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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Sportovci se neuměli domluvit
Reakce na článek, který byl otištěn v minulém čísle Zrcadla
V článku jsou použity nepravdivé a zkreslené informace Mgr. Vašíčka a p.
starosty Pitlacha, jejichž cílem je zdiskreditovat v očích veřejnosti TJ Rakšice
a zejména mou osobu. Nejde o spor mezi organizacemi. Je to uměle vyvolaná
kauza, komu má sloužit, atˇ posoudí čtenář.
Nyní fakta: Při letošních jarních povodních byly kurty TJ Rakšice zaplaveny
vodou. Po zjištění škod cca 140.000 Kč jsme požádali o finanční pomoc OV
ČSTV a město Moravský Krumlov. Od OV ČSTV Znojmo nám pro začátek
v květnu byla zajištěna částka 9 tisíc Kč s příslibem dalších 90 tisíc Kč v září.
Dále nám byla zaslána částka 10 tisíc Kč jako solidární pomoc z ČSTV Vyškov.
V květnu nám byla předložena ze strany města „Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků VFP rozpočtu města Moravský Krumlov
na rok 2006 “ - Účelově vázaná na odstranění povodňových škod. Do této
smlouvy byly vloženy odstavce, které v takovéto smlouvě být nemají, což nám
potvrdil i právník: Článek II., odst. 3. Příjemce je povinen umožnit Orlu Rakšice vstup na pozemek za účelem opravy fasády. Odst. 4. Příjemce je povinen
umožnit Orlu Rakšice vstup na pozemek za účelem likvidace septiku při budově
Orlovny. Článek III., odst. 4. Nesplní-li příjemce povinnosti uvedené v čl. II.
odst. 3 a 4 bude nucen vrátit dotaci.
Po projednání výborem TJ dne 15.6. 2006 byla takto navržená smlouva odmítnuta. Toto jsme dopisem s našimi připomínkami oznámili zastupitelstvu. Nic
panu Vybíralovi není trnem v oku. Je to usnesení výboru TJ Rakšice. Při projednávání našich připomínek ke smlouvě na 38. zasedání ZM dne 28.6.2006 jsem
se snažil jako předseda TJ Rakšice vysvětlit nechápajícím zastupitelům naše
připomínky. Snaha byla zbytečná. Vždyť vstup na pozemky je řešen stavebním
povolením. Nikdy jsme Orlům ve vstupu na pozemky nebránili, souhlas s opravou fasády jsme dali již 26.3.2006 při stavebním řízení. O záměru odstranění
septiku ze strany Orla jsme v době projednávání na ZM nebyli informováni.
Usnesení zastupitelů z 38. zasedání ZM: Zastupitelstvo města neschvaluje
- aby RM znovu řešila problém dotace TJ Rakšice- návrh zrušit odstavce 3.a 4.
čl. II. a odstavec 4.čl. III. Jak zastupitelé hlasovali? Pro zachování pro nás nepřijatelných bodů hlasovali čtyři zastupitelé: p. Valachová, p. Pitlach, p. Černý,
Mgr. Třetina. Zdrželo se šest zastupitelů: Ing. Utinek PhD, p. Štulík, MUDr.
Bartejsová, Mgr. Vašíček, Ing. Lang, p. Vlašín - zastupitelé bez názoru. Pro
vypuštění sporných bodů hlasovali čtyři: Ing. arch. Kudrová, PharmDr. Strieglerová, p. Trefil, p. Procházka,
Dle pana starosty, většina zastupitelů a všichni radní nemají důvěru vůči
TJ. Vyjádření dvou zastupitelů při jednání, jak jsou zaznamenány v zápise. P.
Černý: „Když byly povodně, tak p. Vybíral jako předseda vyháněl hasiče, když
chtěli čerpat vodu. Rozumní lidé toto nedělají.“ Já jsem byl v této době v zaměstnaní. Jistě mi bude sděleno, kterým hasičům jsem bránil v jejich činnosti.
P. Mgr. Třetina: „Radní, předseda sportovní komise : dáváme 50.000 Kč pro
čtyři rekreační hráče.“ TJ Rakšice má 60 členů. V tomto roce jsme začali hrát
soutěž neregistrovaných hráčů.
O výsledku jednání ZM jsem dne 2.7.2006 informoval výbor TJ Rakšice. Na
této schůzi se p. Mach (tajemník TJ) nabídl, že je pozván na RM ve své osobní
záležitosti a při této příležitosti navrhne úpravu smlouvy dle našich požadavků.
Výbor s tímto souhlasil. Následně p. Mach opravdu přinesl novou smlouvu
a písemnou žádost o umožnění odstranění septiku. Takto upravenou smlouvu
(byla změněna dle našich původních požadavků i přes usnesení zastupitelstva)
i souhlas s činnostmi spojenými s odstraněním septiku jsem za TJ Rakšice
11.7.2006 podepsal.
Výroky p. Mgr. Vašíčka uvedené v minulém čísle Zrcadla není třeba komentovat, jsou z jiného světa. Co si myslet o vyjádřeních p. starosty Pitlacha v tomto
článku: „Na radu byl pozván p. Stanislav Mach za TJ s tím, aby nedošlo ke konfrontaci s Orli.“ Jak mohl být na RM za tímto účelem pozván p. Mach, když ještě dnes platí usnesení ZM, pro které pan starosta hlasoval, že rada města nebude
řešit dotace TJ Rakšice a že zastupitelstvo neschvaluje zrušit odstavce 3 a 4 čl. II.
a odstavec 4. čl. III smlouy. „Pan Vybíral má jen podpisové právo.“ Ano, mám
podpisové právo, má ho i hospodář, to je třeba při podpisu platebních příkazů.
Dále jako statutární zástupce TJ Rakšice mám právo po schválení orgány TJ zastupovat organizaci v právních záležitostech, podepisovat smlouvy. Jistě si toho
p. starosta Pitlach všimnul, když jsem za TJ Rakšice tuto smlouvu podepsal.
Výrok p. starosty: „Podle mých zpráv došlo k jednání mezi sportovními kluby.“ Pane starosto, kde tyto zprávy získáváte? Já o žádném jednání do dnešního
dne nevím.
Vybíral Josef

Rozhledna vzbuzuje emoce

/Hlína/ Po téměř sto letech je
v obci Hlína nová rozhledna. Je 22
metrů vysoká a na její vyhlídkovou
plošinu nás dovede 96 schodů. Nese
jméno ivančického rodáka a herce
Vladimíra Menšíka. Pro neústupnost
vlastníka pozemku nestojí na původním místě, přesto je z ní výhled
do širokého okolí. To, co nabízela
rozhledna minulá, vidět obec Hlínu
v době květu třešní, nám bohužel
dnes již není umožněno. Díky socialistickému zemědělství muselo
ustoupit traktorům, secím strojům
a kombajnům na 3.500 ovocných
stromů, převážně třešní. Hlínská
třešeň Skalka byla známá nejen na
trzích u nás, ale i ve Vídni.
Na rozhledně samé zatím v současnosti chybí dokončit opláštění
a další drobné dodělávky. Nicméně v době dostavby rozhledny se
kolem ní strhly emoce a dohady,
a to především v souvislosti s jejím
financováním.
„Původní myšlenka vznikla v roce 2001, kdy Klub turistů Ivančice,
a to především pan Flíček, vstoupil
do jednání s ivančickými radními
a ti poté přijeli za námi. Na Hlíně
byla rozhledna jako jedna z prvních
na Moravě, kterou Klub turistů
postavil již v roce 1910. Šlo nám
o obnovení této tradice. Zastupitelstvo Hlíny se sešlo s Klubem
turistů a zástupci ivančické radnice.
Pak jsme se rozhodovali, kde by se
rozhledna dala postavit. Vycházelo
se z toho, že nejlepší by bylo místo, kde stávala původně. Bohužel
majetkové poměry tomu zabránily.
Protože majitel pozemku nebyl
ochoten tyto pozemky prodat, zvolilo se náhradní místo, které obec
koupila. Financování stavby mělo
být zabezpečeno ze sbírky. Jihomoravský kraj vypsal sbírku, na
kterou přispívaly převážně obce a
města z okolí a drobní podnikatelé.
Vybralo se celkem asi 437 tisíc, to
byl prvopočátek. Poté se Klubu
českých turistů podařilo získat asi
100 tisíc korun z Jaderné elektrárny
Dukovany a další příspěvky. První
odhad na výstavbu byl 1 milion korun. Protože zdražilo dřevo i ostatní
stavební materiál, vyšla stavba na 2
miliony. Později ivančické zastupitelstvo nereagovalo příliš snaživě.
Podle mně jednak mají své vlastní
problémy a také rozhledna není na
jejich území. Vstřícnost už nebyla
tak velká. Nicméně se jednalo
dál. Vyřídilo se stavební povolení.
K tomu bylo potřeba zajistit, kdo bude
stavět, uzavírat smlouvy a ostatní

náležitosti. Musely by se k tomuto
vyjadřovat všechny zúčastněné
subjekty, byl to takový moloch.
Proto vzešel návrh, že za finanční
kompenzaci celou záležitost převezme obec Hlína na sebe a dotáhne ji
do konce. Město Ivančice na toto
kývlo a kompenzační částka byla
dohodnuta na 200 tisíc. Tyto peníze
jsme dostali a jsou již prostavěny,“
uvedl starosta Hlíny Miloš Dostalý.
A jak v zápětí dodal: „Je pravda,
že tu vznikl rozpor ve financování.
V médiích bylo publikováno, že
byl na tuto stavbu získán sponzor.
Žádného sponzora ale nemáme, je
pouze dohodnuto komerční využití
této stavby radiokomunikační společností. Nejedná se o sponzoring.
Společnost zaplatí nájem a nám to
umožní dofinancovat zbytek stavby.
Současné náklady na dostavbu nese
sama stavební firma IVYSO, které
doplatíme zbytek nákladů z komerčního využití,“ upřesnil Dostalý.
Nicméně rozhledna stojí a to
je nejdůležitější. A to i přes to, že
je předmětem dohadů především
některých ivančických zastupitelů.
„Tato rozhledna má pro obec velký
význam, protože ji zviditelní, zvedá
se zájem turistů, vedou tudy dvě
turistické stezky. Turisti sem chodí,
pozornost lze poznat také z dotazů.
Zájem je opravdu velký. Další vývoj je takový, že probíhají úpravy
schodiště a oplášťování rozhledny.
Stavba by měla být dokončena v říj-

foto: mask
nu. Poté bude následovat kolaudace. Zahájení jejího provozu se
předpokládá v jarních měsících
příštího roku, kdy bude slavnostně
otevřena. Co se týká provozu, tak o
víkendech bude přístupná celý den
za přítomnosti správce. Ve všední

dny bude provoz zajištěn na zavolání. Budou určeni lidé, kteří
rozhlednu návštěvníkům otevřou.
Zatím jsme neprobírali zpoplatnění
vstupu, ale asi to uděláme, aby bylo
na běžnou údržbu,“ dodal na závěr
Miloš Dostalý.
/mask/
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„Kabelovka“ určitě bude

/Padochov/ V poslední době v Padochově, kde se budují rozvody kabelové televize a vysokorychlostního internetu se začíná mezi občany
šířit „zaručená“ informace, že výstavba kabelové televize v Padochově
bude zastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků. „Chtěl bych
tuto informaci uvést na pravou míru. Není nejmenšího problému s budováním kabelové televize. Je zhotoven hlavní přípoj a jsou dokončeny
první ulice. Firma Self, která je partnerem této akce, pokračuje tak, že
dostojí svých závazků. To znamená, že minimálně polovina Padochova
bude do konce roku hotova a jsme dohodnuti, že pokud počasí dovolí,
bude se pokračovat i v zimních měsících, aby v co nejkratší době měli
všichni občané této části Oslavan signál kabelové televize,“ vysvětlil
starosta Oslavan Vít Aldorf.
/jak/

Jak je to s průchodností ulice Moravská?

Budují víceúčelové hřiště

/Moravský Krumlov/ Zastaralé a z části poničené dětské atrakce
ustoupí novému hřišti. To se v těchto dnech začíná stavět v prostoru
mezi domy sídliště Zachráněná a garážemi na ulici Znojemská.
„Zahájili jsme výstavbu víceúčelového hřiště, které je součástí regenerace panelového sídliště a to včetně zeleně. Podařilo se nám sehnat
dotační peníze, kterých je něco přes milion korun, z vlastních zdrojů
jsme museli uvolnit na tuto akci zhruba 700 tisíc korun, takže sečteno
a podtrženo půjde o 1,7 milionu korun. Představa je taková, že by mělo
mít pískové podloží, ale já bych si přál, abychom našli ještě zhruba
200 tisíc. Pak by se toto hřiště vybudovalo s umělým povrchem,“ sdělil
starosta města Bartoloměj Pitlach. Až bude hřiště dokončeno, dostane
mládež ale i ostatní obyvatelé sídliště víceúčelové hřiště, kde budou
sportoviště pro fotbal, tenis a ostatní míčové hry, překážková dráha pro
kola a lezecká stěna. „Objekt bude oplocen, aby byl chráněn proti vanalům. Pro veřejnost tu bude stanovena otvírací doba. Hotovo by mělo
být do konce října,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.
/mask/

Kancelář mikroregionu

Ve čtvrtek 7.9. 2006 proběhlo oficiální otevření kanceláře mikroregionu Moravskokrumlovsko za účasti zástupců Nadace ČEZ, která
významně přispěla k zajištění tohoto místa. Kancelář naleznete na
ulici Palackého 57, v 1.patře, v Moravském Krumlově. Oficiálně bude
kancelář otevřena v pondělí a čtvrtek do 9 do 16 hodin nebo dle telefonické domluvy. Každé pondělí od 8 do 15 hodin zde bude zajištěno
ve spolupráci s Obchodní hospodářskou komorou Brno Informační
místo pro podnikatele, které do července 2006 bylo umístěno v prostorách Městského úřadu. Informace naleznete rovněž na stránkách
www.moravskokrumlovsko.cz.
/abé/
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/Oslavany/ V Oslavanech
v současné době probíhají četné
stavební práce a to i v některých
ulicích. Například na ulici Moravské se pracuje na parkovišti
s podélným stáním. To ovšem
přináší i své komplikace.
„Ulicí nelze projít s kočárkem
ani pěšky. Brání tomu hromada
prosívky. Průjezdu aut by stačil
jen pruhovaný zátaras na silnici.
I vstupy do každého domu jsou
jako tankodrom a při letošním
počasí je to víc než nepříjemné.
Žádné lávky, ať si maminky s kočárky nebo starší lidé pomůžou,“
uvedl oslavanský občan Josef Konečný. Jak dále dodal. „Mrzí mně,
že v době, kdy se snažíme myslet
na starší a invalidní občany, kdy

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

stavbu jen z rozpočtu města Oslavany postavit. Mohu ale občany
ubezpečit, že veškeré naše snahy
směřují k tomu, aby se tato akce
rozběhla. Tento objekt totiž nemá
až tak úplnou vazbu na samotnou
plochu náměstí. Dne 18. září by
měla být podepsána smlouva
s dodavatelem na plochu náměstí,
v jehož rámci budou budovány
komunikace, samotná plocha
náměstí a veškeré inženýrské
sítě. Práce by se měly rozběhnout
počátkem měsíce října. V této
době také začnou práce na dalším
pokračování výstavby polyfunkč-

ního domu. Ten bude pro sebe
stavět obchodní řetězec Kučera.
Také začne výstavba bytového
domu. Je tu určitá komplikace,
ale musíme si uvědomit, že je to
velmi významná investice a její
porodní bolesti jsou velmi velké.
Možná o to bude lepší výsledek.
Každopádně mohu ubezpečit, že
práce na oslavanském náměstí
budou v letošním roce pokračovat a v příštím roce se Oslavany
dočkají svého náměstí. Jak už
jsem uvedl, dům chráněného
bydlení je v tomto okamžiku
problematický, ale i tak jsme

Dopravní společnost TREDOS spol. s r.o.,
Hrotovická 1202, Třebíč

VÍCE NEŽ 120 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI
ADIDAS
LOTTO
NIKE

přijme
řidiče autobusů

NEW BALANCE,
DIADORA
ASICS, ...

pro střediska Moravský Krumlov a Ivančice
Přihlášky na adrese: TREDOS spol. s r.o.
Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

AKCE: KOPAČKY LOTTO až 40% sleva

tel.: 568 844 845, 546 451 712

V ZÁŘÍ KE KOPAČKÁM STULPNY ZDARMA !!!

AFORD PLAST, s.r.o.
výrobce šestikomorových
plastových oken

OSLAVANY

Dále dodáváme sítě proti
hmyzu, veškeré žaluzie
a parapety.

