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VELKÝ VÝBĚR

LYŽÍ

za skvělé ceny !!

KOMPLETNÍ HOKEJOVÁ VÝSTROJ
Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Na radnicích se objeví noví lidé

Nevíte si rady
s vánočním dárkem?
Věnujte svým nejbližším poukaz
na dovolenou a výběr destinace
nechte na nich.
Hodnota každého poukazu je 500 Kč. Platí pro libovolnou destinaci i termín.
Při odevzdání poukazu bude jeho hodnota odečtena od ceny zájezdu. Poukazy
se mohou sčítat. Platnost poukazu je do 31. prosince 2007. Poukaz můžete
zakoupit v kanceláři CA, nebo si jej objednejte telefonicky a bude Vám zaslán
poštou na dobírku (k uvedené ceně se připočítává poplatek za dobírku).

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

NOVOROČENKY
Nečekejte
na poslední chvíli !
Přijďte si vybrat
z nových vzorů !

Tiskárenská 439
Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281
mobil: 777 769 826

/Region/ Situace v městech a
obcích po komunálních volbách
je ve většině již jistá. Proběhla
ustavující zastupitelstva a je již
jasné, kdo bude na dobu následujících čtyřech let stát v čele radnic. V Miroslavi uhájil svou pozici dosavadní starosta Augustin
Forman, který byl v tajné volbě
opět zvolen na místo starosty.
Do posledních dnů byla nejistá
situace ve dvou největších městech znojemského okresu, a to ve
Znojmě a Moravském Krumlově.
Ve Znojmě byla důvodem podaná
stížnost na platnost voleb, kterou
podala Stanislava Rivolová ze
Sdružení nestraníků. Stalo se tak
v poslední možný den na podání
stížností. Proto zastupitelstvo,
které se mělo konat ve středu,
bylo odvoláno.
Podobná situace nastala i v Moravském Krumlově. Zde ale došlo
k procesní chybě a tak se zastupitelstvo nekonalo. „Je mi líto,
že to takhle dopadlo, ale podle
zákona o obcích je dáno, že zastupitelstvo se svolává sedm dní
předem. Což v tomto případě
u nás v Moravském Krumlově
nebylo. Povinnost svolat ustavující zastupitelstvo má dosavadní
starosta. Takže došlo k pochybení v tom, že 2. listopadu bylo
vyvěšeno na úřední desce konání
zastupitelstva dne 7. listopadu a
to je jen 5 dní a ne potřebných 7,“
uvedl zastupitel Pavel Procházka.
Z tohoto důvodu se volba starosty
nekonala a schůze byla odvolána.
Jaké ale bude složení vedení
radnice není dosud jisté. Stále
probíhají jednání mezi stranami,
vznikají a zase zanikají možné
koalice, takže rozhodne až ustavující zastupitelstvo (v den tisku
tohoto čísla). Na něm se také má
jednat o zřízení funkce druhého
místostarosty, který by měl být

foto: mask

Tajná volba starosty v Miroslavi

uvolněný, což je pro Moravský
Krumlov novinka.
„Vím zprostředkovaně o tom,
že proběhlo jednání mezi některými stranami zastupitelstva,
nebo jen jejich frakcemi a mělo
dojít k dohodě. Část zastupitelů
z uskupení Šance pro Moravský
Krumlov se měla oddělit a přidat
k ODS a několika sdružením nezávislých kandidátů. Jestli došlo
k rozkolu v této straně, je to jejich
věc, ale je smutné, že dochází
k těmto praktikám přebíhání nebo
manipulacím. Já ale loutku nikomu dělat nebudu. Mám pocit,
že jsme se s celou Šancí sešli,
dohodli a podali ruce. Nakonec je
situace jiná a ukazuje se charakter
některých lidí, kdy každou chvíli
tvrdí něco jiného. S takovými lidmi se nedá pracovat. Na veřejnost
se také dostaly neopodstatněné informace o mém odchodu z KDU
-ČSL. Tuto informaci pokládám
za zcela smyšlenou a nepravdivou, v této straně nadále zůstávám,“ uvedl Bartoloměj Pitlach.
Informace o rozdělení Šance
pro Moravský Krumlov se nám
dostaly i z druhé strany politického spektra. Podobnou zkušenost
mají i v Miroslavi, kdy před lety
tehdejší zastupitel na kandidátce
ODS Roman Volf přešel k ČSSD
a stal se místostarostou. V opoziční ODS by se místostarostenského postu asi nedočkal.

