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Málem přišli o dotace

VÝKUPBOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ,
ŽELEZA,

EL. A TEL. KABELŮ
PROVOZNÍ DOBA:

po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno
KONTAKT: mobil: 731 566 786

tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz
PROVOZ: Moraský Krumlov (bývalý Lacrum)

Oznámení redakce:
Vážení čtenáři, vzhledem k blížícím se komunálním volbám 

jsme kandidujícím politickým stranám a sdružením umožnili 
oslovit své voliče prostřednictvím Zrcadla. Vzhledem k tomu
a s ohledem na omezený prostor v novinách jsme pro vás ten-
tokrát nepřipravili křížovku a expedici Speculum. V příštím 
čísle se na obojí můžete zase těšit.                  Redakce Zrcadla

Zámek se prodávat nebude
/Moravský Krumlov/ Alespoň to tvrdí generální ředitel Incheby 

Bratislava. „Vyžádal jsem si schůzku s generálním ředitelem Incheby 
v Bratislavě. Chtěl jsem definitivně vědět, co vlastně se zámkem za-
mýšlí. Jaké bylo moje překvapení, když generální ředitel opět nevěděl
o tom, že prodej zámku nebyl stažen z prodeje realitní kanceláří. Během 
hodiny podnikl radikální kroky k tomu, aby byl prodej zrušen a napsal 
omluvný dopis. Do hodiny bylo všechno staženo z internetu. Dnes chci 
jednat jen s ním, protože jsem přesvědčen, že to ředitel myslí upřímně
a nelže. Vždy jsem s ním měl korektní jednání a nebylo to jen slibování 
jako v Praze. Zatím nikdy jsem nemusel o jeho slovech pochybovat,“ 
uvedl k páteční schůzce starosta Moravského Krumlova Bartoloměj 
Pitlach. V dopisu generálního ředitele se uvádí: „Dnes jsme zjistili, že 
na internetové stránce www.trinity-reality.cz se nachází nabídka k pro-
deji zámku v Moravském Krumlově, a to i přes to, že jsme starostovi 
Moravského Krumlova panu Bartoloměji Pitlachovi slíbili a měli za-
bezpečit stáhnutí uvedené nabídky. Zároveň bychom se chtěli omluvit, 
že jsme nezkontrolovali vykonání našeho pokynu adresované realitní 
kanceláři a ještě dnes to obratem zařídíme. Dovolujeme si využít tuto 
cestu, abychom se za uvedené omluvili.“ Alexander Rozin, předseda 
představenstva a generální ředitel Incheba Bratislava.                /mask/

Předání ceny JM kraje
/Ivančice, Znojmo/ Dne 27. září byly hejtmanem Stanislavem

Juránkem v městském divadle ve Znojmě předány ceny, kterými Jiho-
moravský kraj oceňuje život a práci občanů, kteří významným způso-
bem přispěli k popularitě kraje, kde žijí. Cenu letos získalo devět osob-
ností. Mezi vyznamenanými byl i emeritní primář ivančické chirurgie 
MUDr. Richard Kania. Slavnostnímu aktu byl přítomen i starosta měs-
ta MUDr. Vojtěch Adam. „Město si velmi cení osobností, které svým 
životem a prací dávají příklad svým současníkům i následovníkům.
A pan primář Kania mezi takové osobnosti rozhodně patří. O tom svědčí
i to, že byl prvním nositelem Ceny města Ivančice, která mu byla 
udělena před dvěma roky,“ sdělil na slavnostním ceremoniálu starosta 
Ivančic Vojtěch Adam.                                                                     /jak/ 

Nové náměstí otevřeno   
/Miroslav/ Páteční večer v Miroslavi byl ve znamení oslavy spo-

jené s otevřením a předáním do užívání nového centrálního náměstí 
Svobody. Na 800 občanů a pozvaní hosté se sešli na žulové ploše, aby 
tak společně shlédli zlatý hřeb večera. Tím bylo spuštění nasvícené 
fontány. „Podali jsme projekt, který byl schválen, a dostali jsme dotaci 
75 procent, zbývajících 25 zaplatilo město ze svých financí i s DPH. 
Stavba byla zahájena v dubnu, probíhala do konce srpna a stála 12 mi-
lionů. Vyměnily se inženýrské sítě, vodovod, a kanalizace včetně pří-
pojek. Asfaltový povrch a chodníky byly nahrazeny žulovou dlažbou. 
V prostoru je pamatováno na umístění vánočního stromu a adventního 
věnce. Je zbudována žulová fontána, která nahrazuje pumpu, která tu 
stála několik desetiletí. Dalším zlepšením byla instalace veřejného 
osvětlení, městský mobiliář, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola 
a byla dosázena zeleň. Na náměstí je 50 parkovacích míst, je jedno-
stranně průjezdné a nakoncipované jako bezbariérové. Výškový rozdíl 
obruby je jen 2 centimetry, samozřejmostí jsou vodicí pruhy pro nevi-
domé. Kromě fontány je také nasvícena socha sv. Floriána a radnice,“ 
sdělil místostarosta Roman Volf.                                                 /mask/

KOMUNÁLNÍ VOLBY

/Moravský Krumlov/ Pouhé 
čtyři dny chyběly k tomu, aby dva 
fotbalové kluby FC Moravský 
Krumlov a TJ Polánka přišly
o státní dotaci na rekonstrukci 
zázemí. FC mělo přislíbeno šest 
milionů na rekonstrukci kabin
a TJ Polánka 1,7 milionu na nový
travnatý povrch hřiště. Po téměř 
pěti měsících představitelé klu-
bů zjistili, že v podmínkách je 
klauzule, která jim neumožňuje 
dotaci čerpat, proto se v poslední 
chvíli obrátili na zastupitelstvo 
Moravského Krumlova o pomoc. 
To zasedalo v pondělí a záležitost 
měla být vyřízena do pátku. 

„Žádali jsme o dotace, jak to 
bylo možné a pro letošní rok se 
nám podařilo získat z rozpočtu 
částku 1,7 mil korun na rekon-
strukci hřiště, kde se provádí 
odvodnění a pokládají se trávní-
ky. Je pravda, že nám schází zku-
šenosti, protože z předchozích 
dotací z kraje jsme nemuseli být 
majitelem pozemků nebo nemo-
vitosti, ale stačil dlouhodobý pro-
nájem. V podmínkách bylo psá-
no, že dotaci může dostat majitel 
a nebo osoba pověřená majitelem, 
ale v závorce bylo a toho jsme si 
nevšimli, že příjemcem je majitel, 
což my nejsme. Bylo to přehléd-
nutí, které by znamenalo, že o 
dotaci bychom přišli. Znamenalo 
by to zadlužení sportovišť,“ uvedl 
na zastupitelstvu předseda TJ Po-
lánka Jan Fiala.

Oba sportovní kluby jsou jen 
uživateli sportovišť, majitelem 
je město Moravský Krumlov. Je-
dinou možností bylo převést obě 
dotace na majitele nemovitosti
a tím peníze zachránit. K tomu 
byl ovšem potřeba souhlas zmiňo-
vaného zastupitelstva. „Je to ne-
šťastná událost s dotačními peně-
zi, které byly přiděleny sportov-
ním klubům, ať už na kabiny nebo 
nové travnaté hřiště v Polánce. 
Peníze pro tyto kluby byly připra-
veny od dubna letošního roku. Šlo 
o poslaneckou iniciativu. Navr-
hovatelem byla sportovní komi-
se, která oslovila našeho poslance 
Ladislava Šustra, který inicioval 
v parlamentu tuto záležitost a pro-
sadil tyto peníze. V dubnu bylo 
jasné, že finance jsou k dispo-
zici. Já jsem se vždy zajímal o 
dotační peníze, ale tyto nebyly 

naše, ale samostatných sportov-
ních oddílů, takže jsem se příliš 
nestaral, spíše se jen informoval 
o vývoji situace s vyřizováním. 
Vždy bylo řečeno - pracuje se 
na tom - a najednou je začátek 
září a nic se neděje. Začala být 
obava. Peníze jsme jim zařídili a 
nic se nekoná. Došlo k tomu, že 
zástupci sportovních klubů byli 
na Ministerstvu financí a tam zjis-
tili, že mají spoustu nedostatků 
v žádostech a museli je předělat. 
Hlavní problém v Moravském 
Krumlově a Polánce byl ten, že 
by se musel převést majetek a 
pozemky těmto klubům, což by 
se časově nezvládlo. Předpoklad, 
že se město zbaví tohoto majetku 
byl malý, když jsme ho předtím 

složitě získali. Město je v tomto 
lepší hospodář, ale tím nechci ni-
koho podceňovat,“ uvedl starosta 
Bartoloměj Pitlach.

Byla ziniciována schůzka s před-
staviteli klubů, sportovní komise, 
ředitele Správy a údržby majetku 
města na Ministerstvu financí. 
„Domluvil jsem jednání s ředite-
lem Eduardem Komárkem, který 
na ministerstvu má tyto záležitos-
ti na starosti. Přijeli jsme za ním, 
vysvětlili mu situaci a on navrhl, 
že by bylo nejlepší tyto peníze 
převést z klubů na město, aby se o 
to  postaralo. Také nám vyčinil, že 
jdeme tak pozdě. Vysvětlili jsme
mu, že město v tom nemá žádnou 
roli, ale udělá všechno pro to, 
aby sportovci o peníze nepřišli. 

Naši pracovníci se starali, aby se
vše stihlo v pořádku vyřídit. To 
jsme byli v Praze poprvé. Za 
týden jsem tam vezl materiály, 
které byly potřeba pro rozpočtový 
výbor, aby se touto věcí zabýval
a schválil ji. Dozvěděl jsem se, že 
rozpočtový výbor zasedal v úterý
po zastupitelstvu a finance schvá-
lil. Bylo mi uloženo, že do pátku 
musím dovézt veškerý zbytek 
materiálů, včetně opraveného sta-
vebního povolení, výběrového ří-
zení a smlouvu s firmou. Na tom
pracovalo spousta lidí a povedlo 
se. Dnes ráno jsem jel na Minis-
terstvo financí a odevzdal zbýva-
jící doklady. Věřím, že to bude 
v pořádku,“ dodal starosta Barto-
loměj Pitlach.                   /mask/
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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

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

PODZIMNÍ
SUPER SLEVY

Společnost zabývající se strojírenskou výrobou 
převážně pro automobilový průmysl

příjme do pracovního poměru:

Nástrojaře
Seřizovače lisů

Soustružníky kovu - obsluhu CNC
Konstruktéra automatizačních zařízení

Kalkulanta pro technický úsek
Technologa obrábění

Inženýra kvality
Managera kvality

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.

Bližší informace na adrese:
Padochovská 1, 664 12  Oslavany

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

OSLAVANY

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

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

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

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

Kombinovaná spotřeba emise CO2 vozů
Roomster: 5,1-7,0/100 km, 135-168 g/km

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

IVACAR 2000, a.s.
Krumlovská 30, 664 91 Ivančice
tel.:546 451 136, fax: 546 451 137
e-mail: ivacar2000@seznam.cz
http://centria.skoda-auto.com/cze/ivacar2000

Jsme držitelem certifi kátu
kvality ISO 9001 v oblasti
prodeje, servisu, ochrany
životního prostředí
a bezpečnosti práce.

/Moravský Krumlov – Rakšice/ 
Před pár dny byla zkolaudována 
nově opravená školka v Rakši-
cích. Proběhl den otevřených 
dveří, na který byli pozváni 
všichni zastupitelé, kterých se 
sešlo jen šest, dohromady s vede-

ním radnice. Společně byla pře-
střižena páska ředitelkou školky 
Jitkou Smejkalovou, která všem 
poděkovala a panem starostou 
Bartolomějem Pitlachem. „Jsem 
rád, že se dobré dílo, které bude 
sloužit dětem a mladým rodinám,  

podařilo. Viděl jsem ve tvářích 
rodičů spokojenost, že tu mají 
školku v místě bydliště a nemusí 
děti vozit daleko. Jsou rádi, že 
nikdo neusiluje o to, aby školka 
byla zavřena. Je vidět, že v Rak-
šicích je školka potřeba,“ uvedl 
starosta Bartoloměj Pitlach.

Za zhruba hodinu prošly opra-
venou školkou snad dvě stovky 
návštěvníků, kteří byli zvědaví 
na interiér nového předškolního 
zařízení pro nejmenší. „Takovou 
návštěvnost jsem neviděl od 
otevření DPS, když tam byl také 
den otevřených dveří. Podívat se 
přišli i starší lidé, kteří mají už 
děti odrostlé a vodí do školky svá 
vnoučata, všichni byli nadšeni 
a spokojeni, obdivovali zahradu 
s dvorkem, ale hlavně budovu sa-
motnou, jakých doznala změn pro 
děti i personál,“ dodal Bartoloměj 
Pitlach.

Celá stavba stála 2,2 milionu 

korun. Protože se protáhlo vy-
řizování potřebných náležitostí, 
tak se začalo se stavbou koncem 
července a v těchto dnech byla 
školka předána dětem. Pro rodiče 
to znamenalo trochu komplikací, 
ale vše je už minulostí. „Moc se 
nám líbí to nové prostředí, proto-
že na školku v Rakšicích nezbý-
valy peníze a oprava se stále od-
kládala. Teď máme krásné nové 
prostory, což je dobře, hlavně 
pro děti to hodně pomohlo. Také 
jedna velká třída a zázemí pro 
nás s novou výdejnou stravy je 
zásadní zlepšení. To je rozhodně 
zlepšení pro našich 26 dětí, ale 
i jejich rodiče,“ sdělila učitelka 
Lenka Holoubková.

„Děkujeme městu Moravský 
Krumlov, zastupitelům města, fi r-
mě OSP, sponzorům a rodičovské 
veřejnosti za opravenou školku,“ 
dodala závěrem učitelka Vladimí-
ra Olivová.                        /mask/

Opravenou školku v Rakšicích obsadily dětiLedy se konečně pohnuly
/Oslavany/ Zásadním způsobem se posunula situace ve výstavbě nového 

oslavanského náměstí. Podařilo se dosáhnout prvních konkrétních činů, které 
se týkají rozběhu stavby. Prvními kroky, které se budou odehrávat na oslavan-
ském náměstí, je výstavba polyfunkčního domu, v jehož přízemí bude umístěna 
prodejna supermarketu. Na základě smlouvy o dílo bude tento objekt pro sebe 
stavět fi rma Kučera z Náměště nad Oslavou, která v přízemí zřídí supermarket 
potravin a v patrech budou k dispozici byty. Firma Kučera bude tento objekt 
fi nancovat kompletně ze svých vlastních prostředků. Také poměrně vysoké ná-
roky jsou kladeny na dodavatelskou fi rmu, kterou si fi rma Kučera vybrala s tím, 
že supermarket bude k dispozici nejpozději v září příštího roku.

„Samozřejmě i město musí splnit svou úlohu v této záležitosti, která se týká 
dostupnosti plochy náměstí. To je poměrně složitá stavba, která se skládá z ko-
munikací, chodníků a zatím neexistujících inženýrských sítí. Vzhledem k velké 
fi nanční náročnosti byla plocha náměstí rozdělena na několik částí. V letošním 
roce se vzhledem k postupu prací z hlediska výstavby polyfunkčního domu 
rozhodlo město právě ke kroku rozdělení na dílčí etapy s tím, že ještě v letoš-
ním roce se začne realizovat první etapa, která bude spočívat v komunikačním 
napojení budoucího oslavanského náměstí z ulice Hlavní, ze sjezdu na náměstí 
a ve výstavbě veškerých inženýrských sítí a obslužných komunikací, které bu-
dou sloužit pro napojení a bezproblémovou dopravní obslužnost polyfunkčního 
domu,“ sdělil starosta města Vít Aldorf.