Společnost zabývající se
strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl
příjme do pracovního poměru:

Seřizovače lisů a CNC strojů
Obsluhu CNC
Nástrojaře
Konstruktéra automatizačních zařízení
Kalkulanta pro technický úsek
Technologa obrábění
Bližší informace na adrese:
Padochovská 1, 664 12 Oslavany
tel.: 546 418 107,
e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz

ulice dostala. Parkoviště, které
se buduje, je koncipováno jako
podélné stání, takže v místech do
jednotlivých vchodů je zvednutý
obrubník. Není to z toho důvodu,
že by město nechtělo zabezpečit
bezbariérový přístup, ale je to
především z důvodu bezpečnosti.
Protože kdyby došlo ke snížení
obrubníku v místě vchodu do
domu, mohlo by dojít k ohrožení
chodců. Proto v místech vchodu
do jednotlivých domů je zvednut
obrubník tak, aby podélná linie
parkoviště u zadní části vytvořila
jakousi vodící linii, která zabrání
vjezdu automobilu na chodníky.
Ten výškový rozdíl, který tam
vzniká, je zhruba o výšce dvanácti centimetrů, takže to není
nepřekonatelný problém. Je nutno si uvědomit, že dále směrem
ke vchodu jsou minimálně jeden
až dva schody o výšce 17 centimetrů, takže o nějakém bezbariérovém přístupu se v tomto okamžiku hovořit nedá. Museli jsme
si poradit i s tím, aby chodníky
ke vchodům byly vyspádovány,
aby nedocházelo k zatékání vody
do jednotlivých vchodů. Takže
všechny vstupy jsou vyspádovány směrem do parkoviště. Když
se vrátím k přechodové linii.
Zůstane tu malý schodek, který je
tu z důvodu bezpečnosti. Na toto
musel dbát jak projektant, tak
dodavatel a město tuto záležitost
musí respektovat. Věřím tomu,
že ji budou respektovat a chápat i
občané. To není nic proti nim, ale
naopak pro jejich dobro a bezpečnost,“ uvedl Vít Aldorf.
/jak/

Je výstavba oslavanského náměstí ohrožena?
/Oslavany/ V poslední době se
na části budoucího oslavanského
náměstí mnoho neděje. Proto
jsme oslovili starostu města Víta
Aldorfa a zeptali se ho na aktuální
situaci a důvody této momentální
nečinnosti.
„Zásadním problémem, který
nastal, je, že město nedostalo dotaci na výstavbu domu chráněného bydlení a jeho výstavbu musí
odsunout až do příštího roku, kdy
bude znovu žádáno o tento dotační titul, aby tato stavba mohla být
provedena. Bez dotačního titulu
není možné takto významnou

MSPORT

budujeme bezbariérové vstupy
toto v Oslavanech ještě neznáme.
Při pohledu na obrubníky, které
jsou překážkou i pro kočárky se
musíme zamyslet. Co nám tím
chtěl projektant nebo zhotovitel
říci. Žiji zde skoro padesát roků,
ale nestačím se divit. Nevím, na
co čeká pokládka zámkové dlažby. Podle mě trvají práce příliš
dlouho. S tím vozovým parkem
se není čemu divit. Zajímalo by
mně, kdo stavbu dozoruje a jaký
má na tuto problematiku názor.
Takto se ale budovat nedá,“ doplnil svůj názor Josef Konečný.
Současný stav a záměr stavebních úprav vysvětlil starosta města Vít Aldorf.: „Výstavba parkoviště na ulici Moravské je jedním

z postupných kroků budování
parkovišť v oslavanském sídlišti.
Předpokládáme, že nezůstane jen
u této ulice, kde probíhá tato
akce, ale pro příští rok plánujeme
další parkoviště, zejména na ulici
Sportovní. Co se týká konkrétní
situace, tedy ulice Moravské.
Práce byly zahájeny koncem července s tím, že smlouva, která je
uzavřena s dodavatelem říká, že
dílo bude dokončeno nejpozději
do tří měsíců od zahájení stavby,
takže stavba by měla být dokončena někdy v druhé polovině měsíce října. V žádném případě se
nedá hovořit o tom, že by práce
postupovaly pomalu, nebo, že by
byl skluz prací. Naopak je nutno
podotknout, že probíhají zcela
bezproblémově a troufám si říct,
že termín, který je ve smlouvě,
bude nejen dodržen, ale bude i
ukončen s předstihem.
Samozřejmě úprava se netýká
pouze parkoviště, ale bylo potřeba vyřešit další návazné záležitosti, jako je přeložka veřejného
osvětlení, zakrytování parovodu,
který je v majetku soukromé firmy. Co se týče průjezdnosti této
ulice, tak tato ulice je pod zvláštním užíváním místní komunikace, je tam trvalá uzavírka, protože
celá ulice je jako staveniště, tudíž
tam není umožněno parkování ani
průjezd vozidel. Pohybuje se tam
pouze stavební mechanizace. O
průjezdnosti nemůže být v tomto
okamžiku ani řeč. Je myšleno i
na dojezdnost například sanitky
nebo požárních vozidel, není
problém, aby se tato vozidla do

Zastoupení:
Pavlík Ivo, Dukovany 221
Tel.: 602 719 156, 568 865 321

Podzimní prodejní akce

Nabízíme Vám 12 typů pil se slevami až 3.000 Kč.
Akce trvá od 1. září do 30. listopadu 2006,
nebo do vyprodání zásob.

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

Firma Jaša
POKRÝVAČSKÉ
A IZOLATÉRSKÉ PRÁCE
MONTÁŽ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ

TEL.: 605 852 951

připraveni jej řešit samostatně,
jako samostatnou akci a to už i
vzhledem k tomu, že je umístěn
na zadní straně náměstí. Tento
stav nemá vazbu na přední část
náměstí s polyfunkčním domem.
Přiznám se, že mě trochu mrzí, že
se nepodařilo tuto dotaci získat,
protože nejen já, ale i spousta dalších oslavanských občanů vkládá
do tohoto nového typu bydlení
především pro starší občany své
naděje. Věřím tomu, že se vše
v dobré obrátí a tento dům se na
náměstí stavět bude,“ vysvětlil
současný stav Vít Aldorf. /jak/

Váš osobní elektrospecialista

ELEKTRO HANZEL
VELKÉ LETNÍ VYMETÁNÍ
SKLADŮ !!

pračky • chladničky • sporáky • televize
a spousta dalších elektrospotřebičů
za bezkonkurenční slevy
NYNÍ NA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
MORA A WHIRPOOL
SLEVA AŽ 30%.
AKCE SE VZTAHUJE I NA DOMÁCÍ
OSVĚTLENÍ. TO VŠE I NA SPLÁTKY
A BEZ NAVÝŠENÍ.

Přímá platba na prodejně 0 Kč, doba splácení 20 měsíců, měs.
splátka 5% z ceny zboží, RPSN 0%. Akce trvá od 11. - 20. září 06.

Znojmo
Vídeňská 46
515 224 460

M. Krumlov
nám. TGM 44
515 322 110

Miroslav
nám. Svobody 18
515 334 820

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688
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Pro nový cestovní „e-pas“ od září na radnici
/Moravský Krumlov/ Poslední
srpnový den probíhal na městském úřadě v Moravském Krumlově den otevřených dveří na pracovišti biometrického vydávání
cestovních pasů, které je tu nově
zřízeno. Končí výroba stávajícího
typu strojově čitelných cestovních pasů a od září se přechází na
nový typ s biometrickými údaji,
takzvané e-pasy.
Technologie byla vybrána v rámci výběrového řízení od firmy
Siemens, která byla městu dodána zdarma. Stát také financoval
úpravu prostor pro nové pracoviště a nákup vybavení. „Chceme
dnes formou dne otevřených
dveří veřejnosti přiblížit práci a
postup nového vydávání e-pasů,
které je dle zákona náš úřad povinen provádět od 1. září. Od tohoto

data končí vydávání starých pasů
a budou vydávány jen pasy s biometrickými daty. Takto budou
občané vědět, co je čeká při vydávání nových pasů,“ uvedl starosta
města Bartoloměj Pitlach.
„Každý, kdo k nám přijde,
předloží platný občanský průkaz
a posadí se do kabinky. Poté
zadám do počítače osobní data
klienta z občanského průkazu
a nasnímám fotografii, vytisknu
žádost, provede se elektronický
podpis a na druhé straně žádosti
stvrdí podpisem, že souhlasí
s fotografií a elektronickým
podpisem, poté vše elektronicky
odešleme do centrály. Celá tato
procedura trvá 5 až 10 minut,“
uvedla Jana Mészárosová, správní referentka na úseku cestovních
dokladů.

„Museli jsme provést stavební
adaptaci dvou místností, které
se uvolnily po sociálce, která se
přestěhovala do budovy městské
policie. V první místnosti, která
je určena pro veřejnost, je veškeré
technické zařízení, na kterém se
snímají fotografie a v budoucnu i
otisky prstů. Ve druhé místnosti,
která je neveřejná, je kartotéka
a ostatní zajištění. Na stavební
úpravy jsme dostali dotaci 495
tisíc. Museli jsme rekonstruovat
a odvlhčovat místnosti ve staré
budově. Chod bude zajišťovat
jedna pracovnice v úřední dny.
Pas bude vydán do 30 dnů,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.
A co všechno je potřeba k vyřízení pasu? Pro osoby starší 18-ti
let, platný občanský průkaz, starý
cestovní pas, poplatek 600 Kč,

pokud žadatel žádá do CP zapsat nepovinný údaj (titul) a
tento nemá uvedený v OP, musí
jej doložit při podání žádosti
(diplom). Pro osoby 15-18 let:
platný občanský průkaz, starý
cestovní pas, poplatek 600 Kč,
při podání žádosti je nutná přítomnost zákonného zástupce
společně s žadatelem. Pro děti
5-15 let: rodný list dítěte, doklad
o státním občanství ČR (osvědčení
o st. obč. ČR /žádost podávejte na
matrice/ nebo cestovní pas ČR
dítěte), poplatek 100 Kč (platnost
CP bude 5 let), občanský průkaz
zákonného zástupce. Pro děti 05 let: rodný list dítěte, doklad o
státním občanství ČR, 2x fotografie v čelném pohledu ze současné
doby, poplatek 50 Kč (platnost
CP bude 1 rok), občanský průkaz

Rekonstrukce teplovodů přinese nemalé úspory
se přistoupilo z důvodu jejich
nefunkčnosti, přesluhování. Bylo
budováno v letech 1973 až 1975
a jeho životnost je zhruba 20 až
25 let. V našem případě je to už
více jak 30 let. Provoz hrozil i havárií, už během posledních dvou
let se tu projevily čtyři závady,
které byly naštěstí rychle odstraněny,“ informoval starosta města
Bartoloměj Pitlach.
„Dělají mi i pod bytem a poskakuje mi nábytek, už aby to
bylo hotové,“ zanaříkala jedna
z obyvatelek panelového domu
na sídlišti. „Usiloval jsem o to,
aby z rozpočtu města byly určeny
peníze na opravu teplovodního
vedení. Tato záležitost se řeší
asi tři roky a v letošním roce se
peníze vyčlenily. Je to zhruba
2,5 milionu korun. Tato akce je
dost objemná a doufám, že bude
dokončena dříve, než začne topná

foto: mask

/Moravský Krumlov/ Rozkopané ulice, hromady hlíny a staré
teplovodní roury, tak takový je
současný obrázek sídliště v Moravském Krumlově. Opravuje se

tu totiž parovodní vedení z centrální kotelny do jednotlivých
panelových domů.
„K rekonstrukci teplovodů, jak
já říkám ve starší části sídliště,

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

sezona. Je zájem na tom, aby
stavební firmy zrychlily postup
prací. Zatím je vidět, že se snaží. Věřím tomu, že termín bude
splněn v předstihu,“ uvedl ředitel
Správy majetku města Kabelka.
„Nebudou úniky tepla, jak
byly v minulosti. V zimě, když
napadl sníh, bylo přesně vidět,
kudy teplovod vede, protože tam
vlivem úniků sníh roztával. Stav
stávajícího potrubí i jeho izolace
je opravu velmi špatný. Sídliště
je sice rozkopáno, ale nedá se
nic dělat. Jednou k tomu muselo
dojít, nic netrvá věčně. Přitom
již nyní se chystá další etapa
na novém sídlišti. Jsem rád, že
tato akce zastupitelstvem prošla
a byla jím schválena, i když ne
všemi zastupiteli, což mě velice
udivilo, protože je potřeba tyto
záležitosti řešit,“ doplnil Bartoloměj Pitlach.
/mask/

foto: mask

zákonného zástupce. Stále lze podávat žádosti o vydání cestovního
pasu v kratší lhůtě (do 15-ti dnů),
pro občany od 15-ti let za popla-

tek 1.500 Kč, platnost CP bude
půl roku, pro děti do 15-ti let za
poplatek 1.000 Kč, platnost CP
bude půl roku.
/mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Pro: Finanční úřad Ivančice, k rukám ing. Podbranné, ředitelky,
Na spojce 1, 664 91 Ivančice
V Oslavanech, dne 1.9.2006
Věc: Zbavení mlčenlivosti pracovníků správce daně
Vážená paní inženýrko, zástupci místní samosprávy, sdělovacích
prostředků, orgánů moci zákonodárné a výkonné a samozřejmě i naši
zaměstnanci a ostatní občané mají oprávněný zájem dozvědět se kdo,
a za jakých podmínek, ohrožuje realizaci dvou projektů na opravy památek v regionu a existenci více než dvaceti pracovních míst.
Z tohoto důvodu považuji za nezbytné zbavit Vás mlčenlivosti
vůči všem subjektům soukromého i veřejného práva, a to v celé šíři
daňových řízení, které vůči naší společnosti Váš úřad vede, s výjimkou
sdělení výše konkrétních daňových povinností naší společnosti evidovaných u daňové správy.
Z toho vyplývá Vaše povinnost seznámit každého zájemce se stavem
řízení a objasnit mu Vaše tzv. „právní názory“.
Toto sdělení zveřejníme formou otevřeného dopisu v tisku tak, aby
byla o věci informována co nejširší veřejnost. Veřejnoprávní subjekty
pak s obsahem tohoto podání seznámíme předepsanou cestou.
Naše společnost se nedopustila ve věci daňových řízení žádného porušení zákona. Protože nás Váš úřad navíc křivě obvinil ze spáchání závažné trestné činnosti, a způsobil nám tímto obviněním škodu velkého
rozsahu, považujeme veřejné projednání věci za nanejvýš žádoucí. Pokud tvrdíte, že postupujete v souladu se zákonem a zdravým rozumem,
neměla by ani Vašemu úřadu činit veřejná polemika žádný problém.
S pozdravem Ing. Jiří Tomek, předseda představenstva

Moravský Krumlov
obch. dům Jednota
tel.: 515 324 587

37 volně sestavitelných dílů
police

v. 8 cm
š. 67 cm
h. 22 cm

komoda

v. 92,5 cm
š. 67 cm
h. 33,5 cm

330,vitrína

v. 183 cm
š. 50 cm
h. 41,5 cm

1.390,-

police

v. 51,5 cm
š. 90 cm
h. 25,5 cm

740,-

AKCE BRAMAC
15% na základní tašku

1.860,pracovní
stůl
v. 74,5 cm
š. 49 cm
d. 100 cm

odvodňovací žlaby • PVC potrubí
nopové folie • drenážní hadice

1.110,-

pro dětský pokoj • obývací pokoj • ložnici • pracovnu

IERACO - WECH s.r.o.

