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Jak hospodaří mikroregion?
/Moravský Krumlov/ Na ne-

dostatky hospodaření mikroregi-
onu Moravskokrumlovsko přišla 
kontrola z Jihomoravského kraje. 
Předmětem kontroly bylo přede-
vším účetnictví této organizace. 

Na předposledním zastupitel-
stvu Moravského Krumlova před-
nesla místostarostka města Marie 
Valachová zprávu o provedené 
kontrole v hospodaření mikrore-
gionu, která byla provedena na 
obecním úřadě ve Vedrovicích 
kontrolorkou Veronikou Rychlou 
z Krajského úřadu. Prověrkou 
byly zjištěny nedostatky spočíva-
jící v porušení rozpočtové kázně 
a s tím spojená případná rizika, 
která mohou mít negativní dopad 
na hospodaření územního celku 
v budoucnu.

„Zaujal mě závěr, kde byly zjiš-
těny nedostatky porušení rozpoč-
tové kázně. Má to pro nás nějaký 
význam?“ ptala se zastupitelka 
Zdenka Jílková. „Když kontrolní 
jednotka napadla hospodaření, 
kontroluje i další rok. Když se 
objeví nedostatky, je hodnocení 
horší,“ objasnil Pavel Vavřina, 
tajemník Moravského Krumlova. 
„Když bude mikroregion žádat
o dotace, bude mít velký problém.
Ze zprávy o hospodaření mikro-
regionu jsem byl překvapen neje-
nom já. Většina zastupitelů byla 
šokována tím, že zpráva byla ta-
ková, jaká byla. To znamená, že 
byla porušena rozpočtová kázeň a 
z toho plyne spousta jiných věcí. 
Jak jsem již řekl, v případě získá-
vání dotací mohou být problémy, 
pokud celá záležitost nebude do 
určité doby odstraněna. Navíc mě 
to mrzí z toho důvodu, že jsem byl 
osočován, že nic pro mikroregion 
nedělám. Rada města pověřila 
místostarostku Marii Valachovou 
k plnému zastupování, ale bohu-
žel po vydání této zprávy vidím, 
že něco není v pořádku,“ uvedl 
starosta Bartoloměj Pitlach.

Na uvedené zjištění kontroly 
jsme se zeptali manažerky mikro-
regionu Jitky Schneiderové, kte-
rá uvedla: „Bohužel o žádných 
nedostatcích nevím, nebyla jsem 
seznámena ani se zprávou před-
loženou zastupitelstvu a žádnou 
jsem na toto téma nezpracovala. 
Domnívám se, že jde o komuni-
kační šum nebo o neoprávněné 
šíření nepravdivých informací. 

Zpráva o hospodaření za rok 
2006 nebyla zveřejněna a tudíž 
jde o dosud interní záležitosti. 
Nemožnost čerpaní dotaci mne 
rovněž zaráží. V tomto roce jsme 
dotace čerpali obdobně jako v 
minulém roce a máme je nárok 
čerpat i nadále.“ 

Za několik hodin poté dále 
upřesnila: „Kontrola z KU se 
nazývá předaudit, který se nezve-
řejňuje, a chápu ho principiálně 
jako supervizi - což znamená 
mmj. i konzultaci k lepšímu a ko-
rektnímu řešeni administrativ-
ních a účetních záležitostí, nic 
víc. Obecně však špatný audit 
může mít vliv na čerpaní dotací. 
Tato situace však v mikroregionu 
nenastala a doufám, že ani nena-
stane.“

„Pokud budou zjištěny při pro-
váděných kontrolách na poskyt-
nuté dotace z rozpočtových 

prostředků JM kraje závažné ne-
dostatky, například neplnění 
smluvních podmínek, neoprávně-
né  užití dotace, pak je jasné, že 
tato skutečnost bude mít dopady 
při dalším poskytování dotací mi-
kroregionu,“ uvedl Jiří Klement 
z oddělení informací a styku s ve-
řejností krajského úřadu. 

Pochybnosti o správném 
hospodaření organizace také 
vyvolala zpráva, že si někteří 
starostové jeli „nabýt zkušenosti“ 
před koncem volebního období. 
Pokud by se stáže zúčastnili nově 
zvolení zastupitelé a starostové, 
byla by zde jistá garance toho, že 
stáže ve svém čtyřletém funkč-
ním období využijí. Stáž byla uvá-
děna jako vzdělávací pobyt v re-
gionu Rhone Alpes v okolí Lyonu
a uskutečnila se v rámci projektu 
JM SROP 3.3 jako „zvyšování 
projektové absorpční kapacity“. 

Mikroregion je partnerem to-
hoto projektu. Cílem stáže byla 
výměna zkušeností s přípravou 
a realizací projektů. Podle Jitky 
Schneiderové byly prostředky na 
stáž z Jihomoravského kraje.

„Jihomoravský kraj zatím žád-
nou finanční částku mikroregionu 
Moravskokrumlovsko neposkytl, 
protože financování nákladů part-
nerů probíhá až po realizaci dané 
aktivity a po předložení všech 
požadovaných dokladů. Nejedná 
se o dotaci, ale výdaje projek-
tu,“ upřesnil Jiří Klement. Jak 
dále dodal: „Bude jen záležet na 
jednotlivcích, jak využijí získa-
né zkušenosti pro budoucí praxi 
v přípravě projektů a předávání 
praktických zkušeností v novém 
programovacím období. Důležité 
je místo působnosti – Moravsko-
krumlovsko,“ vysvětlil dále Jiří 
Klement.      /dokončení na str. 2/
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Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

K podjatosti Zrcadla ...
Praktiky některých politických stran a sdružení těsně před komunální-

mi volbami a výtky jejich příznivců na adresu naší redakce nás přiměly
k vyjádření se k pochybnostem o nezávislosti a politické náklonnosti 
čtrnáctideníku Zrcadlo. V několika posledních dnech se především
v Moravském Krumlově a v Miroslavi objevily letáky, ve kterých jsme 
nařčeni z primitivního politikaření, z prospěchářství a zaprodání se té, 
či oné politické straně, či radniční garnituře.

Tak předně. Čtrnáctideník Zrcadlo je na rozdíl od jiných v našem 
regionu vydávaných periodik placen jen a pouze z uveřejňované ko-
merční inzerce. Zde bych za to, že čtenáři nacházejí Zrcadlo ve svých 
schránkách a obchodech již téměř pět let, chtěl poděkovat všem in-
zerentům. Pro noviny našeho charakteru je komerčně využitelné také 
období jakýchkoliv voleb a proto byly osloveny politické strany a sdru-
žení v našem regionu i nyní před komunálními volbami s možností pre-
zentovat na stránkách Zrcadla svůj předvolební program, kandidátky
a jiná vyjádření. Všichni měli stejnou příležitost. V tom okamžiku jsme 
ale velmi zásadně omezili příspěvky, které vyzdvihují tu, či onu stranu 
a hovoří o tom, že „za nás to bylo, eventuelně bude, lepší”. 

Teď před volbami byl na naši redakci vyvýjen poměrně výrazný tlak, 
protože jednotlivé politické strany a jejich příznivci viděli v Zrcadle 
silnou zbraň pro své předvolební aktivity. To, že se do novin nedostaly 
články typu „tato radnice je skvělá, lidé volme ji...“, ale i naprosto 
nekorektní, vulgární a lživé články typu „semtex“, dokazuje právě to, 
že máme zdravý rozum, nepolitikaříme a nechceme prostřednictvím 
Zrcadla rozpoutávat předvolební nenávist.

Jestli si někdo nezávislost novin představujete v tom, že otiskneme 
všechno všem, abychom si nikoho nerozházeli, je na omylu. Pokud si 
někdo myslí, že jsme komukoli úplatní a žijeme ze sponzorských darů, 
je hloupý a pokud si někdo myslí, že na konci čtyřletého mandátu bu-
deme zveřejňovat příspěvky, které vychvalují, nebo naopak špiní radní, 
zastupitele a slušné lidi, je naivní.  

Byli bychom velmi rádi, kdyby si někteří dopisovatelé našli čas na 
hodnocení práce zastupitelů (popřípadě té své) po celé jejich čtyřleté 
období a nevzpomněli si s články až těsně před komunálními volbami. 
Pak by mohli být nařčeni z politikaření právě oni.            Marek Pečer

Kam chodit nakupovat ?
/Rokytná/ Občané v Rokytné u Moravského Krumlova nemají kam 

chodit nakupovat. Jediný obchod s potravinami i restaurace tu totiž 
ukončily svoji činnost. „Vím, že je to rozhodnutí i právo každého. Ale 
pro nás starší obyvatelky, které jsme navíc zůstaly samy je to docela 
problém, jak si obstarat každý den základní potraviny - chléb, rohlíky, 
mléko a kam bychom chodily každý den pro to nejdůležitější. Mladší, 
kteří jedou do zaměstnání, si nakoupí v místě svého pracoviště, nebo si 
zajedou nakoupit do supermarketu. Paní majitelka si stěžuje na velké 
poplatky a že už to nezvládá vše z marže uhradit,“ uvedla Jitka Skři-
vánková, jedna z obyvatel Rokytné.

Ekonomická hlediska jsou ale neúprosná, a pro starší mnohdy 
s neřešitelnými následky. „K uzavření prodejny smíšeného zboží
a restaurace mě přiměly nízké tržby a na druhou stranu vysoké náklady 
jako elektřina, sociální, zdravotní, dvojí zdanění. Po všech odvodech 
mě zbývala jen hodně malá část z marže. Chodili mi sem nejčastěji 
důchodci, kteří toho moc nepotřebují a mladí nakupovali ve městě. Je 
mi to líto, ale ze soucitu pro těch několik babiček se to opravdu dělat 
nedá,“ uvedla bývalá podnikatelka Eva Svobodová. O pomoc se starší 
obyvatelé obrátili i na zastupitele. „Obracím se na vás, naše zastupitele, 
jestli by se nedalo najít nějaké řešení a pomoc, aby obchod v Rokytné 
zůstal zachován. Doufám, že všechno dobře dopadne a my nebudeme 
muset pro každou maličkost jezdit do města,“ pokusila se řešit situaci 
přes zastupitelstvo Moravského Krumlova Jitka Skřivánková.

Situace drobných podnikatelů a živnostníků odráží neblahou sku-
tečnost stále většího zatížení vůči státu a zvyšujících se cen za služby 
a energie, stejně tak i rostoucí sítě supermarketů s cenami, na které se 
drobní podnikatelé nedostanou.                                                   /mask/

foto: mask - archiv redakce        předsedkyně mikroregionu p. Gigimovová a místopředsedkyně p. Valachová
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J. Vávry 2, (40 m od KB)
Ivančice, tel.: 731 222 369

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

hledáme spolupracovníky do HPP
Nabízíme: dobré platové podmínky,

zaškolení, příjemný kolektiv,
zázemí stabilní společnosti,

kancelář na náměstí v M. Krumlově.

Pro více informací volejte: 739 586 962

Společnost zabývající se strojírenskou výrobou 
převážně pro automobilový průmysl

příjme do pracovního poměru:

Obsluhu lisů • Seřizovače lisů
Soustružníky kovu - obsluhu CNC

Konstruktéra automatizačních zařízení
Kalkulanta pro technický úsek

Technologa obrábění
Inženýra kvality

Managera kvality
Referenta expedice

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

Moravském Krumlov
nám. T.G.M. 40, Knížecí dům - 1. p.

ATRAKTIVNÍ SLEVY:
•  pro řidiče nad 55 let
•  pro lékaře
•  pro držitele průkazu ZTP

VÝHODY POVINNÉHO RUČENÍ:
•  započtení bonusu od jiné pojišťovny
•  zajištění pomoci při havárii
•  možnost volby výše krytí

CO POTŘEBUJETE K UZAVŘENÍ 
SMLOUVY?

•  rodné číslo nebo IČO
•  adresu trvalého bydliště
•  technické údaje o vozidle
•  bank. spojení, platíte-li inkasem z účtu

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

Jak hospodaří mikroregion?
/dokončení ze str. 1/ Těžko říci, zda tito lidé budou i po volbách 

nadále v mikroregionu působit. Není ale jasné, jak zajistit, aby se tak 
skutečně stalo. Jaký byl klíč k určování jednotlivých účastníků a kdo 
rozhodl o konečné sestavě členů školení vysvětlila Jitka Schneiderová: 
„Byly osloveni všichni odpovědni zástupci obcí, resp. členové mikro-
regionu, stejně jako v případě ostatních aktivit, a dále aktivní zastupi-
telé a lidé se zájmem o aktivity mikroregionu, ti co se již rovněž vzdě-
lávacích aktivit zúčastnili v roce 2005, 2006. O konečné sestavě jsem 
rozhodla já, protože tyto aktivity, stejně jako jiné projekty připravuji
a koordinuji. Oslovuji všechny členy - obce bez jakýchkoliv preferencí. 
Nevím, zda mohu sdělit jmenný seznam a zda mohu šířit tyto informa-
ce do vašeho plátku a zda nejde o poškození jmenovaných osob.“

Na závěr ještě manažerka dodala: „Dotazy jsou zcela irelevantním 
zásahem do aktivit mikroregionu. Jak víte o zahraniční stáži, když jsem 
zatím žádnou nezveřejnila?“ Na tuto otázku je lehké odpovědět. Na webu
mikroregionu byla zpráva zveřejněna již několik dní před stáží. Cenu 
stáže se nám ale zjistit nepodařilo, nikdo nám ji nesdělil i přes naši žá-
dost. Podle našich informací mohl stát letecký výlet na osobu 20 tisíc 
plus malý doplatek jednotlivé osoby. Pro mikroregion to znamená cca 
300 tisíc. Možná právě z tohoto důvodu se neustále zvyšují příspěvky 
obcí do tohoto sdružení.

Dozvíme se, kolik tato akce stála a zda vynaložené prostředky budou 
využity? „Mikroregion mne platí za služby vedoucí k rozvoji regionu, 
ne za to, že odpovídám na dotazy, které mi ubírají čas na vlastní mana-
žerskou práci, jsou interní informace, které nebudu zveřejňovat. Tímto 
psaním trávím zbytečně čas a též nevidím důvod zveřejňovat odpovědi 
na něčí neoprávněné pochybnosti,“ dále uvedla Jitka Schneiderová.

Lze jen dodat, že se v tomto případě zajímáme pouze o věci veřejné 
a protože mikroregion je příspěvková organizace veřejného charakteru, 
nevíme, proč bychom ho měli ze svého zájmu vynechávat. Jde napří-
klad o nakládání a využívání fi nancí z dotací. O tom by měla být široká 
veřejnost informována, stejně tak i o chodu a dění uvnitř mikroregionu. 
Nebo je snad důvod něco z toho tajit před širokou veřejností?    /mask/

/Moravský Krumlov/ Minulé
pondělí se v Moravském Krum-
lově konalo slavnostní poklepání 
základního kamene výstavby a  re-
konstrukce kanalizace v centrální 
části města s následnou rekon-
strukcí vozovek.

Tato pro Moravský Krumlov 
významná akce bude stát více jak 
98 milionů a zásadně zasáhne do 

života lidí po dobu následujících 
téměř dvou let. „Jakmile začne-
me kopat kanalizaci a vodovod, 
nesmí ze strany stavební fi rmy 
dojít k tomu, aby byli ať už ob-
čané nebo obchodníci, jak se 
říká, odříznuti od běžného den-
ního života. Zůstane zachováno 
zásobování i přístup zákazníků 
k provozovnám, veškerá doprava 
a odvoz domovního odpadu. 