Jinak řečeno, jedná se o výstavbu veškerých přípojek, hlavních sítí kanaliza-
ce, elektřiny a vody. Dále se bude realizovat chodník, příjezdová komunikace
a hlavně parkovací plocha před tímto obchodním domem, aby budoucí zákazníci 
měli přístup do obchodu a první část náměstí tak již plnila svoji funkci. V příš-
tím roce se počítá s další etapou, která by měla řešit už celou plochu náměstí 
a developerská společnost by měla postupně zahájit výstavbu bytového domu 
podél nábřežní zdi. „Co se týká domu chráněného bydlení, zatím nelze říct, kdy 
se tato stavba rozběhne vzhledem k tomu, že městu Oslavany nebyla přiznána 
dotace. Nicméně bylo znovu o tyto peníze požádáno ve vztahu na rozpočet pro 
rok 2007. Nyní lze již jen čekat, jak dopadne schvalování státního rozpočtu
a zda bude vyslyšena žádost města na dotační titul výstavby domu pro seniory. 
Je ale důležité, že se ledy pohnuly a výstavba na oslavanském náměstí začíná. 
To je velmi důležitý moment, protože když se nastartuje, bude se kontinuálně 
pokračovat a oslavanští se dočkají svého náměstí a to je důležité pro Oslavany 
jako město a město má mít své náměstí,“ doplnil Vít Aldorf.                       /jak/

/Miroslav/ Opětovné zděšení 
zavládlo u občanů Suchohrdel
u Miroslavi. Ti se totiž dozvěděli 
na 26. zasedání zastupitelstva měs-
ta Miroslavi, že nově zamýšlená 
průmyslová zóna za čerpací sta-
nicí Silmet se má přemístit. Podle 
Zemědělského půdního fondu jde
o značný zábor půdy a proto do-
poručují vrátit průmyslovou 
zónu, plochy pro výrobu zpět 
k nádraží, kde navazuje již na 
průmyslovou oblast. Vrácení prů-
myslové zóny k nádraží způsobí 
suchohrdelským občanům do bu-
doucna možnou hrozbu výstavby
jakékoliv továrny, která by je 
mohla zatěžovat negativními vli-
vy. A to ať již jde o továrnu na bio-
etanol, velkovýkrmnu brojlerů 
nebo cokoli jiného. Odtud pramení

 nesouhlas suchohrdelských k prů-
myslové zóně bezprostředně za 
jejich obcí. 

„Na 26. zasedání zastupitelstva 
města Miroslavi, konaném dne 
25. září, bylo 6. bodem programu
„Územní plán – koncept“. Zde 
jsem seznámil zastupitele i pří-
tomnou občanskou veřejnost se 
stanoviskem Krajského úřadu JM 
kraje, odboru územního plánová-
ní. V dopise ze dne 8. září 2006 
je vyjádřeno nesouhlasné stano-
visko s lokalitou „Nad benzino-
vou čerpací stanicí SILMET“ o 
rozloze do 10 ha. V tomto dopise 
je uvedeno – cituji: „Nesouhlasí-
me s navržením další plochy pro 
výrobu a doporučujeme ponechat 
v návrhu ÚPO Miroslav některou 
z ploch č. 47 – 50“, což jsou plo-

chy u nádraží ČD. Protože jsme 
na 23. a 25. zasedání Zastupitel-
stva města Miroslavi, konaných 
26. dubna 2006 a 24. července 
2006 „Lokalita u nádraží“: výše 
uvedené plochy vyloučili, vyvo-
lal jsem v této věci jednání na 
Krajském úřadě Brno, které se 
uskuteční v říjnu tohoto roku. 
Pokud se týká otázek směřujících 
k lihovaru vám sděluji, že na 24. 
zasedání ZM Miroslavi, konaném 
dne 19. června byla výstavba 
„Závodu na výrobu bioetanolu“ 
v k.ú. Miroslav zamítnuta,“ uvedl 
k zmíněnému Augustin Forman, 
starosta města Miroslavi.

Nicméně jsme se od pana sta-
rosty nedozvěděli odpověď na 
otázku, zda je možné se k záměru 
výstavby závodu na bioetanol 

vrátit? Podle slov odborníka na 
tuto problematiku je to běžná zá-
ležitost a možné kdykoli revoko-
vat jednou odsouhlasené rozhod-
nutí zastupitelstva a k původnímu 
záměru se opět vrátit. 

„To, co se některým zdá být 
pro rozvoj města Miroslavi dob-
ré, může mít likvidační následky 
nejenom pro naši vesnici. Je pro 
mě přirozené, že naše vzájemné 
sousedské vztahy musí být bu-
dovány na vzájemném respektu, 
toleranci, úctě, neomezování sou-
sedských práv, vzájemné komu-
nikaci, přátelství a je-li to nutné, i 
na kompromisech. Z války, která 
je mezi sousedy tímto způsobem 
vedena, nevzejde vítěz, ale jen 
poražení,“ sdělil k situaci Jiří 
Bláha ze Suchohrdel u Miroslavi. 

Bude průmyslová zóna zpět u Suchohrdel?

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

V knihách se dočítáme, jak v his-
torii blízké i vzdálené byly Ivančice 
významným městem na soutoku tří 
řek. Tato skutečnost se projevuje i 
do dnešních dnů, kdy se z historic-
kého centra regionu stala významná 
spádová oblast pro mnoho tisíc lidí 
z okolí. Regionální nemocnice, 
tři základní a dvě střední školy, 
několik velkých výrobních provo-
zů. Prostě přirozené centrum. Co 
tedy ve městě schází?  S čím jsme 
nespokojeni? Proč chceme změnu? 
Chceme zvýšit prestiž města a jeho 
význam, zabezpečit rozvoj a lepší 
prostředí pro občany našeho krá-
lovského města. Jak? 

Nejdůležitější stavební kámen 
provádění změn ve městě je vy-
pracování jasné dlouhodobé stra-
tegické koncepce rozvoje města,  
v závislosti na potřebách a zájmech 
občanů Ivančic, která vznikne ze šir-
ší diskuse mezi vedením města a ob-
čany. Tato koncepce musí obsaho-
vat odpovědi,  jak změnit k lepšímu 
život města  v oblastech:

OBLAST BYDLENÍ: Dáme jas-
ný signál soukromým investorům 
hotovým územním plánem, zpra-
covanými studiemi a dostatečným 
množstvím potřebných informací 
k nastartování koncepčně propra-
cované výstavby v oblasti bydlení 
a služeb. 

OBLAST PRACOVNÍCH MÍST:  
Ve spolupráci se soukromými in-
vestory budeme podporovat vytvo-
ření průmyslové zóny s projekty 
nových výrobně logistických kapa-
cit. Tím vytvoříme oživení v nabíd-
ce pracovních míst. 

V OBLASTI EKOLOGIE (RE-
KULTIVACE, REVITALIZACE) 
PODPOŘÍME: 

-  Urychlenou rekultivaci skládky
Karlov s následným zalesněním. 
Zde budeme využívat možnosti 
státu v rámci dotační politiky, měs-
to musí vyvinout maximální snahu 
tohoto cíle dosáhnout.

-  Na Mřenkovém potoce vypra-
cování studie odtokových poměrů

a „zatlačíme“ na vlastníka vodního 
toku („státní organizace“), aby pro-
vedl opatření proti škodám na ma-
jetku města, které vznikají vylitím 
potoka do centra města.

-  Vyčištění mlýnského náhonu
přes město i kolem cesty do Ale-
xovic s jasnou snahou o řešení 
prostřednictvím dotací státu. 
Výsledkem by měla být proudící 
voda a upravené okolní prostředí, 
včetně cest. 

OBLAST ŽIVOTNÍHO PRO-
STŘEDÍ:  100% dotace státu na 
zalesňování prostor nevhodných 
k zemědělské výrobě skýtá široký 
prostor pro komplexní úpravy 
krajiny kolem nás. Předpokladem 
je ovšem provedení pozemkových 
úprav s rozčleněním pozemků tak, 
aby nebylo bráněno jejich přiroze-
nému fungování. Činnost pozem-
kových úprav je kompletně řešena 
státem i dotačně. Tato oblast si jistě 
zaslouží naši podporu, stejně jako 
vybudování cest v rámci hotové 
pozemkové úpravy, neboť i tuto 
oblast je možno spolufi nancovat 
z dotačních programů státu.

OBLAST OBECNÍHO MA-
JETKU: 

-  17 let po revoluci nejsou 
majetkově vypořádány pozemky 
sloužící veřejným zájmům (cesty, 
veřejná prostranství, inženýrské  
sítě). Vzhledem k tomu, že máme 
ve svých řadách lidi, kteří danou 
problematiku profesionálně ovláda-
jí, zabezpečíme narovnávání majet-
kových vztahů, což ulehčí dalšímu 
rozvoji aglomerace.  

-  Provedeme analýzu nemovi-
tého (i movitého) majetku, jejich 
právního a faktického stavu, zda
a jak se využívá, zda a jak jsou 
nájemní smlouvy pro obec výhodné
a zda není nutná jejich revize. 

OBLAST REKREACE A TU-
RISTIKY:  Historicky vedly kolem 
řek cesty, které spojovaly sousední 
města a obce.  Obnovíme, vybudu-
jeme cesty pro pěší i cyklisty, aby 
k nám podél řek zase na kolech do-

jeli. Také, aby mohli občané města 
a turisté vyjíždět do okolních míst
a za památkami i odpočinkem, je 
zapotřebí dobudovat klidové oblasti 
kolem řek i uvnitř zástavby města. 

OBLAST SPORTU: Absence 
bazénu i kluziště je citelná, ale sli-
bovat něco, na čem se ani nezačne 
pracovat, je podle našeho názoru 
nahazováním udičky na nezkušené 
voliče. Velké zadlužení, investice 
do odkanalizování, opravy zniče-
ných, v minulosti neudržovaných 
cest, nám neumožní v tomto bodě 
výše uvedené investice. Co ale jistě 
je možné, je pravidelnými menšími 
investicemi za spoluúčasti kraje, 
zlepšovat a rozšiřovat stávající 
sportovní areály. Investice do no-
vých sportovišť budou v podobě 
opravy stezek v klidovém pásmu 
řek spolu s plácky a drobným mo-
biliářem.   

OBLAST KULTURY: Zasadíme
se o vybudování centrálního kultur-
ního venkovního stánku pro celé 
město. Na výběr je několik mož-
ností, ale toto řešení vyžaduje 
opravdu širokou diskusi. Znovuob-
novení kulturních a společenských 
tradic je základem vyspělosti 
společnosti. Budeme podporovat 
posílení postavení KIC (kulturní
a informační centrum) a  SVČ  
(středisko volného času pro děti)
a jejich vliv na dění ve městě. Mu-
síme podpořit občany,  kteří dnes 
pracují pro Ivančice jako dobrovol-
ní fandové naší minulosti, i oni si 
zaslouží více zviditelnění. Tito lidé 
zde pracují, ať vládne v městě kdo-
koliv, jsou v zajetí svého poslání 
– historie města, děkujeme. 

OBLAST DOPRAVY:  Zpoma-
líme, zklidníme, zbezpečníme, 
vytěsníme ty, co nás auty vytlačují. 
Odstavená auta uklidíme z kraj-
nic a trávníků. Budeme provádět 
výrazný tlak na krajský úřad za 
účelem opravy mostu přes Jihlavu 
v Němčicích a vybudování mostu 
do Letkovic. Chodníky a stezkami 
pro cyklisty musíme propojit  veš-

kerá místa, kam se dnes chodec či 
cyklista dostane jen po silnici.

OBLAST MLÁDEŽE: Předpo-
kládáme, že silné zastoupení učitel-
ského sboru na kandidátkách svědčí 
o skutečnosti, že mládež – naše bu-
doucí produktivní generace, vyža-
duje velkou důslednost. Vytvoříme 
kvalitní školskou komisi. Ta musí 
být iniciátorem a tmelícím prvkem 
naší mládeže. Prostor musí v oblas-
ti mládeže dostat odborníci, represe 
se dá použít kdykoliv, ale daný 
problém nevyřeší. Současně ale 
budeme mládeži více naslouchat 
a následně se budeme snažit jejich 
potřeby a zájmy rozvíjet.  

OBLAST SENIORŮ:  Lidé, 
kteří zaslouženě oddychují, jsou 
obrazem toho, kam kráčí i dnešní
aktivní generace. Vážíme si a 
s úctou přistupujeme  k dnešní ge-
neraci seniorů. Připravíme projekt 
pokračování domova pečovatel-
skou službou pro seniory. 

OBLAST HISTORIE A PA-
MÁTKOVÉ PÉČE:

Minulost nám zanechala méně 
památek než v sousedních městech, 
a proto je pro nás daleko jednodušší 
udržet a zlepšovat ten rozsah, který 
je. Památku, kterou neudržujeme, 
tak vlastně ničíme. Peníze, peníze, 
peníze! Kdo je naposledy sháněl 
z ministerstva kultury na synagogu, 
kostelní věž, opravu hradeb? Neví-
te? Vytvoříme tým lidí, kteří budou 
řešit ve městě památky a koncepci 
historie města. Co jsme zdědili, 
toho si musíme více vážit a uchovat  
pro budoucí generace.

A společně s čistotou a bezpeč-
ností ve městě střeženém kame-
rovým systémem vrátíme nebo 
možná, jak věříme, ještě zvýšíme 
prestiž našeho královského města 
Ivančice jako přirozeného centra 
regionu.

Chceme změnu! Pojďte s námi!  
Proč ne.

NEZÁVISLÉ IVANČICE
Volební číslo 8.

Nadešel čas pro změnu? Proč ne. 
komerční inzerce

ZEPTALI JSME SE:
Ing. Ladislava Skopala, 
poslance ČSSD za JM kraj 

Řekněte nám něco o sobě. Čemu se v poslední době věnujete? Pra-
cuji již 4. volební období v Parlamentu ČR v zemědělském výboru
a z toho vyplývá, že se věnuji hlavně zemědělství.

Jak celkově ve své práci hodláte podporovat zájmy regionu? Jsem za-
pojen v regionu v obecním zastupitelstvu v Dobšicích a pracuji v okresním 
fotbalovém svazu.

Řekněte nám, co podle Vašeho názoru v současnosti nejvíce tíží 
samosprávu a občany v kraji, a jak by se tyto problémy daly řešit? Neza-
městnanost. Řešením je podpora podnikání a výstavba průmyslových zón.

Jste pro zavedení školného na vysokých školách? Jak vidíte situaci 
ve školství v kraji a na co se hodláte v této oblasti zaměřit? Nejsem pro 
zavedení školného na státních školách. Tato oblast není mojí doménou, ale 
myslím si, že podpora vzdělání je nutná. 

Chcete přímou volbu prezidenta, nebo většinový volební systém? Jsem 
pro přímou volbu prezidenta. 

Co podle Vás přinese úplná deregulace nájemného? Uvolnění trhu s byty.
Jste pro sepsání evropské ústavy? Ano.

Ve kterém roce by Česko podle Vás mělo přijmout euro? Co nejdříve. 
Jakou vidíte situaci ve zdravotnictví, měli by pacienti platit za vystavení 

receptu, nebo přispívat na svůj pobyt v nemocnici? Základní zdravotní 
péče by měla být zdarma. Ale myslím si, že by pacienti na svůj pobyt v ne-
mocnici přispívat měli.

Jaká sazba daně z příjmů fyzických osob je podle Vás optimální? Podle 
mého to je 19 %. 

Jaká základní sazba DPH je podle Vás optimální? Jde o dvojí sazbu 
– 5 a 17 %.

Jste pro minimální daň u živnostníků? Jsem pro takovou daň, aby pře-
devším nečinila problémy živnostníkům. Myslím si, že současné podpory 
jsou dostatečné. Pouze v čem vidím problém, je zbytečná administrativa.

Jaká míra nezaměstnanosti je podle Vás v regionu dosažitelná v nad-
cházejících letech? Nejsem prognostik, ale čím méně tím lépe. 

Jste pro úplné otevření trhu práce pro Bulharsko a Rumunsko? Až po 
určitém přechodném období.

Jaká je podle Vás optimální věková hranice pro odchod do důchodu? 
V 65 letech. 

Jak vysoký by měl být průměrný důchod v porovnání s průměrnou 
mzdou? Asi 70 % průměrné mzdy.

Podporujete výrobu jaderné energie v ČR? Jste pro privatizaci ČEZ
a přijetí atomového zákona, který je pro region velmi významný? Ja-
dernou energii podporuji, nejsem pro privatizaci ČEZ a podporuji změnu 
jaderného zákona.

Co zemědělství? Jak hodláte pomoci tomuto resortu, který byl pro jižní 
Moravu vždy stěžejní? Je nutno čerpat maximálně evropské fondy, vytvořit 
pro naše zemědělce stejné podmínky, jako mají zemědělci v jiných zemích 
a pokud toho dosáhneme, je naše zemědělství konkurenceschopné.

Na to navazuje i ekologie. Co lze zlepšit? Podle mě jsou ekologické 
standarty v naší republice z větší části dodržovány.