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ PYTLOVANÉHO
KVALITNÍHO CEMENTU 32,5 R
(slevy při paletovém odběru)

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, ATD.
VÝKUP PALET EURO I ATYPICKÝCH
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 i o víkendech

barevné šlechtěné omítky
obklady a dlažby
betonové výrobky pro zahradní architekturu

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, BRIKETY, KOKS
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
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Suchohrdelská drůbežárna
aneb kostky jsou vrženy
/Suchohrdly u Miroslavi/ Úsilí suchohrdelských občanů o to, aby
v blízkosti jejich obce nestála velkovýkrmna brojlerů se stupňuje.
V tomto také sehrává důležitou úlohu schválení nového územního
plánu města Miroslavi. „Územní plán je ve stádiu projednávání a bude
záležet na dotčených orgánech, kdy bude schválen. Výrobní plocha
u nádraží z důvodu odmítavé reakce občanů Suchohrdel u Miroslavi
nebude. Tato výrobní plocha měla být umístěna v níže uvedených lokalitách, lokalita č. 47 o výměře 3,32 ha, lokalita č. 48 o výměře 9,32 ha,
lokalita č. 49 o výměře 1,21 ha, lokalita č. 50 o výměře 1,33 ha. Celé
toto území bylo z návrhu územního plánu vypuštěno. Vše bylo projednáno na zasedáních ZM 26. dubna a 24. července. V návrhu nového
územního plánu je s výrobními plochami počítáno v lokalitě za čerpací
stanicí SILMET u křižovatky na státní silnici,“ objasnil návrh územního plánu města Miroslavi v této lokalitě místostarosta Roman Volf.
„Zastupitelstvo naší obce již v minulosti dalo jasně najevo, že se
záměrem výstavby drůbežárny nesouhlasí a toto stanovisko jsme nezměnili,“ objasnil starosta Suchohrdel u Miroslavi Jan Pelc. „Velice
rád odpovím na otázky všem tazatelům, kteří budou mít zájem. V podkladech EIA, které byly zaslány ke schválení, jsou uvedeny podrobné
informace k dané předpokládané investici,“ uvedl Vlastimil Spousta
ředitel závodu Zenza Znojmo, která je investorem akce.
Ve stanovené lhůtě budou suchohrdelští podávat připomínky k EIA
studii a zorganizují podpisovou petici proti výstavbě drůbežárny.
„Moje vyjádření k velkovýkrmně je shodné, jako řady dalších občanů
naší obce. Obavy z vybudování velkovýkrmny brojlerů by se daly
shrnout do jedné věty „hrubé narušení bytové pohody občanů naší
vesnice“. Máme obavy z obtěžování nadměrným zápachem, sirovodíkem, amoniakem a dalšími látkami, které jsou studií EIA prezentovány
jako zdraví neškodné. Máme obavy ze silných alergenů, které budou
vypouštěny do ovzduší a tedy do bezprostřední blízkosti naší obce,
a to ventilačním systémem velkovýrobny. Máme obavy ze zvýšeného
výskytu hlodavců, který je s tímto provozem nerozlučně spjat. Máme
obavy z toho, co již potkalo i jiné obyvatele, v jejichž blízkosti byl
takovýto podnik vybudován - smrad, smrad a zase smrad. Obtěžování
zápachem připouští i samotná studie,“ konstatoval Jiří Bláha. /mask/

Hasiči světili agregát

/Hlína/ Velkou událostí koncem srpna v Hlíně bylo slavnostní svěcení nového hasicího agregátu. Svěcení před hodovou mší se uskutečnilo
na Hlíně po 59 letech. Co přát našim hasičům pro ně v tak významný
den? Co nejvíc úspěchů při hasičských cvičeních a soutěžích a co nejméně zásahů při boji s přírodním živlem - ohněm! Odpoledne se pak
hodovalo pod májí. Kostel svaté Kunhuty dostal darem kopii sošky
v celém katolickém světě proslavené - Pražské Jezulátko. Soška Jezulátka je 45 cm vysoká a je rovněž jako původní zhotovena z vosku. Sošku
zhotovila karmelitská novicka, zemřelá v pověsti svatosti. I před touto
soškou mohou nyní věřící v Hlíně skládat své prosby. / J. Vašulín, jak/

komerční inzerce

Obchodní místo GE Money Bank v Moravském
Krumlově prošlo kompletní modernizací
Moravský Krumlov
8. září 2006
GE Money Bank 11. září 2006
slavnostně otevře své renovované obchodní místo v Moravském Krumlově na náměstí
T.G. Masaryka 41. Modernizace
obchodního místa představuje
nejen změnu vzhledu, ale také
struktury – klienti pocítí větší
otevřenost a pohodlí.
Cílem modernizace bylo vytvořit příjemné prostředí, které
bude klientům vyhovovat nejen
svým vnitřním uspořádáním, ale i
poskytovaným komfortem. Banka při architektonické koncepci
vycházela z detailního průzkumu
zjišťujícího potřeby klientů včetně toho, v jakém interiéru se cítí
dobře. GE Money Bank klade

při otevírání nových obchodních
míst i při rekonstrukci stávajících
velký důraz na navození téměř
„domácí“ atmosféry, čemuž odpovídá způsob kombinování materiálů.
Obchodní místo GE Money
Bank na nám. T. G. Masaryka 41
(telefon: 515 266 441) je klientům k dispozici každý pracovní
den od 8.30 do 16.30 hodin. Na
obchodním místě si mohou také
sjednat schůzku s hypotečním
osobním bankéřem. Na obchodním místě klienti naleznou veškeré produkty a služby GE Money
Bank pro drobné klienty a také
některé produkty a služby určené
pro malé a střední firmy. Klienti
poblíž obchodního místa mají k
dispozici i bankomat, přístupný
24 hodin denně.

Hitem letošního podzimu v GE Money Bank
je „Co Hypotéka, to hit“
například za 1,2 milionu zaplatíte měsíčně jen 5.720 Kč
Výhodou nabídky „Akční hity“
je, že každému zájemci garantujeme nízkou úrokovou sazbu
3,99 % s pětiletou fixací.
Během srpna představila GE
Money Bank zajímavou novinku
nazvanou HypoExpres. Prostřednictvím produktu HypoExpres
banka klientovi garantuje, že
schválení výše hypotéky potrvá
maximálně 3 hodiny. Klientovi
stačí přinést na pobočku potvrzení o příjmu, na základě kterého
mu banka předloží závaznou
nabídku. Před podpisem smlouvy
neplatí žádné poplatky. Klient má

možnost po dobu 9 měsíců vybírat nemovitost nebo se připravovat na její rekonstrukci.
Novinka HypoExpres je k dispozici jak na naší, tak na každé
další z 207 poboček GE Money
Bank. Na schválení hypotéky
není potřeba žádný doklad o
nemovitosti – stačí pouze potvrzení o příjmu. Hypotéku je možné
splácet až 30 let. Klienti mohou
využít rovněž doplňkového úvěru
do výše 900.000 Kč, který může
použit např. na vybavení domácnosti. V nabídce GE Money
Bank je také 100% hypotéka.

Klienti si mohou zřídit nové konto Genius
Nové konto Genius má stavebnicový charakter. V rámci
nastavení Genia si klient může
vybrat k běžnému účtu dvě až
šest služeb, které mu nejvíce vyhovují, GE Money Bank mu žádnou nepředepisuje – klient si tak
může sestavit „konto na míru“.
Poplatek za správu je nižší, než
kdyby si zřizoval služby jednotlivě. Za variantu Genia se dvěma
službami zaplatí klient 79 Kč
za měsíc, za každou další službu
si pak připlatí 20 Kč měsíčně.
Hlavní výhodou Genia je možnost kdykoli a zdarma si služby
a produkty přidávat, odebírat či
měnit – konto se tak rychle a flexibilně přizpůsobuje měnícím se
klientovým potřebám.

K běžnému účtu (s výpisem
zasílaným měsíčně poštou) si
mohou klienti vybrat z těchto
produktů a služeb:
Platební karty
o elektronická mezinárodní
karta Maestro
o embosovaná mezinárodní
karta MasterCard Standard
o karta pro platby na internetu
MasterCard Internet
Kontokorentní úvěr Flexikredit
umožňující povolené přečerpání
běžného účtu.
Nástroje přímého bankovnictví
o Internet Banka
o Mobil Banka
o Telefon Banka

…a myslíme i na studenty
Právě pro ně obsahuje naše nabídka účet Genius zdarma. Zahrnuje vedení účtu, měsíční výpis
a vedení až 3 z následujících
produktů
o platební karty (MasterCard,
Maesto, Internet)
o povolené čerpání do mínusu
tzv. flexikredit
o přímé bankovnictví (Mobil
banka, Telefon banka,
Internet banka)
Genius Student mohou získat
studenti ve věku 15-24 let, přičemž GE Money Bank požaduje
předložení potvrzení o studiu pouze jednou po dobu trvání účtu.

Od 4. do 15. 9. 2006 dostane
každý student, který si u nás
tento účet zdarma otevře dárek:
Moderní ilustrovanou
encyklopedii
v hodnotě 1.399,- Kč.
Expres půjčka si získala oblibu klientů zejména snadností,
s jakou lze získat až 200 tisíc Kč
a rychlostí schvalování – od předložení dokladů trvá schvalování
průměrně 2 minuty, převod peněz
pak 5 minut. Klienti o tuto půjčku
mohou žádat i prostřednictvím
internetu, k dispozici je jim také
telefonní linka Expres půjčky,
nově mohou o úvěr požádat i prostřednictvím bankomatu.
GE Money Bank , a.s.

Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.
přijme do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici:

GRAFIK - DTP OPERÁTOR
Požadavky:
samostatnost a praxe v oboru výhodou
grafické cítění • časová flexibilita
rutinní znalost Corel Draw, Photoshop, Acrobat
(popř. Illustrator, InDesign) - vše platforma PC
znalost předtiskové přípravy
V případě zájmu zašlete stručný životopis
a základní portfolio na zamestnani@tiskarnamk.cz
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Zeptali jsme se: Ondřeje Lišky, poslance Strany zelených za JM kraj
Řekněte nám něco o sobě. Čemu
se v poslední době věnujete?
Naprostá většina času od zvolení
do parlamentu připadla povolebním
vyjednáváním. Byl jsem svými
kolegy zvolen za předsedu našeho
ustavujího se klubu poslanců. Rozběhnutí práce klubu je náročná
záležitost. Vzhledem k našim šesti
mandátům připadá na každého „zeleného“ poslance větší kus práce než
u ostatních stran, což vyrovnáváme
odhodláním a spoluprací s našimi
odborníky. Během léta jsem také
zprovoznil svou poslaneckou kancelář na jižní Moravě. Sídlí v Brně
v pasáži Alfa a těším se, že do ní
od září najdou cestu jihomoravští
voliči. Chci jim být tímto prostřednictvím co nejvíce nápomocen.
Jak celkově ve své práci hodláte
podporovat zájmy regionu?
Úzce spolupracuji s našimi
krajskými a obecními zastupiteli
i s řadou občanských iniciativ
z našeho regionu. Chci navázat na
dosavadní aktivity - své a svých
kolegů ze Strany zelených. Jde nám
především o rozumné, k přírodě i
lidem šetrné řešení dopravních sítí
v našem kraji. Další otázkou, které
jsem se věnoval v minulých letech a
jíž se hodlám intezívně v parlamentu
zabývat i nadále, je regionální rozvoj
a co nejširší zpřístupnění evropských
fondů pro obce, malé a střední firmy,
neziskové organizace. Konkrétně
to znamená především pomoc při
vytváření pracovních míst ve službách, pomoc malým a středním
zemědělcům, rozvoj šetrného cestovního ruchu. Mým cílem je hájit
co nejlépe zájmy jihomoravských
vinařů a zemědělců během českého
předsednictví EU v roce 2009, kde
přijde na řadu kapitola společné
zemědělské politiky EU.
Co podle Vašeho názoru v současnosti nejvíce tíží samosprávu

a občany v kraji?
Vážných problémů je celá řada.
Je to jednak nedostatek financí na
rozvoj, ale často i plýtvání penězi
na nesmyslné projekty. Velkým
problémem je doprava, a to nejen
v Brně. Namísto řešení, které by
propojilo jak potřeby lidí z našeho
kraje, tak evropské parametry, kraj
prosazuje nevyhovující a lidem
nepřátelskou variantu přestavby železničního uzlu s odsunem nádraží
pryč z centra. Takových příkladů by
bylo více. To, co schází, je schopnost kraje podívat se na rozvoj
jižní Moravy ne z hlediska jednoho
volebního období, ale z pohledu
příštích dvaceti třiceti let. Prosperita na jižní Moravě znamená kvalitní školství, dostatek pracovních
míst a zhodnocení toho, čím je náš
kraj výjimečný. To znamená velké
kulturní a přírodní bohatství, které
z něj učiní cíl turistů, s šetrnou a
efektivní veřejnou infrastrukturou.
Jste pro zavedení školného na
vysokých školách? Jak vidíte situaci ve školství v kraji?
Jsme proti zavedení školného na
veřejných vysokých školách. Už
dnes není studium zadarmo. Naopak existuje řada překážek, které
kvalitnímu a široce přístupnému
vzdělání brání. Jen zlomek těch,
kteří se dnes na školy hlásí a mají
k jeho absolvování schopnosti,
tuto šanci vůbec dostane. Pokud by
bylo školné zavedeno v uvažované
výši, dosáhlo by podle odborníků
asi jednu desetinu celkového rozpočtu. Z toho je jasné, že školné
samo problémy českého vysokého
školství nemůže vyřešit. Dnes by se
stalo jen další překážkou pro mladé
lidi. Prosazujeme revizi spuštěného
projektu „Optimalizace školských
zařízení“. Intenzivně se zabýváme
také otázkou škol na venkově a
v malých městech. Chceme vytvo-

řit podmínky pro podporu projektů
tzv. komunitních škol.
Chcete přímou volbu prezidenta,
nebo většinový volební systém?
Usilujeme nejen o zavedení přímé volby prezidenta, ale i hejmanů
a starostů. Prosazujeme i zavedení
obecného referenda, aby se občané
mohli vyjadřovat přímo k důležitým politickým otázkám.
Co podle Vás přinese úplná deregulace nájemného?
Úplná deregulace nájemného by
přinesla řadě občanů velmi složitou finanční a sociální situaci.
Regulované nájemné na druhou
stranu pokřivuje trh s nemovistmi, je nespravdlivé k vlastníkům
domů. Úplná deregulace však není
řešení. Strana zelených prosazuje
stanovování výše nájmu na základě principů místně srovnatelného
nájemného dle německého modelu. Konkrétní výše nájemného
musí být stanovována na principu
subsidiarity na úrovni krajů a obcí
a co nejdříve ukončena centrální
regulace nájmů. Prosazujeme změnu kompetencí v bytové oblasti pro
kraje i obce. Stát má určovat pouze
metodiku, kraje mají stanovovat
konkrétní maximální hranice pro
výši nájmů například na základě
cenových map a obce či města mají
samostatně rozhodovat o přiřazení
se k jednotlivým maximálním hranicím nájemného.
Jste pro Evropskou ústavu?
Ano, podporuji vznik dokumentu, který zpřehlední dosavadní
evropské smlouvy a zprůhlední rozhodovací procesy EU. Takový dokument se nemusí jmenovat Ústava, ale například základní smlouva.
Sám název „ústava“ vyvolal řadu
nedorozumění a přispěl k tomu,
že Smlouva o ústavě pro Evropu
neprošla ve všelidovém hlasování
ve Francii a Nizozemsku. Během

svého tříletého působení v Bruselu
v Evropském parlamentu jsem měl
možnost poznat fungování EU na
různých úrovních velmi zblízka.
Unie je úspěšný projekt a Česká
republika by se měla naučit hrát na
této úrovni mnohem aktivnější roli.
Jste spokojen s dopravní obslužností v regionu?
I přes určité zlepšení v posledních letech vyžaduje systém
dopravy v našem kraji změny.
Podporujeme proto rozšiřování a
vylepšování jihomoravského systému integrované dopravy. Chceme,
aby cestovat z Brna do čím dál
širšího okolí bylo pohodlnější a levnější než dosud. Tomu napomůže
i námi prosazovaná výstavba kvalitních přestupních terminálů pro
regionální spoje. Stejně jako jinde v
Evropě bude mít moderní železnice
pro Brno a jihomoravský kraj stále
větší význam.
Jak vidíte situaci ve zdravotnictví, měli by pacienti platit za
vystavení receptu?
České zdravotnictví vyžaduje
zásadní reformy. Ty však nesmí
ohrozit přístup občanů ke zdravotní
péči, musí vést naopak k jejímu
zkvalitnění. Tyto reformy nelze
popsat v několika větách. Jisté však
je, že stát musí přesně definovat
standardní péči, musí zprůhlednit
a zefektivnit její financování. Změnit se musí nejen přístup lékařů
k pacientům, ale občanů k vlastnímu zdraví. My prosazujeme takový
model, v němž je standardní péče
plně hrazena ze zdravotního pojištění. Plýtvání léky, které je u nás
bohužel rozšířené, lze zabránit zavedením poplatků za recept, např.
30 korun. Chronicky nemocní nebo
sociálně slabí by byli od tohoto poplatku částečně osvobozeni.
Jaká sazba daně z příjmů fyzických osob je podle Vás optimální?

