejmě

myšleno, naši spolustraníci na
ministerstvu to zahladí). Nepodařilo se. Ministerstvo financí dne
10. 2. 2006 vydalo rozhodnutí
tuto částku vrátit.
Co na to vládnoucí koalice
KSČ, KDU-ČSL, ČSSD a paní
místostarostka? Jsou tak udiveni, že na zasedání zastupitelstva
15. března 2006 nejsou schopni
zaujmout stanovisko a zastupitelstvo je přerušeno, pokračování je
stanoveno na 20. 3. 2006. Pondělní pokračování zastupitelstva začíná v podobném duchu. Po delší
době zastupitelé dojdou k závěru,
město zaplatí 1,167.874Kč a 68

tisíc Kč penále. Pak se bude šetřit,
kdo je odpovědný.
Normálně myslící občan to ví.
A pan starosta? Ten se necítí ani
morálně zodpovědný. Zřejmě to
byli ufoni či někdo ještě mocnější. Skutečností je, že rozpočet
města bude o tuto částku menší,
kde se bude škrtat v položkách
soc. oblasti, kultuře, službách
či sportu? Vlastně nikde, město
rozpočet na rok 2006 ještě nemá
(nebo právě pro to nemá) a paní
ekonomka má za úkol tuto částku
zapracovat do rozpočtu. Heslo tohoto města: čím hůře, tím lépe.
Vybíral Josef
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Zeptali jsme se: pana Milana Doubka,
starosty obce Vémyslice

Milan Doubek

Představte nám Vaši obec?
Obec Vémyslice patří mezi
nejstarší obce na Znojemsku.
Založení Vémyslic spadá podle
jména jistě do 11. století, ne-li
do doby ještě starší. Ves obývaná rodem, jehož předek se
nazýval Vojemysl, byla pojmenována na Vojemyslice. První
písemná zmínka pochází z 12.
století v souvislosti se založením tišňovského kláštera, který
obec Vémyslice vlastnil. Ještě
předtím zde sídlili a vládli páni
z Vémyslic. Obec leží na severu
okresu Znojmo sedm kilometrů
od Moravského Krumlova. Počet
obyvatel se pohybuje kolem 700,
kteří žijí v 290 rodinných a dvou
bytových domech. Katastr obce
se rozkládá na 1230 hektarech v
nadmořské výšce 240 - 290 metrů. Z toho tvoří 230 hektarů les.
Území obce je mírně výškově
členité a rozprostírá se po pravém břehu řeky Rokytné. Část
obce patří do chráněné krajinné
oblasti Rokytná.
Jak hodnotíte stav a celkovou
situaci obce v posledních pár
letech, co se Vám povedlo?
V minulých volebních obdobích byla zbudována část
rozvodu vody po obci, bohužel
se ji nepodařilo dokončit, celá
obec byla zplynofikována, chybí
splašková a dešťová kanalizace
s čističkou odpadních vod.
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
V tomto již končícím volebním období je prioritou dobudování rozvodu vody po obci,
což se ve valné části daří. Další
prioritou je započetí budování
splaškové a dešťové kanalizace.
Letos by měla být zbudována
první etapa, což představuje průtah středem obce, který je tvořen
dlažbou. Po zbudování kanalizace v tomto průtahu bude tato
dlažba nahrazena asfaltem.
Co podle Vašeho názoru
nejvíce samosprávu a občany
v současnosti tíží, a jak by se
tyto problémy daly vyřešit?

Myslím si, že nejvíce nás tíží,
a to si doufám tvrdit, že všechny
občany, i ty, kteří projíždí obcí,
silniční průtah s keramickou dlažbou. Tato vozovka byla zbudována v roce 1923 na náklady
vémyslických občanů a od té
doby s tím Správa a údržba silnic
nic neudělala. Až přišla s tím,
že by tuto část zrekonstruovala,
ale po nás chtějí, abychom nejprve položili splaškovou a dešťovou kanalizaci. Takže na této
výstavbě se bude podílet jak
SUS, tak obec Vémyslice. Na
tuto část výstavby jsme již
dostali menší dotaci z Jihomoravského kraje, Vodárenské a.s.
jako budoucího provozovatele
vodního hospodářství. Například
právě v oblasti získávání dotací,
si můžeme dlouho vykládat. To,
že se dají všude získat dotace,
není tak jednoduché. Ten, kdo do
toho aspoň trošku vidí, tak mi to
určitě potvrdí.
Jaká je u vás situace s možnostmi malého a středního podnikání? Jaké jsou v obci podmínky pro podnikání? Je pro
vás nezaměstnanost problém?
Celková situace v podnikání
v obci není zase až tak špatná.
Máme tady několik drobných
provozoven a jednu větší stavební
a obchodní firmu. Ta zaměstnává
podstatnou část obyvatel. Další
je Agrodružstvo Vémyslice, to je
u nás druhý největší zaměstnavatel a samozřejmě drobné provozovny například v oblasti malé
a zemědělské techniky. Fungují
tu dvě kadeřnictví, působí tu
několik soukromých zemědělců.
Máme tu malířství, pohostinství,
květinářství a stolařství. Jinak za
prací se dojíždí většinou do Moravského Krumlova, Brna, částečně do Miroslavi. Obecní úřad
každoročně zaměstnává partu
důchodců a jednoho pracovníka
na veřejně prospěšné práce.
Rozvíjí se obec? Podporujete
nějak novou bytovou výstavbu
pro mladé rodiny?
Naše obec má sice schválen
územní plán, ve kterém je samozřejmě počítáno se stavebními místy, ale ta jsou většinou
v držení soukromých majitelů.
Obec nevlastní takové parcely,
na kterých by se daly stavět
nějaké větší bytové jednotky
nebo rodinné domy. Dá se říci,
že během dvou až tří let zpátky
tu bylo hodně volných rodinných
domků, ale ty se během tohoto
období zaplnily, mladé rodiny tu

dnes jsou. Rodinných domů se
ale staví minimum.
Obracejí se na Vás občané se
svými problémy a stížnostmi?
Problémy a stížnosti jsou určitě v každé obci. Občané se na
mně obracejí, dá se říci denně.
Některé stížnosti se dají řešit
domluvou a ty většího rázu řeší
přestupková komise v Moravském Krumlově, kam spadáme.
Zatím jsme v poslední době do
komise nemuseli nikoho posílat,
většinou to řeší Policie ČR, nebo
jiné orgány činné v trestním řízení.
Nejčastěji řeším sousedské vztahy
v rámci možností a pravomocí.
Jste začleněni do nějakého
mikroregionu? Je to přínosné?
Naše obec je jeden ze zakládajících členů mikroregionu
Moravskokrumlovsko, který je
nově založen rok a půl. I my,
stejně jako každá jiná obec, jsme
do toho šli s tím, že mikroregion bude mít především vliv na
získávání dotačních prostředků,
a to jak z evropských fondů, tak
z státního rozpočtu. Tato cesta
bude ještě trochu delší, jsme na
začátku a do budoucna toto bude
mít určitě nějaký význam. Mikroregion má schopnou manažerku
a ve spolupráci s obcemi se některé věci mohou podařit.
Jaké je to u vás se školstvím?
U nás máme základní devítiletou školu a mateřskou školu.
Základní škola je úplná a navštěvuje ji 120 žáků, počty se každým rokem mění a dá se říci, že
jich stále ubývá. Jsme podlimitní
škola, takže obec musí na její
provoz doplácet. Škola je spádová pro děti z dalších 8 obcí. I
tak je zaplňování tříd stále horší.
V letošním školním roce byla
sloučena první s druhou třídou.
Celkově lze říci, že žáků ubývá
a to nejen u nás. My se samozřejmě budeme snažit školu udržet
za každou cenu. Podle mého názoru, pokud by škola v obci nebyla, tak by to bylo velice špatné,
škola je určitým centrem a patří
sem. Základní škola ve Vémyslicích byla založena v roce 1926.
Vyučuje se 1.- 9. ročník povinné
školní docházky. Na ZŠ Vémyslice proběhla za poslední dobu
kompletní přestavba a vybavení
několika tříd pro různé typy výuky. Škola může tedy nabídnout
počítačovou učebnu, přírodovědnou učebnu a odborné dílny.
Mateřskou školu navštěvuje 35
dětí, máme zřízené dvě třídy.
Tam je situace trochu jiná, je

tam jiný vzorec. Zde dětí přibývá,
takže jsme byli v loňském roce
nuceni otevřít ještě jednu třídu.
Při mateřské škole je zřízena
jídelna s kuchyní, které byly loni
rekonstruovány.
Co dopravní obslužnost?
V minulosti to u nás bylo s dopravní obslužností trochu složitější, ale v posledním roce se to
podstatně zlepšilo. Je to vidět už
podle toho, že lidé si na dopravu nestěžují. Jsou tady určité
rezervy v návaznosti na vlakové
a hlavně noční spoje toho druhu,
že občané zaměstnaní v Brně na
dvě směny nemají možnost se
vrátit domů. Celkově je doprava
na dobré úrovni
Na co se můžeme těšit v oblasti kultury a sportu? Zapojují
se lidé do veřejného života? Na
co nás pozvete?
O kulturu a sport se v naší obci
stará základní škola, mateřská
škola, hasiči, myslivci, sdružení
mládeže Nora klub a vémyslická
chasa, která pořádá každoročně
třídenní krojované hody. Sdružení mládeže Nora klub pořádá
každoročně dvoudenní turnaj
v malé kopané, letos by to měl
být již patnáctý ročník. Tohoto
turnaje se zúčastňuje 15 až 20
družstev. Základní škola pořádá
pěveckou soutěž Lyra a předvánoční besídky. Hasiči pořádají
každoročně hasičskou soutěž a
taneční zábavy. Myslivci organizují jediný ples v obci. O sport
se stará především Sokol.
Pane starosto, na co byste
upozornil turisty? Jak obec využívá svůj potenciál turisticky i
pro obyvatele?
V katastru naší obce jsou dvě
přírodní chráněné lokality. Je to
přírodní park Rokytná. Jedná se
o lokalitu kolem řeky Rokytné,
kde jsou umístěny turistické značky a jistě stojí za shlédnutí. Další
lokalitou je přírodní lokalita Kocourky se vzácným rostlinstvem.
Na jihu obce je autokemp, kde je
možnost ubytování, stravování
a koupání v přírodním koupališti.
Jak trávíte volný čas?
Jsem neuvolněný starosta, takže toho času není mnoho. Tato
práce mi zabírá většinu volného
času. Když se přece jen najde,
tak mými koníčky je práce ve
sboru dobrovolných hasičů, kde
jsem členem zásahové jednotky.
Věnuji se sportu v Sokolu. Tím
největším koníčkem je pro mně
myslivost, péče o zvěř a krajinu.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

MASKA byla v Oslavanech
/Oslavany, Moravský Krumlov/ Historický objekt oslavanského
zámku hostil v úterý účastníky pracovního setkání místní akční skupiny.
„Je to akce zajišťována v rámci Leaderu a jedná se o další z pokračujících schůzek vedoucí k integraci mikroregionů tzv. místní akční skupiny. Cílem toho všeho by mělo být zřídit Masku – občanské sdružení,
na základě kterého budeme žádat o evropské peníze a rozdělovat je,“
informoval místostarosta Oslavan Miloš Musil.
„Dnes je to vyloženě technická porada, protože jsme se sešli již několikrát z důvodu územní ucelenosti mikroregionů. V současné době to
vypadá tak, že kromě Moravskokrumlovska, které je garantem, žadatelem a realizátorem celé akce osvojování schopností a iniciativ Leader,
do toho společně s námi vstupují další mikroregiony. Je to Ivančicko,
Sever Znojemska, Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka a Svazek obcí
při Formanské cestě. Jedná se o jihozápadní část JM kraje sousedící
s krajem Vysočina. Dnes jsme svolali hodně neoficiální poradu na téma:
jakým způsobem budeme připravovat strategii rozvoje území. Ta je
nutná pro to, aby Maska mohla existovat a mohla usilovat o prostředky
v dalším programovém období a jakým způsobem budeme spolupracovat s dalšími subjekty, které by měly přistoupit do místní akční skupiny
(MASKA). Místní akční skupina je skupina, která bude mít právní
subjektivitu se strategií a ta strategie se musí vytvořit z dílčích strategií
jednotlivých mikroregionů, jednotlivých bodů a priorit území. Musí se
shodnout ve větším celku, do kterého bude vstupovat více subjektů.
O to je to složitější, ale i důležitější,“ sdělila jedna z organizátorek Jitka
Schneiderová, manažerka mikroregionu Moravskokrumlovska.
„Já si od tohoto slibuji, že v příštím rozpočtovém období EU nebude
jiná cesta, než žádat o peníze tímto způsobem a prostřednictvím těchto
uskupení. Zúčastnění byli pozváni sem do Oslavan na zámek také proto, abychom navštívili všechna spolupracující města,“ doplnila. /jak/

Stadion koncem roku

/Oslavany/ V tomto roce se žáci i občané dočkají výstavby nového
atletického stadionu. Vybudované je již celé sociální zařízení budoucího
sportovního stánku. Pro letošní rok je ze strany investora podepsána
smlouva o výstavbu konečných objektů atletického areálu. Jsou to
zbývající objekty, které zatím chybí, jedná se o sportoviště a zpevněné
plochy, které obsahují velké multifunkční hřiště s umělým povrchem
doplněné atletickou dráhou a doskočištěm. V návaznosti na šatny
a sociální zázemí to bude menší hřiště zejména pro první stupeň ZŠ
a na dvoře školy vyroste tréninkové hřiště s asfaltovým povrchem,
které bude také využívat škola pro své další aktivity. Velké hřiště, které
se bude rozkládat na spodní části zahrady, bude doplněno tribunou, aby
se dalo využívat i pro jiné aktivity než školní. Areál se doplní o veřejné
osvětlení. Náklady na tuto akci si vyžádají částku více než 6 milionů
korun. Město získalo na tuto akci dotaci ve výši 2,2 milionů korun a
zbývající částku uhradí v průběhu let 2007 - 2008 město dodavatelské
firmě. Posledním tečkou ke spuštění výstavby je schválení smlouvy zastupitelstvem. Rozběh prací se předpokládá v dubnu. „S využitím pro
veřejnost se počítá. Ta v současnosti využívá školní tělocvičnu. Jedno
hřiště bude na odbíjenou a košíkovou a velké dolní hřiště je koncipováno jako multifunkční, například pro malou kopanou a další míčové hry.
Počítá se s tím, že by se tu pořádaly sportovní turnaje, což by mohly
využít i místní sportovní kluby,“ uvedl starosta Vít Aldorf.
/jak/

přijme do hlavního pracovního poměru

údržbáře

Požadujeme: smysl pro zodpovědnost
vyučení v oboru zámečník,
nebo elektrikář
praxe v oboru strojní údržby výhodou
Nástup možný od 1. dubna 2006.
Bližší informace pouze na tel. čísle 515 322 281,
sl. Jeřábková

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
JARNÍ AKCE NA PNEU:
CENY SNÍŽENY O 25 %
« Pneu Atracta

155/70 R13 cena 999,-Kč
175/70 R13 cena 1230,- Kč
185/65 R14 cena 1460,- Kč

Pneu Impetus 2 »

Mazda MPV, 2,0 DiTD 100 kW Mazda 6, 2,0i
r.v. 2002, cena 450.000 Kč
r.v. 2003, cena 330.000 Kč

Mazda 626

stříbrná metal., 7 míst, dvouzónová
klima, nezávislé topení, 4x airbag, ABS,
TCS, EBD, ESP, el. okna, el. zrcátka.