Děkuji za rozhovor, Martin Sklenář

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ, BRIKETY, KOKS

Střešní okna
VELUX, Prima fenestra

Sádrokartonové 
systémy:

desky, profily, tmely 

Plastové potrubí
pro vnitřní a venkovní 

kanalizaci

Nopové folie,
drenážní hadice 

Plovoucí podlahy

Střešní krytiny  
TONDACH, BRAMAC, 

KM-beta

Plechové střešní 
krytiny ROVA

Lehká krytina 
ONDULINE

Výběr fasádních 
nátěrů, točených

a rýhovaných omítek 
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B&T METAL
spol. s r.o.

bývalá kasárna Neslovice  •  Knížecí les ev. č. 01  •  664 91  Ivančice
tel./fax: 546 413 335  •  mobil: 605 219 039  •  e-mail: info@btmetal.cz

Obchodní zastoupení firmy

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

Vážení občané. Dlouho jsem se rozmýšlel, zda mám veřejně vystoupit 
ohledně chystané rekultivace bývalé skládky na Karlově v souvislosti 
s variantou umístění mobilní linky na recyklaci stavební suti. Článek 
„Když paměť selhává“ v posledním vydání Zrcadla mě přesvědčil, že 
to udělat musím. Velmi hrubým způsobem totiž napadá jak mě, tak radu 
města a podsouvá nám motivy jednání, které nás do této chvíle ani ne-
napadly. Na základě zcela veřejných informací, a zápisy z jednání rady 
města takovými informacemi jsou, se snaží vytvořit dojem, jako by se 
jednalo o tajné informace až zpravodajského charakteru. Autoři navíc 
vlastními myšlenkovými pochody vytvářejí jakousi konspirační teorii 
- téměř spiknutí vedení města proti občanům, a to – cituji: „ že vedení 
města nikdy o žádnou rekultivaci neusilovalo a chtělo se chytračením 
své povinnosti zbavit. Na úkor kvality životního prostření a našeho ži-
vota“ - konec citace. A toto je už skutečně nehoráznost, která nemá 
obdoby, možná už na hranici trestně právní odpovědnosti. V článku jsou 
však i další zásadní nepravdy. Bude mě velmi zajímat, který zástupce 
firmy STAPO MORAVA veřejně prohlásil, že firma byla městem oslo
vena. Nic takového mě není známo. Dokument o posouzení vlivů recyklač-
ní linky na životní prostředí na odboru životního prostředí MěÚ byl zcela 
veřejně přístupný k prostudování a námitkám a oznámení o možnosti do 
něho nahlédnout bylo předepsaným způsobem po celou dobu zveřejněno 
na klasické i elektronické úřední desce a v infokanále kabelové televize. 
Každý, kdo měl zájem, se mohl s tímto dokumentem seznámit. Informace 
v článku, že byla veřejná jen na úrovni kraje je zcela nepravdivá. Ani si ne-
troufám odhadnout, co mě a radě města chtěli autoři podsunout. Nikoli pane 
Vodičko, nejde nám o čas. Jde nám o to, aby budoucí řešení Karlova bylo 
pro občany Ivančic to nejvýhodnější.           MUDr. Vojtěch Adam, starosta

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
O tom, jak paměť selhává, 

komu selhává a proč zejména před 
volbami, nechci s Mgr. Vodičkou 
polemizovat. Ani nechci rozebírat 
jím zkonstruovanou HROZBU re-
cyklační linky na Karlově v Ivanči-
cích-Němčicích. To chápu skutečně 
pouze jako předvolební pokus – a 
chabý. Ale na to, že v článku Mgr. 
Vodičky je účelově diskreditována 
práce úředníků MěÚ Ivančice, kteří 
jsou osočováni z nedodržování 
povinností stanovených zákonem 
- v tomto případě správním řádem 
- musím jako tajemník MěÚ reago-
vat. Tak předně: Investor akce byl
v souvislosti s vydáním tzv. sou-
hrnného stanoviska k záměru upo-
zorněn odborem životního prostředí 
MěÚ Ivančice na možné dotčení zá-
kona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, kdy záměry spadající 
do investorem uváděné kategorie 
podléhají zjišťovacímu řízení u pří-
slušného orgánu kraje. Oznámení 
záměru a zahájení tzv. zjišťovacího 
řízení vedeného Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje bylo doruče-
no Městskému úřadu Ivančice dne

19.6.2006, na úřední desce bylo 
zveřejněno od 20.6.2006 do 11.7.
2006 a příslušná informace byla 
dále zveřejněna v místní kabelové 
televizi od 20.6. do 10.7.2006. 
Závěr zjišťovacího řízení vedeného 
krajským úřadem byl doručen Měst-
skému úřadu Ivančice 18.7.2006, 
na úřední desce byl zveřejněn od 
20.7.2006 do 4.8.2006 a informa-
ce byla dále zveřejněna v místní 
kabelové televizi od 19.7.2006 do 
4.8.2006. Možnosti nahlédnout 
na odboru životního prostředí do 
materiálů využilo několik občanů; 
žádné připomínky k věci nesdělili. 
Tedy veškeré materiály, které přišly 
z krajského úřadu, byly řádně po 
stanovenou dobu tak, jak ukládá 
správní řád, vyvěšeny a doba jejich 
vyvěšení byla řádně zaznamenána. 
Není tedy pochybnosti o tom, že 
úředníci MěÚ Ivančice splnili své 
povinnosti beze zbytku. Potud mé 
stanovisko jako tajemníka MěÚ.

Jen tak pro zajímavost - protože 
mě paměť neklame - vzpomínám 
si, že obdobný pokus a znevážení 
práce úředníků a podezření z ne-

plnění zákonných povinností jsme 
zažili poměrně nedávno. A i když 
se tehdy dotyčný občan osobně 
přesvědčil o tom, že nemluvil 
pravdu, neomluvil se těm, které ne-
odůvodněně nařkl. Neočekávám to 
ani v tomto případě. A na závěr jako 
občan-Němčák: V úvodu zmíněná 
recyklační linka mně osobně ani mé 
rodině, přestože bydlíme k jejímu 
předpokládanému umístění nejblíž, 

nevadí. Jsem přesvědčen, že životní 
prostředí v našem okolí nijak neo-
vlivní a naopak v mnoha situacích 
by v budoucnu mohla být zdejším 
občanům, firmám i městu velmi 
užitečná. Pokud bude. To ale Mgr. 
Vodičkovi nebo p. Potůčkové těžko 
vysvětlím. Problém není v tom, že 
by to pochopit neuměli, ale že ne-
chtějí.                  Mgr. Jiří Vařejka,

tajemník MěÚ Ivančice
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Postřehy z výstavby parkoviště
Dovolím si reagovat na článek „Jak je to s průchodností ulice Morav-

ské?“ uveřejněného v nezávislém čtrnáctideníku ZRCADLO číslo 16, vy-
daného 8.9.2006. Jako osoba „dotčená“ výstavbou podélných parkovacích 
ploch v ulici Moravská v Oslavanech chci veřejně vyjádřit prostřednictvím 
vašich novin několik svých postřehů k dosud probíhající výstavbě i k názo-
rům obou „diskutérů“ ve zmíněném článku.

Označení probíhající výstavby panem Konečným „tankodromem“ se mně
zdá trochu nadnesené. Všem obyvatelům ulice Moravské muselo být jasné, 
že se výstavba neobejde bez přípravných prací, do kterých patří také pro-
vádění výkopů (viz. foto v daném článku). Tyto výkopy jistě velmi ztížily 
přístup do jednotlivých domů. Co jsem ale postrádal při této činnosti, bylo 
zhotovení přechodových lávek či můstků, běžně a samozřejmě používa-
ných při výkopových pracích v jiných městech, zajišťujících alespoň mini-
mální bezpečnost obyvatel při překonávání uměle vytvořených překážek.

Tato etapa výstavby je však již za námi. Co však zůstane zřejmě trvalou 
„pihou na kráse“ ulice Moravské jsou nerealizované bezbariérové přístupy 
na chodníky vedoucích k jednotlivým vchodům bytových domů. U vysvět-
lení pana starosty, že je to kvůli bezpečnosti, protože parkoviště je konci-
pováno jako podélné stání, postrádám uvedení názvu resp. čísla závazné 
normy či zákona,  který bezbariérový přístup v daném případě zakazuje. 
Takto to u mne budí dojem následného „žehlení“ problému, který měl být 
vyřešen v rámci připomínkového řízení před zahájením výstavby.  

Než jsem se definitivně rozhodl reagovat na uvedený článek k výstavbě 
parkovacích ploch, objevila se jedna „vlaštovka“ v podobě bezbariérového 
přístupu u vchodu Moravská č. 13.  Je to v místech, kde se kříží spolu s ulicí 
Příční, zrovna na jedné z nejfrekventovanějších částí ulice. Předpokládal 
jsem, že takhle nějak budou vypadat bezbariérové přístupy u všech chod-
níků k jednotlivým vchodům.  Při tomto řešení se zdá, že je i bezpečnosti 
učiněno zadost. Nabízí se tedy otázka, proč toto bezbariérové řešení nebylo 
realizováno také u ostatních vchodů, kde je chodník od parkovací plochy 
oddělen schodkem, o němž pan starosta tvrdí, že to není neřešitelný pro-
blém. S tímto tvrzením se osobně neztotožňuji.

 Na závěr si dovolím malý chlapský „štulec“. Přeji panu starostovi až do 
vysokého věku dobrou fyzickou kondici, aby pro něho na „stará kolena“ 
nebyl dvanácticentimetrový schodek neřešitelným problémem. I přes roz-
dílný pohled na některé detaily výstavby se sluší dodat, že mu stále fandím.   

Jan Lasák, Oslavany 2. 10. 2006

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ V pátek 
v Domě s pečovatelskou službou 

otevřeli pro seniory novou spo-
lečenskou místnost a do provozu 

bylo formou dne otevřených 
dveří spuštěno azylové bydlení 
pro matky v tísni. „Senioři získají 
prostor pro své kulturní akce, kte-
rých je tu hodně. Tyto navštěvují 
nejen obyvatelé DPS, ale dochází 
na ně i ostatní z blízkého okolí. 
Jsem ráda, že se nám místnost 
podařilo prosadit. Trvalo rok, než 
jsme toho docílili. V našem domě 
bydlí 90 lidí a nyní se nás do kul-
turního sálu vejde více, po rekon-
strukci to je 70 míst,“ objasnila 
ředitelka DPS Irena Krejčí.

„To důležitější, co dnes také 
otvíráme, je azylové centrum pro 
matky v tísni, které se tu podařilo 
zřídit. Pro nás je důležité, že po 
technické stránce je vše připrave-

no. Všechny náležitosti jsou vyří-
zené, takže stačí azylové bydlení 
obsadit,“ doplnila Irena Kočí.

Po přestřižení pásky, kterého se 
ujal starosta města, proběhlo krát-
ké pohoštění. Seniorům přijela 
zahrát dechová kapela Skaláci. 

„Jsem rád, že jsme zrekonstruo-
vali prostory společenské míst-
nosti pro starší občany. Bohužel 
k tomu došlo až po roce. Prvně 
nebyla vůle zastupitelů, pak neby-
ly peníze a když byly peníze, ne-
byla firma. Nakonec se dílo poda-
řilo. Azylové bydlení je jednoznač-
ná pomoc pro matky, které se 
ocitly v životní tísni. Nic takové-
ho jsme tu neměli,“ uvedl starosta  
Bartoloměj Pitlach.            /mask/

Otevřeli společenskou místnost a azylové centrum

foto: mask
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Přinášíme Vám předvolební 
rozhovor s moravskokrumlovskými 
zastupiteli za KSČM panem Ing. 
Františkem Šlapanským, panem 
Mgr. Karlem Vašíčkem a Ing. Vla-
dimírem Langem.

Za několik týdnů skončí volební 
období zastupitelstva města. Pane 
Šlapanský, jak hodnotíte plnění 
vašeho volebního programu v tom-
to období? 

Náš volební program na léta 
2002 - 2006 byl sestaven tak, že 
vycházel z každodenních a podstat-
ných potřeb obyvatel Moravského 
Krumlova, zahrnoval problematiku 
jednotlivých stránek života našeho 
města i jeho jednotlivých čtvrtí. 
Skládal se z 16 konkrétních bodů, 
jejichž naplnění jsme prosazovali 
v každodenní práci zastupitelstva, 
rady, výborů a komisí. Toto prosa-
zování se pochopitelně mohlo dít 
vahou našeho volebního výsledku 
v minulých volbách i následným 
složením jednotlivých orgánů 
města, připomínám, že v 21 člen-
ném zastupitelstvu jsme měli 5 
zastupitelů. Když jsme si prováděli 
vyhodnocení naší práce, mohli jsme 
s určitým uspokojením konstatovat, 
že drtivou většinu našich záměrů se
podařilo realizovat. Některé nespl-
něné představy zahrnujeme do našeho
nového volebního programu k nad-
cházejícím komunálním volbám. 
Nicméně naše hodnocení není až tak
důležité, podstatné je, jak naši práci 
zhodnotí občané - voliči, nakolik 
jsme naším přičiněním přispěli k ře-
šení jejich problémů i potřeb a dají 
či nedají naší kandidátce v nadchá-
zejících volbách svůj hlas. 

Mohl byste tedy uvést, co ze-
jména se vám podařilo z vašeho 
programu realizovat?

Pochopitelně, pokusím se struč-
něji výsledky našeho úsilí uvést: 
snažili jsme se o úspěšné naplnění 
úkolů spojených s přechodem měs-
ta na výkon III. stupně státní správy 
- kontroly ministerstva i krajského 
úřadu neshledaly v procesu přecho-

du žádných podstatných pochybení, 
na rozdíl např. od jiných měst, jak 
jste mohli sledovat ve sdělovacích 
prostředcích. Ke všeobecné spo-
kojenosti byl zprovozněn v r. 2003 
Dům s pečovatelskou službou, od 
počátku je plně obsazený a funkční, 
přes nejrůznější zpochybňování a 
zkreslování jeho funkce. Plně jsme 
podporovali výstavbu nových 54 
bytů na Sídlišti - i tato investice je 
dokončená a slouží občanům měs-
ta. Je zajištěna dopravní obslužnost 
mezi Moravským Krumlovem a ob-
cemi v jeho spádové oblasti, a to i 
přes to, že veřejná doprava je řízena 
krajským úřadem a vyskytla se řada 
problémů - mimo kompetenci a roz-
hodovací možnosti našeho města. 
Byly učiněny první kroky k zapojení 
do integrovaného dopravního systé-
mu kraje. V péči o jednotlivé čtvrtě 
města jsme prosazovali v Polánce 
opravu hospody a vedlejšího sálu 
(1,8 mil. Kč), vybudování chod-
níku. V Rakšicích vybudování spor-
tovního areálu Orla (1 mil. Kč), 
v Rokytné plynofi kaci kulturního
domu. Zasazovali jsme se i o ochra-
nu životního prostředí, kde loni 
byla dokončena rekultivace sklád-
ky Lerch, dále se realizovala ob-
nova zámeckého parku. Společným 
úsilím všech zastupitelů se podařilo 
odvrátit záměry kraje o slučování 
nebo spojování středních škol v na-
šem městě. Na detailnější hodnocení
není v tuto chvíli dostatek prostoru, 
prosazovali jsme pochopitelně řadu 
dalších kroků - úsporu fi nančních 
prostředků formou účelné redukce 
městské policie, udržení lékařské 
služby první pomoci, navázání mezi-
národních kontaktů při hledání mož-
ností k řešení nezaměstnanosti atd. 

Pane Vašíčku, jak hodnotíte 
spolupráci s ostatními politickými 
a volebními stranami v ZM v Mo-
ravském Krumlově?