Naším cílem je snížení celkové
daňové kvóty na úroveň 35 % HDP
a zjednodušení daňové soustavy.
Chceme nahradit stávající zákon
o dani z příjmu novým, výrazně
jednodušším. U daně z příjmu
fyzických osob prosazujeme valorizaci daňových pásem podle růstu
průměrné mzdy a pravidelnou valorizaci odečitatelných položek ze
základu daně. Stejně tak usilujeme
o snížení odvodů pojistného a o
přesun části zdanění od přímých
k nepřímým daním. Progrese ve
zdanění fyzických osob by měla být
zachována, neboť je spravedlivější
než tzv. rovná daň, která je výhodná pro bohaté, ale jde na úkor lidí
s nižšími a středními příjmy.
Jste pro minimální daň u živnostníků? Jak by měla vypadat podpora
malého a středního podnikání?
Zelení jsou pro zušení minimální
daně. Stát zatěžuje živnostníky
často nesmyslnou byrokracií. Nejlepší podporou malého a středního
podnikání je vytvoření průhledného
ekonomického prostředí a zjednodušení daňového systému. Pro malé
a střední podniky se nabízejí také
možnosti podpory z evropských
fondů, jejichž čerpání ale stát komplikuje zbytečnou byrokraticií.
Podporujete výrobu jaderné
energie v ČR?
Jaderná energie pouze odsouvá
o několik desetiletí základní problém: odkud brát neobnovitelné
zdroje energie? Navíc v sobě nese
velká rizika, především kam s jaderným odpadem, který nikdo nechce mít uložen ve své blízkosti,
a také rizika bezpečnostní. Stoprocentní bezpečnost před fatální
poruchou či teroristickým útokem,
které by měly nedozírné následky,
nelze zajistit. Proto jako zelení
usilujeme o postupný přechod
k obnovitelným zdrojům energie

provázený podstatným zvýšením
investic do výzkumu nových technologií, které v budoucnu nahradí
právě štěpení jádra. To je v zájmu
zdraví nás všech, naší bezpečnosti
a především v zájmu našich dětí
a příštích generací. Alternativy
existují už nyní. Jižní Morava má
velký potenciál pro pěstování plodin využitelných pro výrobu biopaliv. jejich rozvoj by tak ulevil lidem
a přírodě, ale zároveň by poskytl
novou ekonomickou perspektivu
našemu zemědělství.
Jak jinak hodláte pomoci zemědělství v regionu?
Jihomoravské vinařství a ovocnářství je skutečným pokladem.
K jeho rozvoji a zkvalitňování se
snažím přispět. Spolupracuji se
zemědělci a vinaři, chtěl bych spolu s nimi prosadit opatření, která
rozvoj a zvýšení kvality umožní.
Prosazuji přechod od velkoprodukce k výrobě vysoce kvalitních
potravin splňujících nároky ekologického zemědělství. V tom je budoucí konkurenceschopnost našeho
zemědělství. Jde mi především o
zájmy malých a středních hospodářů. A nejen to – je třeba přiznat
našim zemědělcům klíčovou roli
v péči o krajinu a zároveň jim k tomuto přístupu poskytnout vzdělání,
informace a prostředky.
Na to navazuje i ekologie.
Ochrana životního prosředí a
tedy zdraví nás všech se prolíná do
všeho, o čem jsme spolu hovořili.
Stal jsem se politikem a poslancem
za Stranu zelených, protože věřím,
že právě zdraví a kvalitu života
je třeba bránit ve všech oblastech
společnosti, od ekonomiky přes
bezpečnost, až po vzdělávání a zemědělství. Zdravý a kvalitní život
nesmí být výsadou bohatých a mocných, ale právem všech občanů.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

EKONOMICKÁ
NABÍDKA

250 cm - Nika TAFLA
od 6.910,« 260 cm - Nika CLASIK
od 9.280,-

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin
sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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... beton ještě dnes

výrobce transportního betonu

www.stappa.cz
tel.: 543 217 372
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Revitalizace výškového domu

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

OBLAST INVESTOVÁNÍ

od zpracování podnikatelských záměrů,
přes průzkum trhu, zajištění financí
až po vlastní realizace záměrů

OBLAST STAVEBNICTVÍ

od komplexních dodávek staveb,
přes dodávky stavebních materiálů,
provádění technických dozorů staveb,
zajišťování cenových a smluvních servisů,
zpracovávání rozpočtů a kalkulací,
až po sledování ekonomiky stavební činnosti

OBLAST OBCHODU A SLUŽEB
provozování sportovních zařízení

Kabátníkova 2
66110 BRNO
tel./fax: 548 210 376

8 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
Akce „Auto je zbraň“

/Moravský Krumlov/ V poslední srpnový den byli řidiči v Moravském Krumlově dost překvapeni poté, co je zastavila hlídka policie
ČR a místo pokuty za případný prohřešek nebo nedostatek naopak
dostali balíček videokazet. „Jedná se celorepublikovou akci, která je
nazvaná podle jedné z videokazet, kterou řidičům rozdáváme „Auto je
zbraň“. Další kazeta je s názvem „Bourá jen blb“ a poslední kazeta je
určena dětem. Tyto kazety nadace Malina, kdy Roman Kresa a Daniel
Landa - automobilový závodník a zpěvák, natočili filmy ve spolupráci
s ministerstvem vnitra. Na nich vysvětlují správný způsob jízdy a jak
zvládnout různé kolizní situace. Jsou to filmy, které jsou určeny jak pro
začínající řidiče, tak pro řidiče, kteří mají už odježděnou řádku kilometrů. Pak je tu ještě kazeta, která je určena pro děti „Bezpečná cesta a červený blesk“. Filmy jsou o dopravních problematikách,“ uvedla mluvčí
znojemské policie Lenka Drahokoupilová. Smyslem této akce bylo,
aby si správné zásady uvědomilo co nejvíce řidičů a bylo co nejméně
dopravních nehod. Na znojemském okrese se akce zúčastnili policisté
z preventivní informační skupiny společně s dopravními policisty.

Otevřeli speciální třídu pro zdravotně postižené žáky

„Rozdali jsme jen na našem okrese celkem 90 balíčků videokazet.
Konaly se celkem dvě akce a to ve Znojmě a Moravském Krumlově.
Žádné vážnější přestupky jsme nezaznamenali, ale ve Znojmě policisté řešili několik řidičů, kteří neměli pásy nebo telefonovali za jízdy.
V Moravském Krumlově jsme na žádný přestupek nepřišli,“ doplnila
Lenka Drahokoupilová.
/mask/

/Moravský Krumlov/ Nejen
pro velkou spoustu prvňáčků, ale
i děti s handicapem bylo 4. září
novým vstupem do nově zřízené
třídy pro těžce zdravotně postižené žáky při základní škole Ivančická v Moravském Krumlově.
Tato třída tu byla slavnostně
otevřena za přítomnosti četných
hostů. „Chtěl bych jen poděkovat
všem, kteří se podíleli na otevření
této třídy. Veškerá jednání proběhla s úspěchem, proto i zaměstnancům městského úřadu patří
dík. Jsem rád, že tato třída byla
vybudována a bude ku prospěchu
jak dětí tak i rodičů, kterým takto
ubude starostí,“ uvedl při otevření třídy starosta města Bartoloměj
Pitlach, který poté rozdal žákům
připravené dárky.
„Rozhodli jsme se otevřít třídu
pro těžce zdravotně postižené
žáky na základě iniciativy rodičů,
kteří museli své děti vozit do dalekých škol. Rodiče kontaktovali
městský úřad a protože na naší
škole se uvolnily prostory, tak se
třída mohla otevřít. Kontaktovali
jsme krajský úřad a po společném
postupu jsme otevřeli tuto třídu
pro těžce zdravotně postižené
žáky od školního roku 2006/2007.
Takováto základní škola s touto
třídou vedle zdravých dětí a navíc
nově i s dětmi ze zvláštní školy
není nikde v našem kraji. Jsme
opravdu rarita a sami nevíme, co
to přinese v provozu školy. První
náznaky jsou takové, že by tato
škola mohla fungovat bez problémů. Třída je zatím pro 4 děti

/Dalešická přehrada/ Nejen
Vranovská přehrada bude mít
opět svou flotilu lodí, které budou
brázdit její vlny. Od příštího roku
se počítá, že i vodní dílo Dalešice
bude mít svou lodní dopravu.
Horácké moře, jak se Dalešické přehradě na řece Jihlavě také
říká, má podle projektu oživit
turistický ruch v této destinaci
poblíž hranic kraje Vysočina a
Jihomoravského kraje. Jedinečná
dochovaná přírodní konfigurace
hladiny a pobřeží vodní nádrže,
téměř po celé délce břehů obklopené souvislým a kvalitním
lesním porostem, vysoká kvalita
životního prostředí s absencí rušivých vlivů - to vše z téměř pětisethektarové plochy přehrady
i jejího okolí dělá příhodnou
oblast pro rekreaci. Z hlediska

obcemi Koněšín a Třebenice se
zavedením vyhlídkových plaveb
po celé přehradě v jeden celek.
Jeho základním kamenem bude
pořízení osobní motorové lodě
s malým ponorem a maximální
zárukou bezpečného ekologického provozu . Ta by v letní turistické sezóně (květen - září) zajišťovala pravidelnou přepravu osob
mezi jednotlivými přístavišti dle
daného jízdního řádu, dle zájmu
i vyhlídkové plavby pro skupiny
dětí i dospělých, doplněné o naučný výklad o přírodě, historii
a zajímavostech v okolí nádrže,“
sdělila podrobnosti o projektu starostka Koněšína Hana Žáková.
Celková délka lodní trasy
dosáhne 17,9 km. Loď bude vybavena chemickým WC, bezbariérovým přístupem s invalidním

foto: mask

a může být kdykoli doplněna až
do počtu 8 žáků. Museli jsme prostory třídy rekonstruovat, protože
hygienici měli specifické požadavky pro podmínky vyučování.
Zakoupily se speciální pomůcky,
učební a rehabilitační pomůcky
a to vše financoval městský úřad
Moravský Krumlov. Jsme rádi,
že finance pro tuto třídu se našly
a určitě i najdou, sama základní
škola by takový objem financí
nemohla poskytnout. Není to jen
třída, co se renovovalo. Upravili
jsme i sociální zařízení, které je
bezbariérové,“ uvedl ředitel školy
Ivančická Bořivoj Ziegler.
„Navštěvovali jsme pět let
speciální školu v Blansku, kam
jsme museli dojíždět. Složité bylo
dítě dostat do auta a dlouhá cesta,
kde zejména na Svitavsku bývá
dost autonehod, bylo to traumatické. Nejhorší bylo, když dcera
onemocněla, takže jsem hledala
zaměstnání na půl úvazku, protože můj zaměstnavatel mě často
uvolňoval. Otevření této třídy je
pro nás velká změna. Nemusíme
dojíždět, všechno je jednodušší
pro nás i naše dítě, protože není
vytrženo z kolektivu vrstevníků i
rodiny. Je to také dobrá budoucnost v tomto druhu školství pro
Krumlov a okolí. Nepomohli
jsme jen vlastním dětem, ale také
ostatním podobně postiženým,
pro které je tu místo. Všichni otevření třídy vítáme,“ uvedla jedna
z maminek, Michaela Mandátová.
„V této třídě jsou děti, které
mají tělesné a mentální posti-

Na Horáckém moři lodní přeprava v příštím roce
cestovního ruchu je Dalešická
přehrada oblastí, převážně letních
aktivit, jejichž synonymem je
voda - koupání, rybolov, vodní
turistika, agroturistika, chataření,
pěší i cyklistické výlety. To jsou
některé z oblíbených aktivit.
Dalšímu rozvoji oblasti a plnému využití celého potenciálu ekologických a rekreačních hodnot
areálu však brání nedostatečná
infrastruktura cestovního ruchu.
„Byl zpracován projekt Horácké
moře. Tato urbanistická studie
řešící komplexně vybudování
turistické infrastruktury na obou
březích Dalešické vodní nádrže,
jehož součásti je i zavedení lodní
dopravy a turistického přívozu
v dané lokalitě. Studie osobní lodní
dopravy na přehradní nádrži Dalešice spojuje řešení přívozu mezi

vozíkem a výdejem občerstvení.
Jméno získala loď podle jména
řeky na které je Dalešická přehrada postavena - JIHLAVA. Už při
výstavbě přehrady v letech 1970
- 1978 bylo uvažováno se zavedením lodní dopravy a k tomuto
účelu zde bylo vybudováno celkem sedm lodních zastávek.
„Bez finanční pomoci to ovšem
nejde. Část finančních prostředku
na realizaci projektu jsme získali
od firmy ČEZ, a.s., část prostředků dávají obce a další finance
chceme získat od kraje Vysočina,
kde v těchto dnech zpracovávají
naší žádost. Pevně věřím, že
se dobrá věc podaří a příští rok
už se budou moci návštěvníci
a rekreanti našeho regionu svést
na palubě Jihlavy,“ doplnila starostka Hana Žáková.
/mask/

foto: mask

žení. Jsou tu žáci s mentálním
postižením těžkým a středně
těžkým. To znamená, že většina
dětí je na úrovni zhruba 2 let
věku. To ale neznamená, že se
nemohou vzdělávat. Tyto děti
mají svůj vlastní citový život a
své vzdělávací potřeby. Pro naše
děti existuje vzdělávací a rehabilitační program pro pomocné
školy. V programu pomocná škola se učí jedno dítě, ostatní jsou
ve vzdělávacím a rehabilitačním
programu s tím, že je pravděpo-

dobné, že se přejde v průběhu roku
na pomocnou školu. Vyučujeme
zatím čtyři děti ve věku od 7 do
14 let, z toho je jedno imobilní,
jedno částečně imobilní a zbylé
dvě samostatně pohyblivé. Já
otevření této třídy vnímám jako
velkou radost, protože kdo nikdy
nepracoval s postiženými dětmi,
nedokáže pochopit radost pokroků v jejich vzdělávání. Tyto děti
dovedou člověku i dávat,“ uvedla
pedagožka Lenka Ficová, která
s dětmi pracuje.
/mask/

Ze školy je knihovna

/Hlína/ Bývalá škola v Hlíně, ve které bylo ukončeno vyučování
v roce 1976, má nové poslání. Škola, která od svého postavení v roce
1872 patřila obci, byla za podivných okolností před rokem 1990 prodána. Po více jak desetiletém soudním sporu přešla opět do majetku obce,
která zahájila její opravu. S výsledkem snažení se mohli občané seznámit v srpnu, kdy byla v části opravené školy otevřena obecní knihovna,
ve které bude v budoucnu i přístup k internetu. „Internet již do obce
v rámci mikroregionu Ivančicko zavedla společnost Net Stone. Bylo
vybudováno nové sociální zařízení, záchody a umývárna se sprchou.
Rovněž bývalá třída byla nově opravena a zaveden vodovod. Náklady
si prozatím vyžádaly více jak 300 tisíc korun. Třída bude využívána
k rozmanitým aktivitám. Od září zde jedenkrát týdně aktivní ženy ze
sdružení Babinec povedou výtvarný kroužek pro zájemce z řad školní
mládeže. Ženy také provedly veškerý úklid i přestěhování knihovny, za
což se jim dostalo pochvalného uznání při slavnostním otevření,“ uvedl
Jaroslav Vašulín, jeden z občanů obce. Pro příchozí na slavnost bylo připraveno malé občerstvení, o které se rovněž postaraly ženy z Babince. /jak/

Ochotníci sehráli reprízu

/Hlína/ Minulou neděli sehráli místní ochotníci organizovaní při
Sboru dobrovolných hasičů reprízu divadelního představení přepisu
operety Slečna Ťu - Ťu - Ťu. Za krásného počasí, v nádherném prostředí lesního amfiteátru sledovalo hru 450 spokojených diváků, kteří
nešetřili potleskem. Původně ohlášená repríza na 6. srpna ani na 13.
srpna se však pro deštivé počasí neuskutečnila, proto bylo představení
odehráno až 3. září. Na reprízu a přátelskou návštěvu se dvěma autobusy
přijeli podívat členové partnerského ochotnického souboru ze Strání.
Po představení se všichni sešli za radnicí, kde proběhlo posezení s občerstvením a nezbytnou besedou o ochotnickém divadle.
/jak/

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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a pedagog Hugo Lederer. Vyučil se hrnčířskému řemeslu
na keramické škole ve Znojmě a v uměleckoprůmyslových dílnách v Erfurtu. Poté (1. díl tajenky) J. Schillinga
v Drážďanech a studoval ve Vratislavi v mistrovském ateliéru Ch. Behrense. (2. díl tajenky), kde se (coby asistent
R. Toberentze) podílel na realizaci Lutherova pomníku.
Od r. 1915 byl učitelem a o pět let později profesorem
a vedoucím sochařského ateliéru na Akademii. Hugo Lederer zemřel v Berlíně 1. 8. 1940. Jeho pozůstalost, která
čítá cca 150 plastik a mnoho návrhů ve skicách, se nachází
ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě.
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Zájmové kroužky v SVČ