Chtěl bych poprosit občany i 
návštěvníky Moravského Krum-
lova o shovívavost. Je to stavba 
velká a za dva roky bude město
o něčem úplně jiném, bude 
krásnější a vyřeší se spousta zá-
ležitostí, nejen co do funkčnosti 

ale i do vzhledu,“ uvedl starosta 
Bartoloměj Pitlach.

Na slavnostní zahájení přijali 
pozvání i poslanec parlamentu 
ČR Ladislav Šustr, nebo senátor  
Špaček, kteří poklepali základní 
kámen, stejně jako zástupci in-
vestora a realizační fi rmy.

„Měli začít z jara a ne na pod-
zim. Také je málo informací, jak 

to bude s průjezdností, to je mi 
divné,“ uvažoval místní podnika-
tel František Veselý.

„Zahájíme dneškem, začneme 
přípravou jako je vytýčení sítí, 
musíme vyfotografovat stav všech
nemovitostí a od 15. listopadu 
se rozjedou tři pracovní skupiny, 
které budou pracovat tak, aby do 
konce roku nerušily prostory na 
náměstí. Budeme spíše pracovat 
v okolních uličkách tak, abychom 
byli připraveni jít na náměstí 
zhruba od března. Je to celkem 
6,5 kilometrů kanalizací. Na 
každé ulici, kde budeme praco-
vat, budeme s lidmi dělat krátké 
pracovní porady, abychom jim 

vysvětlili, co tam budeme prová-
dět. Bude to složité, jak pro nás, 
tak i pro ně. Musíme vzájemně 
spolupracovat a určitě to úspěšně 
zvládneme,“ uvedl za stavební 
fi rmu Přemysl Veselý, ředitel a 
jednatel společnosti.

„Náklady této stavby znáte. 
Část peněz hradí státní fond ži-
votního prostředí z dotace, část 
svazek a město. Funguje tu dobrá 
spolupráce a dohoda s městem. 
Jako investor se snažíme kanali-
zaci budovat v pořadí a v tomto 
případě řešíme větší sídla a to je 
ve svazku 120 obcí. Přesto prová-
díme nejprve města, protože zde 
to má pro ekologický i ekonomic-
ký dopad největší efekt,“ uvedl za 

investora Miloš Kokeš, tajemník 
Svazku vodovody a kanalizace 
v Třebíči.

„Gratuluji panu starostovi a 
všem zastupitelům k tomu, že se 
tu tato akce zahajuje. Těmito akce-
mi se naše města a obce dostávají 
na úroveň standardu Evropské 
unie. Bude to spousta problémů, 
podobně jako ve Znojmě, ale je 
potřeba dívat se do budoucna tak, 
aby město bylo krásné a navíc 
to zcela bez pochyby přinese i 
efekt primární i sekundární na-
příklad v podobě zaměstnanosti. 
Ať se Moravském Krumlově 
všechno podaří a stane se nejen 
turistickým centrem,“ popřál se-
nátor Milan Špaček.          /mask/

Zahájili výstavbu kanalizace za sto milionů

Opravy v Hostěradicích
/Hostěradice/ Nemalé komplikace řidičům způsobila rekonstrukce 

silničního průtahu v Hostěradicích v podobě úplné uzavírky s násled-
nými objížďkami. Týká se to především výpadovky ve směru na Miro-
slav a Oleksovice. To se samozřejmě týká i autobusové dopravy, která 
má určenou samostatnou objížďku. Všechny spoje linkové osobní do-
pravy, kterých se uzavírka dotkne, jsou totiž vedeny po objízdné trase 
v obci Hostěradice po živičné místní komunikaci, která vede od kostela 
za bytovky a přes zpevněný můstek se zábradlím na výpadovku směr 
Miroslav a Oleksovice. Jen vozidlům linkové osobní dopravy je umož-
něn průjezd tak, aby doprava pokračovala na původních trasách.

„Jsme rádi, že se rekonstrukce průtahu obcí a nový most realizují. 
Stav této silnice to již vyžadoval a bylo to potřeba, i přes těžkosti, 
které výstavbu provází, jako jsou nutné objížďky a ztížená dopravní 
obslužnost, ale to musí občané vydržet,“ uvedl starosta Hostěradic 
František Schneider.

Úplná uzavírka má trvat do poloviny prosince tohoto roku a to 
především z důvodu výstavby nového mostu, který překlenuje místní 
potok. „Protože povolením úplné uzavírky silnice II. třídy nedojde
k ohrožení veřejných zájmů a stavební práce jsou dodávkou pro správ-
ce krajské silnice, rozhodl Městský úřad Moravský Krumlov, odbor 
dopravy tak, že povolil úplnou uzavírku za stanovených podmínek. 
Například pro osobní a nákladní dopravu směr Znojmo-Miroslav je 
vedena objízdná trasa po silnici II/413 na Moravský Krumlov a dále po 
silnici III/ 413 10 přes Kadov na Miroslav a zpět v opačném směru,“ 
sdělil Josef Kropáč pracovník MÚ Moravský Krumlov, odbor dopra-
vy. Samozřejmostí je, že bude umožněn průjezd vozidel hasičského
záchranného sboru a rychlé záchranné pomoci.                           /mask/

KOMPLETNÍ
LYŽAŘSKÁ

A HOKEJOVÁ
VÝSTROJ

SPORTSPORTM

VELKÝ VÝBĚR ZIMNÍCH BUND

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%

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

ul. Petra Bezruče 2, 664 91 Ivančice (areál bývalé autoškoly)

JEŠTĚ LEPŠÍ CENY NEŽ LONI !
tel.: 546 435 435, mobil: 723 746 572

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ
prodej pneu, veškeré značky a rozměry

Všeobecně platí: •  obutí 4 zimních pneu = optimální chování vozu, jízda beze smyku •  zimní pneu-
matiky by se měly používat nejen na sněhu a ledu, ale především tehdy, když teplota klesne pod 
+7°C. Už při této teplotě dochází u letní pneumatiky k tvrdnutí a výraznému snížení přilnavosti.

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NA ZIMNÍ PNEU:
Škoda 105, 120, ...
Matador 165/80 R 13 82T MP4 (celoroční)            890,- Kč
Škoda Favorit, Felicia, ...
Kormoran 165/70 R 13 79T SNOWPRO            875,- Kč
Firestone 165/70 R 13 79T WINTERHAWK         1.090,- Kč
Škoda Fabia, VW Polo IV, ...
Matador 165/70 R 14 81T MP58          1.190,- Kč
Firestone 165/70 R 14 81T WINTERHAWK         1.290,- Kč
Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, ...
Firestone 175/65 R 14 82T WINTERHAWK         1.475,- Kč
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, ...
Firestone 185/60 R 14 82T WINTERHAWK         1.475,- Kč
Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, ...
Firestone 195/65 R 15 91T WINTERHAWK         1.690,- Kč !!!
Bridgestone 195/65 R 15 91T LM-25                    1.990,- Kč
Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, ...
Firestone  205/55 R 16 91H WINTERHAWK         2.690,- Kč !!!
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper...
Matador 195/70 R 15 C 104R MPS 510                2.090,- Kč
(platí do vyprodání zásob)               Ceny vč. DPH

A
K
C
E

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY  •  MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA + DÁREK

KALENDÁŘ NA ROK 2007 (do spotřebování zásob)
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provozní doba: PO-PÁ  7.30-16.00
na objednání: do 18.00 + SO  8.00-12.00

GE Money Bank, a.s.
nám. T. G. Masaryka 41, 672 01 Moravský Krumlov

telefon: 515 266 444 • fax: 515 266 449
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Proč třídit odpad?
Vážení spoluobčané, správné třídění odpadů nám zajišťuje čisté

a příjemné životní prostředí. Šetří suroviny a energie, redukuje množ-
ství odpadu, které se jinak musí ukládat na skládky, umožňuje využití 
i recyklaci odpadů. V neposlední řadě šetří fi nanční prostředky, které 
město vynakládá na systém odpadového hospodářství. Správné třídění 
městu umožňuje udržet poplatky za odpady v únosné výši. Stručně ře-
čeno, správné třídění odpadů se vždy vyplácí! Jak ale třídit odpad? V 
současné době je v Moravském Krumlově zaveden základní systém tří-
dění prostřednictvím barevných kontejnerů na barevné a bílé sklo, plas-
ty a papír umístěných na stanovištích v obci, zdarma poskytovaných 
domácnostem. Některé výrobky je možno po ukončení jejich životnosti 
zdarma odevzdat zpět do prodejny, ve které byly zakoupeny, nepoužitá 
léčiva je možno zdarma odevzdat v lékárně. Je pro Vás otevřen sběrný 
dvůr odpadů, kam můžete bezplatně dovézt další komunální odpady, 
který je buď objemný nebo nebezpečný. Jiné než komunální odpady 
budou zpoplatněny dle aktuálního ceníku, např. stavební odpady. 
Pokud máte vhodné podmínky jako je zahrada, můžete se zapojit do 
domácího kompostování bioodpadů a nevyhazovat posečenou trávu. 
Zbylý odpad, tzv. směsný komunální odpad. je ukládán do klasických 
popelnic. Abychom Vám do budoucna třídění odpadů ještě více uleh-
čili, vydáme příručku pro třídění odpadů, ve které je podrobně popsán 
systém třídění a nakládání s odpady ve městě. Doufám, že příručka
pro třídění odpadů vám prokáže dobré služby.         Strieglerová Marie

Bojíte se nepoznaného, 
nebo vaříte předvolební guláš?

V rámci zájezdu pořádaného fi rmou STAPO MORAVA a.s. a Měs-
tem Ivančice, 12.10.2006, bylo možné se více dozvědět a seznámit se 
s recyklačními provozy. Soudný člověk mi dá jistě za pravdu, že pokud 
je dodržována technologická kázeň, jedná se o bezproblémové zpra-
cování stavebních sutí. Následně je materiál připraven k opětovnému 
použití ve stavebnictví, pro obsypy, podklady vozovek, zpevnění cest
a technických prostor. Nejedná se o zpracování jakýchkoliv odpadů, 
ale o odpady předem vytipované, tzn. odpady kategorie O, které nejsou 
nebezpečné nebo jinak kontaminované. Co je vlastně záměrem fi rmy 
STAPO MORAVA ? Úprava ploch v návaznosti na projekt rekultivace 
bývalé skládky Karlov. Vybudování přístupové komunikace. Zřízení 
recyklačního místa pro opětovné využití stavební suti s provozem 
pouze mobilní drtící linky, která bude do prostoru recyklačního mís-
ta dojíždět dle potřeby a výskytu stavebních sutí v Ivančicích. Jedná 
se o provoz maximálně 15 dní v roce, kdy by mělo být zpracováno 
maximálně 5 000 tun. Nejedná se o vybudování „továrny“ na zpraco-
vání odpadu nebo úložiště odpadu. Veškerá dokumentace a související 
materiály jsou přístupné a v souladu s právními předpisy. Musím však 
odmítnout přístup a jednání tvrdých kritiků recyklačního místa, kteří 
pouze zpochybňují, aniž by bylo věcně argumentováno. Navíc tito
nepravdivě ovlivňují veřejné mínění.                         Zdeněk Kohoutek

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Moravský Krumlov/ V pátek 
podvečer 6. října byl na zámku 
v Moravském Krumlově předán 
do užívání městský mobiliář, 
který má sloužit pro lepší orien-
taci turistů po městě a jeho 
okolí. „Dnes probíhá slavnostní 

odhalení a závěrečné ukončení 
projektu pro podporu cestovního 
ruchu, který fi nancuje skupina 
ČEZ, která je zároveň generálním 
partnerem. Pomoc je směrována 
do mikroregionů, které sousedí 
s Jadernou Elektrárnou Duko-

vany. V projektu pro Moravský 
Krumlov bylo vybavení novým 
mobiliářem, což jsou nové auto-
busové zastávky, dva noví zvu-
koví průvodci ve třech jazycích, 
vydaná publikace, směrovky a 
odpočívadla, která jsou umís-
těna na Floriánku a Kavalírce. 
Samozřejmě budeme mobiliář 
postupně dobudovávat,“ sdělila 
realizátorka projektu a místosta-
rostka Marie Valachová.

Již od rána se konaly dopro-
vodné akce. Dopoledne proběhla 
okružní oranžová jízda dětí 
s doprovodem učitelek po městě 
a okrajových částech pod heslem 
„S námi se neztratíte“. „Samo-
zřejmě, když turisté přijedou 
do našeho města, tak se mohou 
podívat, co tu máme, je to hezké 
a prospěšné pro město, že je takto 
vybaveno,“ uvedl jeden z ná-
vštěvníků Jakub Stejskal.

„Dnes je další den podpory 
cestovního ruchu a je trochu 

jiný a odlišný od těch předcho-
zích. Jedná se o mobiliář, jako 
jsou mluvící tabule u zámku. Na 
okrajích města je jiné vybavení. 
Jde například o posezení a in-
formační tabule v dřevěném pro-
vedení. Takže já doufám, že jak 
říkal europoslanec Ivo Strejček, 
že se ztratil v evropském městě, 
tak jemu i ostatním se zde v Mo-
ravském Krumlově nic takového 
nestane, díky novému značení. 
Právě například Slovanská epo-
pej sem láká hodně turistů, kteří 
se tu takto neztratí a prohlédnou 
si i další památky,“ ohodnotil Petr 
Spilka, mluvčí JE Dukovany.

Po slavnostním odhalení, které 
společně s místostarostkou Marií 
Valachovou provedl poslanec ev-
ropského parlamentu Ivo Strejček,
za účasti představitelů generál-
ního partnera ČEZ, následovalo 
krátké kulturní představení žáků 
ZUŠ, pěveckého sboru a mažore-
tek v prostorách zámku.    /mask/

„Mluvící“ tabule součástí městského mobiliáře

/Oslavany/ V současné době 
v Oslavanech v lokalitách na 
Vyhlídce, v Hájku a ulici Čučic-
ké probíhají poměrně objemné 
výkopové práce, které trápí oby-
vatele těchto ulic. Jde ale o velmi 
důležitou akci, protože v těchto 
lokalitách dochází k přeložení 
veškerých nadzemních sítí, to 
znamená nízkého napětí, tele-
fonu, veřejného osvětlení a roz-
hlasu. Záležitost byla vyvolána 
vstupem E-Onu do Oslavan a 
záměrem proinvestovat řádově 
50 milionů korun v průběhu 
několika let na kompletní rekon-
strukci elektrické sítě. „Město 
tak bylo svým způsobem nuceno 
přistoupit k rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení a rozhlasu. Celou si-

tuaci musí řešit i telekomunikační 
fi rma, protože sloupy, které patří 
E-Onu, budou po položení sítí 
bez náhrady odstraněny. Věřím 
tomu, že občané v této lokalitě 
najdou v sobě toleranci, protože 
celá investice je pro jejich dob-
ro. Na druhou stranu tak budou 
nachystány komunikace na svou 
rekonstrukci, která bude v režii 
města Oslavany,“ sdělil starosta 
města Vít Aldorf.

