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Silnice smrti se opravuje
/Miroslav/ Silnici I/53 Pohořelice - Znojmo, která je pro velký 

počet tragických dopravních nehod lemována pomníčky, se přezdívá 
silnice smrti. V současné době se začalo s opravou úseků, které jsou 
v nejhorším stavu. „Letos je plánovaná pouze provizorní souvislá 
oprava dvou úseků, která se právě provádí a to Mackovice-Kašenec
a Kašenec-Suchohrdly u Miroslavi. Finanční prostředky, které jsou
určeny na tuto opravu, jsou z prostředků údržby,“ sdělil Karel Dvorský, 
provozní náměstek Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správy Brno. Fré-
zování povrchu vozovky a následné pokládání nového povrchu má za 
následek svedení projíždějících automobilů do jednoho jízdního pruhu, 
ve kterém je provoz řízen střídavě. To má za následek vytváření front 
stojících automobilů. „Co se týká celkové rekonstrukce této silnice, tak 
letos by měla být zahájena první investiční akce - obchvat Lechovic. 
Celková rekonstrukce zbývajících úseků silnice je rozdělena do čtyř 
investičních akcí, které jsou ve fázi schvalování, takže to je ještě běh
na dlouhou trať,“ doplnil Karel Dvorský.                                    /mask/

Do voleb jde více subjektů
/Region/ Volby do zastupitelstev měst a obcí, které se uskuteční 

v pátek 20. října a v sobotu 21. října se nezadržitelně blíží. Jednotliví 
kandidáti se již ucházejí o přízeň voličů. Proto jsme udělali malou son-
du, abychom zjistili, která politická uskupení do voleb jdou.

Tak například zastupitelstvo v Moravském Krumlově má 21 členů 
a o křesla se ucházejí tyto volební strany: KDU-ČSL, ODS, ČSSD, 
KSČM a dále uskupení Nezávislí - sdružení nezávislých kandidátů, 
Sdružení nezávislých kandidátů - konečně něco pro občana a Šance pro 
Moravský Krumlov. Registračnímu úřadu při městském úřadu Miroslav 
podaly pro volby do zastupitelstva města kandidátní listiny tyto voleb-
ní strany: Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická 
strana a Sdružení nezávislých kandidátů „Pro přítomnost a budoucnost 
Miroslavi“. Zastupitelstvo města má 15 členů. V Oslavanech kan-
didují do 21 členného zastupitelstva Česká strana národně sociální 
(ČSNS), „Sdružení nestraníků“ (SN), Občanská demokratická strana, 
Komunistická strana Čech a Moravy, Křesťanská a demokratická unie 
- Československá strana lidová; Česká strana sociálně demokratická. 
V Ivančicích byly zaregistrovány kandidátní listiny těchto volebních 
stran a uskupení: Nezávislé Ivančice - sdružení nezávislých kandidátů,
KSČM, Strana zelených, Nezávislí městu, občanům, kultuře, sportu
a mládeži, KDU - ČSL, ČSSD, SNK - Evropští demokraté, ODS, Cesta 
k rozvoji a prosperitě (sdružení nezávislých kandidátů). Zastupitelstvo 
v Ivančicích bude mít 15 členů.

Z tohoto výčtu vyplývá, že se ve větší míře než v minulých komu-
nálních volbách kromě tradičních stran hodlají více prosadit různá  ne-
závislá sdružení. V jednom námi sledovaném případě opustila od kan-
didatury politická strana, která sice v minulosti úspěšně kandidovala, 
ale zřejmě tentokrát nenašla dostatek vhodných kandidátů. Příkladem 
oblíbenosti kandidovat za občanské sdružení mohou být Miroslavské 
Knínice. Tam se v minulých volbách ucházela o přízeň voličů dvě ob-
čanská sdružení, v letošním volebním roce to jsou již čtyři, ale žádná 
politická strana. Kdo bude úspěšný, ukáží až říjnové volby.       /mask/

/Moravský Krumlov/
Na zastupitelstvu v Moravském 

Krumlově se diskutovalo o další 
budoucnosti zámku v souvislosti 
s jeho možným prodejem.

„Proběhla zpráva, že na inter-
netu Incheba Praha se prodává 
zámek v Moravském Krumlově 
za 45 milionů. Tato záležitost mě 
nejenom překvapila, ale úplně 
šokovala. Okamžitě jsem volal
do realitní kanceláře a zaměstnan-
kyně mě tuto informaci potvrdila.  
Tuto záležitost k nim podával 
ředitel Incheby Praha Jaroslav 
Čepek. Já jsem okamžitě volal 
řediteli do Prahy. Ten momen-
tálně neměl čas a přislíbil, že se 
mě ozve. Neozval se mi do dneš-
ního dne. Cítil jsem povinnost 
za město zjistit více informací 
o situaci kolem zámku, tak jsem 
volal hlavě nejvyšší, generální-
mu řediteli Alexandru Rozinovi 
do Bratislavy. Sjednali jsme si 
schůzku a já jsem za ním odjel. 
Pan ředitel se mě věnoval více jak 
hodinu. Když jsem mu oznámil 
tento stav a dokladoval jsem ho 
výpisem z internetu, že je zámek 
na prodej, tak ředitel byl šoko-
vaný. Řekl mě doslova, že nemá 
důvod mě nevěřit a že o tom nic 
neví. Vzal telefon a okamžitě 
volal do Prahy řediteli Čepkovi. 
Když se mu dovolal, tak se zeptal 
na prodej zámku, že se objevil na 
internetu a hned mu nařídil, aby 
prodej byl okamžitě zastaven
a nabídka stažena,“ informoval o 
situaci starosta města Moravský 
Krumlov Bartoloměj Pitlach. 

„Incheba Praha má dva jedna-
tele. Jedním je Alexander Rozin 
a druhým Jaroslav Čepek. V ob-
chodním rejstříku je napsáno, 
že jménem společnosti navenek 
jednají a podepisují jednatelé 
společně. Takže je podle mně 

absolutně vyloučeno, aby dal pan 
Jaroslav Čepek k prodeji zámek
a Alexander Rozin o tom nevěděl. 
Realitní kancelář mi prodej potvr-
dila, tak bych chtěl vědět, jak to 
vlastně se zámkem je. Po mnoha 
letech se prodal za 15 milionů, 
protože je údajně jinak neprodej-
ný a obratem ruky se prodává za 
45 milionů. Takto vzniká kolotoč 
s neprodejným zámkem, který 
začne znova,“ uvedl zastupitel 
Jaroslav Mokrý.

„V současné chvíli se naše 
společnost nebude k uvedenému 
kroku vyjadřovat. Pokud se toto 
stanovisko změní, určitě vás bu-
deme informovat,“ uvedla tisko-
vá mluvčí Incheby Praha Ivona 
Prokešová.

„Ředitel mě požádal, abych 
se postaral o záležitost s bránou. 
Jedná se o to, že jsme tuto firmu 
vyzvali, aby se opravila vstupní 
brána do zámku. Na havarijní 
stav poukazovali i sami návštěv-
níci. Fakt je, že je nebezpečná, 
v hrozném stavu a nepůsobí dů-
stojně. Proto mě ředitel požádal, 
a já si to vzal za svůj úkol, že 
bránu necháme opravit s tím, že 
Incheba to zaplatí. V současné 
době jednáme s Odborným uči-

lištěm v Moravském Krumlově, 
které se již před pár lety nabídlo, 
že umělečtí kováři tuto bránu 
zhotoví. To nás velice potěšilo
a i pro Inchebu to bude levnější, 
než kdyby zakázku zadali firmě.

Tato záležitost je v jednání 
s vedením školy. Brána bude 
zhotovena s tím, že se zároveň 
zbourá stará socialistická vrátnice 
a vchodová branka se zazdí. Cho-
dit se poté bude hlavní opravenou 
bránou. I pilíře u brány budou sta-
vební firmou spraveny, aby vstup 
vypadal dobře. Já bych si velice 

přál, aby tyto práce byly udělány 
ještě do konce tohoto roku. 

Ředitel Incheby mne ujistil, že 
mu není stav zámku lhostejný, 
proto ta oprava brány. Po 20. září 
mě ředitel oznámí další postup 
se zámkem,“ doplnil Bartoloměj 
Pitlach.

„Připravujeme rozpočet, jedná-
me s památkáři i projektantkou. 
Až budou vyřízeny všechny tyto 
administrativní záležitosti, umě-
lečtí kováři se pustí do práce,“ 
sdělil ředitel odborné školy a uči-
liště Jiří Psota.                  /mask/

Je zámek opět na prodej ?

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

Kosmonaut v Krumlově
/Moravský Krumlov/ V sobotu přijel na krátkou neoficiální ná-

vštěvu Moravského Krumlova vojenský pilot, první československý 
kosmonaut a v současnosti europoslanec Vladimír Remek. Po přijetí 
na radnici starostou města Bartolomějem Pitlachem a zastupitelem 
Miroslavem Vlašínem si prohlédl město a poté zavítal do zámecké 
expozice, kde je vystavena Muchova Slovanská epopej. „Moravský 
Krumlov je hezké město na hezkém místě, už jsem tu byl vícekrát, 
ale až dnes jsem měl šanci poprvé se podívat na Muchovu Slovanskou 
epopej. Je ale škoda, že se tak nestalo dříve. Jak jsem předpokládal, je 
to impozantní dílo a kdybych to měl říci z mého pohledu laika, tak je 
to vynikající práce. Pohled na toto dílo mě znovu nutí zamýšlet se nad 
historií a slovanskou budoucností,“ uvedl na závěr své návštěvy Mo-
ravského Krumlova Vladimír Remek.

S Vladimírem Remkem jsme pro některé z následujících vydání
Zrcadla připravili rozhovor.                                                         /mask/

Foto: archiv redakce                                           Ředitel Incheby Alexandr Rozin a starosta Bartoloměj Pitlach



/Miroslav/ Navštívili jsme ate-
liér akademického sochaře Pavla 
Krbálka v Miroslavi. Tématem 
rozhovoru byla současná podoba 
nového miroslavského náměstí. 
Pavel Krbálek stál u zrodu ob-
novy náměstí a spolupracoval 
s radnicí na podobě nové tváře 
tohoto náměstí.

Jak se Vám líbí současné mi-
roslavské náměstí? „Já se distan-
cuji od současné podoby náměstí, 
počínaje tvarem a členěním dle 
zvyklostí sídlištních řešení. Tak, 
jak jsem si náměstí představoval, 
je například viditelné v Brně na 
nové úpravě náměstí Svobody. 
Prostor musí být všeúčelný pro 
všechny možnosti. Jsem rád, že 
Miroslav má po 50 letech opět 
náměstí a těm, kterým se líbí ho 
nechci pohanit. Dnešní koncepty 
veřejných ploch jsou osvobozeny 
od obrubníků a krásný příklad 
právě realizuje Brno. Zkušenosti 
s tímto řešením jsou z celé Ev-
ropy. To osvobozuje výraz měst-
ského obrazu, který již nestačí 
pokrýt nároky na parkování a 
bezpečnostní opatření. Například 
obrubníková regulace, horizon-
tální a vertikální značení výrazně 
mění podoby městských interiérů. 

Nároky na parkování už přesahují 
všechny únosné možnosti. Po-
malované země tak zasahují do 
výrazu městského obrazu a tím 
ztrácí svůj identický projev. Jsou 
města, která žijí z toho, že jsou 
krásná. Taková Praha má velký 
přínos z turistů na svých uprave-
ných náměstích. Uvědomme si, že 
náměstí není parkoviště, náměstí 
má být dáno lidem, aby si na něm 
realizovali svoje představy, svůj 
život, svoje dění a ve spojitosti 
s radnicí má tvořit srdce města.“

Mistře, co konkrétně Vám vadí? 
„Lituji, že mě nebylo dopřáno 
více ovlivnit, respektive navrh-
nout tvář náměstí mého rodného 
města. Jsem 60 let v této profesi 
mezinárodně činný a uznávaný.“
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J. Vávry 2
(40 m od KB)

Ivančice
tel.: 731 222 369

SLEVY 20 - 50%

KOPAČEK LOTTO, NIKE, ADIDAS, ...

KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ NIKE, FILA, ...

PODZIMNÍCH BUND HANNAH, LOAP, HUSKY, ... 

SPORTSPORTM

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

Bližší informace na adrese:
Padochovská 1, 664 12  Oslavany

tel.: 546 418 107
e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANY

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
  (třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

AFORD PLAST, s.r.o.
výrobce šestikomorových
plastových oken
Dále dodáváme sítě proti
hmyzu, veškeré žaluzie
a parapety.

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

výrobce šestikomorových

Tel.: 602 719 156, 568 865 321 

PODZIMNÍ SLEVA 40%

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

přijme
řidiče autobusů

pro střediska Moravský Krumlov a Ivančice
Přihlášky na adrese: TREDOS spol. s r.o.

Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

tel.: 568 844 845, 546 451 712

MRS - MO Moravský Krumlov nabízí všem zájemcům 

LOV PSTRUHŮ
v M. Krumlově na rybníku Vrabčí hájek

každou středu, sobotu a neděli

Doba lovu: 7.00-18.00 hod.
Cena denní povolenky: 150,- Kč. Prodej 
povolenek na hrázi rybníka. Lovící si smí 
ponechat 3 ks pstruha. Informace na tel.:

731 491 208, nebo kosicekjan@seznam.cz

/Moravský Krumlov/ Zastu-
pitelé v Moravském Krumlově 
dali zelenou projektu azylového 
bydlení pro matky v tísni v Domě 
s pečovatelskou službou. Prosto-
ry jsou připraveny a a nic nebrání 
tomu, aby mohla být tato sociální 
služba využívána.

„Zřídili jsme ubytování pro 
matky s dětmi v tísni. Já jsem 
velice rád, že tu taková záležitost 
vznikla. Těmto matkám s dětmi  
je nutno pomoci. Je pravdou, že 
by bylo potřeba více prostoru, 
ale zatím je to u nás taková první 
vlaštovka. Do budoucna by se 

mohly najít větší prostory, kde 
by se toto zařízení mohlo provo-
zovat. Například v Polánce máme 
prázdnou školku, ale i jiné pro-
story, kde by se po rekonstrukci 
daly provozovat, kdyby byl větší 
zájem. Tuto aktivitu jedině vítám 
a jsem rád, že tento podnět vyšel 
z radnice. Záležitost je jak po 
technické tak i administrativní 
stránce vyřízena,“ uvedl starosta 
města Bartoloměj Pitlach.