Středisko volného času Ivančice opět připravuje v novém školním
roce širokou nabídku zájmových kroužků. Zájemci různých stupňů pokročilosti a všech věkových skupin se mohou zdokonalovat v jazycích,
a to v jazyce anglickém, německém, francouzském, italském, ruském
i českém. Žáky a studenty připravíme k přijímacím zkouškám a k maturitě. Tradičně je široká nabídka sportovích kroužků. Svou činnost
zahajuje aerobik pro dívky i ženy, kondiční cvičení, kalanetika, cvičení
rodičů a dětí, cvičení pro děti od 4 do 7 let, basketbal, florbal, minikopaná, sportovní hry, sporty s míčem, přípravka k házené, přípravka
k tenisu, karate pro děti i dospělé, jóga a tai-či. Ivančické mažoretky
Kopretina budou rozděleny do třech věkových skupin a do všech těchto
skupin budeme přijímat nové zájemce. Tvořivé děti i dospělí mohou
navštěvovat keramiku, tvořivou dílnu, kde se učí různé výtvarně řemeslné techniky, kroužek vitráže Tiffany, jehož náplní je práce se sklem, a
netradiční výtvarný ateliér, zaměřený na práci s přírodními i netradičními materiály. Milovníci tance a hudby využijí nabídky kroužků country
tanců pro děti i dospělé, orientálních tanců pro děvčata od 4 let a ženy
všech věkových kategorií, maminky s dětmi i těhotné ženy, kroužku
her a hračiček s flétnou (sopránovou i altovou), kroužku hry na kytaru
a pěveckého kroužku. Svou činnost zahájí také kroužek šachů a Dračí
doupě. Kromě tradičních kroužků připravujeme řadu novinek, např.
kroužek deskových her, sudoku, digitální fotografie, učím se šít na sebe,
klub praktických holek, Hra na zelenou (ekologická soutěž), putování
pohádkami, turistický kroužek, tábornické dovednosti a další.
Kromě účasti v zájmových kroužcích se mohou zájemci zapojit i do
práce klubů a skupin. Mateřské a rodinné centrum Klubíčko na Komenského nám. 7 připravuje aktivity pro děti i jejich rodiče a prarodiče. Patří sem provoz dětského centra (zábavná školka pro děti), cvičení rodičů
s dětmi, zpívánky a hrátky s hudbou, klub Klubíčko (tvořivé odpoledne
pro děti a rodiče), poškoláčci (odpol. aktivity pro děti), orientální tance
pro maminky s dětmi, hlídací služba Teta a řada dalších činností.
Klub mládeže Medúza nabízí mladým lidem širokou škálu aktivit
- diskotéky, turnaje, soutěže, hitparády, výstavy, deskové hry, šipky,
kulečník, stolní fotbal a tenis, domácí kino aj. Je otevřen od pondělí do
neděle na Tesařově náměstí 7 (stará hasička).
Jezdecký oddíl Palma na statku Padochovka nabízí členům výcvik jízdy na koni, péči a ošetřování koní, westernový sport a sportovní přípravu. Pro rodiče s dětmi, kteří mají občas chuť si zajezdit a získat základní
informace o koních a jejich výcviku, vznikl nový jezdecký oddíl Jantar.
Zápis do kroužků bude probíhat v Ivančicích na Komenského náměstí 12 (1. patro Komerční banky) - do kroužků cizích jazyků v úterý
19. září od 16.00 do 18.00 hod., do ostatních kroužků od 21. do 22.
září, vždy od 8.00 do 18.00 hod. Další informace získáte na internetové
adrese www.svcivancice.cz popř. na telefonním čísle 546 451 292.
Věříme, že si z této bohaté nabídky činností každý vybere podle svého
zájmu a smysluplně tak vyplní svůj volný čas, získá nové vědomosti
a dovednosti.
Mgr. Jana Heřmanová

Tragédie 11. září
a moravskokrumlovsko

Tragédie v New Yorku před 5 lety a náš region? Dosti nepředstavitelné spojení. Ale jen zdánlivě. Útoky teroristů na budovy WTC
měly dopad na veškeré činnosti v nejbližším okolí. Stanovily priority
především v poskytování podpory rodinám zahynulých, zraněných
a odstranění obrovských materiálních škod. Přesto již po 4 měsících
padla nejistota, zda může zdejší veřejnost přijmout něco jiného, např.
tématiku vzdáleného Česka v Evropě.

Kulturní programy
11. - 24. 9. 2006

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• září - listopad - Není muže nad kováře. Výstava představí jedno z tradičních
řemesel - kovářství, galerie Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• do 30.9. - Výstava fotografií Leoše Knechta, Z Moravských měst a městeček, sklepení Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 9. - 10.9. - Dny evropského dědictví - otevření kultur. památek v Ivančicích.
• 15.9. v 18.00 hod. - Verše Michaely Štroblové a dalších autorů, Trocha poezie, Památník A. Muchy. Výstava obrazů Antonína Štrobla,vstupné: 20 Kč.
• 22.9. - 23.9. - Svatováclavské trhy, Palackého náměstí Ivančice. Bohatý kulturní program, tradiční trhy, prodej burčáku. Pátek: • 13.30 Snails - rocková kapela
• 15.30 Mažoretky SVČ Ivančice • 16.00 Fantazie - populární skupina • 18.00
Paroháči - country kapela • 20.00 Ohňové kejkle - skupina hist. šermu Grál.
Sobota: • 9.00 Bobrava - dechová hudba ZUŠ • 10.30 Dětský rytířský turnajíček
- skupina hist. šermu Grál • 11.00 Ivančický Dixieland • 12.30 Z pohádky do
pohádky - skupina hist. šermu Grál • 13.30 Raffael - populární kapela • 15.30
Rytířský turnaj o ruku princezny Brunhildy - skupina hist. šermu Grál • 16.00
Woraz - country kapela a taneční skupina „A je to“.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• září - Výstava - obrazy a grafika B. Kopcové, galerie Knížecí dům M.
Krumlov
výstava potrvá do 21. září.
• září - Výstava fotografií - Klub moravských fotografů, Městský Úřad, nám.
Klášterní 125, Mor. Krumlov,1. patro.
• 9.9. v 15.00 hod. - Židovská obec a hřbitov, procházka s výkladem Mgr.
Evy Grunové.
• 10.9. od 13.00 hod - Zámecké odpoledne a den otevřených dveří do MSE,
program: skupina SKALÁCI, školní kroužky z M. Krumlova a okolí, řemesla,
skákací hrad, veteráni, ochutnávka vína a medu, občerstvení, nádvoří zámku.
• 12.9. v 18.00 hod. -Beseda - Jak fotografovat - přednáší Josef Kristián, sál
MěKS M. Krumlov, Břízová ul.
• 16.9. v 17.00 hod. - „Poézie, jak jsi pořád krásná VIII.“ Vystoupení předních
moravských a českých recitátorů, zámek - Slovanská epopej, vstupné: 20 Kč.
• 18.9. v 9.00 hod. - Jak si princezna vzala draka - školní pořad, kinosál M.
Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 23.9. - Noční prohlídka Muchovy Slovanské epopeje, zámek Moravský
Krumlov, rezervace vstupenek - IC, tel.: 515 321 064.
• Připravujeme: • 29.9. v 19.00 hod. - Petr Bende & band, koncert finalisty
„SUPERSTAR“, vstupné: 200 Kč, kinosál M. Krumlov, předprodej vstupenek
na IC od 1. 9. 2006. • 5.10. - Zájezd na FLORU OLOMOUC (mezinárodní
výstava květin, aranžmá a zahrádkářských potřeb) a do okrasné zahrady Horizont, závazné přihlášky na MěKS do 25. září 2006 na tel.: 515 322 225.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody 13, 67172 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 8.-10.9. - Tradiční krojované hody. Program: Pátek 8. září 2006 ve 20.00 Taneční zábava se skupinou FANTAZIE, sobota 9. září 2006 - 8.00 hod. - Sraz
zavádějících v Hasičském klubu, 8.15 hod. - Předání hodového práva chase
v obřadní síni MěÚ, 8.45 - 15.00 hod. - Vyhrávání po městě a zvaní na hody,
16.00 hod. - Zavádění krojované chasy pod májí před kulturním domem, 20.00
hod. - Hodová zábava v kulturním domě. Neděle 10. září 2006 - 8.45 hod. - Průvod krojované chasy do kostela, 9.00 hod. - Slavnostní hodová mše v kostele
sv. Petra a Pavla. po skončení kladení věnců na hřbitově,. 10.30 - 15.00 hod.
- Vyhrávání po městě a zvaní na hody, 16.00 hod. - Zavádění krojované chasy
pod májí před kulturním domem. K tanci a poslechu hraje po oba dny krojovaná
dechová hudba ŠOHAJKA. Po dobu konání hodů je připraveno bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé. Pořádají: Město Miroslav, Sbor dobrovolných
hasičů, miroslavská chasa a Římskokatolický farní úřad Miroslav.
• 22.9. od 19.00 hod. - Slavnostní otevření Náměstí Svobody v Miroslavi.
Na slavnosti vystoupí Chrámový sbor, p. Přemysl Forst, Sboreček MŠ Husova,
Malý sbor ZUŠ a žáci ZŠ Miroslav s kulturním pásmem. Po skončení slavnosti
na náměstí je pro všechny připraveno občerstvení v kulturním domě. K poslechu bude hrát skupina NAVZDORY z Domu dětí a mládeže Miroslav a u KD
bude postaven skákací hrad pro děti. Na závěr proběhne ve 21.00 hodin u kulturního domu slavnostní ohňostroj. Všechny občany na otevření srdečně zvou
starosta a místostarosta města Miroslavi.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 9. a 10.9. - Oslavanské historické slavnosti 2006. Bohatý program po celý víkend
v zámeckém parku, na nádvoří, v zámecké kapli a na zahradě. Otevřeny interiéry zámku a muzejní expozice, výstava v prostorách bývalé sýpky. Slavnostní
otevření nové cyklostezky „Po hornických stezkách Rosicko-Oslavanska“.

Klub českých turistů Ivančice

Viktor Kolář na své výstavě. Pražský hrad, červen 2004

Na stejném Manhattanu, nedaleko zbořeniště Ground Zero ve světoznámé Leica Gallery na Broadway se konala od 18. ledna do 23.února
2002 výstava fotografií Viktora Koláře. Tento ostravský rodák patřící
mezi nejlepší české fotografy dokumentaristy, zde mimo jiné při vernisáži podepisoval několik desítek kusů své publikace vydané a prodávané zájemcům při této příležitosti. Když pomineme časově poněkud
dramatické hledání ztraceného zavazadla s knihami pro zahájení výstavy v důsledku zavedení velmi přísných letištních kontrol, dostáváme se
ke spojení uvedeném v názvu tohoto článku.
V životopisných datech uvedených v závěru knížky se píše o něm
i jeho rodičích, cituji: „...matka, původem z vesnice Dolní Dubňany
(dnes v nedalekých Dukovanech stojí jaderná elektrárna) odešla počátkem 30 let za bratrem do Ostravy, kde již zůstala. Viktor Kolář vyrůstal
s pěti sourozenci. Životní prostor v malém bytě byl stísněný. Radost
mu přinášely prázdniny v Dolních Dubňanech. Dojmy z této „rajské
končiny“se vedle podnětů z ostravského světa staly podhoubím jeho
pozdějšího fotografování...“
A protože úvod i bibliografie publikace byl dvojjazyčný (anglicky,
česky), dostala se zmínka o této jihomoravské vesničce srozumitelně
až do americké metropole. Autor, který se dožívá 7. září 65 let, ji
dodnes velmi rád navštěvuje. Od roku 1994 je pedagogem na Katedře
fotografie na pražské FAMU. Dne 3. května letošního roku převzal
z rukou prezidenta republiky na Pražském hradě dekret vysokoškolského profesora.
/kk/ Dolní Dubńany

Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,
J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 17.9. ve 13.00 hod. - setkání u rozhledny V. Menšíka na Hlíně. Sraz zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je v 10.30 u Červené stodoly. Vede H. Šťastná.
Rozhledna je již postavena, zbývá dokončit některé práce a zkolaudovat celou
stavbu. Se slavnostním otevřením rozhledny pro veřejnost se počítá v jarních
měsících, což bude včas oznámeno.
• 24.9. - Veřejný pohárový turistický závod JMO KČT v Brně. Přihlášky
na startu v 9.30 - 10.00 v Brně-Novém Lískovci. Podrobné info podá Miloš
Stejskal, tel.: 739 033 769.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• Zápis do kroužků proběhne v týdnu od 11. - 15.9. vždy od 13.00 - 17.00 hod.
V tomto týdnu si budete moci na DDM vyzvednout, vyplnit nebo odevzdat
přihlášku a také zaplatit zápisné. Po tomto datu už nemusí být dítě do kroužků
přijato! Nabídka kroužků a přihlášky jsou k dispozici na DDM.
• Klub Poškolák - v měsíci září bude otevřen každý den od 12.30 - 15.00 hodin
a v měsíci říjnu bude provoz omezen na 3 dny v týdnu.

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
• Informativní schůzka a zápis do kroužků cizích jazyků se uskuteční v úterý
19.9.2006 od 16.00 do 18.00 hod. v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 (I.
patro KB), v letošním školním roce nabízíme: anglický jazyk, německý jazyk,
francouzský jazyk, italský jazyk, ruský jazyk.
Zápis do ostatních kroužků se uskuteční 21.9. - 22.9. 2006 od 8.00 do 18.00 hod.
v SVČ Ivančice, Komenského nám. 12 (I. patro KB) v letošním školním roce
nabízíme: sportovní a pohybové kroužky, tvořivé kroužky, hudební a taneční
kroužky, zábavné kroužky, Jezdecký oddíl Palma, Klub mládeže Medúza,Mateřské a rodinné centrum Klubíčko.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• stř 13.9. ve 20.00
;

SILENT HILL
Horor Japonska, USA, Francie

• so 16.9. ve 20.00
• ne 17.9 v 18.00

TRISTAN A ISOLDA
Historický milostný příběh

• stř 20.9 ve 20.00

DEVÁTÝ DEN
Válečné drama D a Lucemburska

• so 23.9. ve 20.00
• ne 24.9. v 18.00

ANGEL - A
Romantická komedie Francie

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• Stř 13.9. ve 20.00

HORY MAJÍ OČI
Horor USA

• ne 17.9. ve 20.00

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Komedie ČR

• stř 20.9. v 17.00

ZA PLOTEM
Animovaná pohádka USA

• ne 24.9. ve 20.00

POSEIDON
Katastrofický film USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 16.9. v 19.00

HRUBEŠ A MAREŠ JSOU
KAMARÁDI DO DEŠTĚ
Komedie ČR

• so 23.9. v 19.00

BLAŽENÉ BYTOSTI
Komedie Francie

Změna programů vyhrazena.

Název akce: 150 let trati Brno – Zastávka
Dne 16. a 17. září se v železniční stanici Zastávka a v Dělnickém
domě Zastávka konají

OSLAVY 150 LET ŽELEZNICE
BRNO - ZASTÁVKA
Slavnostní zahájení oslav v sobotu v 10 hodin na zastáveckém
nádraží, kdy z Brna přijede zvláštní parní vlak. V areálu stanice
bude instalována expozice železničních vozidel, dále výstava
historie výdeje jízdenek a historie železnice v ČR.
Program pro děti - atrakce a soutěže, kinematovlak,
jízdy parních lokomotiv s historickými vozy
Dělnický dům - seminář o historii dráhy a slavnostní křest knihy
150 let železnice z Brna do Zastávky, výstavy Vlastivědného spolku
o historii brněnsko-rosické dráhy a obce Zastávka.
Model kolejové železnice a jiné železniční exponáty.
Upomínkové předměty s pamětním razítkem.
Po celý víkend bude zajištěno občerstvení
a kulturní program s živou a reprodukovanou hudbou.
Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá
výlet do unikátního zábavného parku

DINOPARK A ZOOPARK VYŠKOV
3D kino - pohyblivé modely - dětské hřiště
29. září, odjezd v 8:00 hod. od Domu dětí a mládeže
Cena: děti do 15 let - 170,- Kč, dospělí - 200,- Kč
V ceně vstupné a doprava.
Zájemci se musí nahlásit do 22.9. 2006 (omezený počet míst)
v DDM osobně, nebo na tel. čísle 546 423 520.
Zveme vás na

TRADIČNÍ HODY V PETROVICCÍCH
ve dnech 17.-18.9.,
k poslechu a tanci hraje Polanka (Fantazie).