5ti dvéřový, automat.klima, el.okna,
ABS, TCS, DSC, EBD, ESP,

2,0i, r.v. 98, cena 140.000 Kč
2,0i automat, r.v. 97, cena 125.000 Kč
kombi, 2,0 DiTD, r.v. 98, cena 155.000 Kč
airbag, el. okna

Mazda 323, 1.5i
r.v. 1995, cena 65.000 Kč

Mazda MX5, 1,6i
r.v. 2001, cena 299.000 Kč

Mazda MX5, 1,6i, cabrio
r.v. 1995, cena 100.000 Kč

Mazda 323, 1.5i
r.v. 1999, cena 149.000 Kč
r.v. 1998, cena 145.000 Kč

Mazda Demio

el. okna, klima, ABS, 4x airbag

r.v. 1998, 60 tkm, cena 120.000 Kč
2x airbag, klima, servo, tón. skla posuv.
a dělená zadní sedadla, ilust. foto

Mazda 323, 1.8i
r.v. 1992, cena 40.000 Kč

Mazda 626, kombi
r.v. 1994, cena 40.000 Kč

195/65 R15 cena 1790,- Kč
195/50 R15 cena 1490,- Kč
(uvedené ceny po slevě)

Při nákupu 4 ks nových pneu - přezutí
a základní kontrola podvozku za 199,- Kč.
Výměna oleje (např. Mazda 323 1,5i)
za 999,- Kč a olejový filtr zdarma!
Dobelice 52, tel.: 515 320 020

736 625 252 - prodej, 604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej a odtahová služba
www.home.tiscali.cz/mazda

servo, ABS, centrál, el. okna
el. zrcátka

el.okna, centrál, 2x airbag, servo,
imobilizér

el. okna, centrál, ABS, servo

centrál, el. okna, ABS, servo

el.okna, ABS, servo, centrál

STAVBA • BYDLENÍ • ZAHRADA
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IZOLACE Než začnete stavět

komerční inzerce

Prustoměrský Jan

V současné době naše firma zajišťuje aplikaci hydroizolačních
foliových systémů Fatrafol, Sika, Vaiplan, Alkorplan, ze kterých
provádíme kompletní řešení hydroizolací včetně s tím spojených
klempířských prací. Se zárukou na práci 10 let.
Izolace plochých střech - jedná se o aplikaci hydroizolačních
folií ve střešních pláštích budov s plochou nebo šikmou střechou
na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, sportovních apod. Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech, tj.
pro střechy s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité
i bezespádové a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné,
s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné
apod. Střešní folie může být kladena na všechny běžné podklady
(beton, betonové prefabrikáty, plech, dřevo, pěnový polystyren,
minerálně vláknité desky, asfalt, apod.) Izolace je určena i na rekonstrukci starších povrchů bez jejich nákladných odstranění.
Izolace spodních staveb - izolační systém je určen pro izolační
povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové podzemní vodě, proti pronikání ropných produktů do spodních vod.
Řešení hydroizolace základových desek, svislých stěn, odpadních
jímek, šachet, zemědělských staveb, sklady ropných produktů. Izolace zároveň tvoří proti radonovou ochrannou bariéru.
Izolace teras a balkonů - hydroizolace i starších povrchů včetně
klempířských prací. Jedná se o izolace určené pod beton, pod dlažby
položené na opěrné terče nebo izolace vrchní pochůznou střešní folií.
Izolace jezírek - folie je určena k vykládání zahradních jezírek,
izolaci rybníčků, požárních nádrží, drobných vodních rezervoárů,
zavlažovacích nádrží apod. Folie má výbornou průtažnost, je přizpůsobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínků rostlin.
Izolace bazénů - je určena pro vrchní pohledovou vrstvu bazénů
soukromých i veřejných, vnitřních i venkovních, všech tvarů a velikostí včetně vyvaření přístupových schodů do bazénu.
Folie je možno pokládat na staré i nové základové konstrukce bazénů jako je beton, zdivo, ocelově desky, dřevo, lamináty. Bazény
provádíme s kompletní dodávkou bazénové technologie, vč. zastřešení. Spolupracujeme se zákazníky na jednotlivých stavbách při
řešení detailů, při zajišťování veškerého materiálu a při řešení technologie pokládky hydroizolace v počátku a v průběhu stavby.

V případě Vašeho zájmu o další informace či o případnou
spolupráci nás kontaktujte na tel. číslech:
515 323 984, mobil: 605 153 504, nebo na internetové
stránce: Janprustomersky@seznam.cz

Na základní legislativní postupy a povinnosti, které by měl znát
každý stavebník, jsme se zeptali
pana Vladimíra Polacha, vedoucího odboru výstavby a životního
prostředí při MěÚ Miroslav.
Jak byste charakterizoval stavební ohlášení a k jakým pracím
je potřeba?
Ohlášení si rozdělme do tří
kategorií. Je to ohlášení udržovacích prací, ohlášení stavebních
úprav a na ohlášení se také dělají
drobné stavby. Zůstaneme u drobných staveb. Drobné stavby musí
plnit doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. To znamená například
oplocení okolo rodinného domu.
Je rodinný dům, tak drobná stavba k němu je oplocení. Pokud by
na pozemku nebyla hlavní stavba,
tak to nelze považovat za drobnou stavbu. K těmto ohlášením se
většinou přikládá situační nákres
v podobě katastrální mapy, ve
které se vyznačí situační umístění
drobné stavby. Tato stavba nesmí
mít kromě oplocení větší půdorys
než 16m², vyšší jak 4,5 metru a do
hloubky 3 metry. Toto jsou stavby
na ohlášení jako drobné. K tomu
stavebník musí dokázat vlastnické nebo jiné právo zpravidla LV
ne starší 1 roku.
U udržovacích pracích se jedná
většinou o práce na postavené nemovitosti. Mohou to být nátěry,
obnova omítek, výměna podlah,
ale legislativa toto nenařizuje.
Setkáváme se s tím, že lidem,
kteří mají stavební spoření, spořitelny nechtějí dávat úvěry, pokud
nedonesou od nás minimálně
ohlášení a naše sdělení, že proti
tomu nemáme námitek. Například u povolení stavebních úprav,
jde-li o místnost, kterou hodláme
dispozičně rozdělit příčkou na
dvě místnosti.

Žaluzie Koblížek

U udržovacích pracích i stavebních úprav se musí doložit doklad
o vlastnictví, snímek z katastrální
mapy není potřeba. Stavební zákon hovoří o takzvaném tichém
souhlasu, což znamená, že pokud
stavební úřad neodpoví do 30 dnů
po obdržení žádosti, může stavebník úpravy provést, aniž by dostal
sdělení od úřadu. Většinou se ale
stavebníkům toto sdělení snažíme
do měsíce poslat, aby měli doklad
třeba pro stavební spořitelnu.
Například výměna střešního
pláště, pokud stavebník nezasahuje do nosných prvků nebo konstrukce krovu, je udržovací prací
na ohlášku. Pokud někdo přijde,
tak ho neodmítneme.
Jak je to se stavebním povolením a jaký je dnes postup jeho
vyřizování?
Procedura stavebního povolení
začíná zjišťováním, zda pozemek,
na kterém hodlá stavebník postavit novostavbu rodinného domku,
je v rámci územně plánovací
dokumentace určen k zástavbě.
To je první předpoklad toho, aby
si mohl stavebník začít vyřizovat náležitosti k stavebnímu
povolení. Pokud pozemek není
začleněn do územního plánu pro
stavbu, nemůže na tomto pozemku stavět. Pokud je vše v souladu
s územním plánem, přijde další
krok a to je vydání územního
rozhodnutí. To předchází vydání
stavebního povolení. Pro územní
rozhodnutí je nejprve nutné, aby
stavebník doložil vlastnické nebo
jiné právo k pozemku a snímek
z katastrální mapy. Z toho se
zjistí, kde má být stavba situována. Pokud je pozemek v ochraně
zemědělského půdního fondu, tak
je nejprve potřeba získat souhlas
příslušného správního odboru.
Ten vydá vyjádření, zda lze stav-

ilustrační foto

bu na tomto pozemku umístit.
Dále stavebník předloží jednoduchou zastavovací studii s vyznačením přípojek inženýrských
sítí jako voda, plyn, telefon, elektrická energie, kanalizace. Pokud
kanalizace není zbudována, musí
se splašky řešit jímkou. Tuto dokumentaci musí zpracovat osoba,
která má autorizaci v oboru pozemní stavitelství. Součástí žádosti je i radonové měření. Pokud
je nízké, nemusí se navrhovat stavební úpravy proti vnikání radonu do objektu rodinného domku.
Pokud je střední, tak dokumentace
musí obsahovat protiradonová
opatření. Také musí být vydán
souhlas silničního správního
úřadu k připojení nemovitosti ke
komunikaci.
To jsou všechny podklady pro
vydání územního řízení. Stavebník je doloží, my jdeme na místo
samé a zjistíme stav. Tzn. stavební čáru, boční odstupy, přípojná
místa sítí a zjistíme, zda je možné
stavbu situovat podle představy
stavebníka, zda je vše v souladu
s obecně technickými požadavky
pro výstavbu.
Pokud je schváleno územní

Keramické obklady a dlažba, s.r.o.
tel.: 546 451 649
Rybářská 40, Ivančice

mjr. Nováka 24, Ivančice, tel.: 602 733 688
dodávky žaluzií všech typů • rolety
sítě proti hmyzu • těsnění oken a dveří

ČESKÁ a DOVOZOVÁ
DLAŽBA A OBKLADY
I. a II. JAKOST
ZA PŘÍZNIVÉ CENY

MIMOŘÁDNÁ AKCE:

K žaluziím do každého 3dílného
plastového okna a eurookna
síť proti hmyzu bez navrtání zcela
zdarma. Platí do 30. 4. 2006

SÍTĚ PROTI HMYZU

PROJEKCE - Projektová činnost v oboru
• pozemní stavby, projekty rodinných domů,
přístaveb a půdních vestaveb
• inženýrská činnost ve stavebnictví
• vypracování projektové dokumentace
pro územní i stavební řízení
• provádění stavebních dozorů

PŘÍMÝ VÝROBCE SÍTÍ VÁM NABÍZÍ:

SÍTĚ DO VŠECH TYPŮ
OKEN A DVEŘÍ

Ing. Miroslav Sulik

v barvě: bílá, hnědá, imitace dřeva

autorizovaný inženýr

PAVLÍK IVO, DUKOVANY 221
TEL.: 602 719 156, 568 865 321

tel.: 515 333 129
GSM: 603 434 908

Nádražní 1155
671 72 Miroslav

ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Materiál: měď, titan-zinek, hliník, pozink, včetně dilatace
Montáž: střech, všech druhů okapů, střešních oken,
balkonů, teras, lodžií i s izolací atd.

Zbavíme Vás problémů se zatékáním.

e-mail: zsemotam@seznam.cz

BAZÉNY VALLA - PALACKÉHO 104, MORAVSKÝ KRUMLOV
T/F: 515 324 646 • mobil: 777 123 750 • e-mail: vallak@quick.cz • www.bazeny-valla.cz

OHÝBÁNÍ DO DÉLKY 4 METRŮ

JARNÍ SLEVA 5% platí do konce května 2007
Přímo u Vás navrhneme z velkého množství
vzorů vhodné řešení Vašeho interiéru
Josef Kún
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

Kontakt:
tel./fax: 546 451 068
mobil: 602 825 278

MODERNIZACE
STARÝCH OKEN

!!! SUPER JARNÍ CENY !!!