„K záměru se využil neobsazený
byt původně určený k trvalému 
bydlení. Místnosti jsou vybaveny 
nábytkem, elektrickými spotře-
biči, lůžkovinami, nádobím a 
dalším potřebným kuchyňským 
vybavením.„Probíhá u nás akce 
komunitního plánování sociál-
ních služeb. To znamená, že zá-
leží na občanech, o jaké sociální 
služby budou mít zájem. Právě 
azylové bydlení pro matky v tís-
ni je jednou z takových služeb, 
která na Moravskokrumlovsku 

chyběla. Proto bylo rozhodnuto 
zavést tuto službu. K dispozici 
je nevyužívaný byt v DPS, který 
bude pro dvě matky s dětmi, cel-
kově to je 7 osob. Rozloha bytu je 
97 m². Byt je komfortně zařízený, 
každá z žen bude mít svůj pokoj, 
některé prostory budou společné 
jako kuchyně, obývací pokoj, 
koupelna. Zájemkyně o toto byd-
lení budou vybírány přes odbor 
sociálních věcí městského úřadu. 
Jde vlastně o přechodné bydlení, 
které bude maximálně půl roku
a je to taková šance pro ženu, 
která se ocitla v nesnázích, aby si 
během této doby našla náhradní 
bydlení a vyřešila své osobní prob-
lémy. Počítáme i s okamžitou 
pomocí například v případě do-
mácího násilí nebo u konfl iktů při 
rozvodech. V Domě s pečovatel-
skou službou je nepřetržitá služ-
ba, která je toto schopna zajistit,“ 
uvedla ředitelka DPS Moravský 
Krumlov Irena Kočí.         /mask/

Azylové bydlení pro matky v tísniSplašky tečou Benátkami
/Dolní Kounice/ Nehezký obrázek se naskytne turistovi, který na-

vštíví v jinak pěkných Dolních Kounicích část města zvanou Benátky, 
jenž je výpadovkou směrem na obec Hlína. Po snad původně žulovými 
kostkami dlážděné vozovce tečou jejím středem splašky. To se rázem 
dostanete z 20. století do středověku, kdy všechno končilo na ulici. „Si-
tuace na ulicích Benátky a Karlovská je samozřejmě jednou s priorit-
ních záležitostí, která se bude řešit současně s realizací projektu výstav-
by kanalizace a ČOV v Dolních Kounicích, která by měla být zahájena 
v letošním roce. Veškerá splašková voda bude svedena do kanalizace 
a odváděna do nově vybudované ČOV,“ sdělil místostarosta Dolních 
Kounic Martin Frei. Podle jeho slov ohledně povrchu vozovky na ulici 
Karlovská už proběhlo několik jednání s SUS Brno, která je majitelem 
komunikace. Ta přislíbila provedení generální rekonstrukce vozovky 
ihned po vybudování kanalizace. V ulici Benátky budou provedeny 
patřičné úpravy povrchu, ale také až po dokončení výstavby kanali-
zace. Bude ovšem nutné zachovat přirozenou vodoteč, která v případě 
přívalových dešťů odvádí vodu ze svahů nad Benátkami.              /jak/

Zametací stroj Ivančicím 
/Ivančice/ Díky penězům z Nadace ČEZ a Energoregionu 2020, 

mají Ivančice zařízení, které má ofi ciální název Zametací stroj BRU 
150 italské provenience. Zařízení je umístěno na vozidle Multicar
a přispěje ke zvýšení čistoty v Ivančicích. Cena tohoto zametacího 
stroje je téměř 120 tisíc a částka, která prostřednictvím Energoregionu, 
jako přerozdělovatele peněz z Nadace ČEZ byla městu poskytnuta je 
95.563 Kč. „Energoregion 2020 zpracovává projekty a společnými 
programy se zaměřuje na to, jak nejlépe využít peněz z Nadace ČEZ, 
které jsou pro obce v okolí Jaderné elektrárny Dukovany každoročně 
uvolňovány. Hranice poskytovaná Energoregionem 2020 jako přeroz-
dělovatelem v tomto případě pro program Malá úklidová mechanizace 
činí do 100 tisíc. Na rozdělení byla poskytnuta částka 2,8 milionu, což 
lze rozdělit pouze do třiceti obcí,“ sdělil místostarosta Ivančic Jaroslav 
Pospíchal a člen předsednictva Energoregionu 2020. Zaměstnanci měs-
ta budou toto zařízení využívat s přídavnou nádrží na vodu umístěnou 
na korbě vozidla, čím značně sníží namáhání na přední osu, což by se 
mělo pozitivně promítnout v jeho zvýšené životnosti a v neposlední 
řadě do snížení ceny zařízení a tím i spoluúčasti při dotaci. „V minu-
lých letech se nám díky Energoregionu 2020 a schopnosti participovat 
na dotačních titulech podařilo zužitkovat nadační peníze pro hudební 
nástroje do školy Brněnka, Duhové hřiště pro školu na Růžové, dět-
ské hřiště v Hrubšicích a nyní zmíněná Malá úklidová mechanizace,“ 
doplnil Jaroslav Pospíchal. Jak dále dodal, Energoregion 2020, který 
sdružuje k dnešnímu dni 113 ze 141 obcí z dvacetikilometrového pás-
ma vnějšího havarijního plánu pro JE stále obtížněji hledá společné 
projekty, kterými by bylo možno saturovat požadavky obcí.          /jak/

Je nové miroslavské náměstí trendem současnosti?

NOVĚ OTEVŘENA kancelář
v Moravském Krumlově,

nám. T.G.M. 40, Knížecí dům - 1. p.

Jedno z nejlevnějších pojištění na trhu !
Zvýhodněné povinné ručení

a havarijní pojištění vozidel !!
Příklad:

automobil od 1001 do 1350 ccm:  1.808 Kč/rok
automobil starší 10 let: 1.617 Kč/rok

automobil o 1351 do 1850 ccm: 3.128 Kč/rok
automobil starší 10 let: 2.797 Kč/rok

automobil od 1851 do 2500 ccm: 5.061 Kč/rok
automobil starší 10 let: 4.525 Kč/rok

Při výpočtu je předpokládán bezeškodný
průběh • možno sjednat ve třech variantách

limitů pojistného plnění

VOLEJTE: 603 282 510 - Šálková Ivana
604 215 793 - Ryšavá Michaela

Připojte se!
Jen povinné ručení s Generali

Vám zajistí k autu
PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZDARMA

KRONTORÁDOVÁ JAROSLAVA
tel.: 603 532 242

POVINNÉ RUČENÍ OD 1.512,- Kč / ročně

akce platí do 31.12.2006

PODZIMNÍ
SUPER SLEVY

text a foto: mask

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

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

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, BRIKETY, KOKS

/Moravský Krumlov/ GE 
Money Bank v pondělí 11. září 
slavnostně zahájila provoz své-
ho obchodní místa, které prošlo 
výraznou modernizací. Otevření 
nových prostor se zúčastnil 
starosta Moravského Krumlova
Bartoloměj Pitlach, ředitel 
Střední odborné školy obchodní 
ing. Jiří Psota, ředitel Základní 
školy Ivančická Mgr. Bořivoj 
Ziegler, zaměstnanci pobočky
a vedení banky.

Po úvodních slovech a pře-
střižení pásky předala vedoucí 
obchodního místa Blanka Ma-
toušková řediteli Zieglerovi sym-
bolický šek v hodnotě 20 tisíc 
korun na projekt ZŠ Ivančická, 
který byl vybrán ze tří projektů
na základě výběrového řízení 
vyhlášeného bankou.

„Chtěl bych GE Money Bank 
velmi poděkovat. Peníze budou 
použity na zakoupení školních 

pomůcek pro speciální třídu pro 
zdravotně postižené, kterou jsme 
na naší škole otevřeli,“ uvedl Bo-
řivoj Ziegler při převzetí šeku.   

„Jsme velmi rádi, že se vše tak 
rychle povedlo. Naše pobočka 
získala novou tvář a doufáme, 
že se bude našim klientům líbit. 
Myslím si, že nový interiér a uspo-
řádání obchodních místa navodí 
pohodovou, takřka domácí atmo-
sféru našim klientům, kteří se zde 
budou cítit příjemně. Banka se 
opět přiblížila svým klientům i 
v kontextu ke zvýšenému zájmu 
především o výhodné hypotéky 
a půjčky. Novinkou je jedineč-
ný - HypoExpres. Modernizace 
obchodního místa v Moravském 
Krumlově vnímám jako velmi 
úspěšný a důležitý krok GE Mo-
ney Bank ke spokojenosti našich 
stávajících i budoucích klientů,“ 
řekla vedoucí obchodního místa 
Blanka Matoušková.         /mape/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Když paměť selhává ...

Ivančický starosta MUDr. V. Adam vydal minulý týden ofi ciální prohlášení 
města „Recyklační linka: o ničem není rozhodnuto“ (www.ivancice.cz), v němž 
konstatuje, že po městě byla rozšířena dezinformace o hrozbě umístění mobilní 
recyklační linky na Karlově (k.ú. Ivančice - Němčice). Jelikož jsme údajné „dez-
informace“ po městě šířili my - autoři petice proti umístění linky na Karlově, 
dovoluji si připomenout některá fakta. Pro všechny ty, kteří neznají. I pro ty, kteří 
nechtějí pamatovat. 

Vedení města se osvíceně nerozhodlo „začít pracovat na rekultivaci Karlova“, 
jak hezky píše pan starosta, nýbrž naopak: v roce 2003 nechalo - i přes veřejné 
protesty některých občanů a komise pro životní prostředí - na černou skládku 
vyvézt suť z demolovaných trosek známého „domu hrůzy“ na starém sídlišti. 
Z následného šetření České inspekce životního prostředí 14. 7. 2003 vyplynula 
povinnost „splnit nápravné opatření ve smyslu urychleného vypracování projektu 
rekultivace zmiňované lokality.“ (přesná citace dopisu Ing. P. Rabušice z ČIŽP).  

Pozoruhodné je, že jednatel fi rmy Stapo Morava veřejně prohlásil, že fi rma 
byla městem oslovena. Každopádně již 16. 8. 2004 píše místostarosta Ivančic 
dopis jednateli fi rmy, že RM 14. 9. 2004 (sic!, snad se jedná o překlep) dala 
„předběžný souhlas pro umístění stacionárního zařízení recyklace suti v pozemku 
Karlov“ (přesná citace dopisu). Firma pochopitelně zahájila potřebné kroky k re-
alizaci svého podnikatelského záměru. Ve dnech 12.10.-1.11. 2004 byl na úřední 
desce vyvěšen záměr pronajmout část pozemků města fi rmě Stapo Morava „za 
účelem zřízení recyklačního místa“ od 1. 10. 2005 na dobu určitou 10 let. Kdo si 
toho všimnul a spojil si, co se tu chystá, když RM nevysvětlila řádně o co jde a 
zastupitelstvo nikdy nemělo možnost se k věci vyjádřit, protože linka na Karlově 
nebyla nikdy v programu jednání? Smlouva byla schválena radou města dne 9. 
11. 2004. Firma postupně získávala potřebná schválení a souhlasy (jsou jich desít-
ky), přikoupila část pozemku od soukromých vlastníků, dokonce požádala město
o vykoupení pronajatých pozemků (což by muselo schválit ZM). 

Dne 30. 1. 2006 Mgr. Hanuš Bula dopisem oznámil fi rmě, že RM dne 24. 1. 
2006 schválila „souhlas s podnikatelským záměrem v lokalitě Karlov /...vyslovuje 
souhlas s uskutečněním prací na těchto pozemcích.../. Firma pak 13. 6. 2006 po-
dala ve věci Karlova (s konkrétní specifi kací území) Oznámení dle zákona č. 100/
2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí na Odbor životního prostředí 
KÚ JmK. Toto oznámení mělo být veřejně přístupné (jako východisko pro podání 
námitek osob, které se cítí dotčeny na svých právech a zájmech), ovšem veřejné 
bylo jen na úrovni kraje. V Ivančicích se o tomto důležitém dokumentu „nevědě-
lo“, takže někteří občané, kteří se přišli informovat na OŽP MěÚ, byli uklidněni, 
že „o nic nejde“. Leč, šlo. Oznámení dle zákona ... se stalo (fakticky v tichosti) 
platným dokumentem, neboť OŽP KÚ JmK již záměr neposuzoval, jelikož nikdo 
nic nenamítal. A posuzovat již ani nebude. Jsme přesvědčeni, že vedení města 
nikdy o řádnou rekultivaci prostoru neusilovalo a chtělo se „chytračinou“ své 
povinnosti zbavit. Na úkor kvality životního prostředí a našeho života.

Byli jsme panem starostou obviněni, že z Karlova „vytloukáme předvolební 
kapitál“. Ovšem, my jsme si tento problém ani nevymysleli, ani nevybrali termín 
územního řízení, do kterého jsme se někteří - jako občané - přihlásili, abychom 
zde hájili své zájmy. A zatímco my jsme požadovali zastavení řízení, pan starosta 
pouze přerušení (dle zákona až na 12 měsíců). Jde jim jenom o čas? 

Petici proti zřízení linky podepsalo několik stovek občanů, především z Alexo-
vic, Němčic, ale nejen z těchto částí, které by nejvíc trpěly provozem (prach, hluk, 
dopravní zátěž). Cítíme především spoluzodpovědnost za kvalitu života v našem 
městě - jde přeci o nás a naše rodiny. Žel, přestali jsme věřit současnému vedení 
Ivančic, poněvadž jedinou pravdivou informací v jejich prohlášení je nadpis, kte-
rý praví, že o ničem není rozhodnuto. V této chvíli opravdu není a to jenom díky 
aktivitě občanů, kteří se postavili v poslední chvíli proti praktikám „o nás – bez 
nás“. Všem, kteří se jakoukoliv mírou angažovanosti k nám připojili, za to děku-
jeme. Doufáme, že 2.10. 2006 bude proto Karlov zařazen na program zasedání 
zastupitelstva.                                  Mgr. Libor Vodička Ph.D., Helena Potůčková

Pozn. autorů: Kopie zmiňovaných dokumentů jsou k dispozici v redakci.

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz

... s námi hravě postavíte i pyramidu

Nemusíte dál hledat !
Sledujte naši letákovou nabídku, právě vychází
Vyjímáme:
Polystyren fasádní 5 cm (česká výroba!)     69,00 Kč/m2

Ytong 5 cm        19,90 Kč/ks
Ytong 37,5 cm      119,00 Kč/ks
Refl exol 12 kg - asfaltohliníkový nátěr na střechy 999,00 Kč
Guttanit - vlnitá střešní krytina 200x106 cm  275,00 Kč

Při nákupu nad 7.000,- Kč tričko s krátkým rukávem zdarma.
Akce je platná ve dnech 27. 10. - 7. 11. 2006 nebo do vyprodání zásob.

GE Money Bank v Moravském Krumlově v novém kabátě

foto: mape

/Ivančice/ V současné době 
začala příprava realizace společ-
ného investičního záměru a to 
developerského projektu pro část 
území města Ivančice - lokality 
Brněnka. Jde o výstavbu rodin-
ných a bytových domů na ploše 
o celkové výměře zhruba 30 
tisíc metrů čtverečních. Projekt 
spočívá v komplexním vybudování 
inženýrských sítí a komunikací.

Řešená lokalita Brněnka se 
nachází v severní části města 
v mírně svažitém terénu, převáž-
ně mimo zastavěné území města 
Ivančic. Její hranice jsou na 
západní straně vymezeny silnicí 
do Brna. Vzhledem k tomu, že je 
vstupním územím do města prá-
vě ve směru od Brna, jedná se o 
atraktivní, pohledově exponova-
né místo a je předpoklad, že bude 

obchodně velmi zajímavé. 
Na vstupním jednání soukromé 

fi rmy s vedením radnice města 
Ivančice, kde byl záměr poprvé 
představen, byla tomuto pro-
jektu vyslovena plná podpora. 
Bylo zpracováno několik variant 
technického řešení vybudování 
inženýrských sítí a komunikací 
a z nich byla vybrána ta, která se 
jevila jako optimální. Citlivým 
přístupem projektanta byla re-
spektována členitost terénu.

Po složitém vyjednávání na 
jednotlivých orgánech státní sprá-
vy byla vytvořena konečná verze 
záměru a ta předložena společně 
s žádostí o vydání územního 
rozhodnutí odboru regionálního
rozvoje Městského úřadu Ivan-
čice. Po vydání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení 

nastoupily do lokality stavební 
stroje. V současné době probíhá 
skrývka kulturních vrstev půdy, 
které jsou ukládány na deponii 
v rámci staveniště. Jedná se o 
kvalitní zeminu, která bude na 
závěr stavby využita pro čisté 

terénní úpravy, především pak 
pro výsadbu zeleně. Na skrývku 
ornice plynule navazují další sta-
vební práce. Po vybudování inže-
nýrských sítí a komunikací budou
připravené stavební parcely k dis-
pozici stavebníkům.              /jak/

Na Brněnce se čile buduje

Podpora cestovního ruchu
/Moravský Krumlov/ Ve spolupráci se zástupci skupiny ČEZ

byl zpracován návrh pro realizaci projektu podporujícího cestovní 
ruch. „Město Moravský Krumlov již několik roků usiluje o vybave-
ní města městským mobiliářem a teď se to postupně daří realizovat 
právě za spolupráce a zafi nancování Skupinou ČEZ. Poslední týdny 
funkčního období jsou tak naplněny náročností spojenou s realizací. 
Projekt s názvem „S námi se neztratíte“ je uskutečňován na základě 
schválené smlouvy mezi skupinou ČEZ a městem Moravský Krumlov. 
Elektrárna se chce podílet na podpoře cestovního ruchu ve městech
a mikroregionech. Finanční podpora je směrována do vybavení města 
informačními systémy, městským mobiliářem, značením a vybavením 
cyklistických tras. Město Moravský Krumlov na základě projektu 
získalo cizojazyčného zvukového průvodce, který bude umístěn v pa-
mátkové zóně města. Turistická odpočívadla budou stát v atraktivních 
lokalitách města, proběhne výměna šesti autobusových zastávek, při-
budou směrové tabule a propagační materiály,“ uvedla místostarostka 
Moravského Krumlova Marie Valachová. Jak dále dodala. „Chtěla 
bych jménem města Moravský Krumlov poděkovat generálnímu part-
nerovi akce Skupině ČEZ za mimořádnou pozornost, kterou našemu 
městu v tomto roce věnoval na podporu kultury a rozvoje cestovního 
ruchu,“ ocenila Marie Valachová.                                                /mask/

SLEVOVÉ AKCE:

TONDACH 18.9-13.10.
engoba zdarma

na vybrané tašky až 25%

BRAMAC - 15%
na základní tašku



4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

B&T METAL
spol. s r.o.

bývalá kasárna Neslovice  •  Knížecí les ev. č. 01  •  664 91  Ivančice
tel./fax: 546 413 335  •  mobil: 605 216 039  •  e-mail: info@btmetal.cz

Obchodní zastoupení fi rmy

PRODEJ: •  zámkové dlažby  •  obrubníky  •  bednící dílce
    •  plastová okna  •  a další stavební prvky

více na www.btmetal.cz

IČKO
6 cm

ZTRACENÉ
BEDNĚNÍ
šířka 20 cm

155 Kč/m2
bez DPH

29 Kč/ks
bez DPH

AKCE

AKCE

Hyundai Trajet 2,0i 7 míst
r.v. 2001, cena 215.000 Kč    
cena bez DPH, klima, 2x airbag, 
ABS, rádio, el. okna, posil., tažné,
centrál dálk., tón. skla, el. zrc.