Spolupráci se zastupiteli zvole-
nými za KDU-ČSL, ČSSD a také 
s místostarostkou paní Valachovou 
zvolenou za ODS hodnotím jako 

velmi dobrou. Naše volební progra-
my se v mnoha oblastech shodovaly 
a také přístupy k řešení problémů 
komunální politiky a života města 
byly podobné. Z toho vycházela 
naše spolupráce a byla tímto v mno-
hém ulehčena. Vycházeli jsme ze 
vzájemného respektu a úcty a celo-
státní stranické rozdíly jsme nechali 
stranou. Jen výjimečně se stávalo, 
že jsme na řešení problémů měli 
různé názory a navrhovali odlišná 
řešení. Cestou jednání jsme nako-
nec vždy dospěli ke shodě, což po-
važuji za velmi pozitivní. Myslím, 
že jsme se odpovědně v souladu se 
svými volebními programy snažili 
pracovat ku prospěchu města, pro 
všechny jeho občany, tak jak o tom
hovořil Ing. Šlapanský. Soudržnost 
a spolupráce koalice byla několikrát 
prověřena, zejména v období ost-
rých útoků na radnici, a především 
na starostu města pana Pitlacha. To 
už se ale dostávám k jinému problé-
mu - ke vztahu koalice a opozice. 
Rozdělení zastupitelů na koalici
a opozici provedla sama opozice,
a to již na jednáních u kulatého sto-
lu po volbách. Byly tam dohodnuty 
určité věci spojené s ustavujícím 
zasedáním ZM, které právě opozice 
na ustavujícím zasedání nedodr-
žela. Jen tak se stalo, že v RM 
nebyly zastoupeny všechny strany, 
což prosazovala právě koalice. Pro 
některé opoziční strany byla účast 
KSČM v RM nepřijatelná, přestože 
již podruhé volby v Moravském 
Krumlově vyhrála - je to jistě za-
jímavé pojetí demokracie. Na usta-
vujícím zasedání naši zastupitelé 
podle dohody odevzdali hlasy kan-
didátům opozice, oni pro nás ruku 
nezvedli. U kulatého stolu jsem za 
KSČM podal návrh, aby místosta-
rostkou města byla zvolena paní 
Valachová. Návrh byl akceptován, 
a to i její stranou ODS. K našemu 
velkému překvapení, a překvapení 
všech občanů v sále, hlasy od celé 
řady opozičních zastupitelů a vlast-
ní ODS nedostala. Snad proto, že 

projevila ochotu při práci pro město 
spolupracovat i s KSČM. To je asi 
neodpustitelné provinění, které se 
musí potrestat. Nebylo to šťastné 
vykročení ZM do nového volební-
ho období. Tak se důvěra rozhodně 
nevytváří. Bohužel konfrontační 
přístup k řešení problémů a nedo-
držování dohodnutého byly stále 
častější. Stále častěji se stávalo, že 
zástupci opozice v RM hlasovali
k téže věci jinak než pak na jedná-
ních ZM, případně byli zásadně pro-
ti. To, že byli přehlasováni, mnohdy 
označovali jako naši neochotu spo-
lupracovat. Nakonec z RM odstou-
pili. Proti takovému výkladu věcí 
jsem se na RM i na ZM několikrát 
ohradil a znovu musím podo-
tknout, že koaličním zastupitelům 
nikdy nečinilo problém hlasovat 
pro rozumný, konstruktivní návrh 
opozice. Myslím, že se to dá dobře 
prokázat pomocí zápisů z jednání. 
Koaliční návrhy opozice, až na 
světlé výjimky, zásadně nepodpo-
rovala. Několikrát i zpochybnila to, 
že pro návrh usnesení hlasovalo jen 
11 zastupitelů, což je plně v soula-
du se zákonem o obcích. Opozice 
k útokům na radnici stále častěji 
používala tisk a vývěsku ve městě. 
Starosta, koalice a samotná KSČM 
se stali terčem nevybíravých útoků 
a dokonce byli kriminalizováni. Na 
starostu byla podána dvě trestní 
oznámení. Je zajímavé, že když se 
ukázalo, že autoři těchto útoků ne-
mají pravdu, ani jednou jim nestálo 
za to se veřejně omluvit. Myslím, 
že je velmi obtížné se domluvit na 
spolupráci s někým, kdo člověka 
bezostyšně veřejně uráží a možná 
o spolupráci ani nestojí. Osobně se 
mi současné vulgární metody velké 
celostátní politiky vůbec nelíbí, 
zásadně je odmítám a už vůbec 
nemají mít místo v komunální po-
litice. Nebyli jsme to my, kdo tyto 
praktiky do práce orgánů města
a veřejného života vnesli. Stačí si 
jen vzpomenout na pamfl ety, které 
městem kolovaly před posledními 

komunálními volbami. Autory sice 
neznáme, ale mnohé o tom již dnes 
víme. Proto jsme také na invektivy 
v tisku, až na výjimky, neodpoví-
dali. Ne proto, že jsme se báli pří-
padných střetů, nebo proto, že jsme 
neměli pravdu, ale protože jsme 
situaci nechtěli dále vyhrocovat. A 
o to možná někdy také šlo. Možná 
by někomu vyhovovaly nekonečné 
přestřelky v tisku. Hádky a spory 
odvádí od práce a ničemu dobrému 
neprospívají. Nemají nic společné-
ho s věcnou debatou a spory nad 
problémy při respektování všech 
zúčastněných. Osobně si myslím, 
že tento nebo podobný názor sdílí 
většina občanů, a to bez ohledu na 
jejich politické přesvědčení. Spory 
se lidem vždy po jisté době zajídají, 
jsou pro lidi nepříjemné, obtěžují. 
Vlivem těchto mediálních kampaní 
město pomalu ale jistě získávalo 
pověst rozhádaného, hašteřivého 
města a sklízelo jen posměšky. 
Neměl jsem z toho dobré pocity, 
když se mě na tyto věci ptali lidé 
z okolních měst a obcí. A také kli-
matu ve městě to nijak neprospělo. 
Chci věřit tomu, že se to letos v ko-
munálních volbách ani vzdáleně 
nebude opakovat. Mělo by jít o pro-
gramy a ne o napadání a osočování. 
Přál bych si, aby noví zastupitelé 
mohli svůj čas plně věnovat řešení 
problémů, které přináší doba. Před 
městem stojí několik rozsáhlých a 
důležitých investičních akcí, které 
byly dlouhodobě připravovány již
v tomto volebním období, a při je-
jich realizaci bude potřeba každého
zastupitele, člena výboru nebo ko-
mise. Hádky a osočování s cílem 
získat si politické pozice zde nema-
jí místo. Místo je naopak pro spo-
lupráci těch, kdo skutečně pro Mo-
ravský Krumlov chtějí něco udělat. 

Pane Langu, jste na prvním 
místě kandidátky za KSČM. Jaké 
jsou Vaše představy pro zejména fi -
nanční zabezpečenost investičních 
akcí vašeho volebního programu? 

Na účelné investiční akce ob-

sažené ve volebním programu lze 
zajistit potřebné fi nanční prostředky 
za předpokladu využití všech do-
stupných zdrojů fi nancování. Nej-
vhodnějším příkladem je fi nanční 
zajištění nejnáročnější investiční 
akce, kterou bude rekonstrukce 
kanalizace a dalších inženýrských 
sítí ve vnitřním městě. Rozpočtové 
náklady akce budou cca 118 mil. Kč 
a na profi nancování budou využity 
dotace z ERDF ve výši 20%, ze 
SFŽP to bude 52%, Svazek 10%, 
Jihomoravský kraj 5% a Město 
Moravský Krumlov se bude podílet 
13-ti %, což představuje cca 15 mil. 
Kč. Není potřebné zastírat, že město 
nemá dostatek volných fi nančních 
prostředků na všechny potřebné 
investiční akce. Je třeba ale zdůraz-
nit, že město má kredit spolehlivého 
klienta peněžních ústavů, což nám 
umožňuje i výběr nejvhodnějšího 
poskytovatele úvěru. V dnešní době
nelze zajistit investiční výstavbu 
sloužící po dokončení občanům měs-
ta i blízkého okolí bez zapojení úvě-
rových zdrojů s delší dobou splat-
nosti. Město Moravský Krumlov 
vykazuje dlouhodobě nízký ukaza-
tel dluhové služby a to do l0-ti %. 
Ministerstvo fi nancí ČR přitom to-
leruje hranici až 30% při poskytová-
ní státních dotací na nové investiční 
akce. Dluhová služba se poměřuje 
ke skutečnému objemu dluhové 
základny. Obsahem dluhové služ-
by jsou zaplacené úroky, uhrazené 
splátky jistin a vydaných dluhopisů 
a splátky leasingu. Dluhová základ-
na obsahuje skutečně dosažené 
daňové a nedaňové příjmy a dotace 
souhrnného fi nančního vztahu, což 
představuje částku cca 100 mil. Kč.
Tyto příjmy jsou stabi1izované a 
do dluhové základny se např. ne-
zahrnují kapitálové příjmy, které 
požadovaný charakter nemají. Ob-
jektivně můžeme konstatovat, že 
lze dofi nancovat všechny investiční 
akce obsažené v našem volebním 
programu, aniž by došlo k neúměr-
ně vysokému zadlužení města. 

Předvolební rozhovor s kandidáty KSČM v Moravském Krumlově

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

DOKONALÉ
KUCHYNĚ

S MODERNÍM
VZHLEDEM
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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

Bazén
v Hrušovanech
nad Jevišovkou
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www.stappa.cz
tel.: 543 217 372

... beton ještě dnes
výrobce transportního betonu
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Zamykání cyklostezky
/Oslavany/ Ve sváteční den sv. Václava byla společnou vyjížďkou 

uzavřena cyklistická sezóna na Templářské cyklostezce. Okruhová 
tématická cyklostezka je putováním kolem zřícenin hradů na řekách 
Oslavě a Jihlavě a byla vybavena infotabulemi a odpočívkami z fi-
nanční dotace skupiny ČEZ.  Zamykání cyklostezky na nádvoří zámku 
v Oslavanech se zúčastnilo 78 cyklistů, kteří absolvovali za krásného 
slunečného počasí  trasu dlouhou 39 kilometrů. Po symbolickém aktu 
uzamčení zámeckých vrat odstartoval oslavanský místostarosta Miloš 
Musil cyklisty „městským právem“ a ti se vydali na cestu lesem směrem 
na Ketkovice, kolem zříceniny hradu Levnov. Sjeli do romantického 
údolí řeky Oslavy a pokračovali přes Senorady, Biskoupky, Biskupský 
kopec do tábora pod Templštýnem, který je v údolí řeky Jihlavy pod 
zříceninou stejnojmenného hradu. Po náročném sjezdu do tábora, kde 
se účastníci posilnili přeuzovanou trampskou cigárou a pivem Templář 
z oslavanského zámeckého pivovaru, pokračovali cyklisté skalnatým 
kaňonem řeky Jihlavy na Hrubšice, Řeznovice s románským kostelem 
sv. Petra a Pavla, kolem slepencové skály Pekárka  přes ivančická 
předměstí Alexovice a Letkovice zpět na Oslavanský zámek. Zde hrála
po celý den k tanci a poslechu country skupina Wokno a pivo Templář 
zde popíjeli jak cyklisté, kteří se vrátili z trasy, tak veřejnost, trávící zde 
sváteční den s možností prohlídky zámku, zámeckých muzeí a posle-
chu hudby. Templářská cyklostezka se bude odemykat 1. května 2007. 
Těšíme se na všechny, kteří přijedou.                                             /jak/

Den bez aut hlavně využily děti
/Moravský Krumlov/ V pátek byl v Moravském Krumlově ukončen 

týden mobility. Na závěr týdenního maratonu her zaměřeného na do-
pravu proběhl Evropský den bez aut. „Na dnešní akci nás pozval Dům 
dětí a mládeže zde v Moravském Krumlově, který pořádá tuto akci. Je 
dobré, že si děti v praxi vyzkouší provoz a poznají značky, zde se jim 
nic stát nemůže a navíc městská policie provádí instruktáž,“ uvedla 
Jana Polická, učitelka mateřské školy nám. Palackého, která přišla
s dětmi na mobilní dopravní hřiště. „Evropský týden mobility probíhá 
v Moravském Krumlově již potřetí. Je to projekt Evropské unie, který 
má přispět k usměrnění a zajištění bezpečnosti silničního provozu 
a aby automobily v takové míře nezatěžovaly obyvatele v souladu 
s dopadem na ekologii a životní prostředí. V našem městě je hlavním 
organizátorem městský úřad, Dům dětí a mládeže a městská policie. 
V letošním roce se aktivně zapojil i Jihomoravský krajský úřad, ten 
podpořil akci propagačními materiály. V průběhu celého týdne se 
pořádají hry a soutěže v rámci jednotlivých škol, které jsou zaměřeny 
na bezpečnost silničního provozu,“sdělila místostarostka Moravského 
Krumlova Marie Valachová. Příkladem snahy upozornit na přebujelou 
dopravu je právě 22. září, na které je vyhlášen Evropský den bez aut. 
„V Moravském Krumlově nemůžeme uzavřít náměstí, aby zde nejezdila 
auta, ale chceme naplnit podstatu. Proto jsme na náměstí postavili mo-
bilní dopravní hřiště, na kterém si děti ze školek a škol mohou vyzkoušet 
silniční provoz za asistence městské policie. Program bude pokračovat
i odpoledne doplněný o hry pro děti zaměřené na tuto tématiku. Přítom-
ný tu je také stánek odborné firmy, která provádí technickou kontrolu
a vybavení jízdních kol dětí,“ dodala Marie Valachová.                 /mask/

Otevřeli silnici a kuchyň   
/Olbramovice/ Krásné slunečné počasí provázelo hned dvojitou 

oslavu, která se uskutečnila v Olbramovicích. Spousta místních lidí, 
pozvaných hostů a dětí ze školy se přišla podívat nejen na novou silni-
ci, ale i školní kuchyň s jídelnou. „Opravovat místní komunikace jsme 
začali koncem dubna a faktické předání je právě dnes. Tato stavba je 
zhruba za 8 milionu korun a vybudovaly se místní komunikace zároveň 
s kanalizací splaškovou i dešťovou v části Olbramovic zvané Babice. 
Na tuto akci jsme dostali 1,9 milionu ze státního rozpočtu, 150 tisíc od 
nadace ČEZ. Tuto stavbu otvíráme dnes, protože je jednak hezké poča-
sí a myslím, že se má slavit každý den,“ sdělil starosta Lubomír Čech.

„Silnice se mi určitě líbí, nejsem sice obyvatelka Babic, ale bylo 
to už zapotřebí udělat, zlepšil se i vzhled tohoto prostoru,“ pochválila 
jedna z hostí Ludmila Kubešová. „Oslava je perfektní, plno lidí. Mu-
sím říci, že mě se to zde líbí, nevynechám žádnou oslavu, hlavně když 
jde o tak významnou událost u nás v Olbramovicích. Teď už můžeme 
chodit po chodnících v lodičkách a ne v komisňákách, je to krásné,“ 
sdělila Antonie Králová. „Rekonstruovali jsme také školní kuchyň
a jídelnu. Tato akce stála 4 miliony korun, za které máme nejmodernější
technologii splňující hygienické požadavky. Také kapacita vyvářených 
jídel se zvětšila, takže můžeme poskytovat služby i okolním školám,“ 
doplnil Lubomír Čech. „Kuchyň se nám líbí, je to teď jiné a lepší než to 
bylo předtím,“ s úsměvem uvedla vedoucí kuchyně Stanislava Černá. 
Pohoštění na oslavu připravovaly právě kuchařky ze školní kuchyně
a přidaly se i ženy z Babic se zaměstnankyněmi obecního úřadu.    /mask/

Kulturní programy
9. - 22. 10. 2006

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov Vás zve na  
KONCERT SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH

SE SKUPINOU JAVORY
který se koná 23.10 v 19.00 hod. v kinosálu M. Krumlov, vstupné: 
220 Kč, předprodej vstupenek v IC M. Krumlov, tel.: 515 321 064.

PROGRAM KIN

GYMNÁZIUM MORAVSKÝ KRUMLOV
nabízí vzdělávací kurzy pro veřejnost 

ve školním roce 2006/2007
1. Kurz základní obsluhy PC pro veřejnost: 20 hodin, cena cca 
1500 Kč, zahájení: říjen 2006, vedoucí kurzu Mgr. Radomír Bartoš, 
tel.: 515 322 105, e-mail: gmk@mboxzn.cz
2. Kurz Z základní obsluhy PC pro zaměstnance školství (MŠ, 
ZŠ, SŠ a ostatní školské subjekty) v rámci vzdělávání SIPVZ:
20 hodin, kurzy probíhají po celý rok podle zájmu, vedoucí kurzu Mgr. 
Radomír Bartoš, přihlášky zasílejte co nejdříve na e-mail: gmk@
mboxzn.cz; nabízíme možnost složení zkoušky (cena 400 Kč).
3. Kurz P0 pokročilé obsluhy PC pro zaměstnance školství (MŠ, 
ZŠ, SŠ a ostatní školské subjekty) v rámci vzdělávání SIPVZ:
30 hodin, kurzy probíhají po celý rok podle zájmu, vedoucí kurzu Mgr. 
Radomír Bartoš, přihlášky zasílejte co nejdříve na gmk@mboxzn.cz
4. Kurz pro učitele německého jazyka po získání certifikátu Z
a P0 v rámci vzdělávání SIPVZ: cena a termín budou upřesněny 
podle zájmu, vedoucí kurzu Mgr. Petr Eckl.
Po absolvování kurzů jsou vystavena platná osvědčení. Veškeré 
informace a přihlášky naleznete také na našich webových stránkách 
www.mkgym.cz nebo www.sis.znojmo.cz/gmk. Informace a přihlášky:
Ředitelství Gymnázia, Moravský Krumlov, Smetanova 168, tel.: 
515 322 234 nebo 515 322 105, e-mail: gmk@mboxzn.cz

Středisko volného času Ivančice Vás zve na

ZÁCHRANÁŘI V AKCI
Záchranné a bezpečnostní složky České republiky předvedou 
ukázky své činnosti v neděli 22. října od 15.00 hodin na Palackého 
náměstí v Ivančicích. Svou práci zde představí Hasičský záchranný 
sbor JM kraje, Zdravotnická záchranná služba JM kraje, Jednotka 
rychlého nasazení, Záchranná brigáda kynologů JM kraje a Policie 
ČR. Všechny přítomné čeká ukázka hašení z doby před 100 lety.  
Zájemci si také mohou vyzkoušet simulátor nárazu, paintballovou 

střelnici nebo si zajezdit na elektrokárách. 