SPOLEK LIDOVÝ DŮM - Oslavany pořádá
9. - 16.září vždy od 10.00 do 17.00 hod. v prostorách kina výstavu

„ŠIKOVNÉ RUCE“

K vidění budou práce za dřeva, kovu, textilu, výšivky, šperky, malba
i květinová aranžmá. Tato akce doplňuje program „Oslavanských
historických slavností 2006“. Srdečně zvou pořadatelé.

Ve dnech 23. a 24. září jste srdečně zváni do Dobelic na

TRADIČNÍ HODY

V sobotu od 20.00 hod. - taneční zábava se skupinou Dream.
V neděli od 16.00 hod. - zavádění pod májí + večer zábava,
k tanci i poslechu hraje Trboušanka. Srdečně zve dobelická chasa.

TRADIČNÍ KROJOVANÉ HODY
V HRUBŠICÍCH

Hrubšičtí stárci si Vás dovolují pozvat na rozmarýnové hody
v sobotu 16. září na zámku,
15.00 hod. - zavádění pod májí, 20.00 hodová zábava.
K poslechu a tanci hraje POLANKA a FANTAZIE

Po roce se opět schází stárci pod májou a srdečně Vás zvou na

TRADIČNÍ VÁCLAVSKÉ HODY

které se konají 23., 24. a 25. září 2006 v Dolních Dubňanech.
Hraje: Dubňanka. Zábavy: Dubňanka + STONE.
Zavádění od 16.00. Zábavy každý den od 20.00 hod,
vstupné 50 Kč, v pondělí ZDARMA.
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Klášter Rosa coeli – Nebeská růže II.

Značky kamenických mistrů

V posledním čísle Zrcadla
byla popsána historie kláštera
Rosa coeli v Dolních Kounicích.
Pokračování článku je popis
stavebního vývoje a postupných
stavebních úprav.
Klášter byl otevřen kolem
roku 1183 Vilémem z Pulína pro
ženskou řeholi premonstrátského
řádu, která do Dolních Kounic přišla z mateřského kláštera v Louňovicích. O rozsahu výstavby tohoto románského kláštera se ani
z pramenů ani z archeologických
nálezů zatím nic nedovídáme.
Zahájení gotické přestavby klášterního kostela a přilehlého
konventu z románského slohu je
přisuzováno proboštu Rulandovi
k roku 1328. Celý komplex budov
byl prokazatelně přestavěn podle
jednotného stavebního plánu. .
Rozsah stavebních prací byl jistě obrovský a vyžadoval také velké množství odborníků i ostatních
stavebních sil a kapacit. Kvalitní
sochařské zpracování s ostatními
vyspělými kamenickými detaily
jednoznačně dokazují, že v Kounicích pracovala stavební huť dosahující úrovně parleřovské hutě
císaře Karla IV. Jednotliví kameníci, kteří opracovávali pískovcové kusy sochařským způsobem,
signovali své kameny značkami,
což bylo důležité pro vyplacení
mzdy a dnes pomáhá určit, kolik
kameníků se na stavbě kounického kláštera vystřídalo. Podle zatím zjištěných značek to bylo minimálně 100 kamenických mistrů.
Gotická přestavba kostela byla
dokončena koncem třetí čtvrtiny
14. století. Lze tak usuzovat podle
sochařské výzdoby konzol, údajů
hospodářských listin i údajů ze
života kláštera. Teprve potom
byla doplněna hlavní loď kostela
zděným chórem jeptišek. Také
sakristie byla stavěna podle původního plánu.
Za husitských válek, v roce
1423 byl klášter vypálen a zpustošen. Přesto dokázalo osazenstvo
kláštera ochránit nejen své životy,
ale i dost finančních prostředků,
neboť se po 15 letech husitské éry
rychle zotavilo a přistoupilo k nejnutnějším opravám kláštera.
V publikaci „Komité pro záchranu památek“ z roku 1935
uvádí Dr. Karel Svoboda: „Když
se poměry v zemi ustálily a
řádové sestry klášter opětovně
osadily, našly jej ve zříceninách.
Těžká finanční a hospodářská situace je nutila, aby se omezily na

opravy toliko nejnutnější“. Tomu
nasvědčují zachované stavební
části, např. zděné schodiště do
1. poschodí křížové chodby. Bylo
to snad proto, že v prvním patře
mohly být prozatímně ubytovány
sestry kláštera. Stejně jako klášter
byl poškozen i klášterní chrám.
Jeho klenby ponechané bez

Zároveň byl nově vybudován štít
západního průčelí a nově upraven vstup ze schodištní vížky.
Rovněž byla snížena vížka“.
Klášterní kostel je jednolodní,
protáhlého půdorysu s příčnou
lodí, nasazenou zhruba v polovině podélné osy. Hluboké presbyterium je uzavřeno závěrem z pěti
stran osmiúhelníka. Vnější stěny
obvodního zdiva jsou podepřeny
masivními opěráky. K jižní stěně
presbyteria sousedí sákristie,
k jihozápadnímu nároží stavby je
přisazena věž, krytá jehlancovou
cihlovou střechou.
Do chrámu se vchází v západním průčelí s bohatým dekorem,
jehož pojetí i sochařské provedení patří k ojedinělým v naší
gotice. Výraznou částí výzdoby
nad vchodem je reliéf Krista,
žehnajícího pravicí a levicí držícího knihu života. I když interiér
kostela je dnes bez klenby je
možné při množství zachovalých
detailů rekonstruovat původní
vzhled. Klenba lodí byla křížová,
v západní části byl původně dřevěný chór pro jeptišky nahrazen
později kamennou stavbou.
V dalším období dochází
k úpadku kláštera nejen po stránce
hospodářské. Příchod krále Ferdinanda I. Habsburského, který byl

Torzo náhrobku manželky Jiřího Žabky z Limberka

střech se vlivem povětrnostních
vlivů zřítily. Také zdivo kněžiště
a příčné lodi oslabené četnými
vysokými okny se rozpadávalo.
Když byla zahájena oprava chrámu, bylo nutné nejprve přistoupit
úpravě kněžiště a příčné lodi. Horní zvětralé části zdiva byly sneseny a získaný materiál byl použit k zazdění nadbytečných oken.
Dále Dr. Svoboda uvádí:
„Těžká hospodářská situace
znemožňovala obnovu kláštera
v původním rozsahu. Kostel již
nebyl zaklenut, nýbrž opatřen
toliko rovným stropem zřízeným
nad konsolami dřívější klenby
lodi, což ovšem předpokládalo
značné snížení okenních záklenků, jež byly nahrazeny cihlovými.

považován za panovníka církevně
tolerantního, ovlivnil jednání některých osob a v kounickém klášteře i jednání tehdejšího probošta
Martina Göschla. Jeho počínání i
negativní vliv na život v klášteře
byl popsán v článku minulého
čísla. Konečným důsledkem
bylo předání panství, včetně
kláštera (byl královským klášterem) panovníkovi Ferdinandu
I. Habsburskému a ten v roce
1537 prodal celé panství Jiřímu
Žabkovi z Limberka. Kupní
smlouva uvádí, co vše ke klášteru
patřilo a současně i povinnosti
kupujícího. Nový majitel zajistil
opravu klášterního kostela, v němž
si dal zřídit rodinnou hrobku.
Klášter již obnoven nebyl, i když

Půdorys klášterního areálu Rosa Coeli

Ferdinand při prodeji výslovně
zavázal Jiřího Žabku „že sestry
kounické dosud žijící v českém
království, mají přednostní právo
ke kostelu a klášteru, pokud by jej
chtěl obnovit“.
Jiří Žabka zemřel v roce 1552
a byl v kostele pohřben. Jeho
náhrobní kámen měl ještě v roce
1804 čitelný nápis: LETA PANIE
1552 W AVTERY PRZED SW.
WAWRZINCEM VMREL VROZENY PAN PAN GIRZI ZIABKA
Z LIMBERKA A NA KAVNICZYCH GEHO MILOSTI KRALOWSKE MISTOKANCRLIRZ
KRALOWSTWIJ CZESKEHO:
PAN BVH DVSSY GEHO MILOSTIW BYTI RACZIZ“.
Z náhrobní desky Jiřího Žabky
se dochoval pouze fragment se
zbytkem slova „MISTKANNCRLIRZ“ K vidění je torzo náhrobku manželky Jiřího Žabky Doroty
z Neudeka, která zemřela v roce
1532. V chodbě vedle kapitulní
síně leží náhrobní deska, která
patřila olomouckému kanovníkovi Brunovi (+1346). Deska byla
do kláštera umístěna až po zbourání špitální kaple sv. Alžběty při
stavbě kulturního domu.
Další změny majitelů kounického panství byly pro stavební
vývoj objektu bez významu. Nikdo se nestaral o klášterní budovy
– celý areál pustl. Až koncem 17.
století, se v roce 1698 podařilo
premonstrátům ze Strahova získat
od Dietrichsteinů klášterní areál
a započít s jeho obnovou. Již v následujícím roce upravili bývalou
kapitulní síň na kapli a směrem
k řece postavili novou barokní
budovu konventu. V další pokračovaly úpravy a obnova jednotlivých částí. Ke klášternímu kostelu přiléhá na severní straně loď
křížová chodby o dvaceti polích
křížové klenby kolem ústředního
rajského dvora. Barokní opravu
klášterních budov dosvědčují
dvě klenební pole s cihlovými
žebry, jejichž jeden svorník nese
nápis RESTAVRATVM A MDCCI
V A S (obnoveno roku 1701 – Vít
opat strahovský. Byly provedeny ještě další úpravy v prvním
patře křížové chodby. V roce
1703 byl nově zastřešený kostel
znovu vysvěcen. Ale téhož roku
zachvátil Dolní Kounice požár,
který zničil i restaurovaný kostel.
Potom byla obnovena jen budova
konventu, kostel byl ponechán ve
zříceninách a obřady se konaly
pouze v kapli. Ale požár r. 1703
zničil novou střechu kostela a
trvale zpečetil osud této památky.
Špatné ekonomické podmínky
nedovolily další úpravy a proto
v roce 1808 prodal P. Oktavián
Prudký, poslední strahovský premonstrát klášterní budovu s kostelem a dalším majetkem zpět
ditrichsteinskému panství. Klášterní budova byla upravena na
byt panských služebníků, kaple
zpustla a oltářní socha „Bolestné
Panny Marie“ byla přenesena do
farního kostela na poboční oltář.
Křížová chodba i kaple sloužily
jako sklad hospodářských strojů.
Kounický občan František Helcelet žádal v roce 1808 knížete Jana
z Ditrichteina o přenechání části
areálu za účelem zřízení výrobních dílen.
Až v roce 1895 nechal hrabě
Josef Haberstein (jeho manželka
Terezie byla dcera posledního
z Ditrichteinů) provést nejnutnější opravy, při kterých byla zastře-

Jedna z dochovaných štítových stěn, v pozadí zámek

šena křížová chodba a kapitulní
síň. Od roku 1926 byly v klášteře
prováděny z podnětu Komitétu
pro záchranu památek v Dolních
Kounicích udržovací a restaurátorské práce.
Prostor bývalého kostela dodnes ohromuje svou velikostí.
Délku odhaduji větší, než-li je
délka ivančického kostela. Kostel sloužil pro obyvatele Dolních
Kounic i z okolí. Ti bývali přítomni bohoslužbám v prostoru
kostela, zatímco jeptišky byly
odděleně na kůru nad ostatními
při západní straně kostela
V současné době je majitelem
kláštera římskokatolické biskupství v Brně. Historické budovy
užívá město Dolní Kounice, které
areál zpřístupnilo veřejnosti k pořádání četných kulturních akcí a
výstav.
S dějinami kláštera byly spjaty
i dějiny hradu Kolem roku 1325
byl klášter na tak vysoké ekonomické úrovni, že si mohl dovolit
z vlastních prostředků vybudovat pro svou ochranu na návrší
nad Kounicemi pevný gotický

Burian už nebyl hospodářem na
úrovni svého otce a v roce 1567
prodal „hrad Kounice i s klášterem pod týmž hradem Kounici“.
Z dalších majitelů přestavěli
zámek do renesanční podoby
příslušníci rodu Ronovských,
prodejem přešlo panství od roku
1622 do majetku kardinála Františka z Ditrichsteina. Pod zámkem jsou dlouhé sklepy a ve
skále vytesány chodby. Zámek
(hrad) býval silně opevněn. V roce 1663 se ubránil proti přesile 10
000 Tatarů. Po válce s Turky r.
1683 mělo být zlepšeno opevnění
hradu.Dne 26. října 1690 obdržel
zámecký hejtman rozkaz o 14
„punktech“, „dle kterých se měl
postarati o vyzbrojení a obsazení
hradu zbrojným lidem, o úpravu
padacích mostů, o střelný prach
apod.“
Ditrichsteinové v Kounicích
nikdy nebydleli. Na zámku byl
hejtman nebo správce, který spravoval ditrichsteinský majetek
a další úředníci panství. Další
informace jen heslovitě. Po smrti
posledního Ditrichteina v roce

Zámek v Dolních Kounicích před 100 lety

hrad. Ukončení stavby hradu
bylo někdy před rokem 1330.
Hrad sloužil k ochraně jeptišek
a dalších obyvatel Dolních Kounic. V případ nebezpečí mohly
jeptišky uniknout z kláštera na
hrad. V hradbách města byla
prolomena branka „výpad“. K ní
vedly od konce klášterní zahrady
dvě rovnoběžné zdi, vzdálené od
sebe asi dva metry a vysoké asi
3 metry. Tím koridorem mohly
jeptišky přeběhnout na hrad. Ve
stejném směru byla snad budována i chodba, dnes dlouhá 26 metrů, končící v rostlé skále a která
měla být spojnicí mezi hradem a
klášterem.
Po zakoupení kounického panství si Jiří Žabka zvolil Kounice
za své hlavní sídlo a nechal hrad
nákladně přebudovat. Jeho syn

1862 přešel zámek do majetku
hraběte Josefa Herbensteina. Přeskočíme až do dnešní doby. Zámek byl nedávno nabídnut městu
Dolní Kounice, ale nabídka byla
městem odmítnuta
Rozhodně stojí za to navštívit
Dolní Kounice, prohlédnout
si zříceninu kláštera a doufat,
že v budoucnu bude přístupný
také zámek. Zajímavé jsou také
výstavy v obnovené synagoze a
návštěva dalších míst v okolí
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Kratochvíl A.,
- Vlastivěda moravská,
Ivančický okres, Brno 1904
Říháček M., Jak došlo k založení
Kláštera Rosa coeli, rkp. 2006
Fotorafie z archivu M. Říháčka
Rosa coeli, Město D. Kounice 2001
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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
•• Vari i s příslušensvím, nabídněte.
Tel.: 607 687 555.
prodám
•• Ford Ka 1,3i, r.v. 01, vínová, 4x
airbag, ABS, servo, el. stahovací
okna, rádio CD, naj. 31 tis. km, super
stav, 115.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Ford Escort 1,6D, r.v. 87, STK 7/
07, 5.500 Kč. Tel.: 724 956 533.
•• Nisan M11 prairie, stříbrnočerná
metal., r.v. 89, velmi dobrý tech. stav,
STK 6/08, cena dohodou. Tel.: 515
274 411 mezi 18-20 hod.
•• Lada Niva, r.v. 95, STK 1/08, dobrý stav. Tel.: 603 538 423.
•• Mazda 323 kombi, r.v. 87, STK 1/
08, druhá sada kol, 10.000 Kč, nutno
vidět. Tel.: 732 938 734.
•• Mazdu 626, 2,0, 3 dv., r.v. 91, alu
kola, šíbr, el. okna, centrál, dálk. ovl.,
STK 08, 18.000 Kč. Tel.: 721 009 783.
•• Peugeot 406, sedan, 1,8i, benzin, naj.
95 tis. km, zelená lahvová metal., r.v. 00,
čirá optika, klima, airbag, imobilizér, el.
okna, alarm, CD, centrál, velice pěkný,
garáž., stálá údržba, nové rozvody, brzdy, 175.000 Kč. Tel.: 737 803 854.
•• Fiat Uno 1,3D. Tel.: 515 320 607.
•• Toyota Carina E2.0, r.v. 96, zlatavá
metal., ABS, šíbr, centrál, nové rozvody, vše v el., AL kola, po STK, 79.000
Kč, sleva možná. Tel.: 723 757 832.
•• Š Felicie 1.3 benzín, r.v. 95, zelená,
litá kola, závěs, 60.000 Kč. Tel.: 739
982 650.
•• Š Felicie kombi 1,9 GLX, r.v. 98,
STK 5/08, naj. 180 tis. km, tm. zelená
met., 2x airbag, otáčkoměr, alarm
s DO, taž. zař., mlhovky, stř. nosič
Hagus, al. kola, nové pneu, zimní
obutí na ocel. ráf., po rozvodech, část.
koroze. Tel.: 607 747 541.
•• Felicie 1,9D combi, modrá, r.v. 11/
97, nová spojka, komplet přední náprava, protikorozní nástřik, bez rezu,
65.000 Kč. Tel.: 777 112 712.
•• Felicie 1,3i, r.v. 95, 50KW, centrál,
zam. zpátečky, stř. okno, tm. modrá,
nová STK. Tel.: 723 224 165.
•• Š Felicie 1,6i, r.v. 97, červená,
servo, centrál, nové rozvody a náplně, nový výfuk, kompl. zimní kola,
68.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• Š 120L, motor 105, r.v. 88, STK 3/
07, vín. metal., autorádio, výborný stav,
10.000 Kč, dohoda. Tel.: 723 906 899.
•• Š 120, cena dohodou. Tel.: 602
388 184 po 18 hod.
•• Simson S51 Enduro, pěkný vzhled,
dobrý stav, ND, kompletní elektrika,
nové pneu, STK 09, cena dohodou.
Tel.: 721 910 901.
•• Simson Enduro S 51, naj. 9 tis. km,
12.000 Kč. Tel.: 604 648 419.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor
4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl.
5.000 Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč,
alternátor 1,500 Kč, startér 2.000
Kč, kompl. kabina 5.000 Kč, chladič
1.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• nákl. přívěs za OA, š. 1050, d. 1670,
OTP7/10, 8.000 Kč. Tel.: 605 759 125.
•• starší stř. okno na auto Velm, 75x35 cm,
komplet, 1.500 Kč. Tel.: 606 255 806.
•• zachov. půdní frézu PF62 s přísluš.,
celokovový jednoosý vlek, pluh, obracečka, pomocný podvozek, brány
aj., cca 9.000 Kč. Tel.: 515 334 244.
•• udržovanou, bezporuch., garážov.,
nekorodov. Ladu, naj. 60 tis. km, závěs, 17.000 Kč. Tel.: 732 542 760.
•• doklady na Fiat Panda 900i, 3 dv.,
r.v. 97, 8.000 Kč. Tel.: 605 803 523.