Hyundai Coupé 2,0 i TIBURON 
r.v. 2005, cena 379.000 Kč    
klima, ABS, el. přední okna, po-
sil., alu kola, centrál dálk., tón.
skla, otáčk., el. zrc., venk. tepl.

Ford AEROSTAR XL 3,0i
r.v. 1989, cena 19.000 Kč    
MPV, 7 míst, tmavě červená me-
talíza, obsah 2 986 ccm, 108 kW, 
benzín, posil., tažné, otáčkoměr     

Ford Mondeo COMBI 2,0 TDCI
r.v. 2001, cena 219.000 Kč    
klima, 8x airbag, ABS, posil., stř. 
nosič, tažné, centrál dálk., tón. 
skla, otáčkoměr, el. zrcátka 

Ford Mondeo COMBI 1,8 16 V
r.v. 1997, cena 85.000 Kč    
klima, 2x airbag, ABS, centrál, 
el. okna, posil., el. seřid. a vyhř. 
sed., vyhř. přední sklo, el. zrc.  

Ford Ka 1,3i
r.v. 1997, cena 45.000 Kč    
NEFUNKČNÍ SERVO, klima, 2x 
airbag, ABS, rádio, centrál, el. 
okna, alu kola, otáčkoměr 

Ford Galaxy 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 219.000 Kč    
nové rozvody + oleje + brzdy. 5 sed.,
klima, 2x airbag, ABS, alarm, posil.,
střešní nosič, centrál dálkový  

Ford Fiesta 1,1i
r.v. 1993, cena 29.900 Kč    
hatchback, 3 dv., 5 míst, tmavě 
modrá, obsah 1 119 ccm, 37 kW, 
benzín, + 4 zimní pneu, rádio  

Peugeot 206 i
r.v. 1999, cena 125.000 Kč    
2x airbag, orig. autorádio, el. 
okna, střešní šíbr el., posil., alu 
kola, centrál dálkový, otáčkoměr

Opel Astra COMBI 1,7 TD
r.v. 1994, cena 42.000 Kč    
MOTOR PO GO. SPZ v depozitu.
prasklé čelní okno a poškozený 
PP světlomet., posil., tažné, centrál

Opel Astra 1,7 TD
r.v. 2000, cena 169.000 Kč    
klima, airbag řidiče, ABS, imobil.,
el. okna, posil., centrál dálk., tón.
skla, otáčk., vyhř. el. zrcátka

Nissan 100 NX 1,6 16V
r.v. 1992, cena 38.000 Kč    
stav dobrý, nehavarované, cen-
trální zamykání, el. přední okna, 
posilovač řízení, otáčkoměr 

Mitsubishi Galant 2,0 TD
r.v. 1995, cena 69.000 Kč    
2x airbag, rádio, centrální zamy-
kání, el. okna, otáčkoměr, el. zrc.

Mercedes-Benz C 30 CDI AMG 
r.v. 2003, cena 690.000 Kč    
aut. klima a přev., 8x airbag, xeno-
ny, ESP, ASR, EDS, ABS,  kůže,
CD, multif. volant, plná el. výbava

Mercedes-Benz SL 320 HARDTOP
r.v. 1996, cena 399.000 Kč    
aut. klima a přev., 2x airbag, ASR,
ABS, kůže, CD, alarm, el. př. okna,
alu kola, centrál dálk., tempomat 

Mazda 626 1,8i
r.v. 2001, cena 149.000 Kč    
klima, rádio, centrální zamykání, 
el. okna, posilovač řízení, otáč-
koměr, el. zrcátka   

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 299.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ASR, ABS, CD,
el. okna, posil., stř. nosič, centrál
dálk., tón. skla, otáčk., vyhř. zrc 

Škoda Octavia 1,8 20V
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
aut. klima a přev., 4x airbag, ABS,
kůže, el. okna, střešní šíbr el.,
posil., poč., alu kola, tempomat

Škoda Fabia 1,2 HTP - nový vůz
r.v. 2006, cena 229.000 Kč    
plná záruka, airbag řidiče, centrál,
imobilizér, posilovač řízení, tóno-
vaná skla, otáčkoměr, mlhovky

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2006, cena 230.000 Kč
tach. 2 700 km, 2x airbag, ABS, 
centrál, imobil., el. okna, posil., 
tón. skla, otáčkoměr, mlhovky

Seat Cordoba VARIO 1,9 SDI 
r.v. 1999, cena 109.000 Kč    
4x airbag, originál autorádio, imo-
bilizér, el. okna, posil.   

Renault Twingo
r.v. 1994, cena 39.000 Kč    
benzín, stav velmi dobrý, kou-
peno v D, 1. majitel, nehavaro-
vané, servisní knížka     

Renault Espace 2,2 DCi
r.v. 2003, cena 425.000 Kč
aut. klima, 8x airbag, xenony, ESP,
ASR, EDS, ABS, CD, kůže, centrál,
alarm, poč., alu kola, max. el. výbava

Peugeot 306 1,6i
r.v. 1996, cena 65.000 Kč    
airbag řidiče, orig. rádio, el. okna,
střešní šíbr el., posil., alu kola, 
centrál dálk., otáčk., el. zrcátka

ZIMNÍ KOLA VW PASSAT 15“
cena 7.000 Kč    
rozměr 5x112x15 + POKLICE 
ORIGINÁL     

VW LT 35 2,5 TDI
r.v. 2000, cena 185.000 Kč    
cena bez DPH, airbag řidiče, 
rádio, posilovač řízení, tažné 
zařízení, zámek řadící páky  

Suzuki Grand Vitara 2,0 TD
r.v. 1999, cena 245.000 Kč
2x airbag, centrál, el. okna, 
posil., 4x4, stř. nosič, tažné, tón. 
skla, otáčkoměr, el. zrcátka

VW Passat 1,9 TDI 96 kW
r.v. 2001, cena 279.000 Kč    
aut. klima, 4x airbag, xenony, 
ESP, ABS, el. okna, počítač, 
centrál dálk., vyhř. zrcátka

VW Passat 1,6 SR TRENDLINE 
r.v. 1997, cena 135.000 Kč    
4x airbag, ABS, centrál, imobil.,
el. přední okna, posil., pohon 4x4,
alu kola, vyhř. zrc., mlhovky 

VW Golf 1,4 16V klima
r.v. 1999, cena 169.000 Kč
klima, 4x airbag, ABS, CD, 
centrál, el. okna, posil., alu kola,
tón. skla, vyhř. el. zrc., mlhovky

VW Caravelle 2,5 TDI 151 PS 
r.v. 1999, cena 319.000 Kč    
aut. klima, sat. nav., 2x airbag, 
ABS, CD, posil., alu kola, tažné
centrál, temp., ostř. světel, mlhovky     

Škoda Superb 2,0 TDI
r.v. 2006, cena 675.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, xenony, 
ESP, ASR, EDS, ABS, počítač, 
alu kola, centrál dálk., mlhovky

Fiat Multipla 1,9 JTD
r.v. 1999 , cena 145.000 Kč    
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna, střeš. šíbr el., posil., alu kola,
indikátor parkování, mlhovky  

Audi A6 AVANT 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 299.000 Kč    
aut. klima a přev. 4x airbag, ASR,
ABS, alarm, el. okna, počítač, alu 
kola, tažné, centrál dálk., temp

Audi A4 AVANT 1,9 TDI QUATTRO
r.v. 2003, cena 450.000 Kč    
perfekt. stav, aut. klimatizace, 6x
airbag, ABS, počítač, pohon 4x4, 
alu kola, centrál dálk., tón. skla

Audi A3 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 299.000 Kč    
aut. klima, 2 x airbag, xenony, 
ABS, alarm, el. okna, posil., alu  
kola, tažné, centrál dálk. el. zrc.

Ivančice
AUTOBAZAR

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

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

www.avautobazar.cz
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING
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Zeptali jsme se: Mgr. Davida Šeicha, poslance ODS za JM kraj

Řekněte nám něco o sobě. 
Čemu se věnujete? 

V současné době jsou usta-
novovány orgány Poslanecké sně-
movny. V minulém období jsem
pracoval v Zahraničním výboru
PSP ČR, byl jsem jeho místo-
předsedou, a věnoval se zejména 
problematice schopnosti ČR čer-
pání fi nančních prostředků ze 
zdrojů EU.

Jak ve své práci hodláte pod-
porovat zájmy regionu?

Chci pomoci přivést do našeho 
regionu co nejvíce fi nančních 
zdrojů z EU. V příštích letech, 
kdy budeme moci čerpat desítky 
miliard Kč. Ročně připravit živo-
taschopné a konkurenceschopné 
projekty v oblasti infrastruktury, 
cestovního ruchu, rozvoje prů-
myslu, vědy ale i venkova. Chci 
proto pomoci žadatelům při pří-
pravě těchto projektů i při jejich 
realizaci. Zdroje Evropské unie 
představují unikátní příležitost 
pro rozvoj našeho regionu a je 
třeba ji využít!.

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce tíží 
samosprávu a občany a jak by se 
tyto problémy daly řešit? 

Nejpalčivěji dle mého názoru 
na občany, ale i na samosprávu, 
dopadá velká míra byrokracie. 
Občané musejí komplikovaně 
řešit jednoduché úřední záleži-
tosti a samospráva je zavalena 
řadou výkazů, přehledů a hlá-
šení, kterým se věnuje, místo 
rozhodování o věcech jejich 
obcí a měst. Konkrétně jako 
problém vnímám vysokou míru 
nezaměstnanosti v některých ob-
lastech Jihomoravského kraje 
a i jistou infrastrukturální za-
nedbanost (např. dluh v oblasti 
čištění odpadních vod nebo 
komunikací).

Jste pro zavedení školného 
na vysokých školách? Jak vidíte 
situaci ve školství v kraji a na co 
se hodláte v této oblasti zaměřit? 

Domnívám se, že by se studen-
ti vysokých škol měli podílet na 
úhradě nákladů spojených s jejich 
studiem. Vhodná mi připadne i 
forma půjček, které studenti po 
nástupu do zaměstnání splácejí. 
Tyto peníze však musí zůstat na 
školách a sloužit ke zkvalitnění 
výuky. Školství v kraji považuji 
ze velmi kvalitní. 

Chcete přímou volbu prezi-
denta? Jste pro většinový volební 
systém? 

Nejsem nijak zastáncem přímé 
volby prezidenta, ale nebráním 
se jí. Většinový volební systém 
podporuji, přijatelné je pro mě 
posílené prvků většinového sys-
tému v současném poměrném 
systému voleb do Poslanecké 
sněmovny.

Jak vnímáte adopci dětí regis-
trovanými partnery? 

Zákon o registrovaném part-
nerství jsem nepodpořil a nepod-

poruji ani adopci dětí registro-
vanými partnery. Tato otázka je
velmi složitá a odvislá od osob-
ních životní postojů každého z nás.

Co podle Vás přinese úplná 
deregulace nájemného? 

Deregulace již na trhu funguje, 
nejedná se o nic nového. Jsem 
přesvědčen, že deregulace na-
praví některé cenové anomálie na 
trhu z byty, zejména ve větších 
městech. Souhlasím s názory 
majitelů nájemních domů, že 
současná výše nájemného jim 
neumožňuje řádně se o majetek 
starat a zejména dohnat jeho 
zanedbanost z dob totality. 

Jste pro sepsání ústavy EU?
Evropská unie musí fungovat 

dle určitých pravidel. Tato pra-
vidla garantují každému státu - a 
potažmo každému občanu -  míru 
práv. Nevím, jestli Evropská 
ústava je ten správný a jediný 
vhodný dokument, kterým 
tohoto účelu můžeme dosáhnout. 
Rozhodně jsem byl odpůrcem 
Evropské ústavy v její předložené 
podobě.

Ve kterém roce by Česko podle 
Vás mělo přijmout euro? 

ČR musí být na přijetí eura 
připravena a z této skutečnosti 
vytěžit maximum. Můj osobní 
názor je, že vhodným okamžikem 
je rok 2010. Vše je však odvislé 
od nížení schodku veřejných 
fi nancí.

Jak jste spokojen s dopravní 
obslužností?

Domnívám se, že IDS, který
je zaveden ve velké části Jiho-
moravského kraje, je dobrým 
řešením. Chápu stížnosti občanů 
konkrétních obcí, kterým mohlo 
dojít k individuálnímu zhoršení 

spojení, celkový výsledek je
dle mého názoru velmi pozitivní. 
V případě individuální dopravy 
považuji za špatný stav 
dálnice D1, postrádám řešení 
severojižního tahu naším krajem 
(uvažovaná R34) i kapacitní 
vytíženost některých komunikací 
(např. silnice Pohořelice - Znojmo 
nebo silnice Břeclav - Hodonín 
- Veselí nad Moravou). 

Zakázal byste kouření na ve-
řejnosti? 

Jsem nekuřák a tak i mě čas-
to pobyt v zakouřených prosto-
rách vadil. Současný stav mi 
vyhovuje.

Jakou vidíte situaci ve zdra-
votnictví, měli by pacienti platit 
za vystavení receptu, nebo přispí-
vat na svůj pobyt v nemocnici?

Reforma zdravotnictví je jed-
ním z nejdůležitějších kroků nové 
vlády. Věřím v reformu senátora 
Julínka, který určitě jako bývalý 
ředitel ivančické nemocnice čer-
pal podněty i v našem regionu. 
Pacienti se budou muset podílet 
na fi nancování zdravotní péče.

Jaká sazba (sazby) daně z pří-
jmů fyzických osob je podle Vás 
optimální? 

ODS podporuje rovnou daň 
ve výši 15 % a já jsem jejím 
příznivcem.

Jaká základní sazba DPH je 
podle Vás optimální? 

Výše DPH je součástí konceptu 
rovné daně ODS a navrhujeme ji 
ve výši 0 % a 15%.

Jste pro minimální daň u živ-
nostníků? Jak by měla vypadat 
podpora malého a středního 
podnikání, aby živnostníci neru-
šili své živnosti? 

Minimální daň je nesmysl. 

Živnostník si zaslouží za svoji 
aktivitu podporu a uznání. Pomoc 
vidím v odbourání byrokracie a 
nastavení nejrůznějších dotačních 
a rozvojových programů tak, aby 
na ně mohli „dosáhnout“ i drobní 
živnostníci. Např. výhodné půjč-
ky na vybavení dílny při zvýšení 
zaměstnanosti a podobně.

Jaká míra nezaměstnanosti je 
podle Vás v regionu dosažitelná 
v nadcházejících letech? 

Pochopitelně si přeji nezaměst-
nanost co nejnižší. Respektive, 
aby každý, kdo chce a kdo může 
pracovat, práci našel. To je však 
pravděpodobně nerealizovatelné, 
ale potěšila by mě míra neza-
městnanosti kolem 5 %.