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 14.10.2006

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Hraje Fantazie, vstupné 50Kč, začátek ve 20 hodin.
Burčák, bohatá tombola. Srdečně zvou pořadatelé

MěKS Moravský Krumlov Vás zve na divadelní představení

DOVOLENÁ S RIZIKEM
Divadelní spolek BEZGEST

út 10.10. v 19.00 hodin - repríza, pá 13.10.  v 19.00 hodin - repríza,
kinosál M. Krumlov, vstupné: 50 Kč, předprodej vstupenek v IC

CHRYZANTÉMA organizace Jižní Morava Vás zve na

21.TRADIČNÍ IVANČICKOU 
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

V sobotu 21. října a neděli 22. října denně od 9 - 17 hodin,
v pondělí 23. října od 9 - 12 hodin v sále Besed. domu v Ivančicích. 

Po dobu výstavy je zajištěn prodej chryzantém.
Zájezd na výstavu v sobotu 21.října: odjezd autobusu ve 14.00 hod.

od restaurace Blondýna v M. Krumlově, další zastávky:
u hotelu Epopej, u DPS a v Rokytné.

Přihlášky v prodejně tabáku Jednoty na nám.TGM.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• stř 11.10. ve 20.00 BESTIE  KARLA
  Kriminální thriller USA
• so 14.10. ve 20.00 V  JAKO  VENDETA
• ne 15.10. v 18.00 Fantastický thriller USA a D
• stř 18.10. ve 20.00 TRÁVA
  Komedie USA, D
• so 21.10. ve 20.00 POSEIDON
• ne 22.10 v 18.00 Thriller USA.

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 11.10. ve 20.00 BÍLÁ MASAJKA
  Drama SNR
• ne 15.10. ve 20.00 LET´S DANCE
  Romantický, taneční film USA
• stř 18.10. ve 20.00 MIAMI VICE
  Akční film USA
• ne 22.10. ve 20.00 MARTA
  Drama ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 14.10. v 19.00 JEDINÁ  NOC
  Film Fra a Belgie
• ne 15.10. v 19.00 ANGEL - A
  Film Fra
• so 21.10. v 19.00 SILLENT HILL
  Film Kanada, Jap,
• ne 22.10. v19.00 PĚT PŘEKÁŽEK
  Film Dánsko, VB, Švýcarsko

Změna programů vyhrazena.

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.
• 12.10. v 8.30 a 10.00 hod. - O Růžence, výpravný pohádkový muzikálek. 
Účinkuje Karlovarské hudební divadlo. Pohádka pro MŠ, I. stupeň ZŠ a mamin-
ky s dětmi, kino Réna Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 12.-29.10. - Výstava žadatelů o azyl - výtvarné práce a grafiky, v Pam. A. Muchy. 
• do 15.10. - Cesta do Tibetu - Galerie Památníku A. Muchy, Výstava obrazů 
na hrubém hedvábí, vstupné: 10 Kč.
• 17.10. v 8.30 a 10.00 hod. - Karel lV. a Jan Žižka z Trocnova, pořad pro ZŠ 
(3. - 7. třída). Účinkuje Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci, kino Réna 
Ivančice, vstupné: 30 Kč.
• 18.10. - 29.10. - 140 let trvání odborného školství v Ivančicích. Výstava
k výročí druhé nejstarší zemědělské školy na Moravě - historie ve fotografiích, 
dokumentech a žákovských pracích. Galerie Památníku A. Muchy.

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

• říjen - Výstava fotografií - Klub moravských fotografů, Kresby - Eva Tou-
lová, Městský úřad, nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• 10.10. v 19.00 hod. - Dovolená s rizikem - DS BEZGEST, repríza 
• 11.10 v 8.15 a 9.30 hod. - O Růžence, školní pořad pro MŠ + 1. a 2. třídu ZŠ, 
kinosál M. Krumlov, vstupné: 30 Kč.
• 11.10 v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy - Hana Hrnčířová (fotografie),  Jiří 
Seka (keramika), galerie Knížecí dům M. Krumlov, výstava potrvá do 9. 11.  
• 13.10. Dovolená s rizikem - DS BEZGEST, repríza, předprodej vstupenek
v IC: tel. 515 321 064, kinosál M. Krumlov, vstupné: 50 Kč.
• 15.10 v 15.00 hod. - Zpíváme Haleluja, kostel sv. Bartoloměje, nám. Klášter-
ní, Chrámový sbor Lukáše Havla z Rakšic.
• 23.10 v 19.00 hod. - Koncert  sourozenců Ulrychových se skupinou Javory, 
kinosál M. Krumlov, vstupné: 220 Kč, předprodej vstupenek v IC M. Krumlov, 
tel.: 515 321 064.
• Připravujeme: • 26.10. - Fantasia flamenca - Zájezd do Třebíče na představení.

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
• 14.10. v 18.00 hod. - Strašidelný zámek - Tradiční večerní akce pro děti
a dospělé v areálu zámku Oslavany. Pořádá TJ Oslavany, Divadlo Na mýtině.
• 20.10. v 15.30 hod. - Drakiáda. Letecké odpoledne s papírovými draky. 
Soutěže o ceny, pyrotechnické překvapení pro děti, u budovy DDM Oslavany. 
Pořádá DDM Oslavany.

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
• 8.10. od 14.00 do 17.00 hod. - Nízké lanové aktivity - pro odvážné, kteří 
chtějí zdolávat překážky, v Ivančicích, park Réna, poplatek: 20 Kč.
• 13.10. v 19.00 hod. - Ať žijí duchové - světýlková cesta s úkoly, v Ivančicích, 
nám. Palackého - u městského úřadu, poplatek: děti 20 Kč; dospělí 10 Kč .
• 15.10. v 15.00 hod. - Westernový den - ukázky westernového ježdění; jízdy 
na koních, Ivančice, statek Padochovka, poplatek: děti 10 Kč; dospělí 20 Kč.
• 20.10. v 18.00 hod. - Diskotéka pro náctilété - aneb hudební večer sestavený 
na vaše přání, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek: 20 
Kč, členové klubu 10 Kč.
• 22.10. od 15.00 hod. - Záchranáři v akci - prezentace záchranných složek, 
Ivančice – Palackého nám.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• SEMAFOR - výtvarná a fotografická soutěž. Téma doprava a dodržování 
pravidel silničního provozu doplňuje projekt Evropského týdne mobility. Soutě-
žit mohou jednotlivci ve čtyřech věkových kategoriích. Uzávěrka soutěže bude 
3.11. 2006. Kategorie: • I. - děti MŠ a 1. třída ZŠ • II. - 2. - 3. třída ZŠ • III. - 4. 
- 6. třída ZŠ • IV. - 7. - 9.  třída ZŠ.
• 25., 26.10. - Noc na domečku - tentokrát na téma Letem světem. Sraz je 
v 18.00 na Domečku, s sebou pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. 
Poplatek: 50 Kč, v ceně je večeře, snídaně a pitný režim. Je nutné se v kanceláři 
DDM nahlásit předem. 
• Klub Poškolák - v měsíci říjnu otevřen  po, stř, pá - 12.00 - 15.00 hod.
VOLNÁ MÍSTA V TĚCHTO KROUŽCÍCH : Orientální tance, Angličtina 1.+2. 
třída, Angličtina 6.-8. třída, Volejbal, Kytara, Šperkařská dílna, Košíková – dívky,
Experimentální klub, Žonglování, Vizážistka, Všeználek, Vv ZŠ Ivančická, 
Junior aerobic, Mage Knight, Super aerobic, Games club.

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
• 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.
• 14.10. - účast na 30. ročníku ”Pochodu slováckými vinohrady” - vede J. 
Flíček, který podá zájemcům další informace. 
• 14.10. - “Divácké putování Maryša”. Prezentace ve sportovní hale v Husto-
pečích 8.00 - 11.00. Vede Ing. Moravec, který podá zájemcům další info.

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

• 11.10  v 15.00 hod. - Výroba draků. Výroba originálních papírových draků, 
 v DDM, poplatek 10 Kč.
• 20.10 v 15.30 hod. - Drakiáda, letecké odpoledne s draky. Sraz u DDM. Po-
platek 10 Kč, s sebou funkčního draka „šampiona“ !!!
• Tradiční taneční s manžely Flekalovými - Cena: Kč 1 000 Kč, společenské 
tance, rock´n´roll, základy stolování, společenské chování. Každou středu od 
18.00 do 20.30 hod.v sále Besedního domu v Ivančicích. Ve společenském 
oblečení. Pozor! Omezený počet míst. Vyzvednout přihlášku a zaplatit je mož-
né před první hodinou v době od 17.00 hod do 17.30 hod. v Besedním domě. 
Formulář přihlášky je možno si objednat na e-mailu: skolniklub@volny.cz 
Informace na tel: 546 423 520, 603 470 905.
• Cvičení s „Dádou“ - každý čtvrtek od 14.00 hod. v DDM ve velkém sále. 
Cvičení s hudbou, pohybové cviky, protahovací cviky.
• Aerobik - každé pondělí od 16.00 hod v DDM ve velkém sále, určeno pro 
začátečníky a pro ty, kteří mají rádi pohyb a hudbu.
• Dopolední cvičení pro ženy a dívky - každé úterý od 10.00 hod. do 11.00 
hod. - kalanetika, uvolňovací cviky, posilování,... v budově DDM, již od 10.10. 
Hlídání dětí zajištěno !
• Šachový kroužek - Informativní schůzka ve stř 11.10. v 16.00 hod. v budově 
DDM Oslavany.
• Herna - můžete si zde zvolit a najít zábavu dle vlastní chuti a nálady stolní te-
nis, kulečník, el. šipky, stolní fotbal, deskové a karetní hry,…. Herna v provozu 
od 6.10. každou stř od 15.00 do 18.00 hod. a každý pá od 16.00 do 20.00 hod.

DDM Moravský Krumlov, nám. TGM 35, M. Krumlov pořádá

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ NA DOMEČKU
MIX AEROBIC – pondělí od 17.30 - 19.00 a středa 19.00 - 20.30

TAE BO – úterý od 17.30 - 18.30 a čtvrtek 17.00 - 18.00
ORIENTÁLNÍ TANCE – každé úterý 18.30 - 20.30

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ – každý čtvrtek 18.00 - 19.00

Fotbalisté FC Moravský Krumlov
v krajském přeboru opět bodovali
 7. kolo KP: FC Mokrá/Horákov - FC Moravský Krumlov 2:0 (0:0)
I přes velkou převahu odjížděli krumlovští fotbalisté poraženi, když na-
prosto selhali v koncovce. Mokrá trestala z brejků v 80. a 88. min.

8. kolo KP: FC Moravský Krumlov - SK Doubravník 4:2 (1:2) 
Branky MK: Nahodil 2, Anders, Zelníček

Hosté se v úvodu ujali dvoubrankového vedení a to ještě brankář 
Novotný kryl penaltu, domácí do poločasu snížili J. Andersem. Po 
změně stran si vytvořili spoustu šancí a po zásluze skóre otočili. 
Střelecky se prosadil dvakrát Nahodil a jednou Zelníček, který ještě 
v závěru trefil tyč.

9. kolo KP: FC Moravský Krumlov - FC Mikulov 2:0 (1:0)
 Branky MK: Zelníček 2

Krumlovští zahájili náporem a ve 4. minutě se po krásné spolupráci 
Zelníčka s Andersem ujali vedení. Mikulov se představil jako kvalitní 
soupeř, ale své příežitosti nevyužil, což potrestal druhým gólem opět 
Zelníček. Hrál se pohledný fotbal. Domácí podali velmi dobrý výkon
a své vedení mohli v závěru ještě zvýšit.

10. kolo KP: neděle 15.října v 15.30 hod. - stadion Na střelnici FC 
Moravský Krumlov- FC Tatran Bohunice

Čtrnáctideník ZRCADLO - mediální partner FC Moravský Krumlov
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Oslavany - vstupní brána 
Českomoravské vrchoviny

Při nedávném provádění skupiny návštěvníků překrásným, rustiká1-
ně pojatým renesančním zámkem, a torsem architektonicky i historicky 
doposud je velmi málo doceněného románského kláštera ValIis Sanctea 
Mariae v Oslavanech mně byla hosty, kteří zde za posledních deset let 
byli již po třetí, položena doslova smršť, pro mne zatím nevnímaných, 
a tím také i nezodpovězených otázek. Kdo vlastně během posledních 
desíti let stál za tou úžasnou přeměnou města (včetně zámku a kláš-
tera), kdo byl iniciátorem té řady kulturních i osvětových akcí, kdo 
vybudoval zdejší unikátní muzea, kdo povznesl dosud zanedbanou 
provinční hornickou „osadu“ na současně se přetvářející moderní
a krásnou městskou aglomeraci, kdo postupně obnovuje v lidech již 
zcela zapomenutou hrdost ke svému městu, městu na pomezí Česko-
moravské vrchoviny a Boskovické brázdy, městu jež je roubeno úžas-
ným krajkovím překrásné přírody, městu jemuž řeka Oslava, která zde 
tvoří neopakovatelný ohyb, dala své jméno. Kdo, kdo? Zamyslel se nad 
tím tady v Oslavanech vlastně v poslední době někdo nestranně? 

Nestranně proto, aby nebyl ovlivňován nějakou barevnou, nábožen-
skou, spolkovou, rodinně klanovou, komerční a já nevím ještě jakou 
vlnou, která zde v posledních létech zcela zjevně ovlivňovala všechno 
a stále ještě tak, jako jinde, z poza ,,keřů“ se ovlivňovat snaží, ač si to 
třeba ani neuvědomujeme! Nevím, asi se o to nikdo nepokoušel. Do-
tazy těch výše vzpomínaných návštěvníků pocházejících z východních 
Čech, kteří k Oslavanům mají podle vyprávění jen turistický vztah 
(přijeli se původně podívat na místo, kde učil jejich rodák, spisovatel 
Viktor Kamil Jeřábek) a následně i historicko-kulturní, mně k takové-
mu zamyšlení přivedly. Vím, že nebudu taky asi už nestranný, i když 
nikam kastovně nepřísluším, a navíc nejsem ani zdejší rodák, neboť 
do Oslavan jsem se dostal náhodně nedávno, mám k nim ale již, co 
se týče historického a přírodního vnímáni, a nakonec i ve vztahu
k mnohým zdejším lidem, skoro bytostný vztah, takže!

Mé vnímáni Oslavan za těch posledních deset let, když si je budu po 
sekvencích promítat zpět je, ač to přemílám z kterékoliv strany, hodně 
pozitivní. Určitě by se daly vybrat i negativní jevy, událostí, ta pozitiva 
však ale určitě převáží. Kdo zde bydlí totiž stále, ten vývoj nemůže ani 
vnímat a postupně mu jakoby splýval, jako by se vlastně ani nic, co by 
stálo za řeč, neudálo. Každé pozitivum bere jako samozřejmost a ja-
koukoliv negaci i tu nejbanálnější obyčejně zveličí, a i když se ho často 
netýká, bere ji jako svou újmu, které se na, něm“ dopouští spoluobčané, 
radní, okresní úředníci.. ..stát atd. Oslavany, ač to vnímáme, či někdo 
nevnímá, dostaly za poslední několik roků zcela nový vzhled (mimo 
známý elektrárenský „skanzen“ u nádraží - i když i ten vlastně mění 
svůj vzhled, stále více chátrá). K lepšímu se mění nejenom ten vnější 
(nikoliv „potěmkinovský“), ale i vnitřní, kulturně osvětový a nakonec 
i částečně mezilidský pohled. Vypisovat rozsáhlé jednotlivé změny 
týkají se např. inženýrských sítí, silnic, školských zařízení, občanské 
vybavenosti, opravy zámku, nebo v současnosti i nebývalé množství 
oprav rodných domků atd., na to se rychle zapomene a většina občanů 
si jich za krátkou chvíli ani nevšimne, zvláště když se jich bezpro-
středně, bytostně netýká. Došlo zde a dochází ale i k promyšlenému 
plánování budoucnosti, jako je postupná změna silničního průtahu 
městem, budování nového náměstí, nových bytových jednotek, domu
s pečovatelskou službou, což jsou akce zcela převratné a i když si ně-
kdo myslí, že jde o samozřejmost, prosadit je dnes není lehké (a to i 
díky místním občanům), proto klobouk před těmi, co toho dosáhli.