Tel./fax: 515 333 440
Mobil: 602 390 515

pokládka • renovace • opravy
všech druhů podlahových krytin

informace a objednávky
p. Červinka
tel.: 777 084 266

VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - RYBNÍČKY - NÁDRŽE - JÍMKY

KLEMPÍŘSTVÍ

PODLAHÁŘSTVÍ A+

ZATEPLENÍ OKEN

B A Z É N Y

Zdeněk SEMOTAM
HOSTĚRADICE č. 439

rozhodnutí, je podkladem k stavebnímu povolení a stavebník si
může nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a další náležitosti, které
vyplynou z územního rozhodnutí.
Pro stavební povolení by měl mít
stavebník již vyřešena vlastnická
práva k pozemku. Podle nich se
stavební povolení píše buď na
jednoho, nebo v případě manželů
na oba majitele. Stavební povolení vyřizujeme do jednoho měsíce
a na základě vydaného stavebního povolení může stavebník začít
stavět.
Jaké jsou platné novinky od
letošního roku?
Od počátku letošního roku je
v platnosti nový správní řád. To,
co je mimo jiné důležité pro začínající stavebníky, je prodloužení
doby na doručení jednotlivých
rozhodnutí ze tří na deset dní.
V praxi to znamená, že my nemůžeme zahájit řízení dříve, jak
po 26 dnech. Dříve to bylo po
18 dnech. Je to nevýhoda pro
stavebníky, kteří bohužel stráví s
vyřizováním povolení více času.
My to nemůžeme uspíšit.
Děkuji za rozhovor M. Sklenář

ÚČINNOU TECHNOLOGIÍ
BEZ ZÁSAHU
DO KONSTRUKCE

Akce 15. 3. - 30. 4. 2006
nebo do vyprodání zásob

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 IVANČICE
tel./fax: 546 437 323

• snížení tepelných
ztrát oken až o 60%
• rychlá návratnost
vynaložených peněz
• omezení rosení oken
• zvuková izolace
• příznivá cena
PRO ŠPALETOVÁ I ZDVOJENÁ OKNA

STAVBA • BYDLENÍ • ZAHRADA
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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

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

IERACO - WECH s.r.o.

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

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

P MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH ZDÍ P

ZAHÁJEN PRODEJ
BETONOVÝCH VÝROBKŮ

P SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY P
provedeme výpočet materiálu

P ZDÍCÍ MATERIÁLY ZA VÝHODNÉ CENY P

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, ATD.
PRODEJ PYTLOVANÉHO CEMENTU
VÝKUP PALET EURO I ATYPICKÝCH

P KOMÍNOVÉ SYSTÉMY P
P OBKLADY A DLAŽBY P

Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody

P PROVÁDÍME OBKLADAČSKÉ PRÁCE P
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA UHLÍ A DŘEVĚNÉ
BRIKETY PRO NOVOU TOPNOU SEZONU

EKONOMICKÁ
NABÍDKA

Nika standard 260
» šířka kompletu 2.600 mm
» barva korpusů pro všechny druhy dvířek:
jabloň tmavá
» výška dolních skříněk 820 mm
(bez pracovní desky)
» výška horních skříněk 716 mm
» pracovní deska 28 mm

Dřez Franke
ETN 614

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

1.547,- Kč

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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JOKA, MORAVSKÝ KRUMLOV s.r.o.
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 655
mobil: 737 243 185
e-mail: joka.mk@quick.cz

stavby na klíč • rekonstrukce • práce klempířské
práce tesařské - krovy a zastřešení
práce truhlářské - okna a dveře v provedení Euro i klasickém

B &T METAL
spol. s r.o.

STAVEBNINY

D - FORTEL,

eurookna a dveře,
nábytek, kuchyňské
linky, schody, vybavení
restaurací a obchodů

prodej zámkové a plošné dlažby,
ostatní betonové výrobky.

Od 1. 3. do 15. 4. 2006 akční ceny na vybrané
betonové výrobky. Více na www.btmetal.cz

Petrovice 33
tel./fax: 515 323 101
mobil: 603 888 474
e-mail: info@d-fortel.cz
www.d-fortel.cz

IČKO 6 cm, šedá
159,- Kč bez DPH
Obrubník záhonový 500/200/50
20,- Kč bez DPH
Štípaná plotová tvarovka, jednostranná, šedá 42,- Kč bez DPH

bývalá kasárna Neslovice
Knížecí les, ev. č. 01
664 91 Ivančice

STAVEBNINY PLUS
Krumlovská 12, 664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

Kanalizační potrubí včetně
tvarovek systému KG,
výhodné pro občany z obcí
s kanalizací ve výstavbě.

Veškerý stavební materiál,
včetně dopravy !

STAVEBNINY TRADE
Dvořákova 639, 672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320
Karlovská 7, 664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

JARO SE NÁM OTEVŘELO
A MY PRO VÁS MÁME SPOUSTU
STAVEBNÍHO MATERIÁLU
ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK,
VČETNĚ VEŠKERÝCH SLUŽEB !

VŠE ZA VÝHODNÝCH
PODMÍNEK

s.r.o.

tel./fax: 546 413 335
mobil: 603 809 333
605 219 039

ČALOUNICTVÍ
Vítězslav STIX
jarní sleva
na zakázku
platnost slevy do 30. 4. 2006

10%

OPRAVY A VÝROBA
ČAL. NÁBYTKU
VÝROBA
ZDRAVOTNÍCH
MATRACÍ NA MÍRU

500

vzorů
potahových látek

nám. T.G.M. 43 (ve dvoře)
Moravský Krumlov
telefon: 603 834 998

vodo-plyno-instalatérské a topenářské práce
výroba a montáž ocelových konstrukcí
projektová dokumentace
revize, tlakové zkoušky
vodoinstalační a topenářský materiál, hutní materiál
stavební kování, nářadí, elektronářadí
zahradní nářadí, drobné kovové zboží

Pionýrská 539, Moravský Krumlov

tel.: 515 323 341, 515 322 833, fax: 515 324 335, 515 322 833
e-mail: info@whccerny.cz

Stavební firma

Lubomír VALDA
ČSN EN ISO 9001 : 2001

Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:
• budování vodovodních a kanalizačních
sítí a jejich objektů
• vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
• stavba rodinných domů na klíč
• rekonstrukce staveb všeho druhu
• opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
• zateplení fasád - systém STOMIX
• pokládání všech druhů betonové dlažby
• meliorační práce
• kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
• rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
• veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
/projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/
Tulešice 4, tel.: 515 33 83 81, mobil: 603 24 95 94
e-mail: valdalub@volny.cz

STAVBA • BYDLENÍ • ZAHRADA
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Vémyslice 275, tel./fax: 515 323 451, mobil: 737 260 791

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA

�������������������

������������������������������������

Nabízí:

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

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 7.30 - 16.30 hodin
SOBOTNÍ PRODEJ 8.00-11.00 hodin
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Okružní 394,
672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341
e-mail: osp-mk@volny.cz,
www.osp-mk.cz
DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2001

STAVEBNÍ VÝROBA
•
•
•
•
•
•
•
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BETONÁRKA
• Kompletní dodávka certifikovaných betonových směsí s dopravou
• Prodej a doprava písku a drceného kameniva
AKCE
DUBE
• Zemní práce – Caterpilar 428C, UNC L 750
N
S

LEVA

STOLÁRNA A SKLENÁŘSTVÍ
���������������������������������������������������������
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Komplexní občanská a průmyslová výstavba
Stavby rodinných domů na klíč
Půdní vestavby, rekonstrukce bytových jader
Rekonstrukce, opravy a sanace budov
Kanalizace, inženýrské stavby
Komunikace, zpevněné plochy – kladení zámkové dlažby
Komplexní vyřízení dokumentace v rámci realizace zakázky:
projekt, stavební povolení, kolaudace

GE Money Bank
GE Money Bank
����������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� �����������������������
nám.
T.G.M.
41, 672 01 Moravský Krumlov
Brněnská 120, 691 23 Pohořelice
��������
� ����������������������������� ��������������������������������� ����������������������������
tel.: 515 266 441, 602 622 304
tel.: 519 424 514, 602 622 304
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EURO okna a dveře za výhodné ceny – možnost splátkového prodeje
Výroba nábytku z lamina
Výroba kuchyňských linek
Zimní zahrady, dřevěná schodiště
Sklenářské práce atd.

PRODEJNA

nabízí široký sortiment stolařských výrobků a materiálů

É
A
AN
EV
SL INOV
M
Y
LA ESK
A
D
N
%
10

• Laminované desky již od 125Kč/m2,
• Plošný materiál (sololaky, sololity. Laťovky, OSB desky), hrany
• Kuchyňský program
(pracovní desky, dřezy, reling systém, dvířka, drátěný program…)
• Závěsy a výsuvy
AKCE
DU
• Kování, úchytky, věšáky
SLEVA BEN
10%
• Lepidla, silikony, tmely
• Interiéry (podlahy, obklady, parapety, palubky, dveře interiérové)
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Labyrint světa a ráj srdce
Reakce na článek Ing. Mokrého
„Ještě k Tříkrálové sbírce…“
Dovolte mi reagovat jménem těch spoluobčanů města Moravského
Krumlova, kterých se slova v článku Ing. Mokrého „Ještě k tříkrálové
sbírce“ dotkla tak, jako mě. Jestli to, že se nechlubíme po novinách s tím, co
se v případě opravy kostela sv. Vavřince v Rakšicích podařilo udělat, znamená, že jsme pokrytci. Nevím, co jsou potom ti, kdo si to o nás myslí?!
Překvapujeme mně, že když už někdo chce psát články do novin, tak
si nezjistí (nebo nechce zjistit ?) dostatek informací. Pomluvou povýšenou do tiskové podoby „však to není z jejich peněz, svítí se za obecní
a kdo ví, za co se opravovalo“ pak neváhá „plivnout“ do tváře všem,
kteří se ať už brigádně, nebo finančně na opravě kostela sv. Vavřince
podíleli. Věřím, že těchto pár řádek, alespoň přiměje pisatele článku
k zamyšlení a snad i k omluvě.
Začnu Tříkrálovou sbírkou. Ing. Mokrý uvádí že: „šest tisíc obyvatel
města MK přispělo v této sbírce pouze 8.207,50 Kč“. Musím zde pisateli sdělit, že pokud chce tímto obviňovat věřící z Moravského Krumlova z pokrytectví („káží vodu a pijí víno“), tak by si měl zjistit, kolik
tito věřící pravidelně vybírají při mších ve sbírkách na obdobné účely
(např. „Svatopetrský haléř“, atd. Vždy jsou to minimálně 5-ti místné
částky)! Mimo to, dle mých informací, je za letošní nízký výtěžek sbírky (v předešlých letech se vybralo vždy násobně více) spíše odpovědný
organizátor sbírky (nedostatečná příprava, málo dobrovolníků, ...) než
neochota občanů města přispět.
Samotnou opravu kostela sv. Vavřince v Rakšicích si dala KDU-ČSL
do svého předvolebního programu již v roce 2002, protože, jak všichni
víme, byl téměř v havarijním stavu. Přesto, že pro KDU skončily volby
úspěšně a prosadila se do vedení města, vždycky byly bohužel důležitější investice, na které bylo potřeba soustředit finanční prostředky
(DPS, Bytovky, kanalizace, …). Proto se KDU rozhodla pokusit se
na opravu kostela získat jiné prostředky, než ty městské.
V roce 2003 byl zpracován investiční záměr opravy kostela a začalo
se pracovat na získání prostředků na opravu, což mimo jiné představovalo úmorné vypisování formulářů, objíždění různých institucí, atd.
Kdo to někdy zkusil, ví, o čem mluvím.
Po několika neúspěšných pokusech se na nás usmálo štěstí a podařilo
se nám získat podstatnou část finančních prostředků přímo ze státního
rozpočtu (1,6 mil Kč), další částkou ve výši 200 tis. Kč přispěl na
základě žádosti o dotaci Jihomoravský kraj. Celkový rozpočet stavebních prací, potřebných na kompletní rekonstrukci kostela sv. Vavřince
v Rakšicích, včetně úpravy okolí, byl však 2,3 mil. Kč. Bohužel tedy
stále chyběla podstatná částka.
A tady přišli na řadu naši „prý pokrytečtí“ spoluobčané (podotýkám
- bez rozdílu vyznání a stranické příslušnosti), kteří se nebáli přiložit
ruku k dílu (např. na pile, kde se řezala celá nová vazba, případně
při demontáži střechy), nebo byli ochotní přispět - mnohdy nemalou
finanční částkou (nakonec se vybralo cca 200 tis. Kč !) a i díky tomu
nakonec celá oprava vyšla na necelé 2 miliony Kč (včetně sbírky)!
Na tyto spoluobčany, kteří nám byli schopni a hlavně ochotni pomoci, jsem právem hrdý a ještě jednou jim velice děkuji. Pevně věřím, že
je podobné články tzv. „kazatelů lepší morálky“ v budoucnu neodradí
od jejich štědrosti a ochoty pomoci.
Upozorňuji tedy, že Město MK na opravu nepřispělo ani 1 Kč a to,
že se, jak autor článku píše, „svítí za obecní“ rozhodla Rada Města MK
(určitě ke spokojenosti drtivé většiny občanů)!
Myslím, že můžeme být právem hrdí na to, co se společnými silami
podařilo udělat a tento dnes opravdu krásný kostelík vystavovat na
odiv i přesto, že některým spoluobčanům, jak je patrno z článku Ing.
Mokrého, tak „leží v žaludku“.
Doufám, že jsem těmito řádky dostatečně prokázal, že dle mého
názoru, drtivá většina spoluobčanů našeho města nejsou žádní pokrytci
a když jde o to pomoci, v tomto případě našemu městu, jsou ochotni
„svá srdce a možná trošku i peněženky otevřít“ a ty ostatní prosím, ať
po nich alespoň neplivou. Děkuji.
Za KDU-ČSL a všechny lidi dobré vůle
Kocanda Vlastimil