Jste pro úplné otevření trhu 
práce pro Bulharsko a Rumun-
sko? 

Pokud budou členy EU, měly 
by pro tyto státy platit stejné 
podmínky jako pro ostatní. Pře-
chodná omezení - tak jak jsou 
aplikována proti ČR v současné 
době - považuji za neúčinná a 
nesmyslná.

Jaká je podle Vás optimální 
věková hranice pro odchod do 
důchodu? 

Ideálně by do důchody měli 
lidé odcházet na základě svého 
svobodného rozhodnutí a nále-
žitě fi nančně zajištěni. Penzijní 
reforma je bezpodmínečně nutná. 
Za asi reálnou považuji věkovou 
hranici 65 let.

Jak vysoký by měl být prů-
měrný důchod v porovnání s 
průměrnou mzdou? 

Přechod do důchodu by neměl 
znamenat významné snížení 
životní úrovně. Toho je možno 
dosáhnout penzijní reformou, za-

vedením více pilířového penzij-
ního systému. Přechod k tomuto 
systému musí být pozvolný, aby 
zajistil i ty ročníky obyvatel, které
se ocitly v „přechodném“ období 
mezi průběžným a fondovým 
systémem.

Podporujete výrobu jaderné 
energie v ČR? Jste pro priva-
tizaci ČEZ a přijetí atomového 
zákona, který je pro region velmi 
významný? 

Ano, podporuji využití a rozvoj 
atomové energie. Považuji ji za 
nejekologičtější zdroj energie a 
zákon v podobném znění pod-
pořím. 

Co zemědělství? Jak hodláte 
pomoci tomuto resortu, který byl 
pro jižní Moravu vždy stěžejní? 

Vláda musí reagovat na potře-
by zemědělců zdokonalením sys-
tému přímých plateb, ale zejména 
vypsáním programů rozvoje ven-
kova. Hodlám pomoci žadatelům 
při přípravě žádosti o příspěvky 
na rozvojové projekty. Jsem při-
praven také reagovat i na aktuální 
legislativní návrhy zemědělců je-
jich zájmových organizací. 

Na to navazuje i ekologie. Co 
lze zlepšit? 

V současné době je nutné do-
končit výstavbu vodohospodářské 
infrastruktury. Zejména kanaliza-
cí a čistíren odpadních vod. Jako 
velké téma na jižní Moravě vidím 
systém protipovodňových úprav 
v jejich celistvosti, včetně vazeb 
na zemědělské využití krajiny
a lesa. V nejbližší době bude na-
příklad nutno přijmout rozhodnutí
o dalším postupu při čištění br-
něnské přehrady.

Děkuji za rozhovor.
Martin Sklenář

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov

tel.: 515 320 718
email:

kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

Mgr. David Šeich

KUCHYŇSKÉ
LINKY

kde nás najdete ?

směr Znojmo

směr 
Rakšice

směr MK centrum

JATKA

Kuchyňské
studio TPZ

Moravský Krumlov
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www.stappa.cz
tel.: 543 217 372

... beton ještě dnes
výrobce transportního betonu
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Držitel certifi kátu ČSN EN ISO 9001:2001

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

OBLAST INVESTOVÁNÍ
od zpracování podnikatelských záměrů,
přes průzkum trhu, zajištění fi nancí
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

Revitalizace výškového domu
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Otevřeli novou cyklostezku
/Oslavany/ Druhá zářijová neděle patřila v Oslavanech turistice 

a to jak pěší tak cyklistické. V tento den proběhl tradiční turistický 
pochod Po hornických stezkách. „Tato pěší trasa k pramenům těžby 
uhlí v Oslavanech měřila 10 kilometrů. Spolu s pochodem proběhla i 
slavnostní událost, jíž bylo otevření nové cyklostezky s názvem Hor-
nická. Cyklisté se tak premiérově projeli po nově vyznačené tématické 
okruhové cyklostezce o délce 25 km a 50 km. Slavnostního přestřižení 
pásky se zúčastnil čestný host a zástupci ČEZ. Hostem nebyl nikdo jiný 
než Josef Zimovčák na kostitřase, na kterém absolvoval etapy Tour de 
France a Giro d´Italia. Po přestřižení pásky vyvedl na trasu peloton 
cyklistů,“ uvedl hlavní organizátor akce a iniciátor cykloprojektů
na oslavansku Miloš Musil, místostarosta Oslavan.

„Dnes probíhá slavnost otvírání Hornické cyklostezky nově ozna-
čené v Oslavanech, která má přispět ke zvýšení turistického ruchu pro 
cyklisty. Ti mají celou řadu stezek se značením, ale chyběl zde komfort 
v podobě informačních tabulí a odpočívadel. To je trochu dražší, než 
jen cedulka se směrovkou. Na druhou stranu cyklisté také ocení, když 
můžou cestou posedět pod stříškou ve stínu nebo se schovat za deště. 
Takže tímto se ty stezky určitě zlepší. V tomto směru bychom chtěli 
region podporovat i nadále. Když turista přijede a po celém dni někde 
povečeří, vyspí se a nakoupí, tak tyto peníze zůstávají zde v regionu
a to my chceme,“ uvedl tiskový mluvčí JE Dukovany Petr Spilka.

ČEZ uvolnil na oslavanské cyklostezky spolu s mikroregionem 
Ivančicko více než 1,5 milionu. Nová cyklostezka je nejen vyznačená 
dopravním a červeným pásovým značením, ale i nezbytným mobiliá-
řem, který představují již zmíněné infotabule a odpočívadla. „Já jsem 
tu dnes spíš jako otvírač cyklostezek, protože tento víkend otvíráme již 
druhou, takže zatím na kole nejezdím, zato jsem přijel s celou rodinou, 
aby mě viděli aspoň o víkendu. Počasí je skvělé i účast poměrně velká. 
Máme nachystanou i naši oranžovou jízdu v dresech JE Dukovany,“ 
doplnil Petr Spilka.

„S podobnými programy jsem se poprvé setkal před několika lety 
v Holandsku, kde jsou značené stezky pro pěší, cyklisty a koně. To 
jsem vůbec nechápal. S uvedením horských kol na trh se vývoj značení 
cyklostezek dostal i k nám. Prostor, který se naskýtá a volnost pohybu, 
to je ta zásadní myšlenka a proto jsem tu dnes s tím, že mi byla proká-
zána čest zde otevřít jednu z cyklostezek. Těch se v současnosti otvírá 
hodně a já mám radost, že tomu tak je. Využívají je lidé pokročilého 
věku i děti. Mohu jen blahopřát lidem, kteří do toho jdou a odvedou 
kus práce, je to o lidech a pro lidi. Jsem rád že jsem mohl být u toho 
a vyjet se svým kolem spolu s ostatními,“ sdělil cyklista na kostitřase 
Josef Zimovčák. „Nejdůležitější je podle mě podpora masovosti ak-
tivního pohybu a ne sedět na tribuně. Tím, že se projedete přírodou
na kole si pročistíte hlavu a nebudete naštvaní z odpoledního zápasu, 
že ti naši zase prohráli,“ dodal Josef Zimovčák.

Všichni účastníci vyjížďky obdrželi mapu cyklostezky s popisem 
trasy, výškovým profi lem, možnostmi stravování, ubytování a s kon-
takty na opravny kol. V cíli dostal každý na památku tričko. Mapka
je doplněna textem o městě Oslavany a fotografi emi z trasy.          /jak/

PRIORITY KDU-ČSL v Moravském Krumlově
pro volební období 2006 – 2010 

Rozvoj města:
 •  dokončení kanalizace v celém městě, včetně
    Polánky a Rokytné
 •  upravit náměstí TGM a opravit komunikace
    na přilehlých ulicích, včetně Zámecké
 •  zřídit při MěÚ institut pro získávání dotací
    fondů EU, státních a krajských institucí, nadací
 •  vybudovat Domov důchodců
    (v bývalém areálu Zvláštní školy Rakšice)
 •  postavit krytý bazén či koupaliště
 •  připravit stavební parcely pro stavbu rod. domů
 •  snížit nezaměstnanost zbudováním průmyslové 
    zóny a podporou místních podnikatelů 
 •  modernizace místního rozhlasu 

Doprava a dopravní obslužnost:
 •  návaznost spojů - lepší propojení jednotlivých 
    částí města, včetně Rokytné a Polánky
 •  odklon kamionové dopravy z Rakšic (stavební 
    úprava viaduktu na Rakšickém nádraží)
 •  úprava a zpevnění pěších stezek (Rakšická
    a Durdická lávka, Lišky, Borovičky)

 •  zvýšení parkovací kapacity na Sídlišti
 •  vyřešení parkování ve městě – náměstí
    a přilehlé ulice (zřízení parkovacích automatů)
 •  ozdravění ovzduší na nám. TGM (zastávky
    autobusů na náměstí pouze k nástupu
    a výstupu cestujících, ne k parkování) 

Sport:
 •  zbudování dětských hřišť v jednotlivých
    spádových oblastech města
 •  podpora trenérů aktivně pracujících
    s dětmi a mládeží
 •  pomoc sdružením a spolkům
    při získávání dotací
 •  pomoc města při zlepšování a údržbě
    sportovního prostředí klubů
 •  zřízení sportovní třídy při ZŠ

Kultura:
 •  podpora, udržování a obnova tradic ve městě
 •  péče o kulturní památky
 •  prohlubování příhraniční spolupráce v oblasti kultury

PROSPERUJÍCÍ MĚSTO  =  SPOKOJENÁ RODINA

/Oslavany/ Nejmodernější do-
pravní hřiště v kraji bylo otevřeno 
a předáno do užívání v Oslava-
nech. Stalo se tak v rámci Osla-
vanských historických slavností.

„Hřiště bylo postaveno za vý-
znamné fi nanční účasti Jihomo-
ravského kraje a je situováno na 
zahradě školního pozemku. Je 
kompletně osazeno dopravními 
značkami, velkou křižovatkou 
řízenou semafory a jeho součástí 
je i železniční přejezd. Jde nám o 
to, aby výuka dopravní výchovy, 
kterou bude realizovat oslavanská 
škola pro žáky základních škol, 
byla co nejlepší a aby žáci získali 
maximální poznatky pohybování 
se na pozemních komunikacích,“ 
uvedl starosta města Vít Aldorf. 

Slavnostní otevření hřiště 
bylo zahájeno za účasti zastu-
pitelů města Oslavany a členů 
zastupitelstva partnerského města 
Schkeuditz, jehož představitelé 
tu byli na návštěvě. Nechyběli 
zástupci Jihomoravského kraje 

v čele s hejtmanem Stanislavem 
Juránkem, poslanec parlamentu 
ČR David Šeich a představitelé 
společnosti Besip, jenž jsou ga-
rantem výuky dopravní výchovy 
na škole. Samozřejmě nechyběli 
rodiče dětí a široká veřejnost, kte-
rá se dostavila v hojném počtu. 

Hosty přivítal ředitel školy 
Ivan Kocáb, který poděkoval 
všem za přístup k vybudování 
hřiště. Poté bylo přikročeno 
k slavnostnímu přestřižení pásky 
mezi semafory, čehož se ujal 
hejtman Stanislav Juránek spolu 
se svým náměstkem Milanem 
Venclíkem. Vzápětí měla škola 
připravenou ukázku, načež děti 
vyjely na hřiště a řídily se doprav-
ními předpisy, stály na červenou
a před železničním přejezdem
a projížděly kruhovým objezdem. 
Po přechodech procházeli přihlí-
žející návštěvníci z řad občanů, 
takže vznikla dokonalá imitace 
skutečného provozu.

„Toto oslavanské hřiště nebude 

samozřejmě sloužit jen pro zá-
kladní školu, v jejíchž osnovách 
už od letošního roku mají děti 
dopravní výchovu. Hřiště bude 
sloužit i pro výuku ostatním ško-
lám, které jsou ve spádové oblasti 
města. Škola v Oslavanech již 
v této době registruje zájem okol-
ních škol o výuku na tomto hřišti 
a to nejenom z regionu Ivančic-
ka, ale i ze vzdálenějších míst 
Jihomoravského kraje. Vedení 
školy se obává, že nebude moci 
uspokojit poptávku, protože hřiš-
tě bude hodně vytíženo. Pro nás 

pozitivní krok udělala dodava-
telská fi rma RK Mont, která dala 
škole sponzorský dar a to deset 
moderních kol, které budou děti 
využívat k výuce. Ta se nebude 
odehrávat jen na hřišti, ale i v 
počítačové učebně s programy 
pro tuto výuku, takže vznikne 
funkční celek. Zajímavostí je to, 
že žáci devátých tříd, kteří budou 
odcházet ze školy a bude-li jim 
více než 15 let, tak si odnesou ři-
dičský průkaz na malý motocykl 
do 50 cm³,“ doplnil starosta Vít 
Aldorf.                                  /jak/

Oslavanští mají nejmodernější dopravní hřiště v kraji

Máme kde žít , ano v krásném 
městě na soutoku tří řek

Obklopují nás řeky, louky, lesy, kde vytvořit obyvatelné 
prostředí chce mnohdy jen opravdu málo. Udržovat při
troše snahy cestičky, pěšiny a cesty, nabídnout pose-
zení a bezpečný prostor k dětským hrám.

Čistota a pravidelná údržba prostředí, ve kterém 
žijeme, je nutností pro vlídnou tvář města. Pro děti,
mladé i odrostlé rodiny, zralé manželské páry i ty, kteří
došli až k podzimu svého života. Příroda a životní 
prostředí k nám prostě patří. Spojit naše obydlí 
s přírodou, naše vydlážděná náměstí a ulice se zelení, 
s řekami, potoky a rybníky. To je trvalý a důležitý úkol!

Bohužel příroda v okolí města je úzce spojena 
(začíná) s politikou. Vše závisí na penězích, na tom, 
kam je vložíme. Do výdobytků rozvoje a expanze? 
Naším postojem je, že prostor komerce, soukromých 
aktivit v oblasti investic, bydlení a výrobních aktivit, 
je prostorem pro soukromý sektor investorů. Město 
ovšem musí zabezpečovat trvalé hodnoty a údržbu 
toho, co tvoří město městem. Čistotu, bezpečí a prostor 
pro odpočinek. 

Kandiduji za NEZÁVISLÉ IVANČICE a jako mladý 
člověk, tak se zatím cítím, podporuji rozvoj. K rozvoji 
patří nejen stavby, ale i příroda a život s ní spojený.

Tímto Vás spoluobčany žádám o důvěru v nad-
cházejících volbách. Ing. Jan Veselý

text a foto: jak
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Úspěch žáků z Ivančické 
Družstvo starších žáků ze Základní školy Ivančická se ve středu 20. 

září zúčastnilo atletického závodu „Pohár města Znojma“ u příležitosti 
slavnostního otevření zrekonstruovaného atletického stadiónu ve  zno-
jemských Husových sadech. Mezi desítkou družstev škol ze znojem-
ského okresu těsně za medailovými pozicemi. V individuálních disci-
plínách nejlepšího úspěchu dosáhl Robert Poláček v hodu kriketovým 
míčkem, kde získal zlatou příčku. Ve vrhu koulí výkonem 10,91 cm mu 
zlatá medaile unikla o devět centimetrů. A díky těmto výkonům si za-
jistil nominaci na mezistátní utkání Znojmo - Nové Zámky - Tatabania 
(Maďarsko). S dalšími úspěchy se mohou pochlubit: Radek Pokorný 
(vrh koulí - 3. místo) a Lukáš Vystrčil (II. běh na 1000 m - 1. místo).
K výraznému úspěchu přispěli i tito žáci: Petra Kratochvílová, Patrik 
Navrátil, Jan Oral, Petr Drápal, Antonín Čech a Richard Nováček.

Krumlovští atleti bodovali
V pondělí 18. září se členka Atletického klubu Radka Marková

z Moravského Krumlova zúčastnila mezinárodních závodů ve skoku 
vysokém HIGH JUMP pořádaném v rámci Evropského týdne atletiky 
na stadióně Bobycentra v Brně. Výkonem 150 cm vyrovnala svůj osob-
ní rekord a v těžké mezinárodní konkurenci obsadila čtvrté místo. Od 
medaile a bronzového stupně ji dělily pouhé čtyři centimetry.