Pro ulici Na Vyhlídce je zpra-
cována projektová dokumentace, 
nachystány výkupy pozemku
a požádáno o dotační peníze na 
opravu místních komunikací. 
Takže v nejbližším období k této 
rekonstrukci dojde. Právě díky 
fi rmě E-On budou veškeré sítě 

v zemi. Změna nastane ve veřej-
ném osvětlení, protože tyto ulice 
jsou v současnosti velmi nedosta-
tečně osvětleny, jsou využívány 
jen některé sloupy, které tam jsou 
umístěny. „Naše snaha je taková, 
aby tyto sloupy byly přemístěny 
ze soukromých pozemků na po-
zemky města. To znamená na 
místní komunikace. Dojde k roz-
šíření sítě veřejného osvětlení a 
ulice by měly být lépe osvětlené. 
Po pokládce kabelů dojde k opra-
vě chodníků a město stanovilo 
podmínku dodavateli stavby, že 
silnice na kterých probíhají výko-
pové práce budou opraveny a do 
doby položení fi nálního povrchu 
budou silnice vyštěrkovány, aby 
nebyly způsobeny dopravní pro-

blémy,“ dodal Vít Aldorf. 
Na ulici Hybešově se v sou-

časnosti vedení radnice potýká 
s problémem. Tím je nová 
komunikace, která bude tvořit 
konečnou etapu průtahu městem 
a bude tu  velké komunikační 
napojení. Problémem je umístění 
sloupů veřejného osvětlení, aby 
nebránilo budoucí silnici. Sloupy 
veřejného osvětlení by měly být 
v předzahrádkách domů,  protože 
je technicky neřešitelné je umístit 
jinak. Dnes tu sloupy jsou, ale 
ty budou postupně odstraněny
a nahrazeny novými slabými ko-
vovými. Pokud se tato záležitost 
s občany nepodaří projednat, bude
na ulici Hybešově problém umís-
tit veřejné osvětlení.              /jak/

Výkopové práce trápí obyvatele Oslavan

foto: mask

                        

Ford Focus 2,0i GHIA
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, originál 
rádio, posil., alu kola, tažné, centrál
 dálkový, otáčk., el. zrcátka

Ford Fiesta 1,2 ZETEC
r.v. 1997, cena 78.000 Kč
klima, 2x airbag, originál rádio, 
el. okna, posil., centrál dálk., 
tón. skla, otáčkoměr, el. zrcátka

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

Fiat Stilo 1,9 JTD 
r.v. 2002, cena 184.000 Kč
aut. klima, 6x airbag, ASR, ABS, 
imobil. el. okna, poč., alu kola, 
centrál dálk., vyhř. el. zrc., temp.

Fiat Palio 1,3 combi
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
stav velmi dobrý, klimatizace, 
centrál, imobil., el. okna, střešní 
nosič, otáčkoměr, mlhovky

Fiat Multipla 1,9 JTD
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna, stř. šíbr el., posil., alu kola,
indikátor park., tón. skla, mlhovky

Fiat Bravo 1,9 TD 100
r.v. 1997, cena 69.000 Kč
NOVÉ ROZVODY., koupeno v I, 
klima, el. okna, posil., alu kola, 
centrál dálk., otáčkoměr

BMW 530 D
r.v. 2004, cena 860.000 Kč
manuál, sat. nav., 6x airbag, ABS,
xenony,  el. okna, posil., poč., mul-
tif. volant, alu  kola, centrál dálk.

Nissan Primera
r.v. 2001, cena 187.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, imobil., el. 
okna, posil., poč., multif. volant, stř.
nosič, centrál dálk., vyhř. el. zrc.

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

Lancia Kappa 2,4i
r.v. 1998, cena 62.000 Kč
stav dobrý, klima, 2x airbag, 
ABS, rádio, el. okna, alu kola, 
centrál dálk., otáčk., el. zrcátka

Jaguar XJ6 3,2i
r.v. 1995, cena 329.000 Kč
Telefon na majitele: 602956198. 
MAX výbava., koupeno v CZ, 1.
majitel, nehavar., servisní knížka

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

Ford Mondeo COMBI 1,8 16 V
r.v. 1997, cena 79.000 Kč    
klima, 2x airbag, ABS, centrál, 
el. okna, posil., el. seřid. a vyhř. 
sed., vyhř. přední sklo, el. zrc.  

Ford Galaxy 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 209.000 Kč
nové rozvody + oleje + brzdy. 5 
sedadel., 2x airbag, ABS, imobil.,
alarm, posil., centrál dálkový 

Ford Galaxy 1,9 TDI
r.v. 1996, cena 159.000 Kč
3 SEDADLA , ČIP NA 115 PS, po 
servisu., klima, 2x airbag, ABS, el.
okna, posil., tažné, el. zrc.

Škoda Forman 135 LX
r.v. 1993, cena 44.000 Kč
benzín, úvěr, rádio, střešní okno,
tažné zařízení

Škoda Fabia combi 1,4i
r.v. 2001, cena 159.000 Kč
plyn + benzín, 4 bodový vstřik 
LPG, airbag řidiče, rádio, centrál, 
imobil., el. př. okna, tažné, tón skla

Škoda Fabia 1,9 TDI RS
r.v. 2004, cena 319.000 Kč
klima, 4x airbag, xenony, ASR,
ABS, CD, poč., alu kola, sport. sed.,
centrál dálk., vyhř. el. zrc., mlhovky

Škoda Fabia 1,4i
r.v. 2002, cena 155.000 Kč
stav velmi dobrý, nehavarované, 
servisní knížka, airbag řidiče,
rádio, imobilizér, posil., otáčkoměr

Seat Ibiza 1,4i klimatronic
r.v. 2001, cena 145.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, alarm,
el. př. okna, posil., poč., centrál dálk.,
 tón. skla, vyhř. el. zrc., mlhovky

Seat Cordoba Vario 1,9 SDI
r.v. 1999, cena 95.000 Kč
stav dobrý, servisní knížka,
4x airbag, orig. rádio, imobilizér, 
el. okna, posilovač

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

Opel Agila
r.v. 2002, cena 139.000 Kč
stav velmi dobrý, nehavar.  ser-
visní knížka, 4x airbag, originál 
autorádio, posil., el. zrcátka

VW Transporter 1,9D - 8 míst
r.v. 1992, cena 115.000 Kč
stav velmi dobrý, ZIMNÍ PNEU, 
koupeno v D, 1. majitel, rádio, 
střešní okno, posil., tažné

VW Polo 1,2 HTP
r.v. 2003, cena 169.000 Kč
2x airbag, originál autorádio, 
imobilizér, alarm, posil., centrál 
dálkový, tónovaná skla

VW Passat Variant TDI B6
r.v. 2001, cena 265.000 Kč
aut. klima, 2x airbag, ABS, šíbr 
el., posil., centrál dálkový, tón. 
skla, otáčkoměr, vyhř. el. zrc.

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 339.000 Kč
4x airbag, ABS, el. okna, posil., poč.,
 alu kola, vyhř. sed., tažné, centrál 
dálk., el. zrc., temp., mlhovky

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
klima, 4x airbag, ESP, ABS, CD, 
imobil., el. okna, posil., tažné, centrál
dálk., tón. skla, vyhř. el. zrc., mlhovky

VW Passat Variant 1,8
r.v. 1998, cena 165.000 Kč
4x airbag, ABS, rádio, centrál, el.
př. okna, střešní šíbr el. a nosič,
posil., tažné, tón. skla, vyhř. zrc.

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 242.000 Kč
klima, 4x airbag, ESP, ABS, CD, 
imobilizér, el. okna, posil., poč., 
alu kola, centrál dálk., tón. skla 

Škoda Octavia 1,6i
r.v. 1998, cena 159.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, 
imobil., el. okna, posil., alu kola, 
tón. skla, vyhř. el. zrcátka, spoiler

BMW 530 D
r.v. 2000, cena 299.000 Kč
aut. klima, 4x airbag, xenony, 
ABS, okna, poč., multif. volant, alu 
kola, tažné, centrál dálk., temp. 

BMW 316 touring 
r.v. 1997, cena 149.000 Kč
klima, 2x airbag, centrál, imobil., 
stř. šíbr el., posil., alu kola, tón.
skla, el. zrc., mlhovky

Audi Allroad 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 529.000 Kč
aut. klima, 8x airbag, xenony, 
ESP, ABS, CD, alarm, max. el. 
výbava, poč.,  4x4, alu kola

Audi A6 2,5 TDI 180 PS
r.v. 2001, cena 335.000 Kč
aut. klima, sat. nav., aut. přev., 6x 
airbag, xenony, ESP, ABS, max
el. výbava, posil., poč., alu kola

Ivančice
AUTOBAZAR

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

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

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

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING
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Zeptali jsme se: spisovatele Jiřího Kratochvíla

 Řekněte nám něco o sobě. Čemu 
se v poslední době věnujete? 

Od roku 1995 jsem spisovate-
lem na volné noze. Opustil jsem
místo redaktora v Českém rozhlase, 
abych se mohl plně soustředit na 
psaní románů.

To je hezké povolání, spíše po-
slání. Jak jste se k němu dostal? 

To už je velice dávno, to mi byly 
čtyři roky. Bydleli jsme tenkrát 
v Lukovanech, což je vesnička 
tady nedaleko Oslavan. Můj otec 
tam kantořil, a jak už to kantoři 
dělají, naučil mě číst předčasně, už 
v mých čtyřech letech. Ale protože 
byl přírodovědec, nenašel jsem 
v jeho knihovně nic ke čtení, žádné 
příběhy. Ale zato na půdě rodičů 
mého kamaráda Veselého jsem ob-
jevil dva sešity rodokapsů a jednu 
cliftonku, dodneška si pamatuju její 
název: Smrt defraudanta Millera.  
Namahavě  jsem se tím prokousal
a pak jsem to vyprávěl svým vrstev-
níkům. A ti pak chtěli další a další 
kovbojky a cliftonky a ty už jsem si 
musel vymýšlet. A to mi pak zůsta-
lo po celé dětství a dospívání.

Když jsem chodil v Brně do školy,
doprovázel mě pak z vyučování 
celý houf spolužáků až ke mně 
domů a já jim cestou vyprávěl. O 
něco později jsem už začal ty své 
kovbojky psát.

Vloni jsem byl v Brně na operaci 
a potkal jsem v nemocnici spolu-
žáka, který vzpomínal, jak čítávali  
moje škrábanice pod lavicí a do-
mnívali se, že je odněkud opisuju. 
Nikdy jsem nepochyboval o tom, 
že budu spisovatelem. První po-
vídky jsem publikoval v pražských 
literárních časopisech už ve svých 
čtyřiadvaceti, ale knížka mi směla 
vyjít až v mých padesáti. Rychle 
jsem se totiž stal zakázaným auto-
rem, protože můj otec byl emigrant 
a strýc dokonce redaktorem ve Svo-
bodné Evropě.

Co byste nám řekl o své tvorbě? 
Jakých děl si nejvíce vážíte? 

Od roku 1990 mi vyšlo šestnáct 
knih: deset románů, dvě knihy po-
vídek, jedna kniha fejetonů, jedna 
kniha rozhlasových her a dvě knihy 
esejů. Několik z těch románů bylo
přeloženo do francouzštiny, něm-
činy, španělštiny, ruštiny, maďar-
štiny, bulharštiny a italštiny. Městské
divadlo v Brně mi hrálo jednu di-
vadelní hru. Z české literatury mám 
nejraději romány v Paříži žijícího 
Milana Kundery a povídky Ivana 
Vyskočila. Ze světové to, čemu 
se říká „magický realismus“, tedy 
například tvorbu Argentinců J. L. 
Borgese a J. Cortázara anebo Ko-
lumbijce García Márqueze. 

Co Vám dává a přináší Vaše 
profese do osobního života? 

Odedávna určuje celý ráz  mého 
života. Jako zakázaný autor jsem 
prošel spoustou zaměstnání, často 
jako pomocný dělník, přestože 
jsem absolvent vysoké školy. Ale 
vždycky jsem si byl vědom toho, že 
jsem navzdory tomu všemu přece 
jenom spisovatel a že jednou mi 
budou vycházet knížky, buď tady 
anebo v zahraničí. To znamená, že 
všechno, co jsem žil, jsem bral jako 
materiál pro své romány a povídky, 
s obrovským zájmem jsem pozoro-
val lidi kolem sebe jako budoucí 
postavy ve svých románech nebo 

povídkách, což dělám dodnes. 
Ale taky, když jsem prožíval 

něco zlého, jsem si říkal, že se mi 
to jednou může hodit do nějakého 
mého příběhu a tím pádem už to 
nebylo tak zlé. A tak například 
můj druhý román, Uprostřed nocí 
zpěv, zpracovává kruté zážitky
z mého dětství, kdy u nás po otcově 
emigraci Státní bezpečnost udělala 
razii, matku tahali k výslechům, až 
se z toho zhroutila a pobyla nějaký 
čas na psychiatrii. Na vysvětlenou 
dodávám, že to byl začátek padesá-
tých let a můj otec byl mimo jiné i 
náčelníkem skautingu a utekl před 
chystanými procesy. Ale spěchám 
taky ještě dodat, že tento můj román 
je kupodivu v podstatě humoristic-
ký. Ale to by nemělo překvapit tře-
ba čtenáře Haškova Švejka, vždyť 
ten tam hrůzy první světové války 
obrátil v báječný černý humor. A 
černý humor, to je taky můj způsob 
zpracování zlých zážitků.

Řekněte nám, co podle Vašeho 
názoru v současnosti nejvíce tíží 
tuto oblast lidského působení a jak 
by se tyto problémy daly vyřešit? 

Literatura má dvě rozdílné funk-
ce, jinou ve svobodné zemi, jinou 
v totalitním státě. V totalitním spo-
lečenství, jakým jsme byli za sovět-
ské okupace, měla literatura, zvláš-
tě ta zakázaná, obrovskou moc. 
Přinášela totiž pro policejní stát
nebezpečné, buřičské myšlenky.  
Proto Státní bezpečnost pronásle-
dovala spisovatele, proto zabavova-
la knihy, proto se knihy tajně opiso-
valy a proto ti, co knihy opisovali, 
riskovali ztrátu zaměstnání nebo 
dokonce i kriminál. Ve svobodné 
zemi rázně klesá prestiž literatury. 
Stává se z ní jen jeden z prostředků  
zábavy a v tom jí daleko účinněji 
konkuruje televize s telenovelami a 
televizními seriály. Úspěšní mohou 
být jen ti spisovatelé, co píší pouze 
jednoduché a zábavné příběhy. 
Nepatřím k ním, můj černý humor 

chce jakousi součinnost čtenáře, 
není to četba do vlaku. Proto mé 
knihy vychází jen v nákladu dvou 
tisíc výtisků, což mi zajišťuje jen 
hodně skromnou existenci. Čtou 
je především vysokoškolští študáci 
a spisovatelé. Vlastně jsem takový 
spisovatel pro spisovatele. Vím 
například od spisovatele Petra 
Šabacha, jak má mé knížky rád, a 
občas se mi ozve i nějaký mladý 
autor a pošle mi svůj rukopis nebo 
už vydanou knížku s tím, že mě čte 
a jsem mu svým psaním blízký. 
Odmítám spolupráci s televizí, už 
několikrát jsem takto odmítl nabíd-
ku ostravského televizního studia 
napsat televizní scénář podle někte-
rého ze svých románů. Musel bych 
totiž své příběhy velice zjednodušit 
a takříkajíc osekat, a do toho se mi 
rozhodně nechce. Odmítám i tele-
vizní rozhovory, protože nemám 
rád televizní kamery a taky neumím 
mluvit, jsem spisovatel a ne orátor.