Název díla Učitele národů Jana
Ámose Komenského připomíná
osudy mnohých kantorů, kteří
dobře naplňovali své učitelské poslání. Z našeho regionu si chceme
připomenout paní učitelku Marii
Vránovou z Tavíkovic, která se zapsala do myslí i srdcí svých žáků
a kolegů. Dne 22. března 2006 se
dožila při obdivuhodné duševní
svěžesti 102 let. Na svou životní a
učitelskou cestu takto vzpomíná.
Narodila se ve Svitávce, okres
Blansko. Překrásné dětství prožila ve Sloupu v Moravském krasu.
Pak žila v Ivančicích, kde od 12
let studovala a maturovala na
gymnáziu Jana Blahoslava. Ráda
se zúčastňovala setkání spolužáků i oslav výročí gymnázia.
Marie rozená Vinklerová vystudovala filozofickou fakultu - obor
čeština, němčina a francouzština.
Složila doplňovací zkoušky z hudební a tělesné výchovy, kreslení,
krasopisu a metodiky předmětů
pro obecnou školu. Pak učila
v Jamolicích a Maršovicích, v letech 1928 - 1934 v Tavíkovicích
a němčinu na měšťanských ško-

lách v Moravském Krumlově.
V této době složila zkoušky z češtiny, zeměpisu a dějepisu.
Když bylo v roce 1938 odtrženo české pohraničí Německem a
Moravský Krumlov také zabrán,
byla krumlovská škola přemístěna do Dobřínska. Zde paní učitelka vyučovala až do roku 1942. Po
provdání ji ze školských služeb
propustili. Doma v Tavíkovicích
vychovala dvě dcery.
Na Masarykovu měšťanskou
školu v Rouchovanech nastoupila
paní učitelka Vránová v roce 1948.
Učila zde 16 let až do odchodu do
důchodu. V Rouchovanech pak ještě
zastupuje nemocnou kolegyni, vypomáhá na Odborném učilišti v Tavíkovicích a v ZŠ ve Višňovém.
Žáci z Rouchovan na paní učitelku vzpomínají, jak často pěšky
ze školy domů zdolává šestikilometrovou vzdálenost. Od
dětství byla velmi pohybově vyspělá, cvičila v Sokole, stala se
skautkou i cvičitelkou, plavala
v koupališti jako devadesátiletá.
To vše, znásobené krásným lesnatým prostředím u Vránova mlý-

na, se tak příznivě podepsalo na
jejím tělesném i duševním zdraví.
Obdivuhodná vůle jí pomohla ve
101 letech zvládnout problémy
se zlomeninou krčku kyčelního
kloubu. Po následné rehabilitaci
v ivančické nemocnici snadno
zdolává mnoho schodů ve mlýně,
kde s dcerou Marií žije. Aktivně
sleduje kulturní a společenské
dění. Má obdivuhodnou paměť.
Pečuje o květiny, pomáhá péct
cukroví, poslouchá hudbu a roz-

hlas. Stále se těší z lásky a úcty
nejen své rodiny, ale i bývalých
žáků, kolegů a přátel z Rouchovan
a Tavíkovic. Často ji navštěvují,
píší a pomáhají překonat bolesti,
které každému život přináší.
Za naplnění kantorského a
lidského poslání by paní učitelce
Marii Vránové náleželo uznání
„Zlatý Amos“, které jí ke Dni
učitelů její bývalí žáci a kolegové
z Rouchovan touto cestou alespoň
symbolicky posílají. /IŠ/

tina původních prostor. Pro další
uložení knížek a vstupní část
pro čtenáře se předělává bývalá
kuchyň školky. Plocha knihovny
pak bude srovnatelná s prosto-

ry ve sportovní hale, kde byla
knihovna kolem 10 let.
S novými prostorami se seznamují i děti. „Přišli jsme sem dnes
s dětmi, protože je venku krásné
počasí a sluníčko, potřebovali
jsme se trochu vyvětrat, celou
zimu jsme se jenom učili. Tato
knihovna je tu necelý rok, děti to
tu neznají, tak aby se seznámily se
zdejším prostředím. Paní knihovnice nás zde provedla a ukázala
nám dětské knihy, básničky, aby
věděly, kde je mají najít. Jsme tu
také hlavně proto, že březen je
Měsíc knihy a my se učíme mít
ke knihám kladný vztah v době
internetu a DVD. Abychom nezapomněli číst a psát. Jsou tu krásné
knihy a stojí za to sem chodit i
samostatně, ne jenom se školou,“
uvedla Hana Ludvová, učitelka
ZŠ T.G. Masaryka.
„Protože už jsem starší, pořád
dodržuji březen - Měsíc knihy,
nejenom internetu, a při této příležitosti jsme do knihovny pozvali děti ze základní školy. Děláme
takové pravidelné akce pro děti,
říkáme tomu knihovnické lekce a
při těchto lekcích seznámíme děti
s tím, kde mají dětské oddělení,
kde jsou pohádky, naučné knížky,
aby se u nás uměly orientovat.

Také záleží na věku, některé
hledají v katalozích. Některé se
hned přihlásí a nemají strach do
knihovny přijít. Odpovídáme jim
na dotazy. Děti se ponejvíce ptají,
kde jsou knížky o zvířatech, jestli
si mohou okopírovat z časopisu
nějaké obrázky a podobně. Jsou
zvědavé, ale bohužel moc nečtou,“ informovala knihovnice
Ludmila Voborná.
„Je to tady pěkné, zajímají
mě příběhy a dobrodružné knížky. Protože nejsem z Ivančic,
ale z Bránic a my tam máme
knihovnu také, tak chodím tam,“
pochlubila se žačka páté třídy
Kouřilová Xenie. „Chodím sem
do knihovny, protože je tu velký
výběr knížek. Nejraději si půjčuji
knížky strašidelné a detektivky,“
doplnil spolužák David Lán.
Lidem se tu líbí, protože budova je zasazena do opravdu
krásných prostor, je tu i zahrada.
Jedinou nevýhodou, zejména pro
starší občany z druhého konce
Ivančic, je špatná dostupnost.
Pro ně je to daleko. Knihovna by
měla být nejlépe ve středu města,
aby byla dostupná pro všechny
obyvatele. Svou úlohu pro mimoměstské hraje také nezbytné
dopravní spojení.
/jak/

Prostory ivančické knihovny se rozšiřují

foto: jak

/Ivančice/ V současné době
čeká městskou knihovnu v Ivančicích adaptace a rozšíření jejich
prostor. Je pravdou, že to, co
v těchto místech využívá, je tře-

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
Nápověda:
Define,
Medea,
dob, Roith

Přítomnost

Bdít

Původce
díla

•

Škrobení

Písmeno LososoŘ
vité ryby

Cynická

Trup
(slov.)

Choroba
kloubů

•

Dívčí
jméno

Ch. zn.
radonu

Zpěvný
Páchnoucí
pták
(koňadra) šelmy

Konec
Definovat Druh
šachové Předložka
(angl.) křížovky
partie

Tónina
Tišící
citoslovce

Teprve
(něm.)
Vysoké
karty

Mimo

•

•

Oddělení
technické
kontroly

Římsky
550

Zn. auta
(lid.)

Napodobenina

Moravskoslez. řeka
Domácky
Alena

1. díl
tajenky
Plavecký
styl

Ženské
jméno

Havíř
Vestibul
Části
přístavu

Hoblina

Římsky
3001

Saze
Částečné
(zprávy)
Puls

To
(angl.)

Jednotka
el. proudu

Vsáknutí

Znamení
zvěrokruhu
Spodek
nádoby

Jednotka
hmotnosti
Zkr.
šedozeleně

2. díl
tajenky

Obvaz.
materiál

Výstupek
v obličeji
Předešlého
roku

Bicykly

Moji

Film
skupiny
Beatles

Euripidovo
drama
Neexistovat

Protipohyb

Velké
zimy

SPZ aut
Rokycan
In. zpěvač.
Vondráčkové

Dílenský
stůl
SPZ aut
Mostu

Šlechtična

Zaklení
Červenat
se

Římsky
1506

Předložka

60 kusů

Zkr. Sloven.
akademie
věd

SPZ aut
Nitry
Odrůda
brambor

Alkoholic.
nápoje
Domácí
zvíře

Indické
koření
Americká
měna

Mně patřící

SPZ aut
Klatov

Hudební
žánr

Hajný

Určená
Prostředky
snižující
tření

Ucho
(angl.)

•

Žebro
Zabavení
ve hře

Maďarský
buben
Setina
hektaru

Český
architekt

In. zpěvač.
Špinarové
SPZ Kutná
hora
Písm. řecké abecedy
Olympijské
hry (zkr.)

Předložka

Šířka

Richard Knoll se narodil 17. 11. 1893 v Rouchovanech a byl
jednou z nejvýraznějších kynologických osobností XX. století. Z jeho chovné stanice „Tišnov“ (nazval ji po městě, kam
se jeho rodina v roce 1903 přestěhovala) bylo zapsáno 11 vrhů
pointrů, několik vrhů jezevčíků a teriérů, jeden vrh irských
setrů a 170 vrhů německých krátkosrstých ohařů. Praktické
zkušenosti s chovem i výcvikem i teoretické znalosti využil
jako poradce chovu, kterého dělal (1. díl tajenky). Své znalosti
předával i organizováním výstav, porad a soutěží. Jako
spoluautor knihy (2. díl tajenky), která je nepostradatelnou
pomůckou a učebnicí začínajících i zkušených kynologů, se
zapsal do podvědomí široké kynologické a myslivecké veřejnosti. Zemřel v roce 1973 a od roku 1975 se každoročně na
jeho počest koná soutěž ohařů - Memoriál Richarda Knolla.
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Africké rytmy zněly miroslavským kinosálem
/Miroslav/ Jubilejní pátý ročník festivalu Stíny světa, aneb Dny pro
lidská práva a životní prostředí, se u veřejnosti setkal s velkou odezvou
a zavítalo na něj téměř 500 diváků. Hlavní program, který proběhl
o minulém víkendu v sále miroslavské radnice, zorganizovalo občanské hnutí Mirosa. Stíny světa jsou pořádány ve spolupráci s občanským
sdružením Alma Dobelice, DDM a pomohl také městský úřad Miroslav.
Tento filmový festival začal v pondělí 10. března, v den, který je
připomínán jako Den pro Tibet, kdy se veřejně vyvěšuje tibetská vlajka,
jako upozornění na porušování lidských práv nejen v Tibetu, ale
v celém světě. O zahájení festivalu se postarala kapela afrických rytmů
Tubabu, která svým dvouhodinovým vystoupením roztančila početnou
skupinu posluchačů. Organizátoři předpokládali větší zájem o tuto
hudbu, ale skutečnost předčila očekávání a zážitek to byl obrovský.
V průběhu celého týdne byly promítány školám snímky z Jednoho
světa nebo Ekofilmu s následnou besedou k tématu. Letos poprvé organizátoři zpestřili besedu o vorkshop na téma lidská práva a uprchlictví,
určenou pro osmé a deváté třídy základních škol.
Sobota byla věnována promítání filmů a ochutnávce vegetariánských
a veganských pokrmů, 100% přírodních šťáv a včelího medu. V bloku
o člověku byla mimo jiné připravena beseda s primářkou oddělení
psychiatrie ze znojemské nemocnice MUDr. Petrou Hartovou a psychologem Mgr. Markem Čapounem. (pozn. red.: s Mgr. Čapounem si budete moci přečíst rozhovor v příštím čísle Zrcadla). V neděli proběhla
ochutnávka pokrmů z hmyzu a přednáška o entomofagii. Následovala
beseda o čečenské válce s výstavou „Před válkou jsem měl hračky“.
Součástí festivalu byly také doprovodné akce, jako výstava batiky
a benefiční prodej maghrebské literatury za symbolické částky. Vstupné
na všechny části programu bylo dobrovolné.
„V průběhu let se návštěvnost festivalu neměnila, ale v tomto pro nás
jubilejním roce přišlo opravdu hodně lidí a to všech věkových skupin.
Letos ještě plánujeme uspořádat Den země, spojený s úklidem miroslavského okolí, takže kdo bude mít zájem dát něco Zemi k svátku za
to, že tu může žít, ať přijde,“ uvedla Irena Šumpelová. „Je pro nás velkou ctí, že naše pozvání přijali také odborníci ze znojemské nemocnice. Chtěli jsme návštěvníkům zprostředkovat přímé setkaní tak, aby se
lidé mohli beze strachu ptát na otázky, které je zajímají. Mnoho lidí je
pod stálým tlakem, např. kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti, osobním
či partnerským problémům, ale z určitých důvodů s jejich řešením otálejí a neví, jak problém nejlépe řešit, či se za svůj problém stydí. Tyto
obavy však nejsou namístě a besedou s odborníky jim chceme pomoci
je překlenout,“ uvedla další z organizátorek Eliška Počarovská. /mask/

Zvolili si MISS Ivančice

/Ivančice/ Středisko volného času Ivančice uspořádalo pro odvážné
dívky z Ivančic a okolí akci s názvem MISS Ivančice. V neděli 19.
března se v sále Besedního domu předvedlo divákům a porotě devět
dívek ve věku 9 až 14 let. „Dívky soupeřily ve čtyřech disciplínách.
První disciplínou byla módní přehlídka ve sportovním oblečení, při
které soutěžící využily i sportovní náčiní. Ve druhé volné disciplíně
dívky předvedly, co umí, v čem jsou šikovné a výjimečné - zpívaly, recitovaly, tančily moderní i orientální tance, jedna mažoretka předvedla
svou sestavu. Třetí disciplínou byla módní přehlídka ve společenském
oblečení a ve čtvrté soutěžící odpovídaly na vylosovaná témata,“ informovala jedna z organizátorek Simona Chabinová.
Pro porotu ve složení Hana Urbanová, Ingrid Čejková, Libuše
Smutná, Bedřich Konečný, Jiří Dvořák bylo velmi těžké vybrat nejlepší trojici. Hodnotili chůzi, vzhled, volbu oblečení, výběr repertoáru,
pohybové a komunikační schopnosti i celkový dojem. Téměř stovka
diváků vybírala MISS SYMPATIE. Pro čtyři ,,nej“ dívky bylo připraveno několik zajímavých cen, samozřejmostí byly korunky, květiny a
šerpy. A které dívky si odnesly ceny? Jsou to: Lucie Malinková - MISS
IVANČICE, Edita Kocábová - 1. VICEMISS, Ester Korsová - 2. VICEMISS, Edita Kocábová - MISS SYMPATIE. „V čase mezi jednotlivými disciplínami vystoupily Ivančické mažoretky Kopretina, vedené
Simonou Chagánovou a kroužek orientálních tanců pod vedením Kateřiny Pokorné. Akcí, která probíhala v příjemné atmosféře, provázel moderátor Jan Dvořák. Poděkování patří i sponzorům, kteří nám pomohli
připravit ceny do soutěže,“ doplnila Simona Chabinová.
/jak/
Ve dnech 5. - 6. dubna 2006 se uskuteční

VELIKONOČNÍ SBÍRKA

humanitární nadace ADRA. Vybrané finanční prostředky budou
přerozděleny následovně: 1/3 regionální projekty, 1/3 zahraniční
projekty, 1/3 fond pro naléhavé krizové situace. Děkujeme za
vstřícnost a štědrost. www.adra.cz

Úřad práce ve Znojmě, pracoviště SSP Moravský
Krumlov, oznamuje občanům, že od 1.4. 2006 bude
pracoviště státní sociální podpory přestěhováno
z budovy Městského úřadu v Moravském Krumlově
na adresu Palackého ulice č.p. 112
(v budově sídlí i Městská policie).