Právě v těchto dnech se další z úspěšných mladých atletů AC Mo-
ravský Krumlov Roman Široký účastní Evropských her dětí v Brně. 
Dvoudenního klání odehrávajícího se na brněnském stadióně Pod 
Palackého vrchem se představí na 1200 dětí z České republiky, Litvy, 
Německa, Chorvatska a dalších evropských států. Velkým úspěchem 
pro Romana byla již samotná nominace na tyto závody. Startoval
ve třech disciplínách, na šedesátimetrové trati doběhl na 17. místě. 
Ve skoku vysokém obsadil sedmé místo.                                     /mape/

Miroslav ovládla chasa
/Miroslav/ Páteční stavění máje a v sobotu předání hodového práva,

po kterém se rozběhne ta pravá veselice. Takový je zhruba scénář za-
čátku tradičních miroslavských hodů. „Stárka mi dělá Tomáš Beneš, 
mládková s mládkem jsou Kateřina Kyselová a Milan Sýkora. Letos 
je nás 27 párů a tentokrát je hodně nových a mladých párů, je to nová 
generace. V pátek jsme společně postavili máju, která má 24 metrů
a přivezena byla z Jezeřan. Máju musel přes noc hlídat stárek se svým 
pomocníkem. Zábava byla pěkná přišlo hodně lidí,“ uvedla stárková 
Jana Kučerová. „Teď čekám na chasu, která si pro mě přijde průvodem, 
pohostím je a poté půjdeme pod máju zavádět a tancovat pro návštěvní-
ky. V neděli půjdeme do kostela na slavnostní hodovou mši, položíme 
věnce na hřbitově, zastavíme se na faru. Pak budeme po městě vyhrá-
vat a zvát na druhé zavádění,“ doplnila Jana Kučerová. „Je to čest být 
stárek, ale je to také náročné a zodpovědné na samotnou organizaci 
hodů, aby proběhly pořádku. Musím říci, že se nám hody vydařily i 
počasí nám přálo,“ zhodnotil stárek Tomáš Beneš. Černou tečku za vy-
dařenými hody ale udělal silný vítr, který v pondělí zlomil vršek máje. 
Naštěstí se nikomu nic nestalo. Zábava tradičně konaná na kácení máje 
se stejně uskuteční, i když musel být zbytek máje z bezpečnostních 
důvodů předčasně pořezán.                                                          /mask/

Neobvyklý nohejbal 
/Hlína/ Velkou pozornost si v Hlíně zasloužil turnaj v nohejbale. 

Nebyl to ale turnaj ledajaký. Sbor dobrovolných hasičů totiž uspořádal 
I. ročník turnaje v nohejbalu družstev s nezvyklými názvy, kterého se 
zúčastnilo 9 týmů. V odpoledním fi nále se za drobného deště střetl 
domácí tým „Moje nervy“ s „Generace“ z Němčiček. Kov nejcennější si 
nakonec odnesli domácí. Třetí místo obsadili rovněž domácí - „1. FC Ne-
kopnem si!“ Celý den se turnaj těšil velkému zájmu četných diváků. /jak/

V krajském přeboru 
porazili krumlovští Kyjov!
6. kolo KP - FC M. Krumlov - 1.FC VMG Kyjov  2:0 (1:0)

Branky MK: D. Kraus, J. Nahodil
 V dalším kole nejvyšší krajské soutěže hostili domácí 
fotbalisté Kyjov, který v minulé sezóně sestoupil z divize.
V dresu hostů se představil i bývalý reprezentant Radek 
Drulák. Utkání mělo od začátku vyrovnaný průběh. Krumlov 
dostal do vedení brilantně zahraným přímým kopem Dan 
Kraus. Hosté se ve druhé půli snažili o vyrovnání, ale jejich 
úsilí defi nitivně utnul po krásné narážečce s Vybíralem střelou 
do šibenice Jan Nahodil. Domácí podali v zápase bojovný 
výkon, za což je diváci odměnili bouřlivým potleskem.

8. kolo KP - čtvrtek 28.9 v 16. hod. - stadion Na střelnici 
FC Moravský Krumlov - SK FC Doubravník

9. kolo KP - neděle 1.10. v 15.30 hod. - stadion Na střelnici
FC Moravský Krumlov –FC Pálava Mikulov

Kulturní programy
25. 9. - 8. 10. 2006 PROGRAM KIN

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 23.9. ve 20.00 ANGEL - A
  ne 24.9.v 18.00 Romantická komedie Francie
• stř 27.9. ve 20.00 16  BLOKŮ
  Akční thriller USA.
• so 30.9. ve 20.00 SCARY  MOVIE  4
  ne 1.10. v 18.00 Hororová komedie USA.
• stř 4.10. ve 20.00 ZA PLOTEM
  Film USA
• so 7.10. ve 20.00 SKY FIGHTERS:
  ne 8.10. v 18.00 AKCE V OBLACÍCH 

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 24.9. ve 20.00 POSEIDON
  Katastrofický film USA
• stř 27.9. ve 20.00 RYCHLE A ZBĚSILE:
  TOKIJSKÁ JÍZDA
  Akční film USA
• čt 28.9. v 17.00 SUPERMAN SE VRACÍ
               ve 20.00 Akční komiks USA
• ne 1.10. v 17.00 AUTA
  Animovaná pohádka USA
• stř 4.10. v 17.00 GARFIELD 2
  Animovaná pohádka USA
• ne 8.10. ve 20.00 SILENT HILL
  Horor USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 23.9. v 19.00 BLAŽENÉ BYTOSTI
  Komedie 
• so 30.9. v 19.00 DOO WOP
  Drama
• ne 1.10. v 19.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
  Film ČR
• so 7.10. v 19.00 SATAN PŘICHÁZÍ
  Film USA
• ne 8.10. v 19.00 ZA PLOTEM
  Film USA

Změna programů vyhrazena.

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

• Školní družina je v provozu od 11.30 do 16.00 hod. Stálý program družiny 
je do 14.30 hod. - je vhodné vyzvedávat děti až po této hodině. Děti je možné 
přihlásit v kanceláři DDM. Družina je zdarma.
• Dům dětí a mládeže: • Pondělí: • 13.30 - 15.00 - VESELÉ MALOVÁNÍ, 
výtvarné techniky, p. Tondlová • 13.45 - 15.00 - FLORBAL, hoši 8. - 9. tř., p. 
Vognar • 15.00 - 16.30 - BASKETBAL, p. Vévodová • 16.00 - 17.00 - AERO-
BIC DÍVKY, základy aerobiku, p. Répalová • 16.00 - 17.00 - BŘIŠNÍ TANCE 
pro děti, Švábenská L. Sedláčková I. • 16.00 - 19.00 - KŮŽE pro děti od 7 tř., 
p. Kocábová • 16.30 - 18.00 - DIVADELNÍ KLUBÁČEK, div. představení, 
pohádky, p. Vévodová, p. Tondlová • 16.30 - 18.00 - VOLEJBAL, Vévoda M.
• 18.00 - 19.00 - AEROBIC, cvičení pro dívky a ženy, p. Pokorná
• 19.00 - 20.00 - AEROBIC, cvičení pro dívky a ženy, p. Répalová. • Úterý: • 
13.00 - 15.00 - NĚMECKÝ JAZYK ML., Pro děti ZŠ, p. Kyseláková • 13.30 
- 15.00 - KERAMIKA začátečníci, pro děti od 1. tř., p. Schwarzová • 13.30 - 
15.00 - FLORBAL, hoši 2. - 5.tř., p. Vévodová • 15.15 - 16.45 - KERAMIKA 
HROU, pro děti od 2. do 4. tř., p. Schwarzová • 13.30 - 14.30 - ORIOŇÁČEK 
začátečníci, první taneční kroky, p. Flekalová • 14.30 - 15.30 -ORIOŇÁČEK 
pokročilí, pro ty, co už s námi tančili, p. Flekalová • 15.00 - 16.30 - FLORBAL, 
hoši od 5.tř., p. Vévodová • 16.00 - 18.00 - FOTBAL ML. ST., p. Darebný, 
p.Staněk • 16.30 - 18.00 - ATLETIKA, sportovní kroužek, p. Vévodová, Břín-
ková T. • 17.00 - 19.00 - TK ORION, taneční klub, p. Sedláčková • Středa: 
•13.30 - 15.00 - ŠIKULA, rukodělné činnosti, p. Schwarzová • 13.30 - 14.30 
- SPORTOVNÍ HRY - pro děti od 1. do 5. tř., p. Vévodová • 14.30 - 16.00 
- FLORBAL (sál DDM), pro děti od 1. do 4.tř., p. Vévodová • 14.30 - 16.00 
- KERAMIKA  HROU, pro děti od 4. do 9. tř.,  p. Kopečková • 15.00 - 16.30 
- VYBÍJENÁ, kolektivní hra, p. Jurka • 16.30 - 18.00 - BASKETBAL,Vévoda 
M. • 16.00 - 18.00 - KERAMIKA DOSPĚLÍ,  p. Schwarzová • 18.00 - 19.00 
- AEROBIC, cvičení pro dívky a ženy,  p. Pokorná • 19.00 - 20.00, AEROBIC, 
cvičení pro dívky a ženy, p. Répalová • Čtvrtek: • 15.00 - 16.30 - DIVADELNÍ 
KLUBÁČEK, div. představení, pohádky, p. Vévodová, p. Tondlová • 15.00 
- 16.30 - MÍČOVÉ HRY, pro děti od 3. tř., p. Flekal • 15.00 - 17.00 - KLUB 
U TŘÍ KOŤÁTEK, pro nejmenší děti, p. Flekalová • 16.30 - 17.30 - CVIČE-
NÍ RODIČŮ A DĚTÍ, pro malé děti a rodiče, p. Schwarzová • 16.00 - 18.00 
- FOTBAL ML. ST., p. Darebný, p.Staněk • 16.30 - 18.00 - ATLETIKA, spor-
tovní kroužek, p. Vévodová, Břínková T. • 18.00 - 20.00 - TK ORION, taneční 
klub, p. Sedláčková • Pátek: • 13.30 - 15.00 - FLORBAL od 5.tř., p. Vévodová 
• 15.00 - 17.00 - SEBEOBRANA, Darebný F. • 19.00 - 20.00 - AEROBIC, cvi-
čení pro dívky a ženy, p. Pokorná • Sobota: • 17.00 - 19.00 - ORION, taneční 
klub, p. Sedláčková • Neděle: • 15.00 -17.00 - LEZENÍ,  Darebný F.

Jednota bratrská v Ivančicích připravila pro nejširší veřejnost 

„MALAJSKOU CESTOMÁNII ANEB
BISKUPOVÉ JEDNOTY BRATRSKÉ 

MEZI LIDOJEDY.“
Zážitky a promítání fotografi í z cesty se sbírkou obětem tsunami.
Beseda se bude konat 24.9. v malém sále kina Réna a začne v 17.00 
hod. Budete moci přispět na pronájem sálu dobrovolným vstupným.

ČSS - SSK Miroslav pořádá dne 28.září 2006
 od 9.00 hodin na střelnici Miroslav-Štěpánov

PODZIMNÍ CENU O PUTOVNÍ POHÁR
SSK MIROSLAV VE STŘELBĚ

v disciplínách mládež od 10 let: 30 ran vleže, libovolná a stan-
dardní malorážka 60 ran v leže a 3x20. Libovolná pistole 60 ran. 
Všechny disciplíny se střílí na 50 m, startovné 50 Kč za disciplínu, 
zajištěny věcné ceny. Za fi nanční podpory MěÚ Miroslav. Srdečně 

zvou pořadatelé. Předběžné přihlášky na tel.: 515 333 339.

VÍTE, JAK UKAZUJE VÁŠ TACHOMETR?
Ve středu dne 27. září 2006 v době od 16.00 - 18.00 hodin na 
Nádražní ulici v Miroslavi změří dopravní policisté tachometry 

automobilů. Srdečně zve všechny řidiče Město Miroslav. 

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 měste-
ček, sklepení Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 23.9. - Svatováclavské trhy, Palackého náměstí Ivančice. Bohatý kulturní 
program, tradiční trhy, prodej burčáku.
• 5.10. - 15.10. - Cesta do Tibetu, výstava obrazů na hrubém hedvábí. Galerie 
Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.

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

• 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.
• říjen - Výstava fotografií - Klub moravských fotografů, - Kresby - Eva 
Toulová, Městský úřad, nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• 23.9. - Noční prohlídka Muchovy Slovanské epopeje, zámek Moravský 
Krumlov, začátek prohlídky: 20.00 hod., ve 21.00 hod. vystoupí na nádvoří 
„plivači ohně“, rezervace vstupenek - IC, tel.: 515 321 064.
• 29.9. v 19.00 hod. - Petr Bende & band, koncert finalisty „SUPERSTAR“, 
vstupné: 200 Kč, kinosál M. Krumlov, předprodej vstupenek na IC od 1. září.
• 30.9. - 3.10. - Zahradnická výstava, galerie Knížecí dům - Moravský Krum-
lov, upřesnění na plakátech.
• 1.10. v 19.00 hod. - Koncert KPH, vystoupí: I. Divišová-Šedová, B. Henzlová,
zámek M.K. - Slovanská epopej.
• 2.10. ve 14.00 hod. - Literární kavárna, městská knihovna M.K., s Evou 
Kopčilovou o Emě Destinnové.
• 3.10.- Den otevřených dveří, Městská knihovna M.K..
• 3.10. v 18.00 hod. - Beseda „Jak fotografovat“ - přednáší Josef Kristián, sál 
MěKS M. Krumlov, Břízová ul.
• 4.10. - Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, pro ZŠ.
• 5.10. v 17.30 hod. - Svět pod Everestem - beseda s cyklotrampem L. Michal-
cem, galerie Knížecí dům, vstupné: 30 Kč.
• 5.10. - Zájezd na Floru Olomouc a do okrasné zahrady HORIZONT, závazné 
přihlášky na MěKS do konce září 2006 na tel.: 515 322 225
• 6.10. v 19.00 hod.- Svět pod Everestem, beseda pro  ZŠ.
• 6.10. v 19.00 hod. - Dovolená s rizikem - Divadelní spolek BEZGEST
• 10.10. v 19.00 hod. - Dovolená s rizikem - DS BEZGEST, repríza 
• 13.10. Dovolená s rizikem - DS BEZGEST, repríza, předprodej vstupenek
v IC: tel. 515 321 064, kinosál M. Krumlov, vstupné: 50 Kč.
• Připravujeme: • 26.10. -  Fantasia flamenca - Zájezd do Třebíče na předsta-
vení, závazné přihlášky na MěKS do 27. září 2006 na tel.: 515 322 225.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• DDM nabízí nové kroužky: • NĚMČINA pro 3. - 5. tř. bude každý pátek 
14.00 - 15.00 hod. • FASHION FEVER klub vizážistek pro děti od 4. tř. - čtvr-
tek 15.30 - 17.00 hod. (o stylu, módě, kosmetice, líčení) • ARANŽOVÁNÍ pro 
děti od 3. tř. - středa 15.00 - 16.00 hod. (členové se budou starat o výzdobu Do-
mečku) • VŠEZNÁLEK - 14.00 - 15.00 hod. (poznávání přírody i historie, hry 
v přírodě, výlety) • ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA - úterý 14.00 - 15.00 hod.  (šperky 
z keramiky, skla, perliček, smaltu, kůže apod.) • Nové kroužky s koňmi: VOL-
TIŽ - začátečníci a JÍZDÁRNA. Více informací dostanete v kanceláři DDM. 
• INTENZIVNÍ KURZ NĚMČINY (30 hod.) pro dospělé: začátečníci - pátek 
16.00 - 17.00 hod., pokročilí - pátek 17.00 - 18.00 hod. • INTENZIVNÍ KURZ 
ANGLIČTINY (30 hod.) pro dospělé: termín bude upřesněn začátkem října. 
Přihlášky na zájmové vzdělávání spolu se zápisným musíte odevzdat nejpozději 
do konce měsíce října!• Cvičení pro dospělé na Domečku: MIX AEROBIC -
od 11. 9. každé pondělí 17.30 - 19.00 hod. a středa 19.00 - 20.30 hod. • TAE BO 
- od 19. 9. každé úterý 17.30 - 18.30 hod. • BŘIŠNÍ TANCE - od 26. 9. každé úte-
rý 18.30 - 20.30 hod. • ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - od 5.10. každý čtvrtek 18.00 
- 19.00 hod. • POWERJÓGA - od 2.11. každý čtvrtek 19.00 - 20.00 hod.
• Diskotéka - 27.9. od 17.00 do 19.00 hod. - První diskotéka v novém školním 
roce, poplatek 20 Kč.
• DDM vyhlašuje fotografickou a výtvarnou soutěž pro MŠ, ZŠ a nižší 
ročníky gymnázia na téma SEMAFOR. Podepsané a označené výkresy
a fotografie odevzdejte na DDM Moravský Krumlov do 3. 11. 2006. Zde budou 
práce posouzeny odbornou porotou a posléze oceněny a vystaveny.
• Klub Poškolák v měsíci září otevřen pondělí až pátek 11.30 - 15.00 hod.
• Kroužky začínají 25. 9. 2006!