Ale abych neutíkal od tématu. 
Náročnější literatura ve svobodné 
zemi žije jen velice skromně, s tím 
se nedá nic dělat, to je neřešitelné. 
A já jsem s tím docela smířen.

Pracujete i s mládeží?
Vyhýbám se tomu, čemu se říká 

besedy se spisovateli. Už jsem 
to tady řekl, jsem spisovatel, ne 
řečník. A taky jsem už zmínil, že 
nejvíc čtenářů mám mezi vysoko-
školskými studenty. Tam se taky 
píší diplomky o mých románech
a do ruky se mi dostaly už i dvě 
dizertační práce o mých knihách. 
Co občas dělám, ale spíš v zahrani-
čí než tady, je čtení ze svých knih. 
Nejčastěji v německé jazykové ob-
lasti, v Rakousku a Německu. Čtu 
tam malý kousek z textu česky a 
mé překladatelky pak větší část ně-
mecky. Ale abych zase neutíkal od 
otázky. Vůbec nejsem například rád 
tomu, že mé knihy jsou v Brně mezi 
maturitními otázkami. Chci, aby si 
středoškoláci objevili mé knihy 

sami. Zjednodušeně řečeno: aby je 
četli pod lavicí a ne na lavici. Takže 
své knihy mezi mládeži nepopulari-
zuji. Ať si k nim najdou cestu sami, 
protože si moc dobře vzpomínám, 
jak se mi protivily knihy z povinné 
školní četby.

Jak jste se dostal do Moravského 
Krumlova? Co Vás na něm zaujalo? 

Do Krumlova jsem se koncem 
šedesátých let přiženil. A že mě 
Krumlov zaujal a čím mě zaujal, to
už zjistíte v mých knihách. V povíd-
kové knížce Orfeus z Kénigu je 
povídka, která se celá odehrává 
v Moravském Krumlově. Jmenuje 
se Příběh s telefonem. Ve svém 
prvním románě, v Medvědím ro-
máně, jsem zas využil svých zku-
šeností z práce v místní drůbežárně,
a v románě Nesmrtelný příběh, kte-
rý loni vyšel v druhém vydání, se 
zas celá kapitola (Alžbětka semper 
viva) odehrává v Krumlově, i když 
jsem ho tam překřtil na Rouchov.

O Krumlově jsem například taky 
napsal do Lidových novin pozván-
ku na výlet. A taky fejetony do no-
vin a pro rozhlas. A tak bych mohl 
pokračovat. Když někde žiju delší 
dobu, vstoupí to místo i do mých 
příběhů a publicistiky.

Které období svého života pova-
žujete za nejšťastnější a které za 
nejobtížnější?

Nejobtížnější bylo samozřejmě 
to dětství po otcově emigraci. To 
mi bylo jedenáct roků a dodneška 
mám z toho, jak nás hlídala Státní 
bezpečnost, zlé sny. Velice obtížně 
jsem se dostával na střední a pak 
i na vysokou školu. Z takzvaných 
kádrových důvodů mě vyhodili na 
vysoké z přijímacích pohovorů, 
přestože jsem byl, vzpomínám si, 
výborně připravený. Napřed jsem 
musel na brigádu do Ostravy, což 
tam ale skončilo mým pracovním 
úrazem. Je to dlouhá a komická 
historie a zčásti jsem ji vylíčil ve 
svých románech. Vlastně v každém 

mém životním období byly jisté 
komplikace. Po srpnu šedesátosm 
jsem prožil řadu let jako pomocný 
dělník, podřadná místa, mizer-
ný plat. Mou ženu zas vyhodili 
z knihovny, protože nesouhlasila 
s vyřazováním knih zakázaných 
autorů, s tou koniášskou akcí, kdy  
komunisté v roce 1972 vyhazovali 
z knihoven hromady knih, které 
pak na Znojemsku skončily jako 
svoz v děravé stodole ve Stošíko-
vicích, kde je pak zničil déšť. Má 
žena za trest, že s tím nesouhlasila, 
musela z knihovny do fabriky, do 
Vertexu, a do knihovny se vrátila až 
v roce 1990.

A za nejšťastnější považuju de-
vadesátá léta a současnost. I když 
žiju skromně, jsem šťastný, že 
jsem se dočkal svobody a vydávání 
svých knih.

Na co jste ve svém životě nejvíc 
pyšný a za co se nejvíc stydíte?

Dostal jsem dvě nejvýznamnější 
české literární ceny: Cenu Jaroslava 
Seiferta a od české odbočky 
mezinárodního PEN klubu Cenu 
Karla Čapka, mimochodem tu 
samou cenu, kterou přede mnou 
dostal Günter Grass. A několik 
dalších cen, třeba včetně Ceny 
města Brna. S cenami je to ovšem 
vždycky ošemetné. Kdybych ty 
ceny bral moc vážně, stouplo by mi 
to do hlavy a myslel bych si, kdoví 
jak jsem veliký spisovatel. Ale o 
tom vůbec nerozhodují ceny, když 
se třeba podíváte i na Nobelovky 
za literaturu, tak je často dostali 
dost průměrní  spisovatelé. Možná 
významnější poctou je vydání dvou 
mých románů v nejprestižnějším 
evropském nakladatelství, u paříž-
ského Gallimarda, kde vydává své 
romány i Milan Kundera. Právě 
gallimardovské vydání mi teď prá-
vě, aspoň doufám,  pomáhá u ame-
rických nakladatelů. Ale opravdu 
hrdý jsem na svou účast v literárním 
disentu.            /dokončení na str. 8/

Jiří Kratochvíl

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

MÁME PRO VÁS VŠECHNO

Kuchyně
pro moderní
babičky

Kuchyně
pro klasické
vnuky
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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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Zeptali jsme se...       /dokončení ze str. 5/
V osmdesátých letech jsem jezdíval se spisovatelem Janem Trefulkou 

na setkávání se zakázanými autory. To byla dost nebezpečná záležitost. 
Scházeli jsme se totiž v bytech zakázaných autorů, Ivana Klímy, Ludvíka 
Vaculíka, Edy Kriseové atd. a taky na Havlově Hrádečku, kde všude nás 
mohla vychytat Státní bezpečnost. Nebezpečné, ale zároveň dobrodružné. 
Dnes na to s potěšením vzpomínám. Ale to by bylo na dlouhé povídání.  
Do Moravského Krumlova jsem pak vozil zakázanou literaturu, knížky 
vydané u Škvoreckého v Torontu, anebo rozmnožené Vaculíkovy fejetony 
a rozdával je přátelům a ti je šířili dál. Tak mi například líčil můj kamarád 
knihovník Miloš Kudera, jak ty Vaculíkovy fejetony půjčil v osmdesátých 
letech současnému krumlovskému starostovi, když jeli spolu vlakem do 
Brna. Ale  nejvíc se stydím za to, že jsem v roce 1972 podlehl pokušení
a kvůli případnému vydání svých knih jsem byl ochotný vstoupit do SSM. 
Nakonec jsem tam nevstoupil, ale několik prvních kroků jsem udělal. 
Štvalo mě totiž, že jsem, já absolvent vysoké školy, zaměstnaný na vrátnici 
drůbežárny a nemám šanci vydat jedinou knížku. Podrobně se z toho 
prohřešku zpovídám v románě Herec a zmínil jsem to už v románě Avion. 

Jaké máte plány do budoucna?
Píšu teď cyklus mikroher pro brněnské studio Českého rozhlasu, 

pravidelně fejetony pro výtvarný časopis Art a antiques a povídkovou 
knížku. Až to dokončím, pustím se zas do kratšího románu či spíš novely.
A na to se už velice těším.                    Děkuji za rozhovor, Martin Sklenář

Dámský klub v Oslavanech
V pátek 6. října se ve velkém sále Dělnického domu v Oslavanech 

opět uskutečnil Dámský klub. Toto malé společenské setkání nejen 
oslavanských žen a dívek se konalo již po čtvrté. Téma tohoto klubu se 
týkalo módy, odívání a módních doplňků. Na programu byla přednáška 
profesionální manažerky z Brna, která přítomným ženám přiblížila 
hlavní zásady pro vytvoření profesního a osobního image. Ženy se tak 
dozvěděly mnohé nové poznatky, které mohou uplatnit při hledání pra-
covního místa, případně při své práci, kde je kladen důraz na příjemný 
vzhled a vkusnou módu. Krátkým vstupem zde nabídla své služby i 
fi nanční poradkyně. Společenskou atmosféru vhodně doplnily ukázky 
společenských tanců, které předvedly na zcela profesionální úrovni  
taneční páry z tanečního kroužku při DDM Oslavany.

Po té se v další části programu uskutečnila dlouho očekávaná módní 
přehlídka společenských a svatebních šatů. Krásné a unikátní modely 
šatů na tuto přehlídku zapůčil Módní salon HanEli Ivančice - půjčovna 
svatebních šatů. Nejprve zde byly předvedeny šaty společenské, které 
upoutaly zájem žen, které plánují obnovit svůj šatník před plesovou se-
zonou či těch mladších, na které čekají hodiny tanečních. Z široké nabíd-
ky bylo určitě z čeho vybírat a tato část přehlídky byla určitě zajímavá 
nápaditými a elegantními návrhy modelů. Přehlídku svatebních modelů 
zahájily malé modelky v tzv. družičkovských šatičkách a sklidily velký 
potlesk divaček. Malé slečny se po předváděcím běhounu pohybovaly 
s velkým nadšením a odvahou. Přihlížejícím dámám roznesly do sálu 
pravé svatební koláčky, což navodilo tu správnou svatební atmosféru. 
Svatební modely šatů, které se zde předváděly, byly opravdu krásné. 
Šaty byly elegantního stylu, buď bohatě vyšívané, zdobené krajkovou 
výšivkou, nápaditého střihu. Některé byly v tzv. rokokovém stylu,
u některých byl kladen důraz na detailní vypracování.Všechny mo-
dely byly precizně vypracovány a s určitostí se dá říci, že se jednalo 
o originální tvorbu Krejčovství paní Čapkové ze Zbýšova. Závěrečné 
módní defi lé bylo provázeno nadšeným potleskem a přehlídku uzaví-
rala samotná majitelka salonu HanEli pí Čejková se svými 2 dcerkami, 
modelkami. Nadšeným divačkám, ale i divákům se přehlídka líbila
a přinesla jim příjemné zpestření podzimního období.

Po úspěšné přehlídce následovala prezentace kosmetických přípravků 
fi rmy Orifl ame, kde přítomná vizážistka nabízela zájemkyním názornou 
ukázku líčení v podzimních barvách. Byly zde prezentovány kosmetické 
výrobky, které oceníily ženy jak mladší, tak i starší generace.

Dámský klub se závěrem stal pro mnohé přítomné dámy místem pro 
příjemné společenské posezení a popovídání si při dobré kávě či čaji 
a ochutnávce svatebních dobrot. Cílem Kulturního střediska Oslavany, 
které Dámské kluby pro ženy pořádá, bylo připravit ženám program, 
kde získají nové poznatky a zkušenosti o módě a odnesou si příjemný 
zážitek ze vzájemného setkání. Určitě se všichni těší na další Dámský 
klub s tematikou, která ženy zaujme.                                                 JN

/EDU/ V Jaderné elektrárně 
Dukovany byl v pondělí 16. října 
uveden do zkušebního provozu 
mezisklad použitého paliva. Na 
slavnostní zahájení jeho provozu 
byl posván i prezident ČR Václav 
Klaus, předsedkyně SÚJB, Dana 
Drábová a generální ředitel a před-
seda představenstva ČEZ Martin 
Roman.

„Jedná se o druhý sklad v areá-
lu. První s kapacitou 600 tun je 
zaplněný, nový sklad na 1340 tun
postačí na 40 let provozu elektrár-
ny,“ upřesnil Petr Spilka, mluvčí
JE Dukovany.

Slavnostního přestřižení pásky 
se ujala předsedkyně SUJB Dana 
Drábová společně s prezidentem 
Václavem Klausem. Při této 
události rozdal ČEZ 20,2 miliony
korun. Nejvíce dostaly obce, na 
jejichž katastru Jaderná elektrár-
na Dukovany leží. Rouchovany 
8 milionů a  Dukovany 5 milionů 
korun, obce v pětikilometrové 
vzdálenosti od JE Dukovany Sla-
větice, Rešice, Mohelno a Horní
Dubňany dostaly po 0,5 milio-
nech korun. Příjemné obdaro-

vávání zahájilo takzvané házení 
pro dobrou věc, kdy účastníci 
zahájení provozu házeli oranžové 
overbally do otevřeného kontej-
neru CASTOR. První házel pan 
prezident Václav Klaus. Co míč, 
to tisícikorunový dar pro Domov 
sv. Antonína Moravské Budějovi-
ce nebo Dětský domov v Náměšti 
nad Oslavou. Celkem se tak nahá-
zelo 200 000 Kč.

V závěru slavnosti následovala 
krátká exkurze do prvního zapl-
něného skladu použitého paliva, 
kde si na kontejner Castor sáhl i 
Václav Klaus. „Takovému obrov-
skému mackovi říkáte zdrobněle 
Castůrek?“, komentoval s úsmě-
vem prezident Václav Klaus. Bu-
dova skladu vyhořelého paliva je 
lehká hala o rozměrech 110 x 35 
x 18 m, rozdělená na příjmovou
a skladovací část (hala o rozmě-
rech 85 x 35 metrů). Transport 
kontejnerů zajišťuje mostový 
jeřáb o nosnosti 130 t se speciální 
traverzou. Příjmová část kromě 
místností pro personál zahrnuje 
hlavně místnost pro údržbu kon-
tejneru a malou dozornu. Zde je 

vyveden monitorovací systém 
měření tlaku a teploty do měřicí 
jednotky a rovněž jsou zde vyve-
deny všechny kontroly radiační 
situace. Odtud jsou informace 
předávány do počítačové sítě 
elektrárny a na centrální dozi-
metrickou dozornu, kde směnoví 
pracovníci provádějí nepřetržitou 
kontrolu nad stavem kontejne-
rů. Skladovací hala umožňuje 

uskladnění 133 kusů kontejnerů 
typu Castor 440/84M. Chlazení 
kontejnerů je zajištěno přiroze-
nou cirkulací vzduchu pomocí 
řad dolních a horních otvorů. 
Kontejner váží 93,7 t prázdný a 
po naplnění cca 114 t, pojme 84 
palivových kazet. Minimální ži-
votnost je 60 roků  a cena skladu
i s kontejnery přesáhne neuvěři-
telné 4 miliardy korun.          /jak/

Prezident navštívil elektrárnu v Dukovanech

/Znojmo/ Nemocnice ve Zno-
jmě, která je svou spádovostí pro 
náš region důležitá, se bude dosta-
vovat a rekonstruovat. Tento krok 
způsobí modernizaci tohoto zdra-
votnického zařízení, zkvalitnění a 
zefektivnění provozu. Cílem celé 
rekonstrukce a dostavby v rámci 
předloženého, ale zatím neschvá-
leného generelu, je přesunout veš-
keré provozy do jednoho areálu, 
ukončit provozování staré části 
uvedeného zařízení na Vídeňské 
ulici a přesunout příslušná oddě-
lení do komplexu na ulici MUDr. 
Jana Jánského. Provozování dvou 
areálů nemocnice vzdálených od 
sebe zhruba 5 kilometrů přináší 
v současné době řadu provozních 
problémů, jako například převoz 
pacientů k vyšetřením, přejíždění 
odborného personálu, transport 
stravy a prádla, nebo zázemí pro 
pobyt hospitalizovaných nemoc-
ných ve staré části nemocnice, 
která již neodpovídá moderním 
podmínkám provozu lůžkového 
zařízení.