Přednáškový cyklus Expedice Speculum
V neděli 30. dubna vás zveme
na vycházku do přírody

ZA JARNÍ KVĚTENOU
MIROSLAVSKÝCH KOPCŮ
Exkurzi vede:
RNDr. Erik Schwarzbach a Mgr. Bronislav Gruna
Sraz účastníků: ve 13 hodin v Miroslavi u radnice

Kulturní programy
27. 3. - 9. 4. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 27.3. v 19.00 hod. - Nebyla to pátá, byla to devátá, divadelní komedie, kino
Réna Ivančice, vstupné: 260 Kč. Předprodej vstupenek v KIC Ivančice.
• 5.4. v 10.00 hod. - O princezně a popletovi, pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ
a maminky s dětmi, účinkuje Divadlo Piškot Praha, kino Réna, vstupné: 30 Kč.
• 6.4. v 8.30 a 10.30 hod., 7.4. v 9.00 hod. - Tvé tělo - tvůj hrad, pořad pro I.
stupeň ZŠ, účinkuje Divadlo Piškot Praha, kino Réna, Vstupné: 40 Kč.
• 8.4. v 19.00 hod. - Hra na Zuzanku, absurdní tragikomedie ze života, účinkuje silně amatérský divadelní spolek PRKNO z Veverské Bitýšky, kino Réna
Ivančice, vstupné: 60 Kč.

( 515 322 618

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• březen - Výstava obrazů Josefa Bubeníka (Divadlo Husa na provázku),
galerie Knížecí dům Moravský Krumlov.
• březen - Výstava fotografií Josefa Kristiána a Kateřiny Ulmanové, Městský úřad, náměstí Klášterní 125, M. Krumlov,1. patro.
• 4.4. v 18.00 hod. - Beseda s J. Kristiánem. Sál MěKS, Břízová 254, MK
• Připravujeme. • 27.5. v 19.00 hod. - Tajemství, muzikál, divadlo Kalich Praha, cena: vstupenka: 599 Kč + doprava: 270 Kč, závazné přihlášky na MěKS.
• 9.5. v 19.00 hod. - Terasa, divadelní představení, Reduta Brno, cena: vstupenka: 200, 150 Kč + doprava: 100 Kč, závazné přihlášky na MěKS do 30.3.2006

( 546 451 469

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 5.4. - Vernisáž výstavy PelMel / MižMaž - výstava nejen dětských výrobků
v Galerii Knížecí dům, potrvá do 30.4.
• 7.4. - Střelnice Cross, 4. ročník braného závodu pro děti ze základních škol.
Trojčlenná družstva složená ze zástupců jednotlivých tříd budou plnit vědomostní a fyzické dovednosti. Uzávěrka přihlášek je 3.4. 2006.
• 12.4. - Noc na Domečku, tentokrát na téma Čarodějnictví. S sebou pohodlné
oblečení a spacák. Počet míst je omezen, je nutné se v kanceláři DDM přihlásit
předem. Poplatek: 50 Kč.
• Letní tábory 2006 při DDM Mor. Krumlov: • Sportovní LT Nesměř, 2.
- 8.7., RS Nesměř poblíž Velkého Meziříčí, ubytování v chatkách, strava 5x
denně, cena 1 850 Kč. Sport, turistika a dobrodružství pro děti 8 - 15 let. Hlavní
vedoucí: L. Šviřáková. • Letní Aerobic Camp, 7. - 16.7., RS Šárka poblíž Veverské Bítýšky, ubytování v chatkách, strava 5x denně, cena bude upřesněna.
Aerobic, netradiční sporty a výtvarné aktivity. Pro děti 8 - 15 let. Hlavní vedoucí:
Y. Žáková. • Týden oděvního návrhářství, 10. - 14.7., příměstský tábor, výroba
oděvů a doplňků na DDM MK. Cena bude upřesněna. Pro děti 7 - 15 let. Hlavní
vedoucí: M. Novotná. • Počítačový LT pod Templštýnem, 20.- 27.8., RS Pod
Templštýnem u Ivančic, ubytování v chatkách, strava 5x denně, cena 1 800 Kč.
Počítače, hry a sport pro děti 7 - 14 let. Hlavní vedoucí: L. Chaloupková.

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
• 30.3. v 17.00 hod. - Ubrousková technika, květináče, zvonky, obrázky,
trika…, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč + materiál,
s sebou: trika, není podmínkou. Nutné se předem přihlásit.
• každé úterý v měsíci od 17.00 do 17.30 hod. - Cvičení na relaxačních míčích,
v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 25 Kč/členové MaRC zdarma.
• 4.4. v 17.00 hod. - Velikonoční studená kuchyně, v SVČ Ivančice, Komenského nám.7, poplatek: 90 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 6.4. a 7.4 od 14.00 do 18.00 hod. - Velikonoční dílny, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek dle náročnosti výrobku, s sebou: vyfouknutá vejce.
• 6.4. v 17.00 hod. - Jarní a velikonoční dekorace, v Ivančicích, prodejna HANELI, Na Brněnce 18, poplatek: 30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 8.4. v 9.30 hod. - Turistický závod, v Ivančicích, park na Malovansku, akce
ve spolupráci s KČT Ivančice.
• 9.4. v 15.00 hod. - Grand Prix na všem co má kolečka, v Ivančicích, hřiště
TGM na novém sídlišti, poplatek: 20 Kč/závodník.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 31.3. v 18.00 hod. - Noc s Andersenem v Městské knihovně Miroslav.
• 1.4. - Aprílová sobota v Základní škole Miroslav. Návštěvníci budou mít
možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, předvedeme vám i ukázku velikonočního stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav.
• 1.4. - Dance Show (taneční přehlídka) v KD, pořádá DDM Miroslav ve spolupráci s taneční skupinou Symbiotic, MKIC a OPS Marek.
• 8.4. - Vítání jara na chatě u koupaliště. Pro předem přihlášené pořádá DDM.

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
• 31.3. - Dámský klub. Dámské setkání tentokrát věnované jarní a velikonoční
tematice. Přednáška Ing. Forala - Bylinky a jiné rostliny v našich zahradách.
Moderní vaření a ochutnávka výrobků studené kuchyně. Ukázky velikonoční
vazby. Pořádá KIS a Spolek Lidový dům Oslavany.
• 1.4. ve 20.00 hod.- Taneční zábava se skupinou SKELET + hosté, v Dělnickém domě, pořádá p. Müller Oslavany.
• 1. a 2.4. - Velikonoční výstava, jarní květiny a velikonoční aranžmá ve velkém vestibulu Kina Oslavany. S posezením u kávy nebo čaje s malým občerstvením. Pořádá KIS Oslavany a Spolek Lidový dům Oslavany.
• 8.4. v 16.00 a 19.00 hod. - Zlatý vřes, pohádka v podání „Divadla Na Mýtině“.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti 20 Kč. Pořádá TJ Oslavany „Divadlo Na Mýtině.“

Dům dětí a mládeže Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• každý sudý týden ve středu od 16.00 - 18.00 hod. - Keramika pro dospělé.
• 30.3. v 15.00 hod. - Velikonoční výzdoba, výroba vlastní dekorace na Velikonoce, poplatek 30 Kč.
• 3.4. v 16.00 hod. - zahajuje svoji činnost kroužek cykloturistiky, informativní schůzka, sraz před budovou DDM. Náplň: výlety do okolí, seznámení se
základními pravidly silničního provozu a hlavně hodně pohybu. Co potřebuješ?
Kolo v dobrém technickém stavu, přilba nutná! (Mateřská škola Oslavany).
• 6.4. ve 14.00 hod. - Velikonoční malování na chodníku. Tradiční malování
na chodníku, tentokrát s jarní tématikou, sraz u budovy DDM, poplatek 10 Kč.

• stř 29.3. ve 20.00
• so 1.4. ve 20.00
ne 2.4. v 18.00
• stř 5.4. ve 20.00
• so 8.4. ve 20.00
ne 9.4. v 18.00

HRA S NEVĚROU
Thriller, USA
HARRY POTTER
A OHNIVÝ POHÁR
Dobrodruž. film USA
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Rodinná komedie ČR
CO JE ŠEPTEM ...
Romant. komedie USA, SRN

KINO RÉNA IVANČICE
• stř 29.3. ve 20.00
• ne 2.4. v 17.00
• stř 5.4. ve 20.00
• ne 9.4. ve 20.00

ŽÍT PO SVÉM
Drama Německo, USA
TRÁPENÍ MEDVÍDKA BRUMLY
HOOLIGANS
Krimi USA, VB
FINTY DICKA A JANE
Krimikomedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018

• so 25.3. ve 18.00
• ne 26.3. ve 18.00
• so 1.4. ve 18.00
• ne 2.4. ve 18.00
• so 8.4. ve 18.00
• ne 9.4. ve 18.00

YESMENI
Dokument USA
CHARLIE
Anim. pohádka USA
DARWINOVA NOČNÍ MŮRA
Dokument Fra, Rakouska a Belgie
3 - IRON
Drama Japonska a Jižní Koree
EXPERTI
Komedie ČR
NAPOLA
Válečné drama SRN

Změna programů vyhrazena.

Divadelní spolek BEZGEST (ochotnický soubor) a Měks Moravský
Krumlov Vás srdečně zvou na divadelní frašku o dvou dějstvích:

Hans Weigel:
DOMNĚLÝ LÉKAŘ aneb Nemocný zdravý

úterý 28.3. 2006 - 2. repríza, kinosál M. Krumlov, 19.00 hod.
Je lehké se stát tím, čím nejste, ale je těžké dokázat to, čím nebo
kým opravdu jste. Tuhle situační komedii plnou neočekávaných
obratů uvádí divadelní soubor BEZGEST pod taktovkou debutujícího
režiséra Václava Ostrovského ml. za odborné asistence paní režisérky
Zdeňky Konečné. Hrají: J. Kudláček, J. Cafourková, D. Šoukal, J.
Ostrovská, K. Šoukal, E. Štechová a V. Ostrovský ml. Ochotnický
spolek Bezgest připravuje další hru, kterou uvede na podzim 2006.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá v pátek 31.3. 2006

NOC S ANDERSENEM

Pokud máte zájem strávit pohádkovou noc spolu s námi ve škole,
nahlaste se telefonicky na čísle 515 338 140. Podáme vám
podrobnější informace.

1.dubna 2006 od 20.00 hodin, Dělnický dům Oslavany

BEST OF SKELET

Poslední vystoupení kapely a jejich hostů.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov vyhlásil k oslavám
Dne Země výtvarnou a literární soutěž tentokrát s tématem

LIDÉ PŘÍRODĚ, PŘÍRODA LIDEM
Zúčastnit se mohou MŠ, ZŠ a SŠ - jednotlivci i kolektivy.
Uzávěrka je 6.4. 2006

DDM Moravský Krumlov zve všechny občany ke shlédnutí výstavy

PelMel / MižMaž

v prostorách Galerie Knížecí dům. Vernisáž se uskuteční 5.4. 2006
v 18.00 hod., výstava potrvá do 30.4. 2006. K vidění budou výrobky
a výtvory dětí a dospělých nejen ze zájmových kroužků při DDM, ale
prezentovat se bude i výtvarný kroužek při ZŠ Ivančická, ZUŠ a GMK.

Bistro Kolis Vás zve na 7.ročník silničního běžeckého závodu

„Krumlovská Kolisova desítka“

Prezentace v baru bistra Kolis od 8.00 hodin v neděli 9.dubna
2006. Závod je určen pro dorostence, muže, ženy a veterány.
Těšíme se na Vás.
Ředitelství MŠ v Petrovicích oznamuje, že

zápis dětí do MŠ na školní rok 2006/07

se bude konat v úterý 11.dubna 2006 od 15.30 - 17.30 hodin.
K zápisu do MŠ nechť se dostaví rodiče s dětmi narozenými
během roku 2003 a dříve. Bližší informace na tel.: 515 323 124.
V sobotu 15.dubna od 16 hodin se pořádá v pohostinství Řeznovice

Velikonoční turnaj v Královském pokeru.

Zveme všechny příznivce této hry. Bližší info na tel.: 608 509 176.