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
• 23.9. od 16.00 - 19.00 hod. - Oslava ženy a podzimní rovnodennosti tancem 
s bubny, zpěvem a ohněm v náruči přírody, přírodní amfiteátr na Réně. S sebou: 
pohodlné oblečení na tanec v přírodě, popř. teplejší na večer; dostatek vody; ka-
rimatku; měkké boty, pokud nechcete tančit bosky; vítány jsou hudební nástroje, 
poplatek: 120 Kč. V případě nepříznivého počasí se sejdeme v budově SVČ, 
Komenského 7. Bližší informace: Katka Pokorná, 603 426 286.
• 24.9. od 15.00 - 17.00 hod. - Nabídka a ukázka z činnosti zájmových 
kroužků SVČ a ivančických Junáků, hřiště ZŠ TGM na novém sídlišti.
• 1.10. v 15.00 hod. - Drakiáda - soutěž o nejdelší, nejvyšší let draka, v Ivanči-
cích-Němčicích, louka u K-servisu, poplatek: 20 Kč.
• 8.10. od 14.00 do 17.00 hod. - Nízké lanové aktivity pro odvážné, kteří chtějí 
zdolávat překážky, park Réna, poplatek: 20 Kč.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175,

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.9. - Veřejný pohárový turistický závod JMO KČT v Brně. Přihlášky na 
startu v 9.30 - 10.00 v Brně -Novém Lískovci. Podrobné informace podá Miloš 
Stejskal, tel.: 739 033 769.
• 28.9. - návštěva Tišnova (prohlídka vnitřního města s domácím průvodcem, 
památný strom Tišnova, rozhledna na Klucanině). Odjezd vlakem z Ivančic v 
8.03 (jízdenka Tišnov a zpět), návrat odpoledne. Vede J. Flíček.
• 8.10. - účast na ”Pochodu okolo Pekárny” - trasa 18 km. Odjezd vlakem z Ivan-
čic v 8.03, sraz v 7.50 na “velkém” nádraží v Ivančicích. Vede pí H. Pokorná.

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
• 6.10. v 18.00 hod. - Dámský klub. Tentokrát na téma: Móda. Profesionální 
přednáška o odívání a módních trendech, pravidlech pro osobní a profesní 
image. Poradna On-line. Ukázky kosmetiky a líčení. Módní přehlídka společen-
ských a svatebních šatů. Prodej bižuterie a společenské doplňky. Ochutnávka 
svatebních koláčků. Ve velkém sále Dělnického domu, vstupné 40 Kč.



Od ranného středověku žili 
Židé v mnoha městech Moravy ve 
víceméně uzavřených ghettech. 
Odlišná náboženská menšina to 
neměla ve většinové křesťanské 
společnosti jednoduché. Povolení
pobytu bylo na vůli vrchnosti 
daného panství. V našem regionu 
bylo Židům dovoleno usídlit se 
v Ivančicích, Dolních Kounicích, 
Miroslavi a v Moravském Krum-
lově. Za pár desítek let se původ-
ně malé židovské obce čítající 
několik rodin rozrostly v početné 
židovské komunity, sídlící ve 
vlastních čtvrtích, řídící se vlastní 
samosprávou.

Dnes se vydáme do Moravské-
ho Krumlova, do bývalé Židovské 
ulice, do míst, kde žili Židé po 
dobu šesti staletí. Připomeňme, 
že v jedné z expedic jsme již psa-
li o zdejším židovském hřbitově 
(Zrcadlo č. 20/2004). 

První židovští obchodníci se 
v Moravském Krumlově usadili 
pravděpodobně již brzy po zalo-
žení města. Vznik větší komunity 
a židovské čtvrti lze snad dávat do 
souvislosti s vypovězením Židů 
z královských měst r. 1454. Plně 
se však židovská obec konstituo-
vala teprve v polovině 16. století, 
o čemž svědčí jak přibývající 
písemné zprávy, tak i doba posta-
vení synagogy. Podle písemných 
pramenů zde k roku 1585 žilo již 
26 židovských rodin. 

Ve svých právech byli Židé 
vůči ostatnímu obyvatelstvu 
značně omezeni. Omezení se 
týkala práva pobytu ve městech 
a na venkově, zákazu nabývání 
půdy, znemožnění přístupu do 
škol a úřadů, k řemeslům  apod. 
V důsledku toho se Židé ve starší 
době zabývali především obcho-
dem a půjčováním peněz na úrok. 
I když kořeny antisemitismu (ne-
návisti vůči židům) sahají mno-
hem hlouběji do minulosti, obě 
tyto skutečnosti, samozřejmě i 
odlišnost jazyková, náboženská 
a kulturní, přispěly k značné ne-
oblibě Židů u většiny jak českého 
tak německého obyvatelstva. Pro 
vrchnost však Židé představovali 
vydatný a vítaný zdroj příjmů. 
Mnozí páni nad svými Židy dr-
želi ochranou roku, samozřejmě 
protiváhou byly četné daně a 
poplatky, které jim museli Židé 
odvádět. 

Doba největší prosperity města, 
druhá polovina 16. století, je i ob-
dobím největšího rozkvětu zdejší 
židovské obce. Moravský Krum-
lov se stává reprezentativním 
sídlem rodu pánů z Lipé, centrem 
řemesel a obchodu. Má se zato, že 

po renesanční přestavbě patřil do-
konce mezi nejkrásnější města na 
Moravě. Židům se zde dařilo a ži-
dovská obec se právě v této době 
značně rozrostla. Po Bílé hoře 
přišla zkáza a zmar. Velmi těžce 
město postihla třicetiletá válka. 
Roku 1625 připadlo krumlovské 
panství trvale Lichtenštejnům. 
S příchodem nového majitele se 
radikálně změnil poměr vrchnosti 
ke zdejší židovské komunitě. Za 
Gundakara z Lichtenštejna měli 

být Židé dokonce z Moravského 
Krumlova vypovězeni. 

Nejvíce Židům nepřál císař 
Karel VI., otec Marie Terezie. 
V letech 1725-1728 vydal řadu 
nařízení ještě více omezujících 
židovskou populaci v českých 
zemích. Byly zřízeny oddělené 
židovské osady (ghetta) - židé se 
nesměli usazovat tam, kde předtím 
nesídlili. Do této doby nebylo od-
dělení židovských obyvatel pro-
vedeno takovým přísným způso-
bem. Počet židovského obyva-
telstva byl omezen, v každé obci 
byl určen nepřekročitelný počet 
(numereus clausus). V praxi to 
znamenalo, že jen nejstarší syn 
se mohl právoplatně oženit a pře-
vzít po smrti otce rodinné místo. 
Ostatní synové byli nuceni se 
s rodinami vystěhovat. Konkrét-
ně v Moravském Krumlově byl 
dovolen pobyt 49 rodinám, které 
žily ve 42 domech. 

Zánik židovského ghetta nastal 
v důsledku reforem po roce 1848, 
kdy Židé získali svobodu volné-
ho pohybu. Židovští obchodníci 
přestěhovali své obchody do vý-
hodnější polohy na náměstí a vel-
ká část z nich odešla do větších 
měst za obchodem a průmyslem. 
Do uvolněných levnějších domů 
židovské čtvrti se stěhovala méně 
majetná část především českého 
obyvatelstva. Podle sčítání lidu
v roce 1938 žilo v Krumlově už 
jen 11 židovských rodin, z toho 

pouze tři bydlely v bývalé židov-
ské čtvrti.

Před více než sto lety nám 
velký český vlastenec Antonín 
Ugwitz v „Příbězích města Mo-
ravského Krumlova a sousední 
obce Rokytné“ zcela v duchu 
dobového antisemitismu popsal 
vstup do židovské čtvrti násle-
dovně: 

„Uživše milé procházky při-
jdeme do „židovské ulice“. Děti 
právě jdou ze školy, poutají 

pozornost naši tím cizáckým 
pozdravem „Kystyhant“, ač, jak-
mile ústa otevřely, hned na nich 
bylo pozorovati, že nepocházejí
z lůna Germánie. Divíme se 
výjevu tomu, domnívavše se, že 
v této ulici přebývají jen Židé. 
Než chyba lávky! Podivení naše 
vzrůstá tím více shledavše, že zde 
mimo synagogu a rabinát stojí
i katolický farní kostel. Prazvlášt-
ní! Katolický kostel v židovské 
ulici! Když chrám Páně tento 
stavěn, zajisté nebylo ještě Židů 
v Krumlově, jakmile však tito sem 
se stěhovati počínali s povolením 
vrchnosti, z nedostatku jiných  
prostor stavebních poukázána jim 
místa v tomto pořadí, aby zřídili 
si zde svůj domov. 

Avšak ještě jinou našli jsme 
výjevu toho příčinu. Věděliť 
předkové Krumlovští, že synové 
„vyvoleného národa“ nezůstanou 
na vždycky v nízkých svých chatr-
čích, ale že vyhledávat sobě bu-
dou „paláce“ na náměstí, kdežto 
křesťané zatouží, dlíti na blízku 
chrámu svého. A skutečně tomu 
tak. Jeden za druhým z těchto 
potomků Abrahamových putuje 
ze židovské ulice do zaslíbené 
země, totiž buď na náměstí, kdež 
již 1/3 domů jim náleží, neb do 
jiných ulic, a naopak křesťané 
poznenáhla vyhledávají útočiště 
v ulici židovské.“ 

Ne neprávem se učitel na 
německé škole Antonín Ugwitz 
podivuje nad tím, že v židovské 
ulici stojí katolický kostel. To ne-
bylo příliš obvyklé, ale budeme-li 
sledovat vývoj zástavby města 
Krumlova, najdeme vysvětlení 
této zvláštnosti. 

Většina moravských židov-
ských sídlišť se především z dů-
vodu ochrany nacházela v bez-
prostřední blízkosti sídla vrch-
nosti. Umístění židovské čtvrti 
v severní části městského jádra 
poblíž zámku zcela odpovídá ty-
pické poloze pro moravská ghet-
ta. Nejstarší část židovské čtvrti, 
tzv. Horní židovská ulice (Ober 
Judengasse - dnes Palackého), 
začínala v místě dnešního kina 

a končila u dnešní katolické 
fary. Časem se tato ulice stala 
pro židovské obyvatele příliš 
těsná, podařilo se jim získat 
nová  stavební místa ve Špitální 
ulici (dnes Palackého). Na místě 
hospodářských staveb bývalého 
sídla Německých rytířů (vypu-
zeni roku 1423) byly postaveny 
židovské domky v dnešní Růžové 
ulici. Tak se židovská zástavba 
rozšířila o úsek od farního kostela 
až ke špitálnímu kostelu (zbořen 
1945). Křesťanské kostely se tak 
staly jakoby součástí židovské 
čtvrti (viz plánek). 

Neblaze se na osudech města
podepsala třicetiletá válka. Z před
válečných 33 domů byla zpočát-
ku obydlena necelá polovina, 15 
dřívějších domů v Židovské ulici 
bylo pustých. Dva z nich použila 
vrchnost v roce 1672 ke stavbě 
současné katolické fary. 

Po ničivém požáru v roce 
1690, kdy vyhořelo téměř celé 
město včetně židovské čtvrtě, 
nařídil kníže Maxmilián Židům 
„aby své domy postavili na 
příhodnějším místě a svá spále-
niště k rozšíření Židovské ulice 
postoupili“. Aby se v budoucnu 
zabránilo podobnému neštěstí, 
měla být z nařízení vrchnosti celá 
Židovská ulice od města oddělena 
zdí. Židé se tomuto opatření brá-
nili a podařilo se jim na knížeti 
vymoci povolení, aby byla Židov-
ská ulice oddělena jen branami
a drátem. Aby si křesťané zajistili 
přístup do farního kostela, který 
stál v židovské části, dali uza-

vřít židovskou ulici mezi domy 
č. 79 a č. 80, pak mezi domy 
č. 88 a č. 87 zídkami, do nichž 
byly zasazená dvířka. Vzniklým 
úzkým průchodem prošla pouze 
jedna osoba. Vstupy do židovské 
čtvrti byly uzavřeny po setmění,
o sobotách, nedělích a o svátcích. 

Některé domy měly zvláštní 
účel v životě židovské komuni-
ty: obecní dům byl na dnešním 
č. 73, škola v domě č. 69, jatka 
- masné krámy (Fleischbank), 
stály v zadním traktu domu č. 93. 
Prováděly se zde košer porážky 
dobytka (tzv. šlachty). V přízemí 
mnoha domů byly umístěny pro-
dejní krámky a řemeslnické dílny. 
Např. hostinec stál v domě č. 68, 
pekařství v domě č. 97. 

Ústřední stavbou židovské 
čtvrti byla dnes již neexistující 
synagoga. V místním povědomí 
se pro ni zachoval název „Templ“.
Byla postavena zřejmě v roce 
1547 v Horní židovské ulici upro-
střed zástavby ghetta. Bohužel 
nemáme k dispozici dobový ob-
raz, ani fotografický snímek nebo 
popis. Vyobrazení krumlovské 
synagogy ve Vlastivědě morav-
ské nejspíš v důsledku chyby 
vydavatele obsahuje fotografii 
interiéru synagogy ve Strážnici. 

Krumlovská synagoga byla 
situována na mírném návrší, 
uprostřed starší části ghetta. Šlo
o poměrně vysokou jednopatro-
vou budovu obdélníkového tvaru, 
která stála ve dvorním traktu, 
přístupná z malého náměstíčka. 
Stála volně, jen ze severní strany 
přiléhala štítem k domu č. 62. 
Ženy vcházely do synagogy boč-
ním vchodem. V těsném soused-
ství budovy se nacházela židov-
ská náboženská škola či menší 
místnost studovny. V blízkosti 
synagogy stál též rabinát a dům 
synogogálního sluhy - šamaše. 
Další prostora byla využita jako 
vozovna pohřebního vozu. Před 
synagogou stála studna, která 
byla v roce 1906 zasypána.

Klenby a stěny hlavního sálu 
a pravděpodobně i předsíně zdo-
bila stylová dekorativní výmalba  
s rostlinnými motivy a hebrejský-
mi texty, jak ji známe ze starších 
moravských synagog jako např. 
v Boskovicích, Třebíči, nebo ne-
dalekých Dolních Kounicích. 

Hlavní portál byl vyzdoben 
dvěma hebrejskými citáty z Pís-
ma. Letopočet postavení synago-
gy r. 1547 se dal vyčíst ze dvou 
chronostichů. Žel ani fotografii 
renesančního portálu nemáme, 
abychom tento údaj ověřili. 

Synagoga přestala sloužit  své-
mu  účelu v říjnu 1938. Za války 
byla opuštěná budova využita jako 
sběrna barevných kovů a skla-
diště pracovního nářadí. Vnitřní

zařízení bylo poničeno a rozkra-
deno. Na samém sklonku války 
byla synagoga údajně poničená 
bombardováním. V oficiální zprá-
vě Ústavu státní památkové péče 
se uvádí: „Židovská synagoga
z poloviny 16. století byla zničena 
do základů a neobnovuje se, její 
vzácný portál byl též rozbit a 
jeho trosky s ostatním runem byly 
odklizeny neznámo kam“. Podle 
výpovědí pamětníků nebyla sy-
nagoga natolik poškozená. Podle 
rozhodnutí tehdejších kompetent-
ních úřadů nestála za opravu a 
byla zbourána. Dnes se má za to, 
že toto rozhodnutí bylo ukvapené. 
Přibližně na jejím místě se dnes 
nalézá pozemek mezi domem č. 
69 a řadou garáží. 