Záměrem je celková rekon-
strukce a modernizace areálu ne-
mocnice na ulici MUDr. Jana 
Jánského, který byl původně 
vybudován v letech 1966 - 1973. 
Podle současných platných no-
rem jsou stávající budovy nevyho-

vující, zejména z hlediska tepelně-
technických vlastností. Vnitřní 
rozvody inženýrských sítí jsou 
dožilé a neodpovídají dnes plat-
ným normám. Je třeba provést 
jejich kompletní výměnu. Součástí  
oprav je také rekonstrukce výtahů.

„Rekonstrukce a dostavba ne-
mocnice ve Znojmě je rozdělena 
na tři etapy. V současné době byla 
zahájena 1. část rekonstrukce
a dostavby Nemocnice Znojmo 
na ulici MUDr. Jana Jánského. 
Ta zahrnuje vybudování nového 
stravovacího provozu včetně 
jídelny zaměstnanců a první část 
přístavby levé strany lůžkového 
bloku obsahující prostorové úpra-
vy stávajícího oddělení nukleární 
medicíny a vybudování prostor 
pro léčbu onkologických pacientů 
včetně pořízení nového ozařovače 
- lineárního urychlovače. Uvede-
né pracoviště se v současné době 
nachází ve staré části nemocnice 
na Vídeňské. Stravovací provoz 
je nutno rekonstruovat s cílem 
respektování současné legislati-
vy v oblasti hygieny,“ upřesnil 
František Adamec, člen Rady 
Jihomoravského kraje.

První část projektu bude fi nan-
cována z prostředků Jihomorav-
ského kraje za použití fi nančních 
prostředků z úvěru Evropské 

investiční banky. Předpokládané 
rozpočtové náklady 1. části I. eta-
py je řádově 352 milionů korun 
včetně DPH.

Předpokládaný termín dokon-
čení 1. části I. etapy je prosinec 
2007. „Na uvedenou část projektu 
bude navazovat zřízení centrali-
zované laboratoře. Dále lůžková 
a poliklinická část. V poslední 

třetí etapě jde o lůžkovou a dia-
gnostickou část, urgentní příjem
a vstupní objekt,“ doplnil Franti-
šek Adamec.

Lze předpokládat, že provoz ne-
mocnice bude během rekonstruk-
ce částečně omezen. O případných 
omezeních pro pacienty a návštěv-
níky nemocnice Vás budeme  prů-
běžně informovat.               /mask/

Nemocnice se bude rekonstruovat a dostavovat

Hřiště dostane umělý povrch
/Moravský Krumlov/ Umělý povrch oproti původně zamýšlené an-

tuce dostane hřiště, které vyrůstá na sídlišti v Moravském Krumlově. 
Shodla se na tom většina zastupitelů. Ti zároveň odsouhlasili potřebné 
fi nanční prostředky. „Jsem rád, že realizace a výstavba víceúčelového 
hřiště na sídlišti z programu regenerace sídlištních aglomerací pokra-
čuje. V počátku to vypadalo, že nastanou potíže, protože se musela 
překládat kabeláž. Dnes je už vidět, že stavba pokračuje zdárně a příští
týden bude pokládána - jak říkáme - umělá tráva. Jsem rád, že většina 
zastupitelů zvedla pro tento krok ruku, protože nebyl původně v pro-
jektu. Tím se navýšila cena díla. Byli jsme nuceni z našich prostředků 
uvolnit 260 tisíc na vybudování tohoto umělého povrchu,“ objasnil 
starosta Bartoloměj Pitlach.

„Tímto se nebudou děti potloukat po ulicích, ale budou mít smyslu-
plnější vyžití, což je jedině dobře. Setkali jsme se s určitou kritikou od 
občanů, kteří bydlí v okolních domech, ale nemůžeme vymýtit hřiště 
někam na okraj, protože děti se mezi domy stejně sdružují. Pro to je 
potřeba toto pochopit, všichni jsme měli malé děti a byli jsme rádi, že 
jsme s nimi mohli zajít na pískoviště. Dnes už to není možné, předpi-
sy jsou jiné, takže jsem rád, že vybudujeme toto hřiště. Důležitá byla 
ochota zastupitelstva, kdy byly schváleny peníze na umělý povrch. 
Bohužel se nám nepodařilo tyto peníze sehnat jinde, ale jsem rád, že to 
dopadlo skvěle,“ dodal Bartoloměj Pitlach.                  /mask/

foto: ČEZ
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JOSEF KRATOCHVIL se narodil 9. března 1882 
v Dolních Kounicích. Vystudoval gymnázium v Brně,
brněnské bohoslovecké učiliště, fi lozofi i a přírodní 
vědy na Gregoriánské univerzitě v Římě. Stal se 
nejvýraznější (1. díl tajenky) v první polovině 
minulého století na půdě katolicismu. Své stanovisko 
označoval jako novoidealismus  Soudil, že víra není 
ničím, není-li rozumově zdůvodněna: Její hodnota 
spočívá v obsahu, (2. díl tajenky). Věnoval se 
dějinám fi lozofi e, přičemž se hodně zabýval i fi lozofi í 
středověkou. Získal řadu doktorátů a prestižních 
ocenění. Zemřel 7. dubna 1940 v Brně.

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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Kulturní programy
23. 10. - 5. 11. 2006

PROGRAM KIN

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. 

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 25.10. ve 20.00 RYCHLE  A  ZBĚSILE:
  TOKIJSKÁ  JÍZDA
  Akční kriminální film USA

• so 28.10. ve 20.00 SUPERMAN  SE  VRACÍ
• ne 29.10. v 18.00 Dobrodružné sci-fi USA 

• st 1.11. ve 20.00  ZEPTEJ SE PRACHU
  Drama USA

• so 4.11. v 18.00 GARFIELD 2
• ne 5.11. v 18.00 Rodinná animovaná komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• stř 25.10. v 17.00 KOUZELNÁ CHUVA
  NANNY MCPHEE
  Rodinná komedie USA

• ne 29.10. ve 14.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
v 17.00 a ve 20.00 TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
  Dobrodružný film USA

• stř 1.11. ve 20.00 VŠECHNO NEJLEPŠÍ
  Moderní vtipná komedie ČR

• ne 5.11. v 17.00 BAMBI 2
  Animovaný film USA 

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 28.10. v 19.00 BROUK
  Komedie  USA

• ne 29.10. v 19.00 TRÁVA
  Muzikálová parodie USA, SRN
• so 4.11. v 19.00 RYCHLE A ZBĚSILE

PŘEHLÍDKA FILMŮ PRO NEJMENŠÍ

• ne 5.11. v 16.30 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
• po 6.11. v 16.30 BOLEK A LOLEK
• út 7.11. v 16.30 GARFIELD 2
• stř 8.11. v 16.30 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ  II
• čt 9.11. v 16.30 KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ III
• pá 10.11. v 16.30 POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ

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
• do listopadu - Není muže nad kováře. Výstava představí jedno z tradičních 
řemesel - kovářství, galerie Památníku A. Muchy, pořádá Muzeum Brněnska.
• 12.10. - Výstava žadatelů o azyl, v Památníku A. Muchy, výtvarné práce a grafiky.
• 18.10. - 29.10. - 140 let trvání odborného školství v Ivančicích, Galerie 
Památníku A. Muchy. Výstava k výročí druhé nejstarší zemědělské školy na 
Moravě - historie ve fotografiích, dokumentech a žákovských pracích.
• 26.10. v 19.00 hod. - Večer slavných melodií - podzimní koncet, kino Réna 
Ivančice. Písně z muzikálů a operet v podání sólistky Městského divadla v Brně 
Magdy Vítkové (soprán) a Jaroslava Kupky (baryton), na klavír doprovází  Li-
buše Kupková. Předprodej od 18.9. v KIC Ivančice. Vstupné: 80,60 Kč.
• 29.10. - Láska je láska - crazy muzikál, divadlo Ta Fantastika Praha, odjezd v 9.00
hod  od Bes. domu. V titulní roli Lucie Bílá. Cena: 900, 800 Kč (vstup. a doprava).
• 30.10. - Hrdý Budžes, divadelní komedie - Zájezd Brno-Semilaso, odjezd v 
18.00 hod od Besedního domu. Cena: 420 Kč (vstupenka a doprava).
• 2.11. v 18.00 hod. - Na kole po Maroku. Zajímavá přednáška Jiřího Čefelína 
s promítáním diapozitivů, kino Réna Ivančice. Vstupné: 30 Kč.
• 3.11. - 30.11. - Fotografie a koláže - David Fadinger, výstava. Galerie Památ-
níku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 4.11. - Jistě, pane ministře - Vynikající komedie podle předlohy populárního 
britského seriálu, divadlo Na Vinohradech Praha, odjezd ve 14.00 hod. od Be-
sedního domu. Účinkují: V. Preiss, F. Němec, J. Šťastný, S. Skopal, S. Postlero-
vá, D. Kolářová, O. Brousek, L. Potměšil, E. Režnarová, J. Žák. Cena: 570, 520, 
480, 440, 370 Kč (vstupenka a doprava).
• Připravujeme: • 7.11. - Prodaná nevěsta - Komická opera Bedřicha Smetany 
v režii Ondřeje Havelky. Janáčkovo divadlo Brno, odjezd v 17.30 hod. od Be-
sedního domu. Cena: 450, 360, 280 Kč (vstupenka a doprava).

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

• říjen - listopad -Kresby - Eva Toulová a Lenka Drahozalová, Městský úřad, 
nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• říjen - listopad - Výstava - H. Hrnčířová (fotografie) a J. Seka (keramika)
galerie Knížecí dům M. Krumlov, potrvá do 9.11.
• 23.10 v 19.00 hod. - Koncert  sourozenců Ulrychových se skupinou Javory, 
kinosál MK, vstupné: 220 Kč, předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064.
• 26.10. - Fantasia flamenca - Zájezd do Třebíče na představení.
• 28.10 v 18.00 hod. - Beseda nad kronikou s K. Krausem ml., KD Rokytná 
• 4.11. v 17.00 hod. - Módní přehlídka, kolekce podzim - zima 2006, galerie 
Knížecí dům, MK, předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, vstupné: 100 Kč.
• Připravujeme: • 20.11. v 19.00 hod. - ... Vstupte!  komedie N. Simona, 
účinkují: L. Mrkvička, P. Nárožný, J. Čenský a L. Švormová, kinosál M. Krum-
lov. vstupné: 230 Kč, předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064. • 26.11. - 
Broučci - pro rodiče s dětmi. Loutkové divadlo Radost Brno, klasická pohádka, 
závazné přihlášky na MěKS do 3.11. • 26.12. - Prodaná nevěsta, opera o třech 
dějstvích. Janáčkovo divadlo Brno, závazné přihlášky na MěKS do 10.11.

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
• 22.10. od 15.00 hod. - Záchranáři v akci - prezentace záchranných složek,
Ivančice, Palackého nám.
• 24.10. od 17.00 hod. - Dušičková vazba, v HanEli, Na Brněnce 18, poplatek: 
30 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 26.10. v 10.00 hod. - Barevný podzim, dekorace z přírodnin a barevného 
kartonu, v SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek: 20 Kč + materiál.
• 26.10. v 10.00 hod. - Turnaj ve florbalu pro děti a mládež; tým tvoří 3 hráči + 
brankář, v Ivančicích, sokolovna na Rybářské ul., poplatek: 30 Kč/osoba.
• 26.10.- 28.10. - Neleň a jeď aneb pojeď s námi do přírody! Základna Kozí 
horka u Brněnské přehrady. Poplatek: 450 Kč.
• 27.10. ve 20.00 hod. - Čarodějnice - cesta územím čarodějnice pro všechny 
od 12 let, v Ivančicích, park Réna, poplatek: 20 Kč.
• 27.10. v 10.00 hod. - Turnaj v minikopané, pro děti a mládež; tým tvoří 4 hráči 
+ brankář, v Ivančicích, hřiště na Réně před mostem, poplatek: 20 Kč/osoba.
• 29.10. v 9.00 hod. - Sportovní hřiště, otevřeno pro Vás všechny, přijďte si s 
kamarády jen tak zahrát fotbal, florbal, basketbal, ..Čeká na Vás také nabídka 
činnosti SVČ Ivančice, hřiště na novém sídlišti vedle GJB, poplatek: 20 Kč/os.

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
• 27.10. - Cesta za světýlkem. Tradiční lampionový průvod městem, dětské 
noční hry a soutěže v parku. Noční zámek při baterkách, závěrečné ohňostrojo-
vé překvapení na nádvoří zámku. Začátek v 18.00 hod. u MŠ na Sportovní ulici. 
Pořádá DDM a KIS Oslavany.
• 28.11. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou DARKEN, v Děl. domě.
• Připravujeme: • 6. až 10.11. - Přehlídka dětských filmů, v kině Oslavany, začát-
ky v 17.00 hod. Vstupenky jsou slosovatelné, výherci obdrží malou pozornost. 
• 9.12. - Vánoční jarmark s kulturním programem nádvoří zámku Oslavany.
Zveme prodejce s českými výrobky a zbožím. Kontakt 604 108 641 do 20. 11. 

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 25.10. - Lampiónový průvod ke státnímu svátku 28.10., začátek v 18.30 hod.
u základní školy, v 18.50 - ohňostroj u kulturního domu, pořádá ZŠ a MKIC .
• 26. - 27.10. - Noc na domečku, pořádá DDM Miroslav.
• 29.10. v 9.30 hod. - Drakiáda na letišti Aeroklubu Miroslav, pořádá DDM 
Miroslav a Aeroklub Miroslav.

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
• 28.10. - vycházka kolem čtyř mlýnů podél říčky Bobravy. Odjezd vlakem z 
Ivančic v 10.11 do Radostic, návrat do Ivančic v 16.39. Vede J. Flíček.

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

• 27.10. v 18.00 hod. - Cesta se světýlkem. Lampiónový průvod přes celé Osla-
vany, zakončený na zámku. Pro zájemce jsou zajištěny noční prohlídky zámku.
Sraz u budovy DDM, lampión, lampu, lucernu nebo baterku s sebou!
• 1.11 - 3.11 - Podzim v DDM - výstava  výrobků dětí. Od 8.00 do 11.30 hod. a 
od 13.00 do 16.00 hod. na malém sále v budově DDM. Vstupné dobrovolné.
• Připravujeme: • Zimní tábor pro děti - ozdravný pobyt v Jeseníkách - 
3.2.2007 - 9.2.2007, Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky, v místě 
tři vleky. Turistická ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje. Cena: 2000 Kč. 
V ceně je zahrnuto: stravování, doprava, ubytování, pedagogický dozor.
• Ozdravný pobyt v Jeseníkách pro rodiny s dětmi - 10.2.2007 -17.2.2007,    
Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky, v místě tři vleky, Turistická 
ubytovna Lesanka, 2 - 8 lůžkové pokoje. Cena: 2200 Kč. V ceně je zahrnuto:   
stravování, ubytování, pedagogický dozor. Doprava vlastní.