Oslavany se za poslední roky zviditelnily i na jiných polích a to 
velmi významně, např. vybudováním hojně navštěvovaných několika 
muzeí, naučné stezky podél řeky Oslavy, cyklicky se opakujících, dnes 
i široko daleko známých Historických slavností, nebo vynikajícími 
cyklostezkami atd. Všechny tyto akce za poslední roky přivedly do 
Oslavan stovky turistů, kteří nešetří chválou. To vše ale musel někdo 
vytvořit, zorganizovat. Ještě větší význam ale přikládám drobnějším, 
velmi hodnotným kulturním, sportovním, společenským či spolkovým 
akcím, ať již jsou organizovány v Oslavanech spolky či školskými 
zařízeními. To taky není všude samozřejmostí. Za posledních deset let 
je vidět i vzrůstající snaha občanů o zkrášlování svého okolí, svých 
oken. O Oslavanech se někde píše, že je to brána do Českomoravské 
vrchoviny, brána do nádherné přírody řeky Oslavy. Nakonec i porta 
románského kláštera v Oslavanech nese název - Brána přírody (Port 
a naturae). Oslavany byly od pradávna opravdová brána, a to nejen ta 
výše vzpomínaná do Českomoravské vrchoviny či překrásné přírody, 
ale i co se týče cest, cestovní průchodnosti do Čech při východním 
okraji Českého masivu (Libická stezka). Každá brána, ať již je ote-
vřena kamkoliv, nebo vítá kohokoliv, je vždy vizitkou daného místa, 
a Oslavany takovouto krásnou bránou se postupně stávají - i když je 
na ní třeba provést ještě mnohé drobné i větší opravy. Na konec této 
úvahy nelze než-li těm, co se o tu popisovanou přeměnu Oslavan
zasloužili (chtěl jsem jmenovat, ale ne, každý je většinou zná), ať již 
jsou to úředníci MěÚ, či běžní občané, poděkovat, poděkovat a popřát 
jim (a samozřejmě také těm co se snad přidají), hodně sil, vytrvalosti, 
trpělivosti (i proti těm zpoza ,,keřů“), při těch vzpomínaných dalších 
malých i větších obnovách Brány přírody - Oslavan.                       /Lr/

Formou rozhovoru vám chceme při-
blížit, kdo jsou a co chtějí kandidáti 
ODS a nezávislí v Miroslavi.

Zvolili jste si heslo je „S úctou
k tradicím, slušně, svobodně a zodpo-
vědně“, proč? Jsme slušní lidé a sou-
sedi. Nechceme se vzájemně napadat 
s lidmi, kteří mají jiný názor, jak jsme 
tomu svědky na úrovní celostátní po-
litiky. Vážíme si názoru ostatních lidí.
Víme, že se nic neudělá samo a vidí-
me, že současné vedení radnice od-
vedlo určitý kus práce. Je pouze otáz-
kou názoru jednotlivců, jestli mohlo 
být uděláno více, kvalitněji, levněji. 
V čem se shodneme, je skutečnost, 
že o budoucnosti Miroslavi je potřeba 
více diskutovat a informovat občany.

Kdo jsou lidé na vaší kandidátce? 
Na kandidátce ODS se dali dohroma-
dy lidé, kteří nejsou politiky a nemají 
zájem vládnout. Nemají zájem získá-
vat pro sebe různé výhody, nebo se 
přiživovat na rozdělování veřejných
zakázek. Nechtějí získat  „koryta“. Umí
se uživit svou prací a znalostmi. Spo-
juje je odhodlání budovat z Miroslavi 
místo, kde se nám bude dobře žít. 
Místo, které budeme mít rádi a na 
které budeme hrdí.

Město Miroslav oslaví v roce 2022 
osm set let. Jak si představujete, že 
bude Miroslav v té době vypadat a co 
je pro to potřeba udělat?

Miroslav bude místem pro lidi, 
kteří chtějí:

1. Bezpečí a čistotu
2. Kvalitní životní prostředí
3. Zdravý a kvalitní rozvoj dětí
4. Klidné stáří 
5. Pracovat a podnikat 
6. Lehkou dopravní dostupnost 
    Brna a Znojma
7. Levnější bydlení 
8. Udržovat a rozvíjet tradice,
    kulturu a sport
9. Dostatečně kvalitní služby
    a občanskou vybavenost  

10. Vstřícný a otevřený přístup 
    města a úřadů
Kroky potřebné k dosažení tohoto 

stavu popisujeme v našem volebním 
programu, který všichni občané 
Miroslavi a Kašence dostanou do 
schránek a budeme velmi rádi, pokud 
se s ním seznámí.

A s jakým cílem kandidují jednot-
liví kandidáti?

MUDr. Anna Klejdusová
(NEZÁVISLÁ) – KANDIDÁTKA 
NA STAROSTKU

Po diskusích s ostatními kandidáty 
na naší kandidátce a po zralé úvaze 
jsem se rozhodla příjmout roli lídra 
a kandidáta na starostu našeho města.
Mým cílem je změnit styl práce 
radních a zastupitelů. Chci ukončit 
neustálé politikaření, slovní napadání 
a urážení se. Chtěla bych vytvořit pro-
středí umožňující slušnou spolupráci
i přes rozdílné názory. Prostředí, které 
bude transparentní a otevřené. Pro-
středí respektující svobodu občanů, 
jejich názory a připomínky. A v ne-
poslední řadě chci vytvořit prostředí 
produktivní, které povede k naplnění 
našeho volebního programu. Jsem 
odhodlána budovat z Miroslavi místo, 
kde se nám bude dobře žít. Místo, kte-
ré budeme mít rádi a na které budeme 
hrdí. Jsem připravena věnovat vše-
chen svůj čas, znalosti a zkušenosti 
tomuto náročnému úkolu.

Miroslav Pokorný (ODS)
Do zastupitelstva města Miroslavi  

kandiduji proto, že bych velmi rád
pomohl svými zkušenostmi a zna-
lostmi při rozvoji našeho města 
v oblasti sportovní a využití volného 
času. Zvláště bych se chtěl zaměřit
na možnosti vybudování dětských 
hřišť pro nejmenší, zřízení adekvát-
ních sportovišť pro házenou a požár-
nický sport, pomoc při dokončování 
zázemí pro fotbalisty, příp. vybudová-
ní veřejných tenisových kurtů.

Jaromír Šimša (NEZÁVISLÝ)
Veřejné aktivity považuji za službu 

spoluobčanům. Pokud budu zvolen 
popáté, chtěl bych se dál řídit heslem 
SLOUŽIT, NE VLÁDNOUT.

Irena Růsková (ODS)
Rozhodla jsem se opět kandidovat, 

protože bych chtěla pokračovat ve své
práci a zúročit nabyté zkušenosti. 
Mojí prioritou bude prosazovat kva-
litní zdravotní péči pro naše spolu-
občany a svou prací ve školské radě 
nadále přispívat ke zkvalitňování výuky 
na škole. Nebudu podporovat žádné 
aktivity, které by zhoršily kvalitu život-
ního prostředí našeho města a okolí.

Mgr. Libor Dostál (NEZÁVISLÝ)
Není mi lhostejné, co se kolem nás 

děje, proto se snažím pomoci městu 
svými vědomostmi či zkušenostmi 
získanými v práci, v osobním životě 
či v zastupitelstvu města.

MUDr. Jiří Oškrdal
(NEZÁVISLÝ)
Ve své činnosti bych se chtěl mimo 

jiné věnovat zlepšení životního prostře-
dí, rozvoji turistiky ve městě, dle mož-
ností přispět k rozvoji malovinařství ve 
městě a k obnově vinařských tradic. 

Miloslav Nejedlý (NEZÁVISLÝ)
Hlavním důvodem, proč jsem se 

rozhodl kandidovat do zastupitelstva 
města, je zlepšení podnikatelského 
prostředí v Miroslavi. Jsem přesvěd-
čen o tom, že vytvořením lepších 
podmínek pro místní podnikatele 
dosáhneme zvýšení počtu pracovních 
příležitostí v Miroslavi.

Ing. Hana Tručková
(NEZÁVISLÁ)
Rozhodla jsem se kandidovat do za-

stupitelstva města, protože bych chtěla 
přispět svými znalostmi v oboru péče
o veřejnou zeleň a ochranu krajiny 
zkušenostmi nabytými z pobytu v za-
hraničí. Věřím, že se nám společným 
úsilím podaří Miroslav dále rozvíjet 
tak, aby byla příjemným místem k ži-
votu pro všechny generace.

Martin Hanzel (NEZÁVISLÝ)
Rozhodl jsem se kandidovat proto, 

že mi není lhostejná budoucnost měs-
ta. Rád bych touto cestou uplatnil své 
zkušenosti a tím přispěl k rozvoji ob-
chodu a služeb v našem městě. Mým 
velkým snem je, aby se do města,ve 
kterém žiji a chci vychovávat své 
děti, znovu sjížděli lidé z celého oko-
lí, jako do místa, kde mají možnost si 
nakoupit, zajít na kávu, město, které 
bude žít, město pro mladé i pro ty 
dříve narozené.

Petr Juračka (NEZÁVISLÝ)
Důvodem mé kandidatury je zlep-

šení komunikace mezi zastupitel-
stvem a podnikateli, dále podpora 
malého a středního podnikání, vzdě-
lávání, kultury a sportu, tak aby při-
spělo k rozvoji našeho města. 

MUDr. Miroslav Svoboda
(NEZÁVISLÝ)
Do zastupitelstva jsem se rozhodl 

kandidovat proto, abych svými zku-
šenostmi napomohl dalšímu rozvoji 
našeho města v oblasti kultury, zdraví 
a sportu. 

MUDr. Dana Kohoutková
(NEZÁVISLÁ)
Rozhodla jsem se kandidovat do 

zastupitelstva města proto, abych 
pomohla s problémy mladých rodin 
– nejčastěji zdravotní, ale i sociální, 
bydlení a zaměstnání. Rovněž chci 
podporovat sportovní aktivity u dětí 
a veškeré zájmové kroužky, spolu-
pracovat s mateřskými školami, ZŠ
a domem dětí. Snažím se o to, aby děti 
byly zdravé a všichni občané našeho 
města žili ve zdravém prostředí.

Mgr. Jarmila Kopečková
(NEZÁVISLÁ)
Důvodem, proč chci opět kandi-

dovat, je snaha pomoci při zavádění 
a rozvíjení „Zdravého programu“
na naší ZŠ.

Karin Pokorná (NEZÁVISLÁ)
Rozhodla jsem se kandidovat do 

zastupitelstva města, protože bych 
ráda svou prací přispěla ke kvalitní 
budoucnosti města. Mými prioritami 
bude podpora kulturních, sportovních 
a společenských akcí, zlepšení občan-
ské vybavenosti /koupaliště, hřiště 
ap./ a podpora sportovních klubů 
/fotbal, házená, hasiči aj./ ve městě.

Mgr. Karel Palata MBA
(NEZÁVISLÝ)
Do zastupitelstva jsem se rozhodl 

kandidovat proto, abych svými zna-
lostmi, zkušenostmi a prací přispěl 
k tomu, aby Miroslav byla místem, 
kde naše děti budou chtít postavit 
dům, zasázet stromy, mít děti a pro-
žít šťastný život a kde budeme moci 
prožít aktivní a spokojené stáří. Mým 
koníčkem je historie. Proto bych se 
chtěl věnovat i hledání smysluplného 
a důstojného využití miroslavského 
zámku. Vím, že investice potřebná 
k jeho opravě již dosáhla několika 
set miliónů korun, a že sehnat tyto 
peníze je skoro nemožné. V životě 
jsem se ale mnohokrát přesvědčil
o tom, že je potřeba chtít a nevzdávat 
se. Proto budu pomáhat hledat možné 
zdroje financování oprav a podporo-
vat všechny aktivity, které povedou 
k jeho oživení.

Kdo jsou a co opravdu chtějí kandidáti ODS a nezávislí v Miroslavi
„S úctou k tradicím, slušně, svobodně a zodpovědně“

komerční inzerce

/Moravský Krumlov/ Pracov-
níci Regionální rozvojové agen-
tury přesunuli své jednání do 
Moravského Krumlova v rámci 
výjezdního zasedání. Diskutovali 
především o tom, jak zlepšit mož-
nosti regionu a kvalitu podáva-
ných projektů, aby lépe uspěly. 

„Dnes k nám přijela na jednání 
Regionální rozvojová agentura 
Jižní Moravy, která pomáhá a 
zpracovává projekty evropských 
fondů na čerpání dotačních 
prostředků. Právě naše město 
prostřednictvím této agentury 
získalo nemalé finance. Šlo o 
akce, které jsme pořádali, napří-
klad konkrétně jde o Sportovce 
roku nebo Mezinárodní fotbalový 
kemp, kde bylo spolufinancování 
75 procent. Od této návštěvy si 
slibuji lepší spolupráci, že nám 
pracovníci pomohou, když bude-
me potřebovat jakoukoli pomoc 
při tvoření projektů s tím, že se 
na ně můžeme s důvěrou obrátit.

Vždy nám jako městu byli nápo-
mocni. Součástí návštěvy bude
i trocha kultury, navštívíme Mu-
chovu Slovanskou epopej, pro-
hlédnou si zdejší památky, na 
které jsem je upozornila. Setkání 
skončí na ochutnávce ve vinném 
sklepě v Rybníkách,“ uvedla mís-
tostarostka Marie Valachová.

„Protože město Moravský 
Krumlov je členem sdružení obcí 
a měst, máme s ním dobré vztahy, 
proto jsme si vybrali toto město 
k našemu pravidelnému výjezd-
nímu zasedání, kde budeme řešit 
některé záležitosti týkající se 
příštího programového období. 
V současnosti probíhá příprava 
agentury na využívání programu 
na zajištění spolupráce především 
s Rakouskem. Okres Znojmo je 
velmi aktivní. Ve společenské 
části navštívíme památky a Slo-
vanskou epopej, abychom využili 
příležitosti dokud je tady, aby ne-
odešla do Prahy. I toto krátké se-

tkání poslouží k určitému zlepše-
ní informovanosti, protože město 
Moravský Krumlov je aktivním 
žadatelem. Také náměty, které má-

me od soukromých žadatelů, kteří 
mají už zkušenosti, jsou pro nás 
cenné a užitečné.“ sdělil  ředitel 
agentury Vladimír Gašpar.    /mask/

Regionální rozvojová agentura jednala v Krumlově

/Oslavany/ V těchto dnech 
v Oslavanech na školní zahradě 
finišuje dostavba školního spor-
tovního areálu který se bude 9. 
října předávat městu a především 
dětem oslavanské školy. Tento 
sportovní areál staví město Osla-
vany za přispění státní dotace 
v celkovém nákladu více jak 6 
milionů, z čehož město ze svého 
rozpočtu hradí 4 miliony, zbytek 
je z dotace.