Starostou města v Ivančicích
byl v pondělí 6. listopadu na ustavujícím zastupitelstvu města zvolen Vojtěch Adam (KSČM). Oproti
předchozímu volebnímu období
došlo ke změně v organizační
struktuře vedení města. Ivančice
mají nově dva místostarosty.
Prvním byl pro organizační záležitosti zvolen Jaroslav Pospíchal
(KSČM) a druhým se pro investiční a majetkoprávní záležitosti
stal Mgr. Pavel Dočkal (Nezávislé Ivančice). Oba místostarostové
jsou uvolnění, to znamená, že
svoji funkci budou pro město
vykonávat na plný pracovní úvazek. Členy rady města byli dále
zvoleni Tomáš Chytka (Nezávislí
městu, občanům, kultuře, mládeži a sportu) a Jan Blatný (Cesta
k rozvoji a prosperitě).
„Na základě volebního výsledku byla podepsána čtyřmi subjekty (KSČM, Nezávislé Ivančice,
Cesta k rozvoji a prosperitě
a Nezávislí městu, občanům,
kultuře, sportu a mládeži) dohoda
o spolupráci pro následující volební období. Chceme navázat na
vše pozitivní, co bylo realizováno
a připraveno v minulých čtyřech
letech a pokračovat ve spolupráci
se všemi, kteří mají zájem na všestranném rozvoji našeho města
a ve prospěch naprosté většiny
obyvatel. První zasedání nově
zvolené městské rady se uskuteč-

ní 15. listopadu,“ uvedl starosta
Ivančic Vojtěch Adam.
Také v Oslavanech proběhlo
v pondělí ustavující zasedání
zastupitelstva města. Starostou
města byl zvolen Vít Aldorf
za povolební koalici ODS-ČSNS,
který tak pokračuje ve své funkci
již třetí volební období. Získal 16
platných hlasů z 21 možných.
Místostarostou města byl opětovně
zvolen Miloš Musil, také za povolební koalici ODS-ČSNS, který
bude pracovat v této funkci také
třetí volební období. Ten získal
15 z 21 hlasů. „Ustavující zasedání zastupitelstva volilo radu
města. Do rady města byli zvoleni Miloš Růža a Petr Horák (oba
povolební koalice ODS-ČSNS),
Jan Holý (KSČM), Václav Coufal
(KDU-ČSL) a Pavel Fic za Sdružení nestraníků. Členové rady
byli zvoleni aklamací, vzhledem
k tomu, že v rámci povolebních
jednání došlo ke zcela bezproblémové dohodě všech volebních
stran,“ sdělil starosta Vít Aldorf.
Snaha o vyloučení politikaření
z oslavanské radnice zazněla přímo na ustavujícím zasedání, kdy
při jeho skončení starosta řekl:
„Věřím, že v tomto okamžiku
po čtyři roky končí v Oslavanech
politika a opět začíná práce, protože toto je jediná cesta k tomu,
aby se město opět významně
posunulo dopředu.“
/mask/
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Změna nebo šance pro Moravský Krumlov?

foto: mask

/Oslavany/ Výrazný pokrok zaznamenává výstavba mostu a návazných komunikací na silnici druhé třídy, která tvoří průtah městem
v Oslavanech. V současné době jsou hotovy veškeré obruby budoucích
komunikací a je dokončena i konstrukce mostu. Vše tedy bylo připraveno k tomu, aby se ve čtvrtek 16. listopadu mohla odehrát zásadní
záležitost a to zátěžová zkouška, kdy po dobu 8 hodin most zatíží naložené nákladní automobily a po tuto dobu bude probíhat deformační
měření. V návaznosti na ukončení těchto zkoušek bude od pondělí 20.
11. 2006 přikročeno k pokládání finálních asfaltových povrchů a to
jak na mostě, tak na návazných komunikacích. Pokládka asfaltu by
měla být dokončena zhruba do 24. listopadu. Následně bude zajištěna
montáž ocelových prvků mostu a zábradlí tak, aby mohl být most co
nejdříve uveden do předběžného provozu a tím byla ukončena uzavírka
silnice a odpadly problémy s pohybem po objízdných trasách.
/jak/