Byty - nemovitosti

koupím
•• byt 1+1 s balkonem v Ivančicích,
platba hotově. Tel.: 721 617 463.
•• byt 2+1 v Oslavanech. Tel.: 546
425 223, nabídněte.
•• zahrádku i s chatkou v MK. Tel.:
605 803 523.
prodám

•• 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: 1 700 000 Kč (nejvyšší
nabídce).Tel.:602 755 265.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.

•• Prodej stavebního pozemku na
stavbu RD v Horních Dubňanech
o celkové výměře 810 m2. Cena
240.000 Kč. Tel.: 602 755 265.
•• RD 6+1 podsklep., garáž, hosp.
budova, zahrádka v Miroslavi nebo
vyměním za menší dům či byt v Miroslavi. Tel.: 602 843 534.
•• samostatně stojící RD v Rybníkách
5+1, soc. zař., podsklep., dvůr, garáž,
hospod. budovy. Tel.: 604 795 874.
•• větší zděnou chatu se zahradou v hezkém prostředí v MK. Tel.: 739 179 728.
•• stavební pozemek v Ivančicích
1.756 m2. Tel.: 603 853 478.
•• stav. pozemek v k.ú. Ivančice-Letkovice, 10,40x150 m2, IS na hranici pozemku, 470.000 Kč. Tel.:608 832 943.
•• zahradu oplocenou, velká se stromy a sklepem + nářadí na obdělávání.
Tel.: 602 843 534.
•• ornou půdu v katastru MK, cena
dohodou. Tel.: 728 063 180.
pronajmu
•• Nabízíme pronájem bytu 4+1
v ul. Pionýrská, Moravský Krumlov.
Velikost bytu cca 90 m2, zařízený,
možnost nájmu garáže. Nájem
3.000 Kč/měsíčně + inkaso. Tel.:
602 755 265.
•• Pronájem nebytových prostor
v Moravském Krumlově, 43 m2,
v blízkosti náměstí, vh. k podnikání.
Bližší informace na tel.: 602 782 504.
•• zařízený byt 1. kat., nedaleko centra Ivančic v RD, kabelová TV. Tel.:
546 451 132, 605 455 152.
•• obec Tulešice pronajme od 1.10.
06 pohostinství, info.: 515 338 122,
737 210 816.
hledám pronájem
•• bytu 2+1 v MK, nabídněte. Tel.:
737 354 484.

Stavba - zahrada

koupím
•• haki lešení. Tel.: 608 820 921.
prodám
•• vanu na vápno, 1.000 Kč. Tel.: 732
380 351.
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 h.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru otevřeného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.
•• stropní versalit. desky, imitace světlý
dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/m2. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• voděvzdorné šalovací dílce na
betonování 1,2x1,2 m a 0,6x1,2 m;
překlady 20x120, plech. dveře a futra.
Tel.: 720 444 245.
•• usměrněnou svářečku dom. výr.
220/380V, rozsah 40-135A, 3.000 Kč.
Tel.: 776 727 858.
•• 2 ks oken, dvojité, šroubovací,
žaluzie kov, natřené, velmi zachovalé;
dveře 70+80,L+P, plné i zasklené,
levně. Tel.: 607 252 531.
•• závěs. kabel 4x16 mm, 20 m, dveře
se zárubní na HUP anton. orig. od výrobce, levně. Tel.: 607 252 531.
•• plné, pálené, očištěné cihly, 1 Kč/
ks, okamžitý odběr, cca 1.000 ks. Tel.:
605 766 313.
•• garážová dvoukřídlá plech. vrata
s rámem, levně. Tel.: 605 776 380.
•• asi 500 ks cihel, 500 Kč. Tel.: 608
109 672.
•• stropní nosníky Jistrop Heluz 250,
10ks, d. 2750 mm, stropní vložky Heluz Jistrop (Miako) 19/62,5/70 104 ks
+ (cca 20ks zakrácená Miaka zdarma),
nové s 25% slevou dle ceníku Heluz,
po slevě 8.500 Kč. Tel.:721 651 878.
•• větší množství cihelných bloků Keratherm 25 P+D, 25 Kč/ks, Ivančice.
Tel.: 608 832 943.
•• secí stroj, 8.000 Kč. Tel.: 515 273 234.
•• koňský hnůj za odvoz, stálý odběr možný, Lubnice u Bítova. Tel.: 774 874 038.
•• řepu z letošní sklizně. Tel.: 515
333 960, 606 418 690.
•• hrozny Svatovavřinec z tratě Leskoun. Tel.: 737 870 990.
•• silné sazenice malin Rubín 1ks/
20 Kč, nad 10 ks/15 Kč. Tel.: 546
451 132, 605 455 152.
•• sazenice jahod Karmen, 3 Kč/ks,
nad 100 ks/2,50 Kč; vzrostlý durman,
květy žluté, 180 cm, 150 Kč. Tel.: 546
451 132, 605 455 152.

Vybavení domácnosti

prodám
•• krb, krbová vložka 12 kW, pískovcová dekorace a masivní dekor. dřevo,
cena dohodou. Tel.: 605 405 959.
•• sedací soupravu, gauč + 2 křesla,
sv. hnědá, zachovalá, 2 r. nově potažena, 2.000 Kč. Tel.: 732 823 669.
•• komoda z borovice, barva mahagon,
1.500 Kč; dvoudveř. šatní skříň na
nožkách, 300 Kč; pružinová matrace
90x200x10, 350 Kč; sud na víno 180 l,
500 Kč; beton.sloupky na vinohrad 12
ks, 50 Kč/ks. Tel.: 608 745 894.
•• starší světlou leštěnou ložnici-manž. postel, 3 skříně, 2 noční stolky; starší obýv. stěnu Stodform, 2 válendy, 2x peřiňák. Tel.: 724 690 907.
•• dřevěnou skříňku na nožkách
1x0,50, 1⁄2 zásuvky, 100 Kč; 2 stoly
1x1 m restaurační, 50 Kč/ks; 4 židle
kombinace chrom-umakart, modrá
barva, 50 Kč/ks. Tel.: 732 823 669.
•• digestoř, málo použitá, 400 Kč.
Tel.: 728 760 464.
•• dvojdřez, bílý smalt 77x46x22 nepoužívaný; umyvadlo, porcelán 50x57,
vč. sifonu, levně. Tel.: 607 252 531.
•• kuch. linku, lamino, 2 skříňky nahoře, 2 dole, nerez dřez, bar. pult a police,
mahagon, prac. plocha písková, 3.000
Kč, dohoda. MK. Tel.:515 221 831.
•• stůl na chalupu cibuláč; staré bicí hodiny Wajvar stolové; plech. kanystr s nálevkou 10 l; zánovní vysavač Eta; malý
čb TV Junost merkur 32 cm; dětské kolo;
krejčovské entlovací nůžky; nové prošívané deky a polštáře; pelíšek pro kočku
látkový, nový. Tel.: 605 776 380.
•• kuch. stůl a 4 židle, 500 Kč, dohoda. Tel.: 515 221 831.
•• starší digestoř, 200 Kč. Tel.: 737
800 602.
•• 2 větší celočalouněná křesla, hnědý
potah, mikroplyš, 1.500 Kč/obě. Tel.:
724 680 766.
•• dvě skříně do ložnice, za odvoz.
Tel.: 728 264 272.
•• bílý kulatý kuch. stůl, pr. 90 cm, nepoškoz., 500 Kč. Tel.: 608 880 089.
•• 4 ks dřev. kuch. židlí, polstr. sedák,
horší lak, 250Kč/ks. Tel.:605 412 234.

Elektro a elektronika

koupím
•• nabíječku a návod na Nokii 3310.
Tel.: 605 064 740.
prodám
•• MT Siemens C62, plně funkční, 2 r.
starý, 1.000 Kč, možná sleva. Tel.:
608 353 675.
•• digitální kameru s fotoaparátem
Panasonic NVDS65EGE. DV in/out,
USB, barevné noční vidění, web. kamera, digit. efekty, 8.000 Kč, zdarma
softw. aj. Tel.: 724 157 030.
•• varhany Casio MA 150, málo používané s adaptérem, 2.000 Kč. Tel.:
723 548 783, 728 085 718.
•• lednici s mrazákem, velmi dobrý
stav, 3.000 Kč. Tel.: 721 345 020.
•• el. sporák, 500 Kč. Tel.: 739 144 725.
•• el. sporák se sklokeram. deskou
a horkovzdušnou troubou, v záruce;
menší lednici Zanussi; mikrovl. troubu; TV Otava 70 cm; dvojlůžko s ÚP,
prádelní skříň. Tel.: 607 625 531.
•• kamna Petry, nutno vyspravit šamot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombinovaná, horkovzdušná, zn. Siemens,
s digitálem, 57x38x46, dovoz Německo, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• pračku vířiv. s ohřevem, 400 Kč; plyn.
sporák +1 ks PB láhve 10 kg, 800 Kč;
psací stroj, 400 Kč; lampička stolní, 150
Kč; 2 ks lustrů, 200 Kč; lyže sjezd. 195
cm, boty č.9, 800 Kč; lyže 150 cm, 150
Kč; kolečk. brusle č.5, 150 Kč; brusle
dám. č.4 a 5, 100 Kč; kanady č.7, 150 Kč;
gramodesky 1969-1985, 200 Kč. Tel.:728
276 783 mimo víkend po 16 hod.

Vše pro děti

koupím
•• děts. sedačku (plast nebo dřevo);
děts. chodítko. Tel.: 737 473 394.
prodám
•• baby vak, modrobílá kostka, málo
používaný, 500 Kč. Tel.: 604 876 803.
•• nové pleny Droxi 68 ks na 2-5 kg;
daruji nenáročné mamince krabici oblečení v dobrém stavu na děvče 6-24
měs. Tel.: 724 709 650.
•• děts. hliník. koloběžka, 250 Kč/ks.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• autosedačku 0-13 kg po 1. dítěti,

v záruce, tm. modrá. 600 Kč; lehátko
do vaničky zelené s pejsky, 50 Kč.
Tel.: 721 408 388.
•• klokanku na břicho zn. Chicco,
málo používaná, tm. modrá barva,
400 Kč; hopsadlo vrtulník, 200 Kč.
Tel.: 606 401 755.
•• dívčí horské kolo do 14 let, Shimano, fialové, zachovalé, 1.500 Kč,
dohoda, spěchá. Tel.: 604 191 420.
•• ohrádku, 500 Kč; odrážedlo auto,
100 Kč; záclonu + závěs do děts. pokoje
s medvídky, žlutomodré, 400 Kč; oblečení na chlapce 80-104, na děvče 3-4 r. vel.
104-110, Ivančice. Tel.: 777 209 174.
•• kočár, trojkomb., modrobílá kostka, nafuk. kola, přehaz. rukojeť, nenáročné mamince. Tel.: 606 916 412.
•• kočár, velmi zachovalý, trojkomb.,
2.000 Kč. Tel.: 776 091 510.
•• zavinovačku na zip, pěkná, 350
Kč; hrací deku zn. Chicco, 500 Kč;
oblečení na chlapce do 12 měs.; odsavačku, 400 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• kočár trojkolku nenároč. mamince;
kočárek od 0-3 let, otáčecí korbička,
polohování zad a nožiček, šedá barva,
pár vad, 1.200 Kč. Tel.:775 311 214.
•• modrou vaničku na koupání, 100
Kč. Tel.: 775 311 240.
•• ohrádku, 400 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• síťovou ohrádku, 300 Kč; ohřívač
lahví, 200 Kč; hrací deku tvar kašpárek s hrazdičkou a plyš. hračkami,
500 Kč aj. Tel.: 737 800 602.
•• oblečení na chlapce 0-12 měs.,
levně; přebalov. stůl bílý pojízdný, 3
zásuvky; vanička růžová, 1.000 Kč;
lehátko, 500 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• hluboký kočár + sport., vínovobéžový, nafuk. kola, taška + doplňky,
2.500 Kč. Tel.: 737 302 091.
•• satén. krajkové peřinky do kočárku
po 1.dítěti, 200 Kč. Tel.: 724 825 887.
•• podzimní boty č.20 jako nové,
200 Kč, č.22 zimní, 100 Kč. Tel.: 777
209 174.
•• autosedačky Chicco vajíčko 0-13
kg, 700 Kč/ks. Tel.: 724 932 828.
•• nové bavlněné pleny, malé 10Kč/ks,
velké 12Kč/ks; odsávačku mat. mléka,
novou, 60 Kč. Tel.: 605 412 234.
•• kočár zn. Baby smille-Kid, trojkomb., barva červená, černá, antracit,
málo použ., záruka do 3/07, zdarma
pláštěnku a síť proti hmyzu, 3.000
Kč. Tel.: 605 412 234.
•• nenáročné těhulce podzimní komplet kalhoty + vesta, tm. šedá barva, v.
162 cm, 200 Kč, samostatná vesta sv.
šedá střih A, 50 Kč. Tel.: 606 401 755.
•• těhot. manšestrové kalhoty vel.
L, 600 Kč; těhot. bílou halenku, 200
Kč; vaničku, 100 Kč; dřev. ohrádku
s novou matrací + potah, cena 300 Kč.
Tel.: 737 478 798.