„Jedná se o důležitou záleži-
tost, protože děti při venkovních 
aktivitách musely za stávajících 
podmínek využívat areálu osla-
vanského stadionu, na který 
musely chodit poměrně daleko 

a tím byla hodina velmi výrazně 
narušena. Takto budou mít od říj-
na ve škole k dispozici kompletně 
vybavený sportovní areál včetně 
sociálního zázemí, kde budou 
venkovní šatny. Jsou k dispozici 
dvě hřiště. Jde o hřiště tréninkové 
s asfaltovým povrchem, které při-
léhá k budově prvního stupně na 
kterém se mohou vyvíjet aktivity 
míčových her. Hřiště je navíc 
doplněno dřevěnými výsuvnými 
mantinely a předpokládá se, že 
v zimních měsících bude na tom-
to hřišti ledová plocha využitelná 
jako kluziště a hraní ledního ho-
keje. Hlavní je velké multifunkční 
hřiště s umělým povrchem, které 

vyhovuje podmínkám například 
na malou kopanou, házenou, ko-
šíkovou a jeho součástí je i hřiště 
tenisové. Vedle tohoto hřiště je i 
umístěna podél plotu šedesátime-
trová tartanová dráha s umělým 
povrchem, která je ukončena do-
skočištěm a odpovídá současným 
standardům v oblasti sportovního 
zápolení. Aby byl tento areál 
ucelený, tak pro děti především 
z prvního stupně je k dispozici 
venkovní posilovací cvičebna. 
Jedná se o velké dětské hřiště 
vybavené dřevěnými prvky, kde 
mohou děti zlepšovat své tělesné 
dovednosti a obratnost na těchto 
atrakcích, které jsou atestovány,“ 

uvedl starosta města Vít Aldorf.
Celý areál je obehnán novým 

dřevěným plotem, který do celé 
lokality zapadá. Nejen děti ze 
školy, ale i oslavanská veřejnost 
se těší na otevření, protože hřiště 
bude využíváno i k veřejným 
sportovním zápolením. Předpo-
kládá se, že od 1. ledna příštího 
roku bude mít areál svého správ-
ce, který bude dozorovat aktivity 
na hřištích mimo školní vyučo-
vání s tím, že záměrem města 
je, aby tento areál byl využit 
nejen v rámci školní výuky, ale i 
například pro DDM i širokou ve-
řejnost. Proto je správce v tomto 
ohledu nezbytný.                   /jak/

Otevírají sportovní areál foto: mask

TISKÁRNA
MORAVSKÝ KRUMLOV a.s.

hledá do HPP pracovníky na pozice:
OBSLUHA

MALÉHO TISKAŘSKÉHO STROJE
a

KNIHAŘKA
vyučení v oboru není podmínkou (zaučíme)

dvousměnný provoz
Kontakt: tel.: 515 322 281, nebo e-mail: 

zamestnani@tiskarnamk.cz
Nástup možný ihned!
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Vydavatel: Tiskárna Moravský Krumlov, a.s. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, noviny@zrcadlo.com Soukromá řádková inzerce: záznamník: 515 321 137, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo 
poštou. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných 
článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 19/06 vyjde 20. října 2006, uzávěrka 17. října 2006.

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.

telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
koupím
•• nefunkční nebo nevyužitou auto-
chladničku s nepoškozeným pláštěm 
a izolací. Tel.: 604 575 846.
•• předválečný motocykl nebo různé 
díly i drobnosti, dobovou moto litera-
turu, fotografie, různé staré reklamní 
cedule, sběratel. Tel.: 737 974 174.
•• vozík za Vari, tovární výroby. Tel.:
515 338 409.
•• zadní pneu na Z 3011, 11x28 1 
ks, nabídněte. Tel.: 546 423 223, 
602 956 046.
prodám
•• Ford Fiesta 1,1 Ci, r.v. 91, červená, 
3 dveře, STK 08, nové brzdy, spojka, 
baterie, 95% pneu na elektronech, 
4 ks pneu plech, 24.000 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 775 348 953.
•• Ford Ka 1,3i, r.v. 01, vínový, 4x 
airbag, servo, ABS, el. stahovací 
střecha, naj. 31 tis. km, super stav, 
110.000 Kč, sleva. Tel.: 603 581 155.
•• Mitsubishi Colt 1.2, r.v. 85, pojízd-
ný, cena dohodu. Tel.: 739 205 672.
•• Peugeot 309 1.9 D, r.v. 87, STK do 
3/07, taž. zař., rádio, zimní pneu, cena 
dohodou. Tel.: 607 254 643.
•• Toyota Carina E, 2,0, r.v. 97, naj. 
155 tis. km, servis, koupeno v ČR, 
super stav. Tel.: 724 700 863.
•• Š Felicii 1,9D combi, modrá, r.v. 
97, nová spojka a komplet př. ná-
prava, protikorozní nástřik, bez rezu, 
65.000 Kč. Tel.: 777 112 712.
•• Š Felicie 1,9D, modrá, centrál, nová 
kola, STK, dohoda. Tel.: 604 796 467.
•• Š Felicie combi, r.v. 97, centrál, 
ABS, alarm, střešní okno, servis. 
knížka, 58.000 Kč. Tel.: 605 904 681.
•• Š Felicie 1,9D, kombi, r.v. 98, naj. 
140 tis. km, modrá, imobilizér, dálk. 
centrál, alarm, zánovní pneu, super 
cena. Tel.: 604 846 587.
•• Š Favorit, r.v. 90, bílý, závěs, stř. okno, 
bez STK, dohoda. Tel.: 736 164 970.
•• Š Felicie kombi 1,9D, r.v. 11/97, 1. 
majitel, ČR, tm. modrá, bez rezu, vel-
mi dobrý stav, naj. 99 tis. km, 65.000 
Kč. Tel.: 776 178 449.
•• Š 120L, r.v. 77, STK 04/07, 2.000 
Kč. Tel.: 736 734 347.
•• Š 120L pojízdná na ND. Tel.: 546 
451 372, 721 348 800.
•• moto Pionýr Jawa 21 s TP a SPZ, 
bez STK, 1.700 Kč. Tel.: 723 968 335.
•• 4 ks disků na Mazdu 323, 1.000 
Kč, motor 1,6 na ND, 500 Kč. Tel.:
732 938 734.
•• 2 ks nových disků na Felicii, nepo-
užité, 1.100 Kč. Tel.: 608 707 847.
•• autozesilovač Magnát, 4x100W 
nebo 2x200W, 2.500 Kč, rychlé jed-
nání sleva. Tel.: 608 403 411.
•• na Citroen BX 165/70 R14 na discích 
2 letní a 4 zimní, 5-8 mm, 250 Kč/ks, 3x 
př. světlomety, 300 Kč/ks, zadní lampy 
a zp. zrcátka, 100 Kč/ks, spojka na BX 
1,8D nová, 1.300 Kč. Tel.: 605 508 277.
•• zimní pneu 195/65/15 s plech. 
disky 4-100, jeté 1 sezónu, 7.000 Kč. 
Tel.: 604 796 467.
•• díly ze Š Favorit, alternátor, kompl.
zapalování, kapotu, sedačky atd., 
palubovku z Felicie upravené do Fa-
vorita. Tel.: 724 805 467.
•• doklady na Peugeot 205, 1,8D, r.v. 88, 
5 dveří, 4.000 Kč. Tel.: 605 803 523.
•• sečkovici, plečku za koně, secí 
stroj 11 řad. Tel.: 724 757 999, 
723 543 675.
•• zimní pneu 165/70 R13 2 ks Sava 
Eskimo S3 vzorek 3 mm, 400 Kč/ks, 
2x protektor Obnova RPTO3, vzorek 
5 mm, 350 Kč/ks. Tel.: 602 179 408.
•• pneu 195/65 R15 Godyear, 95% vzo-
rek, 4 ks, dohoda. Tel.: 608 164 551.
•• sadu 4 ks zimních pneu na discích 
Ford Escort, rozměr 175/65 R 14, dob-
rý stav, 4.500 Kč. Tel.: 608 707 847.
•• zimní pneu Michelin Alpin 175/65/
R14 s disky, rozteč 100, vh. na Opel 
Astra, Renault, 6.500 Kč, jeté 2 zimy. 
Tel.: 602 719 156.
•• 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.
•• Avia 21.1 (furgon) r.v. 91, motor 
4.500 Kč, převodovka 5-ti rychl. 
5.000 Kč, 5x kompl. kola 5.000 Kč, 

alternátor 1,500 Kč, startér 2.000 
Kč,  kompl. kabina 5.000 Kč, chladič 
1.000 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt 2+1 v OV v MK, Miroslavi, 
nabídněte Tel.: 723 019 369. 
•• byt 1+1 v Ivančicích, Oslavanech. 
Tel.: 608 517 917.
prodám
•• RD 3+1 v Dobřínsku (3 km od 
MK), velký dvůr, hosp. budovy, roz-
sáhlá zahrada, stodola, 2x vjezd do 
oploc. dvora, studená voda, elektř., 
topení TP, část. podsklepen, možnost 
přípojky plynu. Špatný tech. stav, nut-
ná rekonstr., 350.000 Kč, rychlé jed-
nání sleva. (vh. pro 2 stavební místa) 
Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• samostatně stojící RD 5+1 v Ryb-
níkách, dvůr, zahrada, garáž. Tel.: 739 
179 728.
•• byt v Ivančicích 1+1. Tel.: 723 
107 984.
•• garáž v Oslavanech, ul. Hlavní, 
možnost odvozu, mobilní betonová. 
Tel.: 723 107 984.
•• pozemek v Ivančicích-Letkovicích 
vh. ke stavbě RD o rozměrech 10,40x 
150m, veškeré IS v dosahu, 470.000 
Kč. Tel.: 608 832 943.
•• 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 2+1 
v Ivančicích, předzahrádka, malý 
dvorek, možnost přístavby 2 poko-
jů v podkroví. Cena 1.030.000. Kč. 
Tel.: 777 791 609.
•• RK PROLUX nabízí: pozemek
na stavbu RD Ivančice, š. 20 m, 
celkem 1700 m2, IS v blízkosti;  
RD 3+1 k rek. Oslavany, dvorek, 
zahrada; RD 7+1 Tavíkovice, dvůr,
garáže, dílny, i k podnikání. Infor-
mace na tel.: 608 654 680.
pronajmu
•• zařízený byt 3+1 v OV v Oslava-
nech, 6.000 Kč kompl., dlouhodobě, 
volný od 1.11. 06. Tel.: 602 501 114. 
•• garáž na Malovansku. Tel.: 732 
777 155. 

•• Pronájem nebytových prostor 
v Mor. Krumlově, 43 m2, v blízkosti 
náměstí, vhodné k podnikání. Bližší 
informace na tel.: 602 782 504.

hledám podnájem
•• levný, od listopadu asi na 1⁄2 roku, 
50 ti-letý, svobodný muž, OSVČ. 
Tel.: 603 304 516.
•• garáže na starém sídlišti. Tel.: 724 
770 605.
•• garsonky nebo 1+1 v Ivančicích, 
nezařízené, ne RK. Tel.: 605 809 115.

Stavba - zahrada
koupím
•• nepoužité bílé cihly, nabídněte. 
Tel.: 732 777 155.
•• venkovní dveře L70, na dvůr, lev-
ně, nabídněte. Tel.: 732 879 156.
•• nefunkční brusku Bosch, potřebuji 
vypínač. Tel.: 731 066 181.
•• cihly Porotherm 44, platím 40 Kč/
ks. Tel.: 608 509 176.
prodám
•• dvoukřídlá garážová vrata, dřevě-
ná bez zárubní 2320x2100, 2.500 Kč. 
Tel.: 724 410 526.
•• cihly supertherm 44 cm, 360 ks, 40 
Kč/ks. Tel.: 604 846 587.
•• betonové skruže pr. 100 cm, 25 cm, 
2 ks. Tel.: 604 846 587.
•• staré očištěné cihly 1.000 ks/2,50 
Kč/ks. Tel.: 604 846 587.
•• čerpadla na vodu, nové nepoužité, 
levně, 4 a 2 stupňové; 2 kol. vozík, kola 
bantam. Tel.: 515 322 655 jen so-ne.
•• závěsný kabel 4x16 mm2; dveře se 
zárubní. Tel.: 607 252 531.
•• starší pálená křidlice (jednofalc), 
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 h.
•• keramické žlabové vložky, 3 ks á 
150 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• betonové žlaby na vodu ve tvaru ote-
vřeného U, d. 30 cm, hl. 25 cm, 8 ks, 80 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18 h.
•• 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.

•• plech. dveře 70 cm; azbest. vlnov-
ky poškozené na oplocení pozemku 
160cm x 1m 9 ks, branka laťová 180 x 
1m, cena dohodou. Tel.: 546 434 319.
•• kutilskou víceúčel. kotoučovou 
pilu VOP35 + přísluš. VOP35H- tov. 
výr. Pila-prům. kot. 350, 1,5kw, hob-
lovka-2 nože š-200. T.: 724 690 907.
•• kalové čerpadlo na 2 kolech + 
požární hadice, na čerpání septiku, 
2.000 Kč. Tel.: 724 690 907.
•• fasádní barvu 6 l, žlutá na cca 40 
m2, cena dohodou. Tel.: 515 323 035.
•• stavební buňku 3x6, 25.000 Kč. 
Tel.: 608 164 551.
•• asi 500 ks cihel, 500 Kč. Tel.: 608 
109 672.
•• střešní pálené krajové tašky Tondach 
Francouzka 14. Tel.: 604 846 587.
•• balkon. dveře se zárubní 80x220, 
použité; dveře vnitřní bílé plné 80 P. 
Tel.: 731 066 181.
daruji
•• kámen, beton. roury pr. 300 mm. Du-
kovany, Mohelno. Tel.:720 455 722.
•• za odvoz koňský hnůj, velké množství, 
spěchá, Hrubšice. Tel.: 777 877 631.

Vybavení domácnosti
koupím
•• kdo daruje nebo za symbolickou 
cenu přenechá funkční, automat. 
pračku? Prosím na tel.: 605 163 157.
prodám
•• kamna na TP Destila 29 kW, cena 
doh. Tel.: 728 162 981 po 18 hod.
•• plyn. kotel Protherm 24 Bovi, nový 
s přiroz. odtahem, 12.000 Kč. Tel.:
515 338 271, 12-22 hod.
•• plyn. sporák s elektrickou troubou 
zn. Zanussi, málo používaný,  2.500 
Kč. Tel.: 608 817 173.
•• plynový kotel Dakon 9-24 kW, jed-
nu sezónu jetý, 12.000 Kč, výborný 
stav. Tel.: 723 429 376.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• plyn. sporák + 1 láhev PB 10 kg, 
500 Kč; 2 ks lustrů, 200 a 150 Kč;
psací stroj, 400 Kč. Tel.: 728 276 783.
•• litinové topidlo Vaw 2,5 kW, plně 
funkční, 1.500 Kč. Tel.: 777 310 428.
•• novou plyn. karmu Mora 370 , 3.000 
Kč. Tel.: 546 451 553, 604 648 419.
•• stolní hodiny Wajvar; křišťálový 
lustr; jídelní kulatý stůl olše na zlaté 
noze. Tel.: 605 776 380.
•• rozkládací sedací soupravu „ušák“, 
barva tmavohnědá kombinace se dře-
vem + 2 křesla a taburety, cena doho-
dou, MK. Tel.: 606 137 362, po 19 h.
•• starší roh. lavici bílá+červená ko-
ženka, 800 Kč; komb. sporák Mora, 
vaření-plyn, trouba el.+gril, bílý, stáří 
4 r., 1.500 Kč. Tel.: 724 690 907.
•• konfer. stolek 150x54x60, tmavé 
dřevo, 200 Kč. Tel.: 603 730 236.
•• starší světlou leštěnou ložnici 
(3x skříň+2x noční st.+manž.postel) 
2.000 Kč; 2x válenda, 350 Kč/ks. 
Tel.: 724 690 907.

Elektro a elektronika
koupím
•• MT Sony Ericsson W800i v záruce, 
kompletní balíček od výrobce, 100%
stav, plně funkční, cena dohodou, 
MK. Tel.: 732 319 141.
prodám
•• varhany Casio MA 150, málo po-
užívané, 2.000 Kč, Ivančice. Tel.: 723 
548 783, 728 085 718.
•• MT Samsung E330N, stříbrné V, 
foto, zoom, 2.800 Kč, dohoda. Tel.:
739 594 532.
•• procesor AMD Sempron 64 2500 
+ soc.754, L2 cache 256 Kb, FSB 
800 Mhz, 500 Kč; grafická karta Ati 
Radeon 7500, 64 Mb DDR, agp 4x, 
300 Kč. Tel.: 721 725 752.
•• PC s vypalovačkou a monitorem, 
6.000 Kč, 2 r. starý. Tel.: 605 064 740.
•• digit. kameru s fotoaparátem Pana-
sonic NVDS65 Ege, DV in/out, USB, 
barevné noční vidění, web kamera, 
digit. efekty, 7.000 Kč, zdarma softw. 
aj. Tel.: 724 157 030.
•• baskytaru starší s obalem, popru-
hem a kabelem, 800 Kč; kytarové 
efekty Boost Driver, 400 Kč, Flanging 
Chorus, 500 Kč. Tel.: 724 157 030.
•• pračku Romo nerez vana; vysavač 
Eta; čb. TV Junost 32 cm; kanystr 
na benzín 10 l; psací stroj; entlovací 
krejčovské nůžky; pelíšek pro kočku; 
peřináč; péřové prošívané deky+polš-
táře, nové. Tel.: 605 776 380.