Muzeum Brněnska si Vás dovoluje pozvat na výstavu

SVÁTKY JARA

Galerie Památníku A.Muchy v Ivančicích. Výstava potrvá
do 23. dubna 2006. Otevřeno: Po-st 9-12 a 13-17 hod., út, čt, pá
9-12 a 13-16 hod., so-ne 13-17 hod. Po 14.4. zavřeno.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Pod ivančickou věží
Po dlouhá staletí vévodí ivančické kotlině štíhlá věž kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Za svůj
dlouhý věk prošla mnoha stavebními
úpravami a její tvář poznamenaly
stopy nejrůznějších slohových prvků.
Počátky stavby sahají do l3. století, kdy se tato původně hradní věž,
stojící osamoceně, začala profilovat. Kostel k ní byl přistavován až
v pozdějších letech. Ke konci 14.
století bylo zhotoveno cihelné zvonicové patro, nad ním byl vystavěn
ochoz s kamenným zábradlím a věž
zakončena homolovitým tvarem, na
jehož vrchol byl usazen kamenný
gotický kříž, který je dnes upevněn
na střeše farního kostela u Sanktusové věžičky. Zakončení věže tak
bylo podobné věži kostela svatého
Petra a Pavla v Řeznovicích.
Druhá polovina 16. století přinesla velké stavební úpravy. Věž
byla zvýšena o obytné patro pro
věžníka. Homole tak byla stržena a
nově byl vystavěn osmiboký jehlan
s arkýři pro hodiny. Na jehlan byl
zasazen osmiboký tambur, na něj
lucerna (glorietka) a helma s dvouhlavým orlem. Kamenné zábradlí

výměnou kamenného základového
zdiva za pálené cihly vyzdívané na
cement. Zjistilo se, že spodní část
věže, přestože měla zdivo 2,2 m silné bylo velice špatně spojeno. Zeď
byla vlastně dutá a vyplněná na 1
m drobným kamením, nedostatečně
zalitým vápnem. Při stále se přistavující a zvyšující se stavbě se proto
nelze divit, že základy hmotnost
věže neudržely. Při výměně zdiva
se rovněž přišlo na jiné části základů, snad nějaké stavby z 9. století.
Po vyzdění na kostelní straně se
věž vrátila do původní polohy a 29.
listopadu byly práce na její opravě
zdárně ukončeny. Nepochybně
svým umem a obětavostí tak naši
předkové pro sebe i nás zachránili
tuto významnou historickou památku, jejíž hmotnost činí 6 800 tun.
Věž je po vrchol kříže vysoká 53
metrů a ochoz se nachází ve výšce
30 metrů. Návštěvník se na něj
dostane po vyšlapáni 140 strmých
dřevěných schodů.
V místnostech pod ochozem
bydlel zvoník, který byl obecním
zaměstnancem a jeho úkolem bylo
střežit město. Mohl tak zpozorovat

Ignác Psota (1865-1941) - poslední ivančický zvoník

bylo nahrazeno kovaným, v jehož
západní části byl vsazen erb tehdejší
vrchnosti pánů z Lipé. Zábradlí na
severní straně zdobí znak města.
Tato rozsáhlá přestavba je dílem
ivančického zednického mistra Jiřího Tausendthalera a pohořelického
tesaře Tomáše Mullnera. Jediná a
konečná změna na ní byla provedena v roce 1853, kdy helmicovité
zakončení věže bylo nahrazeno osmibokým kónickým jehlanem. Tato
podoba zůstala dodnes.
Rok 1879 byl pro Ivančice téměř
tragický. Dne 27. července se věž
pohnula a hrozila zřícením. Její
spodní část nebyla dobře stavebně
vázána a věž se začala rozestupovat. Západní strana se roztrhla až
k ciferníku, věž se na 5 cm odtrhla
od kostela, s nímž nebyla stavebně
spojena a o 14 cm se naklonila na
západní stranu. Začal boj s časem
o její záchranu. Zajímavá je zpráva
z evakuace tehdejšího věžníka, stařičkého Lulicha, který s ní byl natolik spjat, že ji odmítl opustit se
slovy, že raději spadne s ní. Nakonec byl přesvědčen a věž opustil.
Po čtyři měsíce pracovali ivančičtí občané dnem i nocí na výměně špatného základového zdiva.
Záchranářské práce vedli zdejší
stavitelé Josef Kočí, Rudolf Hans a
jeho bratr, tesař Václav Hans. Předně byla věž v prvním patře stažena
železnými pruty, aby se více nerozestupovala a začalo se s postupnou

případný příchod nepřátelského
vojska, či upozornit na vznik požárů, nebo blížících se bouří. Jeho
povinností bylo zvonit při úmrtích
spoluobčanů, před bohoslužbami, o
církevních svátcích atd. Zvoněním
též ohlašoval příchody vracejících
se poutníků. Za hlaholu zvonů se
do Ivančic vraceli poutníci ze štýrského Mariazell, od Matky Boží
Tuřanské i z Vranova.
Posledním zvoníkem na ivančické věži byl pan Ignác Psota (1865
-1941), který bydlel na věži se
svoji početnou rodinou a drobným
zvířectvem od roku 1908 do roku
1928. Poté obec byt věžníka zrušila
a rodině přidělila byt ve staré škole
za kostelem. Odtud pak chodil opět
denně zvonit. Po smrti Ignáce Psoty zvonili jeho synové až do roku
1946, kdy bylo ke zvonům zavedeno elektrické vyzvánění.
Bydlení na věži určitě nepatřilo
k tomu nejlepšímu pro rodinu.
Potraviny, voda, palivo, to vše se
muselo denně nosit nahoru. Opačně
pak vynášet odpad i záchod. Nikdo
nešel nahoru ani dolů s prázdnou.
Přestože ve výškách, chovali věžníci i zde hospodářská zvířata. A tak v
mnoha rodinách zvoníků nechyběla
koza pro mléko, králíci pro maso,
či cvičený pes, aby listonoš nemusel chodit po schodech nahoru. U
kranclí (zábradlí) se pěstovala v bedýnkách drobná zelenina, pro běžnou kuchyňskou potřebu. Tito lidé

žili v malých prostorách skromně,
svázáni každodenní těžkou prací.
Doba světových válek přinesla
mnoha městům i obcím smutné události. Ne jinak tomu bylo i v Ivančicích. Tragédie se odehrála na věži
7. prosince 1914, kdy skokem z okna
zvonice ukončil svůj život ivančický
občan, frontový voják Václav Hans.
Doma trávil dovolenou a již se nechtěl vrátit zpět na frontu. Rok 1917
byl ve znamení rekvírování zvonů.
Z věže byly sejmuty a odevzdány
dva zvony. Velký z roku 1543, vážící
3 080 kg a zvon Umíráček.
Druhá světová válka nám sebrala
rovněž dva zvony. Dne 19. března
1942 byly odváženy zvony Maria vážící 3 100 kg a Umíráček, vážící
500 kg. Oba byly ulity v roce 1925
v Manouškově zvonárně v Brně.
Zvláště na zvon Maria se váží mnohé vzpomínky pamětníků. Mnoho
občanů si jej oblíbilo pro jeho pronikavý hlas, který byl za příznivých
podmínek slyšet v dalekém okolí.
Když jej 17. března 1942 sundávali ze zvonice, muselo být probouráno zdivo západního okna, aby
mohl být sňat. Dne 21. května 1925
byly oba zvony slavnostně vysvěceny a následně vytaženy na věž. Nikdo netušil, že pouze 17 let budou
plnit svoji funkci. Zda-li byly oba
zvony roztaveny a použity k výrobě
zbraní se už dnes nedovíme. Ještě
v létě 1945 proběhla městem zpráva, že oba zvony s mnoha dalšími
jsou někde u Hamburku.
V současné době jsou ve zvonici
tři zvony. Nejstarším je Median
z roku 1498, vážící 845 kg. Byl ulit
zvonařskými mistry Janem z Velkého Meziříčí a Ondřejem z Hradce Králové. Zvon Jakub z roku
1505 váží 560 kg a ulil jej zvonař
Jeroným. Třetím je malý zvonek
Sanktus z roku 1636, vážící 28 kg,
od neznámého mistra. Mimo těchto
zvonů jsou v glorietce zavěšeny tzv.
Cimbály- nízké, široké zvony, které
jsou bez srdcí a slouží k odbíjení
hodin. Oba byly ulity v roce 1585.
Svou historii mají i věžní hodiny.
Ty současné byly na věž instalovány firmou Věžní hodiny Vyškov
v květnu 1984. Jsou na elektrický
nátah a jejich ciferníky mají průměr
216 cm. Velké rafičky měří 1 metr,
malé 65 cm a výška římských číslic
na cifernících je 33 cm. O jejich
údržbu a přesný chod pečuje hodinář
František Musil. Předešlé hodiny
byly z roku 1909 od pražské firmy
Heinz. Natahovaly se ručně a šly
pouze 36 hodin, takže se musely obsluhovat každý den. Tuto obětavou,
fyzicky náročnou a finančně podhodnocenou prácí vykonával pan
František Jakubů (1934 -1993),
který ji v roce 1964 převzal po
zemřelém kostelníku Augustinu
Grégrovi. Již zmíněnou výměnou
věžních hodin v roce 1984 se tato
činnost stala minulostí. Zajímavostí
původního hodinového stroje byla
mosazná koule umístěna nad severním ciferníkem. Svým grafickým
vyobrazením znázorňovala jednotlivé fáze pohybu měsíce, tak, jak se
právě na obloze jevily. Z náměstí je
tato koule doposud viditelná.
Velké opravy věže se v minulosti
prováděly v letech 1560, 1591,
1608, 1724, 1801, 1853. Událost,
která si zcela jistě zaslouží pozornost, je datována 3. července 1639.
V ten den byl z vrcholku věže sňat
orel, protože byl poškozen větrem.
Sundal jej bez jakéhokoliv lešení
obecní mlynář Jiřík Schultz. Zdejší
zámečník Schubert orla opravil a
mlynář Jiřík jej zase vrátil na místo.
Tyto odvážné činy našich předků
nejsou ničím ojedinělým. Stejně tak
je znám případ pokrývače Tomáše
Janouška z Jihlavy, který v roce
1833 nasadil báň na vrchol téměř
80ti metrové znojemské radniční
věže a na tu si posléze stoupl, aby
všem dole zamával.

Vraťme se zpět do Ivančic. Při
těchto výškových pracích často
spolupracovaly i děti. V Ivančicích
17. srpna 1853 pomáhaly školní
děti při vytažení i usazení císařského orla, kříže a makovice na
vrchol věže. Velká oprava věže
byla uskutečněna v roce 1929, kdy
byla nově omítnuta a v glorietce
bylo vyměněno všech osm zvětralých pískovcových sloupků, které
byly nahrazeny novými, zhotovenými z mrákotínské žuly. Novou
podobu dostala i okna ve zvonici
s přidáním dřevěných žaluzií. Nově
byl instalován hromosvod a bylo
zavedeno elektrické osvětlení na
schodech. Při této opravě věže
byly 18. května 1929 z vrcholu
sundány báň, císařský orel a kříž.
Za přítomnosti početné veřejnosti
z ní byly vyjmuty pamětní listiny
v plechových schránkách z roku
1853, mince a jiné drobné věci. Dne
9. června téhož roku byly staré listiny i s novou, společně s mincemi,
i novými, které věnovala Občanská
záložna, vloženy do makovice a
upevněny na vrchol. Báň, kříž i
novou moravskou orlici upevňoval
na hrot věže zdejší klempířský
mistr Ignác Budil. Moravská orlice
je vysoká 1 m s rozpětím křídel 70
cm. Na prsou nese znak města - tři
zlaté poháry. Otáčí se větrem.
Téměř každá historická památka
bývá opředena pověstí. Ne jinak je
tomu i v případě ivančické věže. Pří
výstupu na ní je pod zvonicovým
patrem zavěšen na zdi kříž, který
má souvislost se hřbitovem, který
býval kolem kostela do roku 1560.
Pověst vypráví o tom, že z jednoho
hrobu vycházel v noci mrtvý, jenž
vždy svou košili ze sebe odhodil
a chodil do domu za kostelem, ve
kterém bydlel varhaník. Věžník
Lojín však jednou rychle seběhl ke
hrobu a košili vzal s sebou nahoru.
Umrlec vrátiv se a nenaleznuv své
košile zvolal na věžníka: „Vrať mi
mou košili!“ Věžník mu odpověděl:
„Pojd‘ si pro ní!“ A skutečně! Umrlec stoupal po schodech vzhůru. Ze
strachu udeřil zvoník na velký zvon.
V tom okamžiku se tělo mrtvého
rozpadlo na prach. Od té doby visí
na tom místě ve věži na památku kříž.
Druhá pověst vypravuje o tom,
jak se ivančičtí měšťané nemohli
spolu dohodnout, zda-li za peníze,
kterých měli tenkrát velké množství (městu se velmi dařilo - kvetlo
vinařství, řemesla, konaly se velké
trhy) postaví věž nebo zakoupí
městečko Oslavany s jeho panstvím. Nakonec zvítězil zdravý rozum a Vančáci raději postavili věž.
Jak je viděl, bývali radní tenkrát
opravdu moudří. (Pozn. Na druhou
stranu ke škodě oslavanských, že se

Podepření sesutím hrozící kostelní věže v Ivančicích v roce 1879

nestalo jinak.)
O zázračné sklenici se psalo v
ivančickém zpravodaji v roce 1929.
Když byla dávána nad stříšku ivančické věže v roce 1853 měděná báň
s českými listinami, zúčastnila se
slavnosti městská rada. Její členové
se shromáždili na věži, kde po slavnostním projevu připíjeli na zdar
města. Každý radní se napil ze sklenice vína a prázdnou sklenku shodil
z věže. Všechny sklenice vzaly za své
a rozbily se. Až na tu, kterou shodil
z věže tesařský mistr Václav Hans.
Ačkoliv byla sklenice jemně zpracována, dopadla tak šťastně na
náměstí, že se nejen nerozbila, ale
nebyla ani porušena.
Léto roku 1975 odělo věž do nových šatů. Zásluhu na tom měli brněnští alpinisté, vesměs z různých
fakult, kteří na lanech prováděli olíčení věže za pomocí několika místních brigádníků. Tyto práce řídil
stavbyvedoucí Vladimír Pospíšil,
který pracoval na opravě věže již
v roce 1929. Později se však ukázalo, že tato pouze kosmetická úprava
stačit nebude a věž bude potřebovat
opravy většího rozsahu.
Teprve rok 1993 přinesl již tolik
potřebnou rekonstrukci. Věž byla
obklopena nevídanou kovovou
pavučinou v podobě lešení. Byla
oklepána omítka na zdivo,věž nově
omítnuta, opraveny pískovcové
okenní rámy a další narušené nebo
zvětralé kamenné prvky stavby.
Jehlan byl pobit novým měděným
plechem. Prvního září téhož roku
byly sejmuty z hrotu věže makovice, kříž a moravská orlice. Za účasti
početného publika a sdělovacích
prostředků, byla makovice slavnostně před budovou městského
úřadu otevřena. Byly z ní vyjmuty
listiny uložené v tubusech a mince
z 18. a 19. století. Originály listin
byly opsány, ofotografovány a ulo-