Zvířata

koupím
•• štěně NO, barva rex, bez PP, pouze
psa, nabídněte. Tel.: 604 303 267.
prodám
•• štěňata šarpej bez PP, bílé, černé a
zlaté barvy, odběr září, 6.000 Kč. Tel.:
774 874 038.
•• loňský samec páva modrého, 1.200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• ručně dokrmeného papouška patagonského, krotký, zvyklý na děti,
napodobuje zvuky a řeč, 3.500 Kč.
Tel.: 604 303 267.
•• šimlu nar. 5.3.06, očkov., odčerv.,
pastev. chovaná, odběr ihned, 22.000
Kč, sleva možná. Tel.: 777 877 631.
•• pejska mopse, odběr ihned, rychlé
jednání sleva. Tel.: 736 614 190.
•• sele 22-25 kg, pěkné, registrov.; králíky na chov 150 Kč/ks; prase 180 kg, 30
Kč/kg. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• štěňata labradorů bez PP, očkov.,
odčerv., smetanová, černá. Odběr září,
cena dohodou. Tel.: 723 671 565.
•• štěňata fenky zl. retrívra bez PP,
očkov., odčerv., odběr od 24.9.06,
2.500 Kč. Tel.: 723 048 329.
•• štěně - matka Bígl, očkov., odčerv.,
stáří 7 týdnů, odběr ihned, 650 Kč.
Tel.: 604 168 989.
•• čínský chocholatý pes, naháč s PP,
3 měs., šedý+bílé osrstění, 8.000 Kč.
Tel.: 608 874 038.
•• prase, různé vel. Tel.: 515 336 646.
•• osmaky degu, 50 Kč/ks. Tel.: 776
037 176.
•• štěňata bíglů bez PP po rod. s PP, trikolor, očkov., odčerv. Tel.:724 033 609.
•• štěňata labradora smetanové bar-

vy, odčerv., očkov., odběr konec září,
2.900 Kč, SMS na tel.: 723 332 973.
•• štěňata labradorů bez PP, očkov.,
odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• štěňata vestíků bez PP, očkov.,
odčerv. Tel.: 607 907 452.
•• štěně, pes NO, otec s PP, barva rex,
matka dlouhosrstá, odběr po 15.9.,
2.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• zadám čistokr. štěňata salaš. psa bez
PP, psi i fenky, standard. zbarvená, očkov., odčerv., 2 vrhy, odběr po 1.10. a
20.10., 4.000 Kč. Tel.:777 877 631.
•• zadám krásná křížená štěňata menšího vzrůstu, barva světlá až tm. béžová, zvyklá venku, vh. i do bytu, odběr
po 20.9., 200 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• prase 180kg, 30 Kč/kg. Tel.: 515
336 058, 737 778 268.
•• sele 22-25 kg, 1.200 Kč, koncem
září. Tel.:515 336 058, 737 778 268.
daruji
•• strakatého kocourka. Tel.: 546
452 838.
•• do dobrých rukou 2 měs. štěňata (fenky), odčerv., očkov., zvyklá na společnost
2 let. dítěte. Tel.:774 559 546.
•• koňský hnůj za odvoz, větší množství, JZD Hrubšice, spěchá. Tel.: 777
877 631.

Služby

•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří, sítě
proti hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová vrata. Pavlík Ivo, Dukovany
221. Tel.: 568 865 321, 602 719 156.
•• I Váš pes může vypadat skvěle!
Salon Taťána - stříhání a kompletní
úprava psů - Taťána Ireinová, Sídliště 323, M. Krumlov. Dále nabízíme drobný prodej chovatelských
potřeb, veterinární kosmetiku Bea
natur, poradenství. Objednávky na
tel.: 723 573 674.
•• Finanční půjčky. Máte dluhy, exekuce, scházejí Vám peníze? Najdeme
řešení! Půjčky dostupné pro všechny
klienty i s minimálním příjmem.
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.
•• Výhodné půjčky, hypotéky, vyplacení dluhu, exekucí. Tel.: 736
756 780.

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoročně nabízíme výběrové včelí medy:
akátový, lipový, lesní, slunečnicový,
řepkový, pohankový a jiné. Rodinné včelařství Bronislav a Eva
Grunovi, Petrovice 46, tel.: 515 320
787, mobil: 721 169 343, e-mail:
b.gruna@seznam.cz.
•• Kdo z okolí D.Kounic, M.Bránic,
N.Bránic dojíždí denně autem na
8.00 hod. do M.Krumlova? Tel.: 608
745 894.
koupím
•• starší elektrický odzrňovač na
hrozny, nabídněte. Tel.: 776 041 153.
•• menší lis na víno. Tel.: 608
745 894.
prodám
•• láhev PB 33 kg, cena dohodou.
Tel.: 602 388 184 po 18 hod.
•• PB láhve 2 ks po 30 kg, plné. Tel.:
737 884 165.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• němý sluha, elektr., 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• magnetický pákový rotoped Eliptical Olpran, rok záruka, skoro nepoužívaný, 2.800 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• starší zachov. dvojmíst. uzavřený kajak, červeno žlutý, 3.200 Kč; akordeon
pro začátečníka, barva perleť, 32 basů,
1.600 Kč; 2 ks starších děts. otočných
židlí, 150 Kč/obě; nový zavírač dveří
(Brano), 300 Kč; porcelán. umyvadlo,
bledě modré, 150 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• orig. mince vydané k MS v kopané
Německo, 200 Kč. Tel.: 605 064 740.

•• histor. litin. kamna na koks se slídovým okénkem. Tel.: 720 444 245.
•• bohatě zdobený prsten s rubínem,
cena dohodou. Tel.: 606 809 746.
•• šroťák na zrno a jetel, 3.000 Kč.
Tel.: 723 302 161.
•• plast. nádoby 200 l, lis na hrozny
hydraulický. Tel.: 515 323 172.
•• funkční kufříkový šicí stroj Veritas,
300 Kč. Tel.: 608 880 089.
•• kamenový šrotovník výkon 400kg/
hod., jen 1.000 Kč. Tel.: 728 063 180.
•• lis na víno na 50 kg a další pomůcky, cena dohodou. Tel.: 775 751 102.
•• malý lis na víno, 1.000 Kč; nový řepák bez motoru s nerez talířem, 1.000
Kč. Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• kalové čerpadlo na 2 kolech + požární hadice na čerpání septiku, 2.000
Kč. Tel.: 724 690 907.
•• skleněné demižony 5,10,15,20,25
l. Tel.: 724 690 907.
•• kutilskou víceúčel. kot. pilu VOP
35 + přísluš. VOP 35 H tov. výr. Pila
prům. kot. 350,1,5kw, hoblovka 2
nože š. 200. Tel.: 724 690 907.
•• víceúčel. menší cirkulárku; menší
jeviš. svářečku. Tel.: 728 316 236, večer.

Seznámení

•• Nezadaný 49/182 rozvedený nekuřák s bydlením, bez auta, hledá nekuřačku kolem 45 let, věřím, že najdu.
Tel.: 720 444 245.
•• 31-ti letá svobodná maminka 2 dětí
hledá muže do života, který ví, co
chce. Od 30-35 let. Tel.: 724 756 359.
•• Pokud máte ráda přírodu, chybí
vám něha, láska, porozumění, pokuste
se pomoci náhodě. 34/172 fin. nezávislý nekuřák, všestranných zájmů.
Tel.: 723 086 476.
•• Jsem 182/65/90, fin. zajištěný a
hledám pohlednou ženu ženských
tvarů, ke které bych se mohl přistěhovat a umí vařit. Tel.: 737 884 165.
•• Stále hledám a nenacházím dívku,
ženu, která by chtěla trávit příjemné
intimní dopolední schůzky s pohledným 38 letým mužem, těším se na
tebe. Tel.: 776 617 372.
•• Rozvedená se školákem by chtěla
najít hodného, volného a obyčejného
partnera. Hledáme nekuřáka, abstinenta 37-47/180 cm. Jen SMS na tel.:
732 542 768.
•• Jsem 28/187/95 romantik s nohama na zemi. Hledám kamarádku,
přítelkyni na toulky přírodou atd. Rád
trempuji. Tel.: 724 843 105, Karel.
•• 35/185 sympatický, manuálně zručný
muž hledá k seznámení sympatickou
hodnou ženu nebo maminku s dítětem.
Ozvi se na telefon: 604 153 607.

Zaměstnání

•• Jsem část. ID a hledám brigádu i
stálý prac. poměr na 6-8 hod. Tel.:
605 134 292.
•• Soukromá jezdecká stáj Hrubšice
přijme 2-3 nové členy, děti nebo chlapce od 12 let se zájmem o koně a všechno kolem nich. Tel.: 777 877 631.
•• Hledám dlouhodobou brigádu, nejlépe úklid call centrum, noční práce
2-3x týdně apod. ŘP sk.B, obch. zkušenosti, jsem na MD, nejlépe okolí
D.Kounic. Tel.: 721 408 388.
•• Absolventka SOŠ obch. akademie
hledá zaměstnání, znalost NJ, st. zk.
psaní na klávesnici, znalost PC. Tel.:
776 064 064.
•• 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.
•• Přijmu brigádníka na pomocné
práce ihned. Tel.: 603 822 930.
•• Pohlídám celodenně u sebe v RD na
venkově 1-2 děti. Klidné, zdravé a příjemné prostředí 10 km od M.K, zkušenosti, vstřícnost i k jiným národnostem.
Tel: 515 338 127, 604 904 302.
•• Hledám brigádu (uklízení, hlídání,
výpomoc, roznáška atd.) jsem studentka. Tel.: 776 037 176.
•• Hledám práci na 4-6 hod. mimo so.
a ne., mám část. ID a fin. potíže, nabídněte. SMS na tel.: 607 983 251.
•• Chcete si přivydělat? Zlepšit svoji
finanční situaci? Záleží jen na Vás,
jestli zavoláte. Tel.: 605 720 362.

Výzva

•• ztratila se sova (výr velký), za informace vedoucí k nalezení odměna!
Tel.: 515 323 279, 728 346 439.
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Cestovní vozy v Brně

První zářijový víkend se na Masarykově okruhu v Brně konal sedmý
závod Mistrovství světa cestovních vozů /WTCC/. Dvě samostatně
bodované jízdy byly vypsány na deset okruhů. Nejlepší pozici na
startu první jízdy zaujal Tarquini /Seat/ před Müllerem a Zanardim
/oba BMW/. V těchto závodech nebývá nouze o dramatické okamžiky a strkanice, na což hned v úvodním kole doplatil Tarqiuini, který
skončil mimo trať. Jediný domácí zástupce Jan Vonka musel odstoupit
pro poruchu svého BMW v pátém kole. Vítězství si v této jízdě vybojoval Jorg Müller před Zanardim a Yvanem Müllerem /Seat/. Výkon
Alexe Zanardiho byl excelentní, protože tento Ital má po těžké havárii
ve formulovém voze amputovány obě nohy a jeho vůz je upraven na
ruční ovládání. Na start druhé jízdy se jezdci na prvních osmi místech
z předchozího závodu řadí v opačném pořadí. Tím se na pole position
postavil Robert Huff /Chevrolet/. Tento jezdec nenašel v druhé jízdě
přemožitele a projel cílem jako první. Loňský mistr světa Andy Priaulx
/BMW/ skončil na druhém místě. Třetí místo držel ještě při nájezdu do
posledního kola Zanardi, ale bodyček Yvana Müllera ho poslal mimo
dráhu a tak si Müller zopakoval bronzovou pozici z úvodní jízdy. Jan
Vonka dokončil závod na 21. pozici.
V závodech F3000 International Masters si v Brně velmi dobře vedl
Jan Charouz, který v sobotním klání skončil na druhém místě a v neděli
dokázal ze sedmé pozice na startu vybojovat vítězství. Těmito výkony
se probojoval do čela průběžného pořadí šampionátu. Seriál BMW 1
Challenge jel v Brně dva závody. Vítězství v prvním závodě získal
Michal Matějovský před Jaroslavem Honzíkem. Třetí skončil Armand
Fumal. Odpolední závod vyhrál Milan Kusý. Druhé a třetí místo si
zopakovali Honzík a Fumal. /Ctibor Adam/

Foto: Květoslav Adam

Modřický Jan Vonka při WTCC v Brně

Dukovanské okruhy

/Dukovany/ Cyklistický oddíl TJ Spartak Třebíč uspořádal již 12.
ročník závodu Dukovanské okruhy, který se jel pod věžemi Jaderné
elektrárny Dukovany. Závod se skládal ze závodu s hromadným startem
a časovky. Připraveny byly kategorie i okruhy pro všechny věkové skupiny od mladších žáků až po veterány. Jelo se na dvou okruzích, menší
pro žákovské kategorie byl dlouhý 7,5 km a větší měl délku 21,5 km.

Republikový turnaj žactva

Ve dnech 29.-31. července se na tenisových dvorcích TJ Moravský
Krumlov uskutečnil republikový turnaj mladšího žactva ve dvouhře
a ve čtyřhře jednotlivců. Hráči z celého Jihomoravského kraje a kraje
Vysočina předváděli velmi slušné výkony, za které byli semifinalisté
a finalisté po zásluze odměněni. Vítězem dvouhry se stal Václav
Kubíček z Brna, který ve finále porazil tišnovského Jana Melichara.
Úspěchem pro domácí barvy skončila čtyřhra, ve které na pěkné třetí
místo dosáhl místní odchovanec Krištof Džubera. Sportovní klání se
uskutečnilo díky podpoře společnosti Pekárna Ivanka, s.r.o., jejichž
majitelům Výbor tenisového oddílu touto cestou děkuje.
Ve dnech 19-21. srpna se odehrál turnaj staršího žactva ve dvouhře
a ve čtyřhře jednotlivců. Turnaj proběhl pod patronátem místní organizace ČSSD, která přispěla krásnými cenami a jeho účastníci si pochvalovali velmi přátelskou tenisovou atmosféru. Vítězem dvouhry se
stala brněnská Eva Konečná, která ve finále porazila Annu Hrubanovou
z Prahy. Ve čtyřhře zaznamenala úspěch místní Andrea Stejskalová,
která společně Dominikou Stejskalovou z Třebíče obsadila druhé místo.
Nad jejich síly byla pouze dvojice Konečná-Suchánková. /Výbor TO/

Fotbalisté FC Moravský Krumlov
se střídavými výsledky
„Dnešní závod se jako pokaždé konal za velmi pěkného počasí. Nevíme, kdo nám tam nahoře fandí, ale za těch dvanáct ročníků nám jen
jednou pršelo. Trochu nás mrzí menší účast v žákovských kategoriích.
Jinak se soutěžilo v kategoriích mladší žáci, starší žáci, mladší dorost,
starší dorost, muži do 40 let, muži nad 40 let, veteráni. Jako specialita je
třetím rokem starostovské kolečko,“ uvedl ředitel závodu Miroslav Čaněk.
„Za dvanáct let, co je tento závod, mezi amaterskými cyklisty vidíme stále zvyšující se účast a závodníci jezdí ze stále větší dálky. Tento
závod byl zařazen i do pohárových soutěží o pohár generálního ředitele
ČEZ. ČEZ v letošním roce věnoval nemalé prostředky právě do rozvoje
cykloturistyky v okolí jaderné elektrárny a to směrem i do Jihomoravského kraje. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se zvýšený zájem
o cyklistiku projevil také v podpoře jaderné energetiky,“ sdělila Kristýna Vyhlídková z oddělení komunikace EDU.
„Já jsem dnes přišel na tento závod, abych si zazávodil se svými
kolegy, Jezdím každoročně pro potěšení. Mě se tato akce líbí, ale je
pravda, že raději jezdím v přírodě na horském kole a protože ho mám
i dnes, tak tu jsem z důvodu dobré
zábavy a sportu,“ sdělil ke své
účasti starosta Horních Kounic
Petr Karbaš.
V kategorii mladších žáků zvítězil Pavel Smejkal, mezi staršími
žáky vyhrála Dana Doležalová,
mladší dorost Michal Ševčík, starší dorost Daniel Klein, muži do
40 let Zdeněk Machač, muži nad
40 do 50 let Josef Mareček, muži
veteráni nad 50 let Zdeněk Joch,
ženy Jarmila Machačová. /mask/

3. kolo KP: SK Olympia Ráječko – FC Moravský Krumlov 1:3 (0:2)
Branky: Zelníček 2, Vybíral
Naši hráči si po celé utkání udržovali mírnou převahu a dokázali se prosadit
i v koncovce. Zaskvěl se autor dvou gólů Lukáš Zelníček. Zvláště ten druhý
z více než 35 metrů byl ukázkový. Domácí snižovali až v poslední minutě.
4. kolo KP: FC Moravský Krumlov – FC Slovan Rosice 0:4 (0:1)
V domácím utkání se našim hráčům vůbec nedařilo a hosté náš celek jasně
přehráli. Krumlovští hráči si vytvořili jen několik šancí, které nedokázali
proměnit. Zkušenější hosté šli do vedení z pok. kopu a ve druhém poločase
chytrou hrou na brejky svůj náskok zvyšovali. Zápas sledovalo 300 diváků.
Další výsledky našich mužstev:
Dorost starší-divize: Mor. Krumlov - Bystrc 0:4
Břeclav - Mor.Krumlov 5:0
Dorost mladší-divize: Mor. Krumlov - Bystrc 2:2 góly: Adamík, Svoboda
Břeclav - Mor.Krumlov 0:2 góly: Jedlička, Čech

6. kolo KP: neděle 17. září v 16.00 hod. – stadion Na střelnici
FC Moravský Krumlov – 1. FC VMG Kyjov
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník Zrcadlo
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