•• starší lednici Calex 100 l, 500 Kč. 
Tel.: 777 338 257.
•• mrazničku 70 l, 500 Kč. Tel.: 723 
687 892.
•• 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.
•• němý sluha, elektr., 1.200 Kč.  Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• pračka Siemens, př. plnění, 1100 
otáček, pěkná, 1.500 Kč, oprava nut-
ná. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• funkční automat. pračku Tatramat 
511, př. plnění, na 5 kg prádla, menší 
oprava čidla na vodu, 1.000 Kč. Tel.:
728 509 063.

Vše pro děti
koupím
•• autosedačku 9-36 kg, nabídněte. 
Tel.: 605 904 681.
prodám
•• kočár 3komb., modrobílá kostka, 
přehazovací rukojeť, nafukovací kola, 
1.000 Kč. Tel.: 606 916 412.
•• sandálky vh. pro kluka i holku, vel. 
21, 200 Kč; zn. zimní bundu vel. 104,
300 Kč; šaty na 3 roky HM růžové, 
300 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• chlapecké oblečení na 6-8 let, pěk-
né. Tel.: 732 888 556.
•• pěkné zimní bundy vel. 120-150, 60-
90 Kč/ks možno i pro dvojčata, rifle 120-
145 jako nové, 30-40 Kč; brusle kanady 
č.4, 300 Kč (2x). Tel.:608 456 273.
•• dětské kolo, skládací golfový ko-
čár. Tel.: 605 776 380.
•• autosedačku 0-13 kg, kolíbka se 
střechou, modrá, málo používaná, jako 
nová, 1.000 Kč; kolotoč nad postýlku 
s hudbou, 250 Kč. Tel.: 728 509 063.
•• hluboký kočár kombi, modrý, taš-
ka, polohov. rukojeť, polstr lze prát, 
500 Kč; 4komb. modrá s vínovou, na-
fuk. kola, poloh. rukojeť, taška, pláš-
těnka, 2.000 Kč. Tel.: 728 509 063.
•• velký pytel děts. oblečení 0-12 
měs. pro nenáročnou maminku, 500 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• ohřívačka lahví, 150 Kč; odsa-
vačka, 400 Kč; vázací šátek, 100 Kč; 
klokanka, 100 Kč; zavinovačka, 300 
Kč; starší typ kočárku Hauck, 200 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• baby vak, kostka modrobílá, málo 
používaný, 500 Kč. Tel.: 604 876 803.
•• moderní sport. kočár, 3-kolka 
Oregon 3Alu, 5 bod. pásy, poloh. zad 
i nožiček, ruční brzda, poloh. rukojeť, 
okénko, nákup. košík, moderní design, 
málo používaný, pláštěnka zdarma, 
3.300 Kč. Tel.: 605 825 409 po 17 hod.
•• knihu Fit maminka (od Lucie 
Výborné) 150 Kč; těhotenské lacláče 
riflové, vel.40 na výšku 170-175cm, 
300 Kč. Tel.: 731 189 043.

Zvířata
prodám
•• kočovný vůz na 24 včelstev, vůz je 
plně obsazen, včely jsou nakrmeny pro 
zimní období. Vůz je na podvozku vleč-
ky 9t, brzdy i světla funkční. Rámková 
míra 39x27,5 cm. Úly jsou v bateriovém 
provedení, možnost nástavků. Rozumná 
cena dohodou. Tel.:724 410 549.
•• zmražené jateční králíky 1ks/130 
Kč. Tel.: 737 356 716.
•• prase cca 200 kg. Tel.: 728 921 466.
•• štěňata labradora bez PP, 3 fen-
ky+1 pejsek, 2x očkov., odčerv., 
smetanoví, odběr ihned, 2.900 Kč. 
Tel.: 723 332 973.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• štěňata labradorského retrívra, čer-
ná a krémová, očkov., odčerv., odběr 
polovina října, 3.000 Kč. Tel.: 739 
089 596, 607 682 868.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
barva trikolor, očkov., odčerv., štěňata 
labradorů bez PP, smetanová, očkov., 
odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• štěňata šeltije bez PP, trikolor, zla-
tá, očkov., odčerv., štěňata vestíků bez 
PP, očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata NO bez PP, černá s hnědý-
mi znaky, očkov., odčerv., 9 týdnů, 
psi, 2.000 Kč. Tel.: 604 303 267. 

•• osmaky degu, 50 Kč. Tel.: 776 
037 176.
•• hřebečka nar. 3.3.06, tmavý ryzák 
s odznaky, očkov., odčerv., pastev. 
chovaný, 15.000 Kč; štěňata 75% bern. 
salaš. pes a 25% středoasiat, mohutní 
medvídci, trikolor, očkov., odčerv., 
pejsci, 1.500 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• pennanty přírodní, letošní odchov 
0,2 kroužkované, silné kusy, 800 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• poskytnu psa labrodora, černý ke 
krytí, stáří 2 roky. Tel.: 721 949 256.
•• oválnou klec pro ptactvo v. 40 cm, 
průměr 30 cm, nový látkový pelíšek pro 
kočku se slevou. Tel.: 605 776 380.
•• uzdečka, dobrý stav, 1.000 Kč. 
Tel.: 720 463 061.
•• zlatou oválnou klec pro většího 
ptáka, v. 65 cm, prům. 40 cm. Tel.:
605 776 380.
daruji
•• koťátka. Tel.: 777 272 628. 
•• koťata. Tel.: 723 464 040.
•• koťata, tříbarevné, želvinové, mou-
rované, čistotná. Tel.: 603 343 048.

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.
•• Školní jídelna při MŠ Petrovice 
nabízí vaření na rodinné oslavy, 
pohřby atd. Od gulášů (cena jedné
porce 16 Kč + náklady na potravi-
ny) po slavnostní tabuli (cena jedné
porce 36 Kč + náklady na potra-
viny). Tel.: 515 323 124.
•• 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.
•• Jste zadluženi? Potřebujete pení-
ze? Volejte: 605 720 362.
•• 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.
•• Vodoinstalaterské a topenářské 
práce, strojní čištění kanalizace 
až do průměru 300 mm. Tel.:
608 622 664. 

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
•• krmnou řepu, okolí Ivančic, MK. 
Tel.: 546 413 194, 607 541 005.
prodám
•• kožich beran šedý, kožešinové lím-
ce a čepice. Tel.: 546 434 281.
•• zachovalý kovářský svěrák, doho-
da. Tel.: 608 266 705.
•• kolo Velamos uni, přehazovačka, 
nosič, světlo, levně. Tel.: 607 252 531.
•• 2 ks PB lahví 30 kg. Tel.: 737 884 165.
•• historický šicí stroj Durkoff, funkč-
ní, nabídněte cenu. Tel.: 721 201 319.
•• knihu Domácí lékař (1000 rad, 
návodů a postupů, jak bojovat s nedu-
hy a nemocemi) 259 Kč; Hříšná léta 
české královny Žofie (od K.Štorkána) 
80 Kč. Tel.: 731 189 043.
•• jednoduchý dřev. žebřík d. 8 m; 
řetězový zvedák zvaný „hupcuk“, 
nosnost 1,8 t, délka řetězu 1,6 m; 
třínožku asi 3 m vysoká na zvedání 
břemen při hloubení studní apod. Tel.:
723 332 839.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer, 
Wilson, úplně nové, 300 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 hod.
•• 2x pánské horské kolo Olpran, 
pěkné v dobrém stavu, 2 roky staré za 

1⁄2 cenu. Tel.: 608 456 273.
•• vzrostlou datlovou palmu, dohoda. 
Tel.: 604 709 412.
•• meruňkovici, dohoda. Tel.: 723 
960 401.
•• magnet. pákový rotoped Eliptical 
Olpran, rok zár., 2.800 Kč. Tel.: 604 
303 267.
•• starý trakač, jako dekorace, 500 
Kč. Tel.: 737 974 174.
•• proutěný koš na prádlo, koženkový 
vrch, v. 54, d. 67. Tel.: 605 776 380.
•• montérky pro svářeče, nové nehoř-
lavé, na v. 180 cm; vzrostlou pokoj. 
květinu monsteru. Tel.:731 066 181.
•• palivové dřevo, nařezané, naštípa-
né. Tel.: 608 820 921.
•• jablka trhaná, na uskladnění 6-7 
Kč/kg. Tel.: 737 518 719.
•• za posbírání nechám vlašské oře-
chy. Tel.: 737 518 719, 515 334 039.

Seznámení
•• Rozvedený 35/175/80 hledá ženu, 
která nechce být sama, a které bych 
mohl pomoci v domácnosti, věk nehra-
je roli. MK a okolí. Tel.: 605 064 740.
•• Muž 182/66/95, fin. zajištěný neku-
řák, hledá pohlednou ženu, ke které by 
se mohl nastěhovat. Tel.: 737 884 165.

Zaměstnání
•• Zavedený velkoobchod - školní
a kancelářské potřeby, hračky hledá 
obchodního zástupce pro region jižní 
Moravy na HPP, možnost i na ŽL 
pro zajištování zákaznického servisu 
stávajících zákazníků a vyhledávání 
nových. Požadujeme komunikační 
schopnosti a řidičské oprávnění sk. B.
Nabízíme: Výhodné plat. podmínky,
časově flexibilní zaměstnání. Životo-
pis zašlete na adresu: TIRO, Havlíč-
kova 517/2, 678 01 Blansko. Obálku 
označte: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.
Nebo zašlete e-mailem na adresu:
kucerova@tiro.cz

•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy po 
zemích EU vozidlem avie+vlek. Tel.: 
546 434 591, 8-16 hod., p.Kubálek. 
•• Hledám vyučenou pracovitou 
zahradnici, květinářku do prodejny 
v Ivančicích. Tel.: 777 272 628.

•• 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.

•• HALYDEX, s. r. o., U cihelny 757/
6, Ivančice 664 91, výrobce lehkých 
ocelových konstrukcí pro keramické 
pece přijme do trvalého prac. poměru 
zámečník-svářeč, požadavky: vzdělá-
ní a praxe v oboru, dokonalá orienta-
ce ve výrobní dokumentaci, pracovní 
flexibilita a dobré pracovní nasazení. 
Nabízíme: dobré platové podmínky, 
možnost plat. růstu, dobrý pracovní 
kolektiv, možnost montáží v zahrani-
čí. Info na tel.: 546 438 108, 602 504 
773 nebo osobně na adrese firmy.
•• Hledám práci účetní, vzdělání i 
praxi mám. Tel.: 608 931 487, hjv@-
centrum.cz, nebo i jakoukoli brigádu.
•• Hledám práci, rozvoz, výpomoc, 
úklid, jsem po MD. Od 7,30-15,15 
hod. Tel.: 724 770 605.
•• Hledáme spolupracovníky do kan-
celáří. Tel.: 724 321 199.

•• 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.
•• Hledám paní k dětem, hlídání ve 
večerních hodinách, vlastní doprava 
nutná. Tel.: 607 615 931.

•• Chcete si přivydělat? Zlepšit svoji 
finanční situaci? Záleží jen na Vás, 
jestli zavoláte. Tel.: 605 720 362.
•• Hostinec Jezeřany hledá výpomoc. 
Tel.: 607 615 931.
•• Přijmu do půjčovny svateb. šatů 
v Ivančicích spolehlivou a příjemnou 
zaměstnankyni. Tel.: 777 272 628.
•• Hledám dívky a ženy k fotografo-
vání portrétu, celé postavy v ateliéru
i venku. Tel.: 732 180 721.
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Kristýna Pálešová ob-
hájila titul 5-ti násobná 
mistryně ČR ve sportovní 
gymnastice

Ve dnech 23. - 24. září se 
v Brně konalo mistrovství ČR
ve sportovní gymnastice žen a 
juniorek. Želízko v ohni měly 
Ivančice v zastoupení rodačky 
Kristýny Pálešové. Členka SKM 
Ivančice, jejíž sportovním oddí-
lem je Sokol Brno I. První den 
mistrovství ČR se do závodu pus-
tily juniorky. Velice vyrovnaný, 
zodpovědný výkon s obtížnosti 
světové extra třídy předvedla 
Kristýna Pálešová a její oddílová 
kolegyně Eva Verbová. Závod 
vyšel nejlépe zkušené teprve 
15-ti leté Kristýně Pálešové, která 
vyhrála čtyřboj s celkovou znám-
kou 57,9 bodů před druhou Evou 
Verbovou (53,8 bodů) a na třetím 
místě se umístila Anna Čadková 
(Sparta Praha ) 51,00 bodů.

Druhý den probíhalo finále 
na jednotlivých nářadích. Nej-
lépe se vedlo ivančické rodačce 
Kristýně Pálešové v juniorkách, 

která suverénně vyhrála na všech 
čtyřech nářadích a jasně promlu-
vila, komu patří gymnastický trůn 
v juniorské věkové kategorii. 

V ženské věkové kategorii pak 
na přeskoku, prostných a kladině 
vyhrála Jana Komrsková a jenom 
na bradlech vyhrála vicemistryně 
Evropy z tohoto nářadí Jana Šiku-
lová. Nemohlo nikomu uniknout 
– historický moment: juniorka 
Kristýna Pálešová na bradlech 
15,40 bodů. Jednak to byla nej-
vyšší známka MČR, ale také 
vyšší než získala Jana Šikulová 
na tomto nářadí. Vyšší známky 
než vítězná seniorka Jana Komrs-
ková dostala Kristýna Pálešová
i na kladině a v prostných.  /skm/ 

Kristýna Pálešová zlatá 
i v belgickém Monsu.

Kristýna Pálešová s družstvem 
českých juniorek triumfovala 
i v belgickém Monsu na mezi-
národním mítinku DOUDOU 
GYM CUP 2006,  který se konal 
30. září. Kristýna přesvědčivým 
výkonem vyhrála i závod jed-
notlivkyň a odvezla si dvě zlaté 
medaile. Ve dnech 6. - 8. řájna ji 
čeká s reprezentačním družstvem 
v Liberci mezinárodní závod 
olympijských nadějí státu Više-
grad CEFTA CUP 2006. Tohoto 
závodu se účastní naděje gym-
nastických velmocí pro Olympij-
ské hry 2008 v Pekingu.      /skm/

Úspěchy ivančické Kristýny Pálešové

Nový rekord střelnice
Ve čtvrtek 28. září při střelecké soutěži o „Putovní pohár ČSS SSK 

Miroslav“ byl vytvořen nový rekord střelnice ve střelbě 60 ran z malo-
rážky na 50 m, kdy pan Kasík z Prosiměřic nastřílel 576 bodů ze 600 
možných. Jako další se umístili na 2. místě Josef Tvarůžek z Prosiměřic 
(562 b.), 3. místo Jiří Vodák ze Znojma (510 b.) V disciplíně libovolné 
pistole 60 ran na 50 m.: 1. místo Libor Šícha ze Slavkova (463 b.), Jan 
Křesťan z Brna (458 b.), 3.místo Jan Mitev z SSK 50 Brno (456 b.). 
Všichni obdrželi broušené sklo a věcné ceny. Celkový vítěz p. Kasík si 
na rok odnesl Putovní pohár ČSS SSK Miroslav.       Bartoš, Miroslav

V rámci Podzimní ceny Brna 
na Masarykově okruhu startoval 
v Národních formulích vítěz 
Světového poháru ve skocích na 
lyžích Jakub Janda. V sobotním 

závodě této kategorie zvítězil 
David Palmi před Igorem Le-
šínským a Tomášem Chabrem. 
Jakub Janda dojel na 11. místě. 
V neděli byl nejlepší Igor Lešín-

ský, druhý skončil David Palmi 
a třetí Adam Kout. Jakub Janda 
závod nedokončil. Tříhodinový 
vytrvalostní závod cestovních 
vozů vyhrála posádka Charouz, 
Nimč, Janiš z týmu AMG M3000 
Mercedes, kteří ujeli 81 okruhů.

Nedělní sprint této divize se 
stal kořistí Charouze před tý-
movým kolegou Nimčem. Třetí
místo vybojoval Robert Šenkýř 
s BMW M3. V poháru BMW 1 
Challenge byl v sobotu nejlep-
ší Jaroslav Honzík před Lumírem
Firlou a Michalem Matějovským.
V nedělním klání si vítězství 
zopakoval Honzík před Po-
lákem  Lukasem a Lumírem 
Firlou. Čtvrtý dojel Matě-
jovský.     /Ctibor ADAM/

Skokan Jakub Janda jezdil ve formuli

Foto: Květoslav ADAM                 BMW Michala Matějovského na startu