Věž obepnuta lešením při opravě v roce 1993

ženy do archivu. Nově opsané staré
listiny se sepsanými událostmi z
období let 1929 -1993 byly vloženy do nové makovice s původními
mincemi doplněnými o novou sadu
současných mincí, kterou věnovala
pobočka zdejší Komerční banky.
Makovice o průměru 50 cm byla
společně s křížem a moravskou orlicí posvěcena ivančickým farářem
Karlem Pavlíčkem a 17. listopadu
1993 byly tyto předměty vyneseny
a upevněny na vrchol věže, aby tam
dlouhá desetiletí čekaly, až se jich
dotknou ruce příštích objevitelů.
Významnou událostí, která má
spojitost s ivančickou věží, je osvobozování města. Ve středu l8. dubna
1945 byla výstřelem z děla zasažena. Dobře mířená střela postupujících rudoarmějců zasáhla východní
ciferník hodin. Ty se zastavily za
pět minut jedenáct. Tento čas je
všeobecně považován za čas osvobození Ivančic.
Mezi letitou tradici patřilo „hrkání“ velkou hrkačkou z ochozu
věže. Každoročně na Velký pátek,
v den ukřižování Krista, kdy zvony
nezvonily, neboť na Zelený čtvrtek
„odletěly“ do Říma, se používalo
tohoto nástroje. Tato lidová tradice
se v Ivančicích udržovala dlouhá
léta a je spojena se jménem jednoho
z posledních „hrkačů“ Augustina
Grégra (1895 -1964).
K věži se pojí i tradice, kdy
z ochozu vždy na Štědrý večer
hrávají muzikanti vánoční koledy,
za naslouchání početného publika
jak z okolních domácností, tak i
přímo z náměstí. Z věže rovněž
vítali fanfárami z Libuše muzikanti
Kelblovy kapely příjezd prvního
českého prezidenta T. G. Masaryka
do Ivančic 13. června 1928.
Chrámové věže, tak jak je tomu
v mnoha městech naší vlasti, byly
v posledních letech nově zpřístupněny veřejnosti, čímž se zcela
jistě staly lákadlem pro turisty.
V Ivančicích se věž v minulých
letech otevírala pro veřejnost pouze
sporadicky. Bohužel tak zůstane i
nadále. V současné době je zpřístupněna pouze jedenkrát v roce a to
při Dnech evropského kulturního
dědictví (EHD). Zájem o návštěvu
věže ze strany veřejnosti je vždy
velký. Během těchto dvou dnů ji
v průměru navštíví 800 lidí. Je to
jediná příležitost, kdy si zpravidla
druhý víkend v září mohou zájemci
prohlédnout interiér věže s obydlím věžníka, kde bývá instalována
výstava fotografií a dokumentů
o historii této památky. Zcela jistě
a rádi se potěší pohledem z ochozu
na město a přilehlé okolí. Vstup je
volný a tak pár těchto řádků nechť
je pro čtenáře pozvánkou na pěkný
výlet do Ivančic na sklonku léta.
Vladimír Voborný
Použitá literatura:
L. Psota : Ze vzpomínek rodiny Psotů
A. Kratochvíl : Ivančice -1906
O. Uhrová: V nových šatech (Ivančický zpravodaj 8/1975)
Foto: Archiv autora, snímek Ignáce
Psoty zapůjčila Ilona Kavalířová
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• vysokozdviž. vozík Desta, i nepojízdný popř. torzo. Tel.: 602 770 013.
•• Š Favorit jen v dobrém stavu, nejlépe
po 1. majiteli, 20-25 tis. Kč, nekorodovaný. Tel.: 546 123 415 od 18.00 hod.
•• Moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i nekomplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Hyundai Sonata 2,0, r.v. 95, centrál,
ABS, klima, servo, airbag, elektrony,
45.000 Kč. Tel.: 603 244 399.
•• Ford Escort combi, 1,8TD, r.v. 94,
tažné zařízení, orig. rádio, hagusy,
55.000 Kč. Tel.: 603 994 386.
•• Ford Siera, 1,8, r.v. 85, stříbrná
metal., 5 dveří, garážovaná, v dobrém
stavu, 170.000 Kč, možná sleva. Tel.:
737 956 928, 732 131 203.
•• Citroen Xsara Pallast 2,0HDi, 5DV,
66kW/90k, r.v. 02, 66 tis. km, klima,
ABS, 4xAB, PC, centrál na DO, alu
kola, zimní sada, multifunkční volant,
orig. rádio s CD, 4x el. okna, el. zrcátka, imitace dřeva, dešťový senzor, 4x
kotouč. brzdy, servo, stavitelný volant,
zadní stěrač, stříbrná, garáž, tónovaná
skla, imob., perfektní stav, 279 tis. Kč,
dohoda. Tel.: 724 690 424.
•• Opel Astra G 1,4 16V, r.v. 98, zelená metal., naj. 72 tis. km, vše v el.,
centrál na DO, imobilizér, palubní počítač, airbag řidiče, ABS, stř. nosič,
mlhovky. Koupeno v ČR, 2. majitel,
perfektní stav, po STK, garážováno,
150.000 Kč. Tel.: 606 753 006.
•• Opel Frontera Sport Hard-pop,
2,0, r.v. 93, výborný stav, litá kola,
taž. zař., rádio, orámovaná, přídavné
světlomety, 79.000 Kč, dohoda jistá.
Tel.: 777 208 934.
•• Opel Vectra, stř. metal., r.v. 98, 4x
airbag, klima, závěs, alu kola, zimní+letní kola 205“, 165.000 Kč. Tel.:
604 484 923.
•• Nissan Primera 2.0 SLX, r.v. 95,
v el., nové tlumiče, nová brzdná soustava, STK 9/07, 50.000 Kč. Rychlé
jednání sleva. Tel.: 605 543 040.
•• Fiat 650E, 126P, tm. modrý, r.v. 87,
naj. 119 tis. km, nové brzdy, dobíjení
vzadu, nové zimní pneu, 12.000 Kč.
Tel.: 605 471 368.
••Š Favorit 135L, r.v. 91, garážovaný,
cena 20 tis. Kč,, při rychlém jednání
sleva. Tel.: 732 861 449.
•• Š Felicii combi 1,3 GLX MPI, r.v. 99,
poslední model, garážovaná, 1. majitel,
nehavarov., bílá, 109 tis. km, 2x airbag,
STK 4/07, servis. knížka, letní+zimní
kola, rádio, el. zrcátka, semiš. potah,
ostřikovač světlometů, zachovalý interiér, 107.000 Kč. Tel.: 603 299 787.
•• Š 120 LS, r.v. 84, STK 12/07, tm.
zelená, 5 rychlostí, nové pneu, autorádio, 7.000 Kč. Tel.: 723 332 973.
•• Š Favorit 136, r.v. 90, benzín i
LPG, 23.000 Kč. Tel.: 736 480 986.
•• 4 ks pneu Michelin MXT, letní,
vzorek 3-4 mm, 400 Kč/ks, Ivančice.
Tel.: 777 209 235.
•• ND na Nissan bluebird, Fiat 127,
Renault nevada, Ford Siera, motor +
převodovka tavria. Tel.: 602 549 699.
•• 4 ks komplet. kol na Š Felicia,
letní gumy nebo jen plech. disky,
cena dohodou. Tel.: 546 413 251,
737 017 710.
•• k menší opravě nebo na ND Š 105
L, r.v. 86, STK 8/07, taž. zař., stř.
zahrádka, rádio, cena dohodou. Tel.:
739 164 894.
•• letní pneu Barum Bravuris 185/60/
R14, 50% vzorku, 500 Kč/ks. Tel.:
603 744 695.
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převod. 2.500
Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x dveře 1.600
Kč, zad. nárazník 500 Kč, centr. zamyk.

1.500 Kč, 2x lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. hod.
•• zadní spojler s brzd. světlem na Mercedes Vito 110 CDi. Tel.: 602 390 515.
•• elektrony 16“, 5 děr, originál
Superb, shodný s Passat, vč. nových
nejetých pneu 205/55/16, za komplet
20.000 Kč. Tel.: 777 110 181.
•• nové ND na Avii 30-31 a Š 105,
velmi levně. Tel.: 607 836 217.
•• 4 ks nové pneu Barum Global
165/80 R13 i s disky, 550 Kč/ks. Tel.:
736 608 169.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD v okolí MK, Ivančic k nastěhování, mám hotovost! Tel.: 737 346 739.
•• RD 4+1 v okolí MK, nejlépe Rakšice, Rybníky. Tel.: 736 171 897.
•• RD v okolí MK do 1 mil. Kč. Tel.:
777 200 557.
•• starší dům v MK k rekonstrukci.
Tel.: 723 734 468.
•• byt 1+1 v MK. Tel.: 605 858 888.
•• cihlový byt 3+1 v MK. Tel.: 723
734 468.
•• zahradu (členská práva) v blízkosti
Sídliště v MK, vh. k pěstování zeleniny apod. (voda na pozemku). Tel.:
604 638 295.
•• garáž v MK u drůbežárny, nejlépe s
el. 220/380 v. Tel.: 737 010 701.
prodám
•• řadový RD v centru MK (Palackého
ul.), 80 m2, menší dvorek, klenutý sklep,
možnost přístavby podkroví, volný od
dubna 06, 950.000 Kč. Tel.:777 794 910.
•• řadový přízemní dvojdomek v Ivančicích, š. 14,5 m, zast. plocha 250 m2,
pozemek 2.160 m2, průjezdná garáž do
zahrady, nová střecha, 6 místností zrekonstr., 2 mil. Kč. Tel.:606 391 588.
Rodinný dům v Moravském Krumlově, samostatně stojící, podsklepený,
OKAL 4+1, komfortní, s možností
vestavby podkroví. Po celkové opravě, výborný technický stav. Pozemek
celkem 376 m2, skleníky. Cena:
1.800 000 Kč (nejvyšší nabídce). RK
Krajíček, tel.: 602 755 265.
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od
MK), veliký dvůr, hosp. budovy, rozsáhlá
zahrada, stodola, 2x vjezd do oploc. dvora, studená voda, el., topení TP, část. podsklepen, možnost přípojky plynu. Velmi
špatný tech. stav, nutná rekonstr., 350.000
Kč. Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• menší RD v MK k rekonstr., nová
střecha, dvorek, zahrádka, 530.000
Kč. Tel.: 604 795 874.
•• menší RD 1+1 ve Vémyslicích, vh.
na chalupu, plyn, dvorek, 230 tis. Kč.
Tel.: 739 179 728.
•• DB 1+1 na Sídlišti v MK, 350 tis.
Kč. Tel.: 515 323 912.
•• DB 1+1 na Sídlišti v MK, ihned
volný, 350.000 Kč. Tel.: 515 323 912.
•• DB v M.K 1+1. Tel.: 777 200 557.
•• byt 3+kk, v Oslavanech, ul. Hlavní,
2p. nebo pronajmu dlouhodobě, volný
cca od 05/2006. Tel.: 724 771 910.
•• stav. pozemek Ivančice/Němčice,
š. 7,5 m, 1.700 m2, 150 Kč/m2, rychlé
jednání sleva. Tel.:603 793 890.
•• přenechám zahradu (členská práva
u ČSZ) ve Volvách v Ivančicích, 100
m2, cenu nabídněte. Tel.: 604 682 408.
•• kvalitní orná půda, k.ú. Rybníky
5.700 m2 (za hřištěm u řeky), možno rozparcelovat na zahrádky, 8 Kč/m2. Tel.:
515 320 000, 728 179 905 ne SMS.
pronajmu
•• prostory k podnikání v Ivančicích v blízkosti centra.
Tel.: 607 636 495.
•• byt 1+1 v MK, volný po domluvě.
Tel.: 721 739 589.
•• krátkodobě (cca 6 měs.) byt 3+1
(1/4 p.) na novém sídlišti v Ivančicích,

cca 6.000 Kč. Pak případný prodej.
Cena k jednání. Tel.: 604 682 408.
hledám pronájem
•• 1+1 s možností péče o babičku, dítě,
práce kolem domu, není podmínkou,
spěchá, děkuji. Tel.: 604 673 812.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 608 403 411.

Stavba - zahrada

koupím
•• jednobubnovou rotační sekačku
k motoru Vari/Honda s pojezdem.
Tel.: 721 703 748.
prodám
•• za odvoz přenechám převážně
slepičí hnůj pro zahrádkáře. MK, ul.
Palackého, tel.: 732 860 433.
•• starší rozvaděč, 100% stav, 380/
220V, přívodní kabel, 3.000 Kč. Tel.:
604 562 154.
•• 2 ks dveří L, 2/3 prosklené, kašírované, hladké, dezén olše, sklo kůra, čiré,
úplně nové, nepoužité, 1.500 Kč/ks, dohoda. Tel.: 603 272 934, 604 377 802.
•• 100 článků nových plech. radiátorů 150/500 mm. Tel.: 515 324 512,
732 473 648.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h.
•• beton. žlaby na vodu ve tvaru otevřeného W, d. 30 cm, hl. 25 cm, , 8 ks, 80
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• střešní hřebenáč, nový, z Jirčan, 40
Kč/ks (150 ks). Tel.: 603 793 890.
•• daruji za odvoz koňský hnůj, trvalá spolupráce, Nové Bránice. Tel.:
777 292 708.
•• daruji koňský hnůj za odvoz, stále,
Lubnice u Bítova. Tel.: 608 874 038.