V důsledku četných katastrof 
završených vybombardováním 
města se z původní židovské zá-
stavby zachovalo jen velmi málo. 
Výjimkou je mimořádně docho-
vaný dům č. 68 barokního cha-
rakteru s dochovanými valenými 
klenbami s lunetami ve vstupní 
síni v přízemí. V suterénu jedno-
ho soukromého domu je dodnes 
zachována rituální židovská lázeň 
(mikve). Samostatné schodiště ze 
dvora bylo sice zazděno, docho-
val se však bazén s kamennými 

přístupovými schody. Část dnešní 
Palackého ulice, která patří k his-
torickému jádru města, je předmě-
tem plošné památkové ochrany. 

Zájemce o podrobné informace 
k našemu tématu odkazuji na pu-
blikaci „Židovská obec v Morav-
ském Krumlově“ (E. Grunová-J. 
Klenovský, 2004). 

Na závěr se obracíme na vlast-
níky dobových fotografií, pamět-
níky a znalce krumlovské his-
torie. Pokud máte fotografie či 
vzpomínky vztahující se k dané-
mu tématu (např. fotografie domů 
židovské čtvrti, popřípadě syna-
gogy aj.), budeme rádi za jejich 
poskytnutí.

Eva a Bronislav Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Situační plán domů židovské čtvrti - šrafovaně - stojící, tečkovaně - zbořené. Kresba J. Klenovský

Židovská čtvrť v Moravském Krumlově

Předsíň či ženská modlitebna před zbouráním. (1946)

Pohled ze zámecké věže (šipkou je označena střecha synagogy. (1935) 

Židovská ulice v době před I. světovou válkou.
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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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
•• Čištění osobních a nákladních 
vozidel, koberců a čalouněného ná-
bytku. Autolux, Krumlovská 30, 
Ivančice. J. Horka, tel.: 737 713 696
koupím
•• starší vlek za os. auto v dobrém 
stavu, nabídněte. Tel.: 728 319 263.
•• Favorit, Forman do 7.000 Kč 
nebo Felicii do 20.000 Kč. Tel.: 608 
509 176.
•• předválečný motocykl nebo různé 
díly i drobnosti, dobovou moto lite-
raturu, fotografie a reklamní cedule. 
Tel.: 737 974 174.
•• staré nefunkční motory a převo-
dovky z automobilu, přijedu. Tel.:
604 781 270.
prodám
•• Opel Vectra 1,8, 16V, stř. metal., 
r.v. 98, klimatronik, 4x airbag, aluko-
la, prostorová handsfree, 130.000 Kč. 
Tel.: 604 484 923.
•• Ford Ka 1,3i, r.v. 01, vínová, 4x air-
bag, ABS, servo, el. stah. střechy, naj. 31 
tis. km, 113.000 Kč. Tel.: 603 581 155.
•• WV Golf II, 1,6, sport. tlumiče, 
80% pneu zimní, prasklé čelní sklo, 
motor OK, rakouský TP, lze přihlá-
sit nebo na ND, 4.000 Kč. Tel.: 737 
800 602.
•• Honda NXRDO8 Dominátor 650, 
r.v. 96, rychlé jednání sleva. Tel.: 736 
614 190.
•• Renault 21 ATX 2,2i, r.v. 87, 4 dv., 
dobrý tech. stav, 22.000 Kč. Tel.: 605 
803 523.
•• Fiat Regata 100S, nové pneu, 
cena dohodou. Tel.: 515 333 339, 
776 626 586.
•• Ford Ka 1,3i, r.v. 01, vínová barva, 
4x airbag, servo, ABS, el. stahovací 
střecha, naj. 31 tis. km, super stav, 
110.000 Kč, dohoda. Tel.: 603 581 155.
•• WV Golf II, sport. tlumiče a odpru-
žení, prasklé čelní sklo, skoro nové 
zimní pneu, TP rakouský, lze přihlá-
sit, 4.000 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Ford Mondeo 1,8 TD kombi GHIA, 
r.v. 97, bílá, STK 9/08, sada zimních 
kol, naj. 140 tis. km, velmi dobrý tech. 
stav, 99.000 Kč. Tel.: 723 212 550.
•• Š Felicie, r.v. 95, 1,3i, STK 08, cen-
trál, zamykání zpátečky, stř. okno, taž. 
zař., tm. modrá. Tel.: 723 224 165.
•• Š Felicie LXi 1.3  50kw, r.v. 01, naj. 
57 tis. km, 1. majitel, servis. knížka, imo-
bilizér, centr. zamyk., dálka + alarm, taž. 
zař., autorádio, zimní pneu, tón. skla, mlh. 
světla, 115.000 Kč. Tel.: 603 109 881.
•• Š Rapid s TP a SPZ, STK 3/07, lev-
ně, spěchá, dále ND na různé druhy 
motorek, levně. Tel.: 602 575 018.
•• Š Favorit, r.v. 90, STK 05/07, 
dobrý motor, tažné zařízení, cena 
dohodou. Tel.: 739 250 523.
•• Š 120L, r.v. 86, autorádio, potahy, na-
víjecí pásy, tm. oranžová, STK 2 r., 8.000 
Kč, dohoda možná. Tel.: 607 668 014.
•• motocykl Pionýr, pojízdný bez TP, 
2.000 Kč. Tel.: 736 606 833.
•• motocykl 170 ccm, 4-dobý 5-ti 
kvalt, cena dohodou, možno splácet. 
Tel.: 515 333 339, 776 626 586.
•• traktor Zetor 25 kultivák, 20.000 
Kč. Tel.: 774 040 588 po 16 hod.
•• elektromotor na 220 V, otáčky 
min. 2850. Tel.: 724 257 481.
•• pneu 1128, 1 ks, nabídněte. Tel.:
546 423 223, 602 956 046.
•• dvoukolák za traktor 1,5x3 m. Tel.:
731 711 837.
•• na Š Favorit přední světla, přídavná 
dálková světla s maskou, kapotu, ZL 
dveře, z. nárazník, motorky na stěra-
če. Tel.: 608 403 411.
•• na Opel kadet 1.6 d př. kapotu, 4 dve-
ře, skla, popr. vnitř. vybavení, dohoda; 
stř. zahrádku na Š 1203, použ. díly Š 
100, cena dohodou. Tel.:776 300 578.
•• 1 ks letní pneu Firestone 155/80 
R13, nová. Tel.: 607 187 893.
•• 4 ks letní pneu Semperit 175/70 
R14, vzorek 3-4 mm.400 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• ND na Š Forman, r.v. 92, převodov-
ka 2.500 Kč, LPG + TP 6.000 Kč, 4x 
dveře 1.600 Kč, zadní nárazník 500 
Kč, centrál. zamykání 1.500 Kč, 2x 
lampy 5 dveří 600 Kč. Tel.: 515 320 
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• sadu zimních kol na ocel. ráfcích pro 
Š Felicii, 2.200 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• zimní pneu 195/68/15 s plech. 
disky 4-100, jeté sezónu, 7.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 604 796 467.

•• zimní pneu Michaelin Alpin 175/65 
R14 s disky, rozteč 100, vh. na Opel 
astra, Renault, 6.500 Kč, jeté 2 zimy. 
Tel.: 602 719 156.
•• dvoukolovou kárku za malotraktor, 
1.000 Kč. Tel.: 728 760 464.
•• secí stroj 19-ti řádkový se zavla-
čovačem na gum. kolech za traktor, 
levně. Tel.: 546 451 787.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD 3+1 se zahradou a dvorkem 
k nastěhování nebo menším opravám 
v MK, Ivančicích nebo okolí. Tel.: 
774 949 551.
•• RD 3+1 v Ivančicích, bez větších 
potřebných oprav, cena do 1 mil.Kč. 
Tel.: 605 990 692.
•• byt 1+1 v Ivančicích, platba hoto-
vě. Tel.: 721 617 463.
•• byt 2+1 v OV v Ivančicích. Tel.:
724 825 887.
prodám
•• RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od MK), 
velký dvůr, hosp. budovy, rozsáhlá 
zahrada, stodola, 2x vjezd do oploc. 
dvora, studená voda, elektř., topení TP, 
část. podsklepen, možnost přípojky 
plynu. Špatný tech. stav, nutná rekon-
str, 350.000 Kč, rychlé jednání sleva. 
Tel.: 515 322 101, 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.
•• RK Axida nabízí: RD 4+1 řado-
vý se zahrádkou a garáží v Mor. 
Krumlově, cena 2 490 000 Kč. Tel.: 
777 791 609.
•• RK Axida nabízí: RD 6+2 nad-
standardně vybavený, na velkém 
pozemku,  k okamžitému nastěho-
vání v Běhařovicích, cena 1 990 000 
Kč. Tel.: 777 791 609
•• RK Axida nabízí: RD 3+1 Morav-
ské Bránice 20km od Brna, průjezd 
a dvorek, cena 2 150 000 Kč. Tel.: 
777 791 609.
•• RK PROLUX nabízí: pozemek na 
stavbu RD Ivančice, š. 20 m, celkem 
1700 m2, IS v blízkosti; vila v Taví-
kovicích, v patře byt 7+1, v přízemí 
nebyt. prost., dílny, 2 garáže, dvůr, 
celkem 1360 m2, vhodné k podniká-
ní. Info na tel.: 608 654 680.
pronajmu
•• Pronajmu nebytové prostory 
vhodné k podnikání v Moravském 
Krumlově - dílna s podl. plochou 
40m2, - kancelář s podl. plochou 
21m2 . Tel.: 736 485 212.
•• Pronájem nebytových prostor 
v Mor. Krumlově, 43 m2, v blízkosti 
náměstí, vhodné k podnikání. Bližší 
informace na tel.: 602 782 504.
hledám pronájem
•• bytu 2+1, 3+1, dlouhodobý, v Mi-
roslavi. Tel.: 774 067 053.
•• v Ivančicích a okolí 2+1, 3+1 za ro-
zumnou cenu. Tel.: 736 615 608 i SMS.
vyměním
•• DB 1+1 s lodžií v Ivančicích za 
větší, doplatím. Tel.: 728 748 872.

Stavba - zahrada
koupím
•• cihly porotherm, cement, jakékoli 
množství. Tel.: 608 509 176.
prodám
•• 1.200 ks bobrovky v dobrém stavu, 
Ivančice. Tel.: 603 887 846.
•• kutilskou víceúčel. kot. pilu 
VOP35 + přísluš. VOP35H, tov. výr. 
Pila - prům. kot. 350, 1,5 kw, hoblov-
ka - 2 nože š. 200; kalové čerpadlo na 
2 kolech + požární hadice na čerpání 
septiku, 2.000 Kč; zánovní el. sekač-
ku na trávu v záruce 1500 W 3x pou-
žitá, 900 Kč. Tel: 724 690 907.
•• stavební buňku 3x6 m, 25.000 Kč. 
Tel.: 608 164 551.
•• rotavátor za tk 14, čerpadlo vstřiky 
a trubky na Zetor, válce, písty, hlavy 
na péráka 350, kolo na zeku, staré pís-
kovcové schody, íčka 14 (6,2 a 6,7 m), 
hydraul. čerpadlo a tlak. hadici, něm. 
histor. kamna na koks, dřevěné nása-
dy na pilníky, pilové kotouče větších 
průměrů. Tel.: 720 444 245.
•• cihly šamotové nové 89 ks, 15 Kč/
ks. Tel.: 602 500 354 po 17.hod.
•• 8 starších pálených hřebenáčů 70 
Kč/ks, Ivančice. Tel.: 604 781 872.
•• stavební míchačku tov. výroby, za-
chovalá, 200 l, 380 V, 9.000 Kč. Tel.:
721 243 913.

•• starší pálená křidlice (jednofalc), 
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 h.
•• 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 versalitové desky, imitace 
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/
m2. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• venkovní dřevěné dveře 90 P, 500 
Kč. Tel.: 546 434 319.
•• daruji za odvoz velké množství koň.
hnoje, Hrubšice. Tel.: 777 877 631.

Vybavení domácnosti
prodám
•• šedočernou obýv. stěnu 3,2 m, 
stará 5 let, možnost poskládat jinak, 
4.900 Kč, foto možné e-mailem. Tel.:
608 880 089.
•• plyn. kotel KP 25 ZE, zachovalý, 
vč. čerpadla, duomixu a expan. 
nádoby, levně. Tel.: 546 452 488.
•• sedací soupravu rohovou Pauli, 
rozkládací, možno 4 lůžka, pěkná, 
1.500 Kč. Ivančice. Tel.: 604 648 419
•• historický šicí stroj Durkoff, 
funkční, v dobrém stavu, 1.000 Kč. 
Tel.: 721 201 319.
•• starší světlou leštěnou ložnici 
- 3 skříně, 2x noční st., manž. postel, 
2.000 Kč; starší obýv. stěnu Stodform, 
2.000 Kč; 2 válendy, 350 Kč/ks, 2x 
peřiňák 200 Kč/ks. Tel.:724 690 907.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• psací stůl 70x150, 700 Kč, zásuvky 
po obou stranách. Tel.: 739 144 725.
•• kuch. linku se zabudovaným 
sporákem a ledničkou 280 cm, 4.000 
Kč. Tel.: 603 892 473.
•• kuch. lustr červený, 300 Kč; prošív. 
péřová deka, 400 Kč. Tel.:604 943 374.
•• sedačku 3 + 2 křesla, starší, 
zachovalá, 2.500 Kč, rychlé jednání 
sleva. Tel.: 777 620 583.
•• skříň, 1⁄2 šatní a 1⁄2 prádelní, 500 Kč; 
digestoř s horním vývodem, možno i vnitř. 
cirkulace, 300 Kč. Tel.: 728 760 464.
•• 1 rok starou moderní sedačku 
z ekokůže barva bílé kávy 3+2+1, 
v bezvadném stavu, módní dezén,
11.000 Kč, rychlé jednání sleva, je
možné se  přijít podívat, Ivančice. Tel.:
724 307 177, e-mail:ocko27@seznam.cz
•• manželské postele s ÚP, noční 
stolky, potah mikroplyš, dobrý stav, 
levně. Tel.: 606 585 896.
•• poschoďovou postel bez matrací, 
700 Kč. Tel.: 728 319 263.
•• daruji za odvoz starý sekretář 
210x60x40, zachov. Tel.: 607 187 893.
•• za odvoz staré skříně vh. do garáže. 
Tel.: 546 423 421, 739 018 348.

Elektro a elektronika
prodám
•• MP3 přehrávač s dig. foťákem, vel. 
20 GB, spěchá, Sony ericsson k750i, 
cena dohodou. Tel.: 602 575 018.
•• fotoaparát Canon Prima BF 800, 
jako nový, 700 Kč. Tel.: 732 171 208.
•• MT Siemens A55 čb. displej, dob. 
baterie st. 3 r. + nabíječka; Alcatel easy 
db na ND cena doh. Tel.: 776 300 578.
•• 2 bezdrátové, modré vysílačky na 
8 frekvencí na 3 AAA baterie, svítí 
modře, dosah až 5 km, 600 Kč. Tel.:
737 073 185.
•• PC s monitorem, DVD vypalovačka, 
dobrý stav, 6.000 Kč. Tel.: 605 064 740.
•• Playstation 2, málo použ., zár. 8 
měs., 1x ovladač, paměť. karta 8mB, 1x 
orig. hra, 2.500 Kč. Tel.:608 409 694.
•• orig. hry na PS2: Timesplitters1, 
Lord of the rings - two towers, Termi-
nátor dawn of fate, Ultimate mindga-
mes, 300 Kč/ks. Tel.: 608 409 694.
•• levně PC hry a filmy na DVD pro 
děti. Tel.: 605 064 740.
•• monitor AOC 7Glr, výb. stav, 
1.000 Kč. Tel.: 603 598 895.
•• el. ohřívač vody vertikální na 20 
l, zánovní, cena dohodou. Tel.: 546 
423 421, 739 018 348.
•• lednici Calex 210 l, pěkná, čistá, ne-
poškoz., 500 Kč. Tel.: 604 648 419.
•• myčku Bosch v záruce; pultový 
mrazák; demižóny; vlek za OA (malá 
kola). Tel.: 605 501 163.
•• pultový mrazák 120 l, 1.000 Kč. 
Tel.: 604 943 374.
•• pračku Tatramat mini 246 po GO, 
700 Kč. Tel.: 739 144 725.