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

ČSS SSK, střelnice Miroslav - Štěpánov pořádá střelecký víceboj 

„Poslední výstřel“
v sobotu 21.října 2006 na střelnici SSK Miroslav - Štěpánov. Zápis 
soutěžících 9.30 - 12.00 hodin průběžně. Začátek střeleb od 10.00 
hod., předpokládané ukončení ve 14.00 hod., vyhlášení výsledků 
v 15.00 hod. Disciplíny: puška na 100 m v sedě s oporou, krátká 
zbraň po 10 ranách na terč 10,15 a 20 m, brokovnice za pohybu 
po ploše na popry 15 ran. Startovné: 50 Kč/disciplína. Lékařské 
zabezpečení, občerstvení zajištěno. Ve volném čase možnost 
střelby z luku, praku a vrhací nože na terče - zdarma. Pro účastníky 
10-15 let bez zbrojního průkazu (doprovod zákonného zástupce) - 
dohled správce střelnice. Podrobné informace a předběžné přihlášky 
na tel.: 515 333 339, 776 626 586. Srdečně zvou pořadatelé.

Měks Mor. Krumlov pořádá 4.11. v 17.00 hodin

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
kolekce podzim - zima 2006, galerie Knížecí dům, Mor. Krumlov, 
předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, vstupné: 100 Kč.

V Hrubšicích strašilo
Na sobotu 14. října připravilo Občanské sdružení Hrubšice zábavné 

odpoledne pro malé i velké dnes už tradiční akci Strašidelný zámek 
Hrubšice. S neuvěřitelným nasazením snad celé vesnice a přilehlého 
okolí, se podařilo připravit akci, která svým programem příjemně  pře-
kvapila každého z 650 návštěvníků. V programové nabídce zábavného 
odpoledne byla nejenom klasická prohlídková trasa zámkem plným 
postaviček z říše tajemna, ale také hry a soutěže pro děti, vystoupení 
skupiny scénického šermu Calix Temporix, vystoupení fakíra a na závěr, 
na rozloučenou, ale i jako pozvánka na příští rok, ohňostroj.

Hlavní partner akce SKUPINA ČEZ
Občanské sdružení Hrubšice bylo založeno před 2 lety, jako skuteč-

ná občanská iniciativa za účelem podpory komunitního života v obci. 
Co se vlastně skrývá za těmito oficiálními výrazy? Proč se vlastně 
scházet, proč věnovat svůj volný čas, energii věcem veřejným? Pro-
stě proto, že jsme nechtěli, aby z naší malé obce vzniklo jen pouho 
pouhé seskupení obytných jednotek, bez vlastního veřejného života. 
Vždyť život na vesnici může nabídnout i něco jiného, než nevýhody 
spojené například s dojížděním. Kde je odhodlání, je i vůle a tak za 
dva roky existence už máme  co rekapitulovat. Do obecního kalendáře 
jsme vrátili například tradice  – ostatky, hody, nádherné akce pro děti 
– Dětský den a Strašidelný zámek. Ale jen snaha a odhodlání nestačí. 
Bez podpory našich sponzorů a partnerů, z řad místních živnostníků, 
firem, ale i velkých společností, by jen těžko mohly vzniknout všechny 
naše akce, díky kterým se v Hrubšicích žije lépe. Děkujeme, že se tyto 
subjekty, v našem regionu, chovají společensky odpovědně. 

Václava Ludvíková, Občanské sdružení Hrubšice 

Úspěšní hasiči z Vítonic 
Mladí hasiči z Vítonic působí ve sboru od roku 1978 a za svoji dlou-

holetou činnost se zúčastnili řady soutěží. Jsou pravidelnými účastníky 
okresních a krajských kol. Letošní sezónu zahájili na domácím hřišti 
prvním kolem Ligy mládeže 2006. V jejich dvou předcházejících roč-
nících nenašlo družstvo starších přemožitele a bez ztráty bodu se stalo 
celkovým vítězem. Úvodní pohár si nenechali vzít, ale v dalších kolech 
museli čelit velké konkurenci. Nebylo jednoduché si udržet náskok, 
protože vítězné časy požárního útoku se závod od závodu snižovaly 
k hranici 15 s. I přes několik zaváhání a zklamání ovládli mladí hasiči 
z Vítonic konečné pořadí v ligové tabulce. Vítězem se stalo družstvo 
Vítonice „A“ před Výrovicemi a Hostimí a nepříliš sympatické 4. místo 
si vybojovalo družstvo Vítonice „B“. V mladší kategorii si první příčku 
v lize mládeže odvezli Vítonice „A“ a na 2. místě Vítonice „B“.  

Snaha a bojovnost mladých hasičů se ukázala v červnovém krajském 
kole, kam postoupilo družstvo starších Vítonice po vítězství v okres-
ním kole hry Plamen. Krajská soutěž se konala na stadionu v Brně 
– Pisárkách. Po vyrovnaném boji v šesti disciplinách získali  2. místo 
za vítězným družstvem z Kuřimi. Toto umístění je největší úspěch 
28-leté historie mladých hasičů Vítonice. Nejúspěšnější hasičský rok 
sboru dobrovolných hasičů Vítonice s bilancí 55 dovezených pohárů 
z různých soutěží zakončili všichni jeho členové na pětidenním pobytu 
v Podhradí.  „Děkujeme za trpělivost, snahu dotáhnout to s námi co 
nejdál. Nepřestávejte. Budeme se snažit!.“ vzkazují a děkují Vítoničtí 
mladí hasiči svým vedoucím - manželům Bartelovým, kteří mají také 
velkou zásluhu na výsledcích svých svěřenců.                Jana Bartelová

A1 Grand Prix poprvé v Brně
Na Masarykově okruhu v Brně se konal druhý letošní závod Svě-

tového poháru národů A1 GP. V tomto seriálu startuje i tým České 
republiky. Do Brna přijel na vedoucí pozici A1 tým Německa. Na 
startu se objevilo 23 národních týmů, domácí A1 tým reprezentoval 
Tomáš Enge. Nejlepší pozici na startu pro dopolední sprint si vybojoval 
Nový Zéland před Německem a Malajsií.Český tým startoval ze sedmé 
pozice. Tento desetikolový souboj ovládl tým Malajsie před Kanadou 
a Francií. Na čtvrtém místě skončili Číňané před Českým týmem. Do 
odpoledního hlavního závodu startoval Enge ze šesté pozice. Český 
tým perfektně zvládl povinnou zastávku v boxech a tím se Tomáš po-
sunul z pátého místa na třetí. Na špici jezdila Kanada , ale s blížícím se 
koncem závodu se na ni dotahovala Malajsie. Při nájezdu do zatáčky 
došlo ke kontaktu obou vozů. Na následnou kolizi doplatila Kanada, 
před níž se postupně propracovalo Česko, Mexiko a Německo. Tomáš 
Enge vybojoval stříbrnou pozici za Yoongem /Malajsie/. Třetí skončil 
Duran /Mexiko/. V průběžném pořadí vede Německo před Mexikem
a Malajsií. Český tým je na čtvrtém místě.                      /Ctibor Adam/

Obchodní a hospodářská komora Brno, Euro Info Centrum Brno CZ 646
www.ohkbrno.cz

NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ MÍSTO PRO 
PODNIKATELE (INMP), KDE VÁM NABÍDNEME:

• Poradenské a konzultační služby spojené s podnikatelskou činností
• Programy finanční podpory pro malé a střední podniky
• Pomoc v orientaci po vstupu ČR do EU
• Poradenství pro začínající podnikatele
• Účast na kurzech a seminářích (jazykové, celní, účetní, právní,
  daňové, informační technologie, vstup do EU, management jakosti)
• Účast na konferencích, podnikatelských setkáních, obchodních
  misích, konzultačních dnech.

S Vašimi problémy poradí a informace poskytne:
Krajská hospodářská komora jižní Moravy, InMP Moravský Krumlov

Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 606 841 495 Bc. Lucie Bartesová
606 736 163 Ing. Jitka Schneiderová

E-mail: inmp@mkrumlov.cz
Provoz místa: Vždy v pondělí od 8,00 do 15,00

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. - od 18.00 hod. - Noc na domečku - tentokrát na téma Letem světem.
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.

Atletický klub Moravský Krumlov zve všechny příznivce
na ZÁVODY V PŘESPOLNÍM BĚHU

KRUMLOVSKÝ KROS
v sobotu 4. listopadu - start v 9.30 v areálu Střelnice.

Určeno pro kategorie od nejmladšího žactva po juniory.
Hlavní sponzoři:

Českomoravské štěrkovny a pískovny, a.s., pivovar Hostan
Město Moravský Krumlov.

Mediální partner čtrnáctideník Zrcadlo.
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Mletí obilí na mouku je pra-
stará činnost. Jednoduché po-
můcky k drcení obilných zrn 
se u nás objevily již v mladší 
době kamenné s příchodem 
prvních zemědělců do naší 
krajiny.

Po tisíciletí využívali lidé 
pouze vlastní sílu, kamenné 
drtiče a třecí podložky. Pozdě-
ji byla k mletí využívána síla 

zvířat a s rozvojem techniky 
také síla vody a větru. Tak 
tomu bylo dlouhá staletí, až 
poměrně nedávno převládl 
pohon parou a elektřinou.

V našich zemích se využití 
síly větru k mletí rozšířilo již 

ve středověku. Největší roz-
mach však nastal v 18. století. 
Od druhé poloviny 19. století 
nastal především vlivem vše-

obecného rozšíření parního 
pohonu rychlý úpadek. Síla 
větru je v současnosti znovu 
objevována jako ekologicky 
čistý zdroj elektřiny, i když 
dnešní obří věže větrných 
elektráren jsou na hony vzdá-
lené romantice dřevěných 
nebo kamenných větrníků.

Větrné mlýny byly stavě-
ny nejčastěji v místech, kde 
vanuly stálé větry a současně 
byl nedostatek tekoucí vody 
pro mlýny vodní. V našem 
regionu byly větrníky pouze 
na okraji Dyjsko-svrateckého 
úvalu. Jsou to místa z hledis-
ka síly a stálosti větru velmi 
výhodná a nikoliv náhodou se 
zde nedávno uvažovalo o bu-
dování větrných elektráren.

V naší oblasti známe pouze 
tři místa, kde se v minulosti 
točily lopatky větrníků - u 
Bohutic, Knínic a Miroslavi. 
Bohužel se do dnešních dnů 
tyto mlýny nedochovaly nebo 
jen v nepatrných zbytcích. 
Pokud by je chtěl někdo vidět 
v plné kráse, musí se vypravit 
do Třebíče-Boroviny nebo 
do Lesné u Vranova nad Dyjí. 
Funkční dřevěný mlýn je k vi-
dění v Kloboukách u Brna.

Větrné mlýny se v našem 
kraji nazývaly větrníky. Může-
me tak soudit podle pomíst-
ních jmen dochovaných v Kní-
nicích a v Miroslavi. 

Z hlediska konstrukce a 
celkového provedení dělíme 
větrné mlýny na dvě základní 
skupiny. Mlýny německého 
typu byly dřevěné a po směru 
větru se otáčela celá stavba. 
Větrníky holandského typu 
byly zděné, otáčela se jen 
střecha s perutěmi. Moderní 
variantou obou typů byl mlýn 
s tzv. Halladayovou turbínou, 
otáčivým větrným kolem 
umístěným na střeše libovol-
né pevné stavby. V našem 
regionu byly pravděpodobně 
zastoupeny všechny jmeno-
vané typy. 

BOHUTICE
Pravděpodobně dva větr-

né mlýny holandského typu 
stávaly na vrcholu kopce asi 
400 metrů severozápadně
od hřbitova (viz mapka okolí 
Bohutic). V lesním porostu je 
dodnes patrná osmiboká ob-
vodová zeď jednoho větrníku. 

Toto místo má pozoruhod-
nou historii. Podle pověsti vě-
trníky stály na místě zbořeného 
kostela. V akátovém lese při 
cestě od hřbitova je ruina vel-
kého domu novokřtěnců, kteří
zde, poměrně daleko od Bohu-
tic, měli rozsáhlé obytné a hos-
podářské sídlo. Podle někte-
rých názorů je osmiboká stav-
ba zbytkem jejich svatyně. 

Podle písemných záznamů 
byly mlýny postaveny v roce 
1800 a zbořeny někdy po roce 

1848. Mlýny máme vyznače-
ny v mapě tzv. 2. vojenského 
mapování z let 1836-1852. Je 
třeba zvážit možnost, že jde 
o větrné mlýny postavené již 
habány, obnovené majitelem 
panství na počátku 19. století.

MIROSLAVSKÉ KNÍNICE
Také Knínice měly svůj vě-

trný mlýn. Nacházel se na ná-
vrší nad obcí, v dnešní místní 
části „Na Větrníku“. Místní 
jméno je v současnosti jedi-

nou památkou po zaniklém 
větrníku. K jeho minulosti 
jsme nenašli žádné písemné
záznamy. Jeho existenci ko-
lem roku 1780 nám dokládá 
mapa 1. josefského vojenské-
ho mapování.

MIROSLAV
V Miroslavi, v místní části 

Václavov, mají též kopec Vě-
trník (dříve Windmühlberg, 
Beramberg). Větrný mlýn zde
je doložen na počátku 20. sto-
letí, kdy jej jeho majitel Ru-
dolf Nase dal ještě okolo roku 

1900 renovovat. Brzy po roce 
1911, kdy majitel odjel do 
Ameriky, byl mlýn demonto-
ván. Sloužil potom dlouhá léta 
jako obydlí (Jelínek R., Sedm 
set padesát let písemných pa-
mátek, Miroslav, 1972).

Na nepříliš kvalitní fotogra-
fii v knize R. Jelínka vidíme 
větrníky dva. Starší vlevo 
tvarem odpovídá dřevěným 
mlýnům německého typu. Bu-
dova napravo je zřejmě novou 
přístavbou, nesoucí v té době 

moderní Halladayovu turbínu.
Dnes je toto místo změněno 

k nepoznání. Na nejvyšším 
místě stromy porostlého  Vě-
trníku dnes můžete najít pou-
ze okrouhlé vyvýšené místo 
o průměru asi 8 m, pravděpo-
dobně zbytek podstavce pro 
dřevěný větrník.

VEDROVICE
Významnou technickou 

památkou našeho regionu je 
„větrné kolo“ ve Vedrovicích, 
postavené v letech 1912-14. 
Nejde o větrný mlýn, ale pod-

le našeho názoru tématicky 
náleží do tohoto článku. Jedná 
se o tzv. Halladayovu turbínu, 
větrné kolo, které se samo 
otáčí proti větru. Zařízení vy-
nalezl v roce 1860 Američan 
Halladay. Tyto větrné motory 
poháněly obvykle čerpací a 
mlecí zařízení. V Evropě se 
rozšířily v první polovině 20. 
století. Podobná památka je 
evidována také ve Višňovém. 

Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova

expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Putování za větrnými mlýny

Větrník v Miroslavi. Dnes je zde patrný jen podstavec dřevěného mlýna.

Miroslavské Knínice kolem roku 1780 (mapa I. vojenského mapování). 
Větrník je vidět na jižním okraji obce.

Dřevěný větrný mlýn v Sivicích nedaleko Brna. Stejný pravděpodobně 
stával na kopci Větrníku v Miroslavi.             /foto: www.povetrnik.wz.cz/

„Větrné kolo“ ve VedrovicíchDosud stojící větrný mlýn v Třebíči - Borovině.
Sloužil k mletí smrkové kůry pro koželuhy.

Mapka okolí Bohutic - 1) zbytek větrníku, 2) ruina domu novokřtěnců,
3) bohutický hřbitov

1

2

3

Kopec Větrník v Miroslavi. Vlevo dřevěný mlýn, vpravo stavba nesoucí Halladayovu turbínu (kolem r. 1900).
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telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
koupím
•• Š 100, 120 v dobrém stavu, za přija-
telnou cenu. Tel.: 606 575 283. 
•• zánovní plášť16 na přední kolo
k Zetoru 30. Tel.: 728 653 577. 
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550, 
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i ne-
kompl. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• ocelovoplechové ráfky kol na VW 
Passat 6Jx15H2, ET 45,5-ti děrové, 
nabídněte. Tel.: 607 747 541.
•• přívěs za os. auto s technickým 
průkazem. Tel.: 739 097 064.
prodám
•• Renault Megane classic 1,9D, r.v. 
98, zelená metalíza, nikdy nehavaro-
vaný, el. okna, šíbr, zrcátka, mlhovky, 
orig. rádio, servis. knížka, stř. nosič, 
1. majitel, velmi dobrý stav, 75.000 
Kč. Tel.: 723 429 376. 
•• Ford Mondeo 1,8 TCI kombi GHIA, 
r.v. 97, bílá, STK 9/08, sada zimních 
kol, naj. 140 tis. km, velmi dobrý tech. 
stav, 90.000 Kč. Tel.: 723 212 550.
•• Toyota Celica 1.6, r.v. 93, lehký 
tunning, cena doh. Tel.: 776 174 543.
•• Mitsubischi Colt 1,3, r.v. 96, STK 
08/08, 100% stav, centrál, DO, imob. 
v klíči, airbag, stav. volant a sedadlo 
řidiče, rádio, garážovaný, 87.000 Kč. 
Tel.: 776 013 501.
•• Ford Fiesta 1,1 Ci, r.v. 91, červená, 
3 dveře, STK 08, nové brzdy, spojka, 
baterka, 95% pneu na elektronech + 
4 ks pneu plech, 24.000 Kč, rychlé 
jednání sleva. Tel.: 775 348 953.
•• Felicie kombi 1,9D, r.v. 97, 1. ma-
jitel v ČR, tm. modrá, bez rezu, velmi 
pěkná, naj. 99 tis. km, 59.000 Kč. 
Tel.: 776 178 449.
•• VW Golf IV, 1,9 TDi, 6 rychlostí, 
klimatronik, 4x airbag, vše v elektrice, 
ABS, asr, rádio, 100% stav, po STK, 
spotřeba 5 l/100 km, 234.000 Kč.
Tel.: 777 142 451.
•• VW transporter 1,9D, r.v. 93, 9 
míst, prosklený, servo, tónovaná skla, 
taž. zař., stř. okno, výborný stav, po 
STK, 100.00 Kč. Tel.: 774 142 453. 
•• Š Favorit, r.v. 90, bílý, stř. okno, 
závěs, bez STK, dohoda. Tel.: 736 
164 970.
•• Ford Ka 1,3i, r.v.01, vínová barva, 
4x airbag, servo, ABS, el.stahovací 
střecha, najeto 31 tkm, super stav za 
105.000 Kč, sleva možná. Tel.:603 
581 155.
•• Š Favorit 136LS, r.v. 90, 1. majitel, 
pěkný, 19.000 Kč. Tel.: 724 528 535.
•• odhlášenou Š 120L, cena dohodou. 
Tel.: 602 388 184 po 18 hod.
•• zimní pneu 165/70 R13, 2x Sava 
Eskimo S3 vzorek 3 mm, 400 Kč/ks; 
2x protektor Obnova RPT03 vzorek 5 
mm, 350 Kč/ks. Tel.: 602 179 408.
•• Š Favorit, r.v. 92, koroze blatník, 
dám náhradní, prahy o.k., dobrý stav, 
rádio, zadní stěrač, 18.000 Kč. Tel.:
776 262 161. 
•• Java 250/592 sport, velmi dobrý 
stav, 8.000 Kč, rychlé jednání sleva, 
nová STK. Tel.: 721 130 508.
•• 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.
•• pneu Semperit 185/70 R14, Top 
Grip, 4 ks, vzorek 5 mm. + disky, 
1.800 Kč; pneu Good Year 185/70 
R13, Ultra Grip, 2 ks, vzorek 3 
mm, 900 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• zimní pneu 165/70 R13 2x Sava 
Eskimo S3, vzorek 3 mm, 400 Kč/ks, 
2x protektor Obnova RPT03, vzorek 
5 mm, 350 Kč/ks. Tel.: 602 179 408.
•• komplet zimní kola 165/70/13 
s disky 13“ 4x100 pro Favorit, Feli-
cie, WV, 3.200 Kč, málo jeté. Tel.:
724 058 864.
•• díly ze Š Favorit, alternátor, zapa-
lování, kapota, př. blatník, sedačky, 
palubovka z Felicie upravená na 

Favorit. Tel.: 724 805 467.
•• motor. rotavátor s přísluš., málo vy-
užitý, 10.000 Kč. Tel.: 515 339 530.
•• levé př. dveře na Fabii, 3.500 Kč. 
Tel.: 606 262 520.
•• Š 100, 1. majitel, vše původní, udr-
žovaná a garážovaná, 3.500 Kč, TK 
10/07. Tel.: 546 437 501.

Byty - nemovitosti
koupím
•• RD v Ivančicích i na předměstí do 
1,2 mil. Kč, vítám průjezd nebo vjezd. 
Tel.: 606 279 320.
•• RD v Ivančicích nebo v MK a 
okolí, pouze v dobrém stavu. Tel.:
604 795 874.
•• byt 1+1. Tel.: 728 154 593.  
•• byt v Oslavanech 2+1. Tel.: 546 
425 223. 
•• byt 1+1 v Ivančicích, platba hoto-
vě. Tel.: 721 617 463. 
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.
•• DB 3+1 v Mor. Krumlově. Tel.: 721 
884 752.
•• DB 4+1 v MK, velmi prostorný cca 
95 m2, dlažba + tvr. podlaha, komín, 
digestoř s vl. odvodem, velké par-
koviště před domem, poblíž nákup. 
střediska. Tel.: 606 742 686.
•• byt 1+1 v MK. Tel.: 721 739 589.
•• přenechám st. byt 3+1 ve Znojmě. 
Tel.: 723 266 393 po 20 hod.
•• 2 vinohrady 13 arů a 5 arů 
v KÚ Dobelice. Tel.: 515 333 960, 
606 418 690.
•• stav. místo s ovocným sadem v Bo-
huticích, 2.500 m2. Tel.: 739 179 728.
•• zahradu se zděnou chatou v MK, 
el. proud, krásné prostředí. Tel.: 603 
841 167.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8 
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2. 
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
•• RK PROLUX nabízí - RD 3+1 k 
rek. Oslavany, dvorek, zahrada, RD 
7+1 Tavíkovice, dvůr, garáže, dílny, 
i k podnikání, pronájem sklad. pro-
stor Neslovice, 2x500 m2, kanceláře. 
Informace na tel.: 608 654 680.
•• Prodáváte dům nebo byt? Nabíd-
něte ho našim klientům a získejte 
digit. fotoaparát jako dárek. Infor-
mace na tel.: 608 654 680.
pronajmu
•• Pronájem nebytových prostor 
v Mor. Krumlově, 43 m2, v blízkosti 
náměstí, vhodné k podnikání. Bližší 
informace na tel.: 602 782 504.
•• garáž na Malovansku bez elektřiny. 
Tel.: 732 777 155.
hledám pronájem
•• v Ivančicích a okolí 2+1 nebo 3+1 
za rozumnou cenu. Tel.: 736 615 608.

Stavba - zahrada
koupím
•• svářečku Triodinu, nabídněte. Tel.:
608 626 289.
•• nepoužité bílé cihly, nabídněte. 
Tel.: 732 777 155.
•• cirkulárku na pořez pal. dříví, za rozum-
nou cenu. Tel.: 728 779 986 v podvečer.
prodám
•• půdní frézu Agrostroj PF62 s pří-
sluš., celokovový vlek, pluh obracák, 
pomocný podvozek, brány aj., 9.000 
Kč. Tel.: 515 334 244.
•• plochý kámen 100 m2. Tel.: 721 
208 884.
•• vstupní dveře vchodové, ocel, hli-
ník, sklo 2x1 m. Tel.: 720 495 722.
•• cihly supertherm 36,5 STI, 100 ks, 
1 ks/25 Kč, nové, zbytek ze stavby. 
Tel.: 602 540 206.
•• el. kotoučovou brusku dom.výroby,  
700 Kč. Tel.: 604 820 525.
•• spony na trubkové lešení. Tel.: 604 
846 587.
•• 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. 
•• beton. 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 hod.

•• stropní versalitové desky, imitace 
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/m2.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• dřevěná okna šroubovaná, v rámu 
otočná a výklopná, zachovalá, rozměr 
rámu d. 180, v. 150, jen pár, 2.000 
Kč/ks. Tel.: 605 759 125.
•• zárubně 80/197/9,5, 500 Kč/ks; 
typizov. elektrorozvaděč na dvojtarif, 
2.700 Kč, vše nové. Tel.: 774 030 570.

Vybavení domácnosti
koupím
•• litinová kamna z litiny  a kamenné 
koryto, nabídněte. petrkubasky@se-
znam.cz, Tel.: 776 788 417. 
prodám
•• 2 ks starších děts. otočných židlí, 
100 Kč/obě; nový zavírač dveří (Bra-
no), 300 Kč; porcelán. umyvadlo,  ble-
dě modré, 150 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• kuchyň. lustr červený s bílým le-
mováním, 150 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• péřovou prošívanou deku a polštář, 
300 Kč. Tel.: 604 943 374.
•• rozkládací pohovku s ÚP, modrý 
mikroplyš + dekor polštářů, 1.500 Kč. 
Tel.: 776 778 313.
•• 4 ks kuchyňských židlí s čalouně-
ným sedákem, horší lak, 200 Kč/ks. 
Tel.: 605 412 234.
•• starší rohovou lavici barva bílá + 
červená koženka, 800 Kč; kombino-
vaný sporák Mora, vaření plyn, trouba 
el. + gril, bílý, stáří 4 roky, 1.000 Kč.
Tel.: 724 690 907.
•• sed. soupravu, gauč a 2 křesla, hně-
dá barva, rozměrný, dobrý stav; obýv. 
stěnu tmavší barva i jednotlivě, za 
komplet 5.000 Kč. Tel.: 739 020 215.
•• křišťálový lustr; stolní  hodiny Waj-
var; pračku Romo s nerez vanou; entlo-
vací nůžky; psací stroj Konsul; vysavač 
Eta; ČB TV Junost 32 cm; pelíšek pro 
kočku; péřové prošívané deky + polštáře 
nové; oválnou klec pro ptactvo, v. 40 cm, 
pr. 30 cm; proutěný koš na prádlo s ko-
ženkovým vrchem. Tel.: 605 776 380.
•• konfer. stolek 150x54x60, tmavší 
dřevo, 200 Kč. Tel.: 603 730 236.
•• lustr, stahovací, na jednu žárovku, 
kombinace kouřového skla a dřeva 
(dovoz Polsko), 250 Kč, Oslavany. 
Tel.: 605 412 234.
•• kamna Petry, nutno vyspravit ša-
mot, 700 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• rozkl. stůl se 6 židlemi, tm. barva, 
cena doh., cvičební stroj Orbitrec, 1.500 
Kč, nevyužitý. Tel.: 606 405 503.

Elektro a elektronika
koupím
•• el. psací stroj Utax AX 150. Tel.: 
732 225 507.
prodám
•• monitor AOC 7Glr, 17“, výb. stav, 
1.000 Kč. Tel.: 603 598 895.
•• funkční automat. pračku Tamat 
511, př. plnění, na 5 kg, menší oprava 
čidla, 1.000 Kč. Tel.: 728 509 063.
736 540 861.
•• baterii z Nokie 3200, vh. i na jiné typy 
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r. 
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a dis-
play; funkční fotoaparát (integrovaný), 
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombi-
novaná, horkovzdušná, zn. Siemens, 
s digitálem, 57x38x46, dovoz Němec-
ko, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.
•• 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.
•• pultový mrazák Whirpool, 2.000 
Kč, sleva možná. Tel.: 605 501 163.
•• vysavač Zepter, cena dohodou, 
velká sleva. Tel.: 515 339 530.
•• set Mora sklokeramická deska + 
horkovzdušná trouba, 100% stav, zá-
ruka, 6.000 Kč. Tel.: 607 874 064.
•• komplet. chladící box Frigera 2x3 m,
montovatelný, cena doh. Tel.: 515 
322 102.

Vše pro děti
prodám

•• přebalovací pult s vaničkou, 300 
Kč. Tel.: 724 825 887.
•• děts. dřev. postýlku po 2 dětech, ve 
velice dob. stavu, 1.500 Kč, vč. mat-
race a 2 froté prostěradel, možnost 
oddělení 2 tyčí, aby dítě mohlo samo 
z postýlky ven, až je větší. Foto mohu 
zaslat mailem. Tel.: 607 550 571.
•• sport. kočár, krémovo-zelený, 500 
Kč. Tel.: 721 208 884.
•• zavinovačku, velmi pěknou za 300 
Kč, peřinky do kočárku za 250 Kč, 
klokanka za 100 Kč, ohřívačka lahví 
za 150 Kč, odsavačka na mléko za 
300 Kč. Tel.:737 800 602.
•• autosedačku 0-18 kg, 500 Kč. Tel.:
721 208 884.
•• kočár 3-komb., červená-černá-
-antracit, teflonový potah - snadná 
údržba, velmi zachovalý, nafuk. velká 
kola, přehaz. rukojeť, letní nebo zim-
ní úprava, záruka do 3/07, 3.000 Kč,  
Oslavany. Tel.: 605 423 641.
•• hluboký kočár, kombinace taška, 
modrý, polohov. rukojeť, vnitřní potah 
lze prát, 500 Kč. Tel.: 728 509 063.
•• hluboký kočár, taška, zachovalý, 
500 Kč; kočár 4 kombinaci, modroví-
nový, nafuk. kola + taška a pláštěnka 
zdarma. Tel.: 739 076 499.
•• kočár pro dvojčata, 3-komb., ví-
novo-béžový, pratelný potah, nafuk. 
kola, pláštěnka, síť proti hmyzu, taš-
ka, 2x flaušový fusak, málo používa-
ný, 8.000 Kč. Tel.: 737 311 004.
•• oblečení na mimi vel. 62-80, Ivan-
čice. Tel.: 777 209 174.
•• autosedačku 0-13 kg, 3 polohy, 
kolébka se střechou, jako nová; hrací 
kolotoč nad postýlku cena dohodou. 
Tel.:728 509 063.
•• kočár, 2-komb., golfáč a chodítko, 
vše 1.500 Kč. Tel.: 604 583 805.
•• autosedačku 0-13 se stříškou a 
vložkou pro kojence, využití také jako 
kolíbka, jíd. židlička, barva šedá, v zá-
ruce, 1.000 Kč. Tel.: 603 284 700.
•• el. chůvičku Babyphone, téměř 
nepoužívané, baterie, 500 Kč. Tel.:
603 284 700.
•• těhotenské manžestr. kalhoty vel. 
M-L, v. 170-175 cm, PC 1,300, nyní 
600 Kč, jen 6 týd. nošené; těhot. 
bavln. bílou halenku sport. stylu, PC 
400, nyní 200 Kč. Tel.: 737 478 798.
•• dětská hliníková koloběžka, 
250 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728 
179 905, po 18 hod.