Vybavení domácnosti

prodám
•• sedací soupravu z hnědého mikroplyše, pohovka+2 křesla, i jednotlivě.
Tel.: 776 684 259.
•• rozkládací, málo používanou
sedačku, 10.000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 604 682 408.
•• starší, zachovalou sedací soupravu,
gauč, 2 křesla, kostka, 1.500 Kč. Tel.:
723 108 348, po 18 hod.
•• sedací soupravu rozkládací se 2
křesly, 300 Kč. Tel.: 777 346 453.
•• akumulátorová kamna, 3 kW,
málo používané. Tel.: 728 563 251.

Elektro a elektronika

koupím
•• kdo daruje starší funkční počítač.
Tel.: 605 508 627.
prodám
•• SIM kartu Twist s kreditem hovorného 2.600 Kč, prodám za 2.400 Kč.
Tel.: 568 865 304.
•• Nokia 9500 Comunikator, rok
záruka, kompletní balení, koupeno
v ČR, 11.900 Kč. Tel.: 603 903 305.
•• Nokii 6100, komplet v krabici, barva zlatá, navíc datový kabel a autonabíječka, 1.900 Kč. Tel.: 604 575 846.
•• levně mobil Motorola D520, 2 dřev.
tenis. rakety, 10 badmingt. rakety, cívk.
magnetofon B47 Tel. :732 110 005.
•• baterii z Nokie 3200, vh. i na jiné typy
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r.
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a display; funkční fotoaparát (integrovaný),
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• videokameru Sony Hi8, 4.000 Kč.
Tel.: 777 045 367.
•• CD-ROM mechanika, cena 100 Kč.
Tel.: 608 635 243, po 18. hod.
•• domovní anténní zesilovač, stáří
1⁄2 roku, spěchá, možno i na dobírku.
Tel.: 724 345 592.
•• horkovzdušná trouba zn. Electrolux, 4.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18. hod.
•• kovový el. kráječ, robusní, regulace
otáček, nový, nepoužívaný, do 1.000
Kč. Tel.: 723 753 251.

•• pračka Siemens, př. plnění, 1100
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nutná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18. hod.
•• automat. pračku Ardo s předním
plněním na 5 kg prádla, 1.000 ot.,
plně funkční, dobrý stav, 3.000 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• automat. pračku Whirpool, zcela
funkční, 1.000 Kč. Tel.: 777 346 453.
•• el. sporák s multifunkční troubou,
Mora 3370, plně funkční, velmi zachovalý, 6 let starý, cena 3.000 Kč.
Tel.: 728 356 813.
•• chladící vitrínu, prosklenou, d. 2 m.
Tel.: 723 380 235.
•• mrazící pult. box Gorenje, d. 110, š.
70, v. 83, 2.500 Kč. Tel.: 546 423 701.
•• technologie mrazírny (cca 8 – 10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18. h.

Vše pro děti

prodám
•• knížky: Vaříme dětem, Výchova
batolete, Výživa malých dětí, Nechuť
k jídlu, od 50 Kč. Oblečení zimní na
8-13 měs. kluka. Tel.: 607 890 076.
•• dětskou polohov. autosedačku na
0-18 kg, 800 Kč. Tel.: 605 746 306.
•• dívčí horské kolo, málo používané,
věk 14 let, převody 16 Shimano, nutno vidět. Tel.: 604 191 420.
•• sport. kočár s boudou v modré barvě, pláštěnka, slída, po 1.dítěti, 1.000
Kč. Tel.: 724 825 887.
•• dětskou bílou vyřezávanou kolébku se zdrav. matrací, pěkná, dále
dětskou dřevěnou ohrádku, levně.
Tel.: 515 324 512, 732 473 648.
•• dřevěnou postýlku s matrací, 1.000
Kč. Tel.: 724 826 020.
•• zadní sedačky a přilby na jízdní kolo
po dvojčatech, 600 Kč/sedačka + přilba. Tel.: 534 009 850, 605 182 970.

Zvířata

koupím
•• štěně baseta bez PP. Tel.: 731 419 129.
•• samce papouška patagonského, rok 03
a starší, možná výměna i za samici r. 04,
nejlépe z okr. ZN. Tel.:604 303 267.
prodám
•• 4 letou fenku bígla bez PP, barva
trikolor, hodná, 1.000 Kč. Tel.: 728
842 674.
•• fenku bígla s PP, 9 měs., odchovaná venku, levně. Tel.: 605 432 773.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• nabízím ke krytí sibiřský husky s PP
po výbor. rodičích. Tel.: 736 223 402.
•• prase, možno i 1⁄2. Tel.: 724 956 454.
•• prase 130 a 150 kg, možno i 1⁄2,
cena 31 Kč/kg. Tel.: 737 117 666.
•• prase, váha 150 kg, 30 Kč/kg. Tel.:
723 054 641.
•• mláďata osmáka degu, 30 Kč. Tel.:
776 037 176.
•• 2 pávy + 1 pávici, loňské. Tel.: 515
238 226.
•• loňský samec páva modrého. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18. h.
•• čínské kačeny chovné, 150 Kč/ks,
králíky chovné, 150 Kč/ks poražené (80 Kč/kg) i čerstvé. Tel.: 515
336 058, 737 778 268.
•• chovné kohouty. Tel.: 737 117 666.

Služby

•• Zhotovím různé druhy pozinkovaného pletiva za výrobní ceny bez
DPH. Info na tel.: 546 423 354.
•• Včelařům nabízím oddělky a včelí
matky. Odběr od konce května.
V omezeném množství nabízím také
přezimovaná mladá včelstva k doplnění zimních ztrát. Zdarma zašlu
informace. Včelařství B. Gruna,
Petrovice 46, 672 01, M. Krumlov,
tel.: 515 320 787.

•• Úvěry od 10.000 - 150.000 Kč bez
ručitele, kreditní karta pro OSVČ
bez prokazování příjmu. Tel.: 607
785 566.
•• Finanční půjčky lehce dostupné,
administrativně nenáročné i pro
klienty s minimálním příjmem.
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.
•• Nebankovní půjčky pro zaměstnance, živnostníky, důchodce. Tel.:
607 254 033.
•• Potřebujete oddlužit, refinancovat nebo vyřešit exekuci? Volejte
ihned! Půjčíme všem! Bankovní
i nebankovní sektor. Doba schválení 2 min. a jinam již nemusíte.
Tel.: 723 305 766.
•• Soukromá stavební firma provádí stavby RD na klíč, půdní
vestavby, rekonstrukce, zateplování fasád, sádrokartony, obklady,
dlažby. Tel.: 723 014 855, e-mail:
stav.firma@tiscali.cz
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
předokenní rolety z PVC a hliníku,
látkové rolety, silikonové těsnění
oken a dveří, sítě proti hmyzu,
lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo,
Dukovany 221. Tel.: 568 865 321,
602 719 156.
•• Výhodné půjčky na nemovitost
(koupě, rekonstrukce, profinancování). Splátky na 10-13 let, bez
prokazování příjmu, bez ručitele.
Úrok od 3,4 %, veškeré služby poskytované zdarma. Informace na
tel.: 604 573 299.

Různé

•• Nabízím volné místo v autě z Ivančic do Brna a zpět, každý den a ob
týden i soboty. Ve dvou rychleji a
levněji. Tel.: 777 219 853.
koupím
•• školní kamna Filakovo DVB 20.
Tel.: 723 428 899.
•• kovadlinu 150-200 kg a kovářskou
výheň. Platba ihned, nabídněte. Tel.:
546 452 680 po 19 hod.
•• šroťák na řepu nebo jablka, přijedu. Tel.: 607 531 331.
•• glukometr, levně. Tel.: 723 750 439.
•• stolní víceúčelový dřevoobráběcí
stroj, vyroben v SSSR i nefunkční.
Tel.: 546 423 570.
prodám
•• veškeré včelařské zařízení vč.
včelstva, úly Czechoslovak. Tel.: 777
229 925.
•• novou sadu 9 velkých nožů, vh. do
řeznictví nebo hotelů, nevh. dar. Tel.:
546 123 462.
•• starší horské kolo v perfekt. stavu,
udržované, bezporuchové, masivní
rám, 3.000 Kč. Tel.: 737 481 635.
•• silniční kolo Author, r. 03, 12.500
Kč, naj. cca 100 km, bez jediné vady
na funkčnosti a kráse, přísluš. v ceně
1tis. Kč: cyklocomputer, klipsny, hustilka a držák nápojů, 3 talíře vpředu,
7 koleček vzadu, galusky, které se
tlakují na 7 ATM, atd. Cena dohoda.
Tel.: 775 268 287, po 17 hod.
•• formátovací pilu SP 400 Project.
Tel.: 724 022 162.
•• nový řepák s motorem, 2.000 Kč.
Tel.: 737 921 176.
•• konzumní brambory. Tel.: 732
562 498.
•• konzumní brambory, 3,50 Kč/kg.
Tel.: 737 117 666.
•• brambory 3 Kč/kg, hrách 3 Kč/kg,
ječmenný šrot 2,50 Kč/kg, prase 160
kg 28 Kč/kg. Tel.: 723 428 899.
•• sadbové brambory Dita, polorané, 5
Kč/kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• soustruh hrotový univ. SV 18RA.
Tel.: 515 324 512, 732 473 648.

•• el. svářecí usměrňovač do pr. 4 mm; 2
ks PB láhev plná 33 kg; 2x nádrž 1.000 l
v koši s ventilem; 4 ks sudů modrých 120
l s víkem; 5 ks vysouvací kozy (lehké);
čerpadlo 2 stupně, nový hřídel, ložisko,
oběžná kola, sací čelo, přesoustruženo,
motor 2,2 kW. Tel.: 737 884 165.
•• líheň na drůbež. Tel.: 737 117 666.

Hobby

•• Skupina historického šermu z Miroslavi, zabývající se obdobím gotiky,
hledá nové členy. Tel.: 608 748 404,
515 333 984, p. Michal.
•• Kdo doučí na PC program A-CAD?
Žena 45 let, Ivančice a blízké okolí.
Tel.: 732 225 507.
koupím
•• promítačku na diapozitivy. Tel.:
732 648 944, i sms.
prodám
•• originál filmy na DVD, 100 Kč/ks.
Tel.: 728 249 364.
•• elektrický terč Echowell DC 100,
3 měs. starý, terč + adaptér, 1.000 Kč.
Tel.: 724 345 592 jen SMS.

Seznámení

•• 31/155 s menší vadou chůze v ID,
bezdětná, by se chtěla seznámit
s mužem podobného osudu do 39 let.
Jestli nechceš být sám, ozvi se. Tel.:
605 351 286.
•• Snad není tak pozdě, nabízím přátelství vdovci, který také zůstal sám.
Od 65-70 let, okolí Ivančic. Tel.: 546
437 476.
•• Hledám obyčejného muže 60-65 let
z okolí Třebíče, Brna. Tel.: 604 622 467.
•• Rozvedený Michal 35/175/87 hledá přítelkyni, ženu do nepohody. Tel.:
605 064 740.
•• Hledám ženu k intimním a diskrétním schůzkám, na stavu, postavě
a věku nezáleží. Jestli máš zájem o
pohledného 38-letého muže, piš na
tel.: 776 617 372, odpovím všem.
•• Je mi 40 let a hledám mladší dívku, štíhlejší postavy k nezávazným
schůzkám u mne doma, diskrétnost a
možná i něco víc. Tel.: 739 100 792.

Zaměstnání

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Stavební firma příjme na zkrácený
úvazek administrativní/ho pracovníka.
Požadujeme min. SŠ ekonom. směru,
orientaci v oblasti personalistiky a vedení účetnictví, ŘP sk. B, flexibilita. Přivýdělek vh. pro ženy na MD. V případě
zájmu zašlete strukturovaný životopis na
e-mail: osp-mk@volny.cz nebo více info
na tel.: 515 322 341, 736 485 212.
•• Hledám jakoukoli brigádu za
rozumnou cenu, nejsem drahý. MK.
Tel.: 728 249 364.
•• Zcela zdarma a nezávazně zašlu
seriózním zájemcům informace o zajímavém přivýdělku v oblasti obchodu a služeb. Tel./zázn.: 776 582 876,
e-mail: Rdoma@seznam.cz
•• Realitní a znalecká kancelář přijme abslolventku/ta SŠ vzdělání s
ekonom. nebo stavebním zaměřením.
Nástup 06/2006. Tel.: 602 755 265.
•• Hledám dom. práci, kompletaci výrobků aj. méně náročnou práci, snížená
prac. schopnost. Tel.: 723 131 043.
•• Domácí práci. SMS na tel.: 603
315 958.
•• Staňte se i vy Avon Lady a získáte
slevu na výrobky až 30%, žádný
vstupní poplatek, katalog zdarma,
možnost vyzkoušení výrobků, doručení zboží zdarma domů, splatnost
faktury 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: avon.kontakt@seznam.cz

Vydavatel: Tiskárna Moravský Krumlov, a.s. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, noviny@zrcadlo.com Soukromá řádková inzerce: záznamník: 515 321 137, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo
poštou. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných
článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 7/2006 vyjde 7. dubna 2006, uzávěrka 4. dubna 2006.
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!!! HERNA ZNOVU OTEVŘENA !!!

Znovu máte možnost získat plno velkých výher na našich herních automatech
Pokud nebudete mít zrovna náladu na automaty, lze si v našem podniku zahrát kulečník,
šipky a nebo jen strávit příjemný večer s přáteli při nějaké té sklence a sledování širokoúhlého
plazmového televizoru. K poslechu instalován jugebox, plný nových písní, stačí jen zvolit
a poslouchat… V herně zavedeno čepované pivo HOSTAN 11% a ZLATÝ BAŽANT 12%.
Pokud budou mít pánové chuť na něco silnějšího, lze zvolit z mnoha druhů destilátů a pro dámy
se jistě najde nějaké to víno… Hladem také trpět nebudete, občerstvení jako je např. utopenec,
popcorn , bramborák a nebo kopa hranolek nebude problém pro náš personál pro Vás připravit .
A kde nás najdete ? Mor. Krumlov, náměstí T.G. Masaryka 41, v druhém patře nad bankou
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Platnost akce březen - duben 2006. Ceny včetně DPH.
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