•• baterii z nokie 3200, vh. i na jiné typy 
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r. 
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a dis-
play; funkční fotoaparát (integrovaný), 
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombi-
novaná, horkovzdušná, zn. Siemens, 
s digitálem, 57x38x46, dovoz Němec-
ko, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3), 
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.

Vše pro děti
prodám
•• bílý přebalov. pult s růžovou va-
ničkou, 3 zásuvky, 500 Kč; polohov. 
lehátko, 400 Kč; deky; zavinovačku 
pytel, 300 Kč; postýlku s kulatými 
čely s nebesy, mantinelem a povle-
čením, 2.800 Kč; peřinky do kočárku, 
250 Kč; ohřívač lahví, 200 Kč; hrací 
deku. Tel.: 737 800 602.
•• lehátko do vaničky, plastové, na-
stavitelné, modré, 100 Kč; ruční odsa-
vačku na mléko, málo používaná, 400 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• oblečení po dvojčatech (chlapecké), 
vel.: 120-150; koloběžku, brusle kana-
dy vel.4, levně. Tel.: 607 456 273.
•• zimní boty č. 22, 150 Kč, sněhule 
č.20, 200 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• podzimní fusak do kočárku i do 
autosedačky, tm. modrý, 250 Kč. Tel.:
777 209 174.
•• autosedačku Chicco 0-13 kg, 650 
Kč; hluboký kočár po dvojčatech 
s přísluš., modrá kostka, 3.500 Kč; 
hluboký kočár Liberta s okýnky, sv. 
zelený, 300 Kč. Tel.: 724 932 828.
•• autosedačku Chicco do 18 kg, 1.000 
Kč. Tel.: 604 654 299 po 17 hod.
•• růžovou bundičku vel. 104, znač-
ková, 300 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• sport. kočár, zelený s motivem 
medvídků, 500 Kč; autosedačku 0-18 
kg, 500 Kč; plenky Aro junior 15-25 
kg, 112 ks, 200 Kč. Tel.: 721 208 884.
•• dívčí horské kolo, červené, zacho-
valé, pro věk cca 9-12 let, 1.000 Kč; 
carving. lyže 130 cm, 1.500 Kč.Tel.:
606 221 193.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• polohovací lehátko, 200 Kč; peřin-
ky do kočárku, 200 Kč; zavinovačku 
na zip, 300 Kč; oblečení 0-12 měs, 
levně. Tel.: 737 800 602.
•• knížky: Nejšťastnější batole v oko-
lí, 150 Kč; Nechuť k jídlu, 100 Kč; 
Alergie, 200 Kč. Tel.: 777 209 174.

Zvířata
prodám
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• šarpej štěňata bez PP, bílé, černé a 
zlaté barvy, odběr září, 6.000 Kč. Tel.:
774 874 038.
•• ručně dokrmené mládě patagonce, 
krotké, začíná napodobovat, 3.000 Kč, 
agapornis škraboškový, chovný pár 1,0 
přírodní, 0,1 modrá, letošní pennanty pří-
rodní, kroužkované. Tel.:604 303 267.
•• loňský samec páva modrého, 1.200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• pár hříbat (hřebci), i jednotlivě, stáří 
7 měs. Tel.: 723 543 675, 723 543 675.
•• labrador křížený s ridgebyckem, vel-
mi pěkná štěňata, 3 černá a 2 zlatá, odběr 
ihned, cena dohodou. Tel.: 732 676 254. 
•• štěně mopse, 11 týdnů, 5.000 Kč. 
Tel.: 603 168 609.
•• jorkšírský teriér bez PP, štěňata 
pejsků, očkov., odčerv., konec září. 
Tel.: 721 858 569.
•• šarpej štěňata bez PP, bílé, černé 
a zlaté barvy, 6.000 Kč, odběr ihned. 
Tel.: 774 874 038.
•• dvě mladé ovečky, cena dohodou. 
Tel.: 776 213 975.
•• 75% štěňata bern. salaš. psa/
středoasiat, velcí, 3 barevní, očkov., 
odčerv., psi, 1.500 a 2.000 Kč. Tel.:
777 877 631.
•• hřebečka nar. 3.3.06, ryzák s od-
znaky, 15.000 Kč, odběr ihned; bern. 
salaš. pes bez PP, očkov., odčerv., 
4.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
barva trikolor, 2x očkov., odčerv.; 
štěňata vestíků bez PP, stáří 3 měs., 
zvyklá venku, 2x očkov., odčerv. Tel.:
724 033 609.
•• štěňata labradorů bez PP, barva 

smetanová, očkov., odčerv. Tel.: 732 
765 649.
•• štěně NO, pes 8 týd., černý s hně-
dými znaky, otec s PP, odběr ihned,  
2.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• prase 190 kg, 30 Kč/kg. Tel.: 515 
336 646.
•• husy chovné i jateční. Tel.: 515 
336 058, 737 778 268.
•• chladnokrevnou kobylku 8 let, tm. 
hnědka, 35.000 Kč. Tel.: 603 944 291.
•• selata 1.200 Kč/ks, 22-25 kg, ihned. 
Tel.: 515 336 058, 737 778 268.
•• štěňata labrad. retrívra, krémová, 
očkov., odčerv., odběr polovina října,  
3.000 Kč. Tel.: 739 089 596, nebo po 
16 hod. 607 682 868.
•• selata, cena dohodou. Tel.: 732 
944 401.
•• rozely pestré, letošní mláďata, 300 
Kč. Tel.: 604 422 233.
•• irský setr bez PP, 3 roky, pes se 
zákl. výcvikem, vh. k dětem, jen do 
dobrých rukou, cena dohodou. Tel.:
604 414 468.
•• uzdečku, dobrý stav, 1.200 Kč. 
Tel.: 720 463 061.
daruji
•• koťata. Tel.: 723 927 375.
•• kocourka nalezence, přítulný. Tel.: 
723 464 040.
•• štěňata jezevčíka, fenka černá, 
2 pejsci černý a rezavý. Tel.:724 
257 481.

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, lamelo-
vé dveře a laminátové podlahy, ga-
rážová 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, Síd-
liště 323, M. Krumlov. Dále nabí-
zíme drobný prodej chovatelských 
potřeb, veterinární kosmetiku Bea 
natur, poradenství. Objednávky na 
tel.: 723 573 674.

•• Finanční půjčky. Máte dluhy, exe-
kuce, scházejí Vám peníze? Najdeme 
řešení! Půjčky dostupné pro všechny 
klienty i s minimálním příjmem. 
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.
•• Zprostředkování půjček do 100.000 
Kč snadno a rychle! Úvěry nad 
100.000 Kč s úrokem do 5%. Veškeré 
informace na tel.: 739 205 815.
•• Výhodné půjčky, hypotéky, vy-
placení exekucí. Tel.: 736 756 780.
•• Chcete znát svůj osud? Nebojte 
se zeptat na to, co Vás trápí kar-
tářky s 30-ti letou praxí, která se 
přistěhovala do Vašeho kraje. Judi-
takar@centrum.cz nebo na tel.: 604 
700 249 (pouze SMS).
•• Finanční půjčky, i pro důchodce 
do 75 let, vyřízení zdarma. Mobil: 
724 781 310.
•• Úvěry pro podnikatele i s pozasta-
veným ŽL. Pojistíme a zhodnotíme 
Vaše peníze - záruka pro hypotéku. 
Úvěr lze zahrnout do odečtu z daní. 
Tel.: 721 164 790.

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoroč-
ně nabízíme výběrové včelí medy: 
akátový, lipový, lesní, slunečnicový, 
řepkový, pohankový a jiné. Ro-
dinné včelařství Bronislav a Eva 
Grunovi, Petrovice 46, tel.: 515 320 
787, mobil: 721 169 343, e-mail: 
b.gruna@seznam.cz.

koupím
•• šicí kufříkový stroj Veritas, nabíd-
něte. Tel.: 777 899 284
prodám
•• box. klec, 3x box nad sebou 40x60x85, 
masivní kov. konstr., vh. pro chov agapo, 
2.800 Kč. Tel.:604 303 267.
•• nové učebnice pro středoškoláky. 
Tel.: 602 575 018.
•• starší zachov. dvojmíst. uzavřený 
kajak, červeno-žlutý 3.200 Kč; akordeon 
pro začátečníka, barva perleť, 32 basů, 
1.800 Kč; 2 ks starších děts. otočných 
židlí 100 Kč/obě; nový zavírač dveří 
(Brano), 300 Kč; porcelán. umyvadlo, 
bledě modré 150 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• černé jezdecké holinky vel. 41, velmi 

málo nošené, 600 Kč. Tel.: 737 073 185.
•• skleněné demižony 5,10,15,20,25 l. 
Tel: 724 690 907.
•• odsavač par na filtry, není potřeba 
odtah do komínu, 300 Kč. Tel.: 608 
870 890.
•• autogen. soupravu, láhve + přísluš.;
140 článků nové plech. radiátory 
150x600 mm; kotel na tuhá paliva 
Destila 18, třeba namontovat dvířka; 
velkou kovářskou kovadlinu; menší 
kovářskou brusku. Tel.: 736 283 894.
•• kladívkový šroťák (pytel za 6 min.), 
cena dohodou. Tel.: 731 711 837.
•• šroťák na zrno a jetel, 3.500 Kč. 
Tel.: 723 302 161.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer, 
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• řeznický pojezdový hák (kladka + 
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks, 
100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• středa laser pero pro dom. použití, 
1.500 Kč. Tel.: 602 942 849.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a 
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton 
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz. 
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salo-
mon, 200cm; Blizard, váz.  Tyrolia, 
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.
•• plechový ponk bez svěráku, vel. 
80x80x80. Tel.: 776 300 578.
•• dojící zařízení konvové, málo pou-
žívané, levně. Tel.:546 451 787.
•• 30 kg máku, možno i na doklad, 40 
Kč/kg. Tel.: 546 451 787.
•• modré hrozny Svatovavřinec z tra-
tě Leskoun. Tel.: 737 870 990.
•• krmnou řepu, okolí MK, Ivančic. 
Tel.: 546 413 194, 607 541 005.

Seznámení
•• Je mi 40 a hledám mladší dívku 
k nezávazným schůzkám u mne doma a 
občasným výletům. Tel.: 739 100 792.

Zaměstnání
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Rea-
guji i na SMS. Volejte: 777 969 552.

•• Hledáme pracovníky do kanceláří, 
měs. cca 25.000 Kč. Tel.: 724 321 199.
•• Hledám brigádu jako kuchař/ka, 
přes víkend jen v neděli, okolí MK, 
jsem ve 2.roč. Tel.: 728 730 864.
•• Hotel Epopej příjme do pracov-
ního poměru: kuchaře/ku (pizza), 
vyučen/a v oboru. Servírku vyuče-
nou v oboru, praxe, znalost cizího 
jazyka vítána, praxe s obsluhou PC. 
Číšníka vyučeného v oboru, praxe, 
znalost cizího jazyka vítána, praxe 
s obsluhou PC. Recepční - vedoucí, 
cizí jazyk podmínkou (NJ nebo AJ), 
obsluha PC. Informace na tel.: 515 
322 373, 732 148 072.
•• Pohlídám celodenně u sebe v RD 
na venkově 1-2 děti. Klidné, zdravé, 
příjemné prostředí 10 km od MK, zku-
šenosti, vstřícnost i k jiným národnos-
tem. Tel.: 515 338 127, 604 904 302.
•• Hledám studenta/ku kteří by na-
učili základy práce s PC. Tel.: 737 
551 084.
•• Hledám dlouhodobě brigádu i stálý 
prac. poměr (uklízení, roznáška atd.) 
Tel.: 775 988 004.
•• Soukromá jezdecká stáj Hrubšice 
přijme 2-3 nové členy, chlapce i dívky 
od 12 let. Tel.: 777 877 631.
•• Chcete si přivydělat? Zlepšit svoji 
finanční situaci? Záleží jen na Vás, 
jestli zavoláte. Tel.: 605 720 362.
•• Nabízím hlídání dětí u sebe v RD 
v Oslavanech. Tel.: 731 703 794.
•• Fi.D&R přijme pracovníky se za-
měřením na instalatérské a chlaďařské 
práce. Tel.: 777 229 925, p.Hrdina. 
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy 
po zemích EU vozidlem Avie+vlek. 
P.Kubálek, tel.: 546 434 591(8-16 hod.)

Výzvy
•• Radku Lehký z Miroslavi, uhraď 
své pohledávky, čest je jen jedna.
•• Varuji tímto občany, aby se nene-
chali napálit reklamou kamenické fir-
my na miroslavském hřbitově. Zinka-
sují a neprovedou práci. M. Francová
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

Pronájem komer. prostor v Ivan-
čicích. Dvě nadzem. podlaží s CP
750 m2, suchý, vytápěný, zave-
dená voda i el. 220 V/ 380V. 
Objekt v oploc. areálu s vrátnicí. 
Možný vjezd kamionem. Vhodné
jako sklad, výrobní hala.
Cena: 30.000 Kč/měs.

Nabízíme nové byty v Oslavanech 
v cihlové výstavbě. Dokončení 
bytů listopad 2006. Velikost bytů 
2+kk, 3+kk 

Cena od 1.021.380Kč + 5%DPH

Pěkná chata 3+kk + veranda
v krásném prostředí Vysočiny
v obci Heřmanov, sam. stojící,
2 NP, část. podskl., IS: el., voda, 
odpad-septik, vytápění na TP. 
Ve výborném technickém stavu. 
Cena k jedn.: 520.000 Kč

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Prodej nových bytů v Ivančicích
Byty o velikosti 1+kk. 2+kk, 3+kk 
Na byty zajistíme hypotéku. 

Cena: od 954.590 Kč vč. DPH 
a provize 

Pozemek na RD na pěkném 
místě v klidné části obce 
Kratochvilka, cca 23 km od Brna,
v řadové zástavbě, rovina, výmě-
ra 576 m2, š. 9,6 m, veškeré IS.
Cena: 315.000 Kč

Oplocený pozemek na výstavbu 
chaty v Ivančicích o výměře 968 m2,
š. 9,5 m. Nyní na pozemku dva 
sklepy a horní zákl. deska 16 m2, 
IS: el. na pozemku, vodu možno 
vybudovat formou studny.
Cena k jedn.: 365.000 Kč

Oploc. pozemek na jeden i více 
RD o výměře 2.200 m2 v okrajové 
části obce Zbýšov, část. v mírném 
svahu, část. na rovině, příjezdová 
cesta, IS: zavedena kanalizace, 
ostatní IS v dosahu 20 m.
Cena: 550.000 Kč

Byt v OV 2+1 v Ivančicích, 3/3 
poschodí panel. domu. CP bytu 
54.4 m2. V pokojích parkety, jinak 
byt ve standardu. Instalovány 
nové balkony, kabelová televize.
Cena k jedn.: 900.000 Kč

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Zahrada s ovocnými stromy v obci
Padochov. Pozemek vhodný jako 
užitkový i k rekreaci. Je možno
na pozemku postavit chatku 
16m2. Celk. výměra je 7.950 m2. 
Cena: 320.000 Kč

RD 3+kk v Ivančicích. Zcela 
zrekonstr., nové el. rozvody 
a rozvody vody. KL na míru s 
luxusními el. spotřebiči.Dlážděný 
dvůr 60m2, kotelna, šatna, garáž. 
Pěkná zahrada 200m2 pouze s 
trávníkem.
Cena: 2.190.000 Kč

Svěřte nám k prodeji 
Vaši nemovitost či byt.

Prodej rychle 
a bezstarostně 
zrealizujeme

k Vaší spokojenosti.
Informace na tel.:

608 870 890

NABÍDNĚTE
K PRODEJI

RODINNÝ DŮM
1+1, 2+1, 3+1,

4+1 i větší,
se zahradou

i bez. 
Ivančice a okolí.

NOVÁ VÝSTAVBA

NOVÁ VÝSTAVBA