Zvířata
prodám
•• prase cca 230 kg, 6.000 Kč, Olbra-
movice. Tel.: 607 663 056.
•• letošní penanty červené, kroužko-
vané 0,2, silné kusy, 800 Kč/ks. Tel.:
604 303 267.
•• štěňata labradora bez PP, fenky, 2x 
odčerv., očkov., smetanová barva, odběr 
ihned, 2.500 Kč. Tel.: 723 332 973.
•• prase cca 200 kg. Tel.: 728 921 466.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
trikolor, očkov., odčerv.; štěňata lab-
radorů, bez PP, smetanová, očkov., 
odčerv. Tel.: 732 765 649.
•• štěňata šeltije (malá kolie), bez PP, 
trikolor a zlatá, očkov., odčerv., zvyk-
lá venku; kavalír king čárlsšpaněl, 
bez PP, blackhend, očkov., odčerv. 
Tel.: 724 033 609.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732 
562 498.
•• prase 180 kg, 30 Kč/kg. Tel.:515 
336 646.
•• loňský samec páva modrého, 1.200 
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905, 
po 18 hod.
•• papoušky mnichy, 500 Kč/ks nebo 
vyměním za různé druhy papoušků. 
Tel.: 723 564 771.
•• kozu za 500 Kč. Tel.: 608 224 596.
daruji
•• do dobrých rukou tříletého samečka 
morčete, rezavý s lysinkou. Nemám na 
něj čas, MK. Tel.: 724 511 329.
•• koťata. Tel.: 723 464 040.
•• kotě. Tel.: 608 523 632, 774 910 316.

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.

••Jste zadluženi? Potřebujete pení-
ze? Volejte 605 720 362.
•• 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.
•• Vodoinstalatérské a topenářské 
práce, dále strojní čištění kanali-
zace až do průměru 300 mm. Tel.: 
608 622 664.
•• Potřebujete peníze? Volejte na tel.:
776 731 831.

•• „Moravská květinka“ u zámku Vás 
zve k nákupu chryzantém, dušičko-
vých vazeb, růží, pokojových i umě-
lých květin, svíček a dárkového zboží. 
Po-Pá: 8.00-12.00 a 13.00-16.30 hod, 
So: 8.30-11.00 hod. Tel.: 605 755 405. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

•• Finanční půjčky, i pro důchodce 
do 75 let, vyřízení zdarma. Mobil: 
724 781 310.
•• 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.
•• Úvěry 10 - 40 tis. Kč bez ručitele a 
poplatků předem, úvěry na nemovi-
tosti a vyplacení exekucí bez poplat-
ků předem. Tel.: 739 205 815.

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.

•• kdo opraví starý fotoaparát? Nejde 
uzávěrka. Tel.: 720 587 416.
koupím
•• šicí kufříkový stroj Weritas, nabíd-
něte. Tel.: 777 899 284. 
•• kdo daruje nebo levně prodá knihy 
od Lenky Lanczové? SMS na tel.: 721 
231 438.
•• nepoužívanou nebo vyřazenou au-
tochladničku nebo přenosný chladící 
box. Pouze s nepoškozeným pláštěm 
a izolací. Tel:. 604 575 846.
•• proso, nabídněte. Tel.: 515 323 035.
prodám
•• ruční šicí stroj sedlářský; čerpadlo 
(vstřiky Zetor); díly motoru pérák 
350; ička 14 cm 6,5 m; rotavátor do 
vinohradu za malotraktor t4 k14; 
akralát. hlubokou vaničku k roh. spr-
chovému koutu. Tel.: 720 444 245.
•• šrotovník pro malé chovatele. Tel.:
723 302 161.
•• svářečku WTU 315 31, brokovnici 
ZH 301 12/12. Tel.: 774 990 330.
•• nový umělý vánoční stromek v. 150 
cm, 390 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• jablka 8-10 Kč/kg. Miroslav. Tel.:
515 333 883.
•• meruňkovici 220 Kč/l. Tel.: 732 
605 525 po 14 hod.
•• meruňkový mač, 110 litrů. Tel.:
724 246 387.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer, 
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.: 
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• řeznický pojezdový hák (kladka + 
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515 
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 
ks, 100x100; 125 x125; 600 Kč/ ks. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 
18 hod.
•• novou bílou prošívanou vestu, šus-
ťák, límec+kapsy úplet, z obchodu, 
449 Kč. Tel.: 777 856 232.
•• kožich bizam a beran, různé čepice 
a límce. Tel.:608 421 130.
•• společenské šaty, vel. 38, na ženu výš-
ka cca 170cm, stř. modrá barva, komb. 
elast. krajky a saténu, 500 Kč. Foto 
mohu zaslat mailem. Tel.:731 189 043.
•• starší zachov. dvojmístný uzavřený 
kajak, barva červená-žlutá, 3.000 Kč; 
akordeon pro začáteč., barva perleť, 
32 basů, 1.600 Kč. Tel.: 607 747 541.
•• rýsovací prkno vh. např.pro stu-
denty staveb. průmyslovky, 500 Kč. 
Tel.: 732 124 222.
•• starší lepené akvárium 80x45x40 
vč. podstavné skříňky, vhodné i jako 
terárium nebo paludárium. Oslavany. 

Tel.:732 303 836.
•• štafle dvoják, 6 příček, d. 2 m; drtič 
na ovoce elektr. (jádroviny), 280-300 
kg/hod.; košťata březová; dětské sklá-
dací kolo od 6-13 let. Tel.:515 336 601.
•• varhany Casio Ma 150, málo pou-
žívané s adaptérem, 1.800 Kč, Ivanči-
ce. Tel.: 723 548 783, 728 085 718.
•• cirkulárku s kolébkou, 7.000 Kč, 
dohoda. Tel.: 605 822 043.
•• kalhoty, rifle vel 48,50, málo noše-
né. Tel.: 777 288 037.
•• stůl z 2. sv. války s vypálenou 
svastikou, dobrý stav, dohoda. Tel.:
731 887 006.
•• máč na pálenku švestky + ryngle. 
Tel.: 732 382 019.
•• el. masážní křeslo s taburetkou pod 
nohy, černý potah koženka, 7.000 Kč. 
Tel.: 604 820 525.
•• magnetický pákový rotoped Ellip-
tical Olpran, rok záruka, téměř nepou-
žívaný, 2.800 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• el. kufřík. šicí stroj a pletací ruční 
stroj Mona, cena dohodou. Tel.: 546 
423 421, 739 018 348.
•• nerez akvárium 90x40x40 s vybav., 
stolkem, dohoda. Tel.: 606 262 520.
•• jablka, levně. Tel.: 720 587 416.
•• ořechy celé 25 Kč/kg, vyloupané 
100 Kč/kg. Tel.: 776 219 954 po 18 h.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a 
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton 
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18 hod. 
•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz. 
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salo-
mon, 200cm; Blizard, váz.  Tyrolia, 
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18 hod.

Seznámení
•• svobodný 25-ti letý mladík hledá 
pohlednou ženu do života, která ví, co 
chce. Tel.: 739 946 476.
•• jsem 28-ti letý, vysoký, plnoštíhlé 
postavy, romantický, ale s nohama na 
zemi. Hledám kamarádku do 35 let, 
mám rád trempink a country. TR, ZN, 
BO, BM. Tel.: 724 843 105.
•• Hledám ženu 30-45, větší poprsí 
vítáno, MK a okolí. Je mi 45 let. Tel.:
731 212 300.
•• 49/182 rozvedený, nezadaný neku-
řák hledá partnerku, nekuřačku kolem 
45 let, Ivančice a okolí, věřím, že 
najdu. Tel.: 720 444 245.
•• Ráda bych se seznámila s mužem 
kolem 60 let i když je mi přes 60 let. 
Pro chvíle v přírodě a pro vše co k ži-
votu náleží. Tel.: 605 074 538.
•• 53/184/70 rozvedený hledá ženu
k setkání u vína, kávy apod. „Výměna 
tel. čísel“, Jaksam@mail.cz
•• Muž 182/66/95 finančně zajištěn, 
nekuřák hledá pohlednou ženu, obou-
stranné přistěhování možné. Tel.: 737 
884 165, 721 954 317.

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
•• Hledám práci i z domu, prosím 
nabídněte, SMS na tel.: 607 983 251 
zavolám.
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy po 
zemích EU vozidlem Avie+vlek. Tel.: 
546 434 59, 8-16 hod., p.Kubálek.
•• Elektromontážní firma přijme elek-
trikáře, vyhl. 50, ŘP sk. B, i brigádně, 
nástup ihned. Tel.: 732 842 837.

•• 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.
•• Instalatérská firma D&R přijme 
pracovníky pro instalatérskou a 
chlaďařskou práci i mimo obor. Tel.: 
777 229 925, p. Hrdina.
•• Nabízím hlídání dětí po večerech
a o víkendech, Ivančice a okolí. Tel.: 
736 540 861.
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

RD 3+kk Ivančice, po kompl. 
rekonstr., nové rozvody, kuch. linka 
na míru vč. luxus. spotř., italská 
dlažba, dvůr 60 m2, garáž, dílna, šatna,
zahrada 261 m2, zabezpeč. zařízení.
Cena: 1,99 mil. Kč

Oplocený pozemek na jeden i více RD  
o výměře 2.200 m2 v okrajové části obce 
Zbýšov, část. v mírném svahu, část. 
v rovině, příjezd. cesta, IS: zavedena 
kanalizace, ostatní IS v dosahu 20 m.
Cena: 550 tis. Kč

Zahrada s ovoc. stromy v obci 
Padochov o výměře 7.950 m2, rovina 
v klidné lokalitě. Lze postavit chatku 
o ZP 16 m2, IS: el., užitková voda
z blízkého potůčku.
Cena: 320 tis. Kč

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Pozemek na RD na pěkném místě
v klidné části obce Kratochvilka,
cca 23 km od Brna, v řadové zástavbě,
rovina, výměra 576 m2, š. 9,6 m, 
veškeré IS.
Cena: 315 tis. Kč

Pozemek k výstavbě chaty Ivančice
- Němčice, výměra 968 m2, šířka 9,5 m,
část. rovina i svah, vybudovány dva 
sklepy a horní zákl. deska 16 m2,
el. na pozemku, voda možná.
Cena: 295 tis. Kč

Pěkná chata 3+kk + veranda v krás-
ném prostředí Vysočiny v obci Heř-
manov, sam. st., 2 NP, část. podskl., 
IS: el., voda, odpad - septik, vytápění
na TP. Ve výborném tech. stavu.
Cena k jednání: 520 tis. Kč

Prodej nových bytů v Ivančicích 
- 1+kk, 2+kk, 3+kk s terasou, 
balkonem, možnost garáže nebo 
garážového stání, sklep.
!! FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO !!
Cena: od 954.590 Kč vč. DPH a prov.

Prodej nových bytů v Oslavanech. 
Cihlová výstavba o velikostech 
bytů: 2+kk a 3+kk.
!! FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO !!

Cena: od 1.021.380 Kč + DPH

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Pronájem garáže 
v Ivančicích,

lokalita Malovansko. 
Garáž je řadová

s dobrým přístupem. 
Není zavedena el.

CP 20 m2.
Cena: 650 Kč/měs.

Pronájem kom. prostor v oploc. areálu 
Ivančice, 2 NP, CP 750 m2, zavedená 
voda i el. 220/380 V, vrátnice, vjezd 
pro kamion, vh. jako sklad, výr. hala, 
kanc. apod., parkování.
Cena: 30 tis. Kč/měs.

Prodej stavebního pozemku v Ivan-
čicích, rovina, výměra 1.560 m2, 
šířka 10,4 m, inženýrské sítě jsou
na hranici pozemku.

Cena: 370 Kč/m2

Garáž Ivančice - Lekovice, řad., 
výměra 6,1 x 3,75 m, s montážní 
jámou, pracovním ponkem a zave-
denou elektřinou. Garáž je prázdná.

Cena: 90 tis. Kč

Fotbalisté FC Moravský Krumlov 
v krajském přeboru rozstříleli Bohunice

9. kolo KP: FC Veselí nad Moravou – FC Moravský Krumlov 2:1 (0:0)
Branka MK: Zelníček 

Zasloužená výhra domácích, kteří v zápase předvedli více bojovnosti. Krumlovským nepomohlo ani to, 
že hráli téměř 80 minut v početní výhodě. Hosté předvedli ospalý výkon, který Veselí potrestalo vítěznou 
brankou v 93. minutě.

10. kolo KP: FC Moravský Krumlov – Tatran Bohunice 4:0 (2:0)
Branky MK: Vybíral 3, P. Procházka

 I přes velkou marodku sehráli krumlovští vynikající utkání. Od začátku měli nad soupeřem ze špice tabulky 
převahu, kterou v první půli dvakrát gólově vyjádřil Vybíral. Po změně stran hosté trefi li tyč což se povedlo i 
na druhé straně Zelníčkovi.V závěru zkompletoval hattrick hezkým obloučkem přes brankáře nejlepší hráč 
utkání Stanislav Vybíral. Výhrou se krumlovští fotbalisté vyhoupli na 7.místo v nejvyšší krajské soutěži.

Výsledky dalších mužstev:
Dorostenecká divize - starší: Havlíčkův Brod - FC Moravský Krumlov  5:0 (1:0)
Dorostenecká divize - mladší: Havlíčkův Brod - FC Moravský Krumlov  2:0 (0:0)

III. třída muži : FC Moravský Krumlov B - Polánka 4:1 (1:1), Branky MK: Bogner 2, R.Doubek, Kučera
Krajská 1.třída - starší žáci: FC Moravský Krumlov - Miroslav 2:1, Branky MK: Vystrčil, Čech

Krajská 1. třída - mladší žáci: FC Moravský Krumlov - Miroslav 6:2,  Branky MK: T. Hladký 2 , Řezáč, 
Vejvalka, Bogner, Šeiner

13. kolo KP: neděle 5. listopadu ve 13.30 hod. - stadion Na střelnici
FC Moravský Krumlov – FC Sparta Brno

NOVÁ VÝSTAVBA

NOVÁ VÝSTAVBA