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

Již v minulém zastupitelstvu
volebního období 2002-2006 se
zformovala skupina opozičních
zastupitelů a jejich příznivců,
kteří vystupovali na jednáních
Rady města, Zastupitelstva města
a v médiích s kritikou způsobu
vedení města. Chtěla zavést do
řízení města týmovou spolupráci, koncepčnost, hospodárnost,
a mnohem širší průhlednost a
informovanost. Zároveň trvali na
zvýšení morálního kreditu představitelů města. Byli to zástupci
Občanské demokratické strany,
Sdružení nezávislých kandidátů
– konečně něco pro občana (tvz.
Trefilovci) a Nezávislí (tvz. Štulíkovci ). Tato společná minulost
i podobné názory je svedly
na jednu stranu i po letošních
komunálních volbách v říjnu.
Počet mandátů, získaných těmito subjekty, 5+3+1 z celkovém
počtu 21 zastupitelů, vedl ke
snaze získat dalšího koaličního
partnera podobných názorů.
Jako nejpravděpodobnější partner se jevila skupina nezávislých
Šance pro Moravský Krumlov,
která získala ve volbách 4 zastupitele. Velmi slibně se tato skupina
jevila i svým prohlášením, že
nebude spolupracovat s KSČM
a s bývalým starostou Pitlachem,
pilíři vedení města minulého
volebního období. Vše se zdálo
být snadné. Šance pro Moravský
Krumlov však nečekaně žádala
místo starosty pro svou zastupitelku p. Valachovou. Tento požadavek nebyl podložen počtem zastupitelských mandátů, předpoklady a dále vzbuzoval pochybnosti
o možnostech získat peníze pro
rozvoj města. Kandidát ODS Ing.
Mokrý ve všech těchto bodech

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

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

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

Obsluhu lisů
Seřizovače lisů
Soustružníky kovu - obsluhu CNC
Provozního zámečníka
Provozního elektrikáře
Kalkulanta pro technický úsek
Technologa obrábění
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

měl převahu. Nabídku na místo
místostarosty Šance neakceptovala.
Po četných vyčerpávajících jednáních se situace po mnoha dnech
neměnila, stanoviska zůstávala
stejná. V této chvíli přistoupili
zastupitelé ODS, SNK a Nezávislých k jednání s dalšími subjekty
– ČSSD (1 mandát) a KDU-ČSL
(3 mandáty). KDU-ČSL bylo
nabídnuto místo místostarosty,
avšak s podmínkou, že to nebude
pilíř z minulosti p. Pitlach. Tato
strana však dalšího kandidáta na
uvolněný post nenašla a tak jej
nenárokovala. Jednání se vyvíjela pozitivně a výsledkem byl
podpis koaliční smlouvy mezi
ODS, SNK, Nezávislými, ČSSD
a KDU-ČSL, kde kromě zásad
a dalších podmínek se tyto strany
shodly na starostovi Ing. Mokrém (ODS) a místostarostovi p.
Procházkovi (SNK). Podpis této
koaliční smlouvy podpořil výbor
KDU-ČSL svým usnesením.
Smlouvu podepsala za KDU-ČSL
pouze nezávislá z této kandidátky
MUDr. Bartejsová. Na koaliční
smlouvě bylo 11 podpisů, tedy
nepatrná většina zastupitelů. P.
Pitlach a PharmDr. Strieglerová
(KDU-ČSL) smlouvu podepsat
odmítli. Další vývoj byl však nečekaný: MUDr. Bartejsová svůj
podpis odvolala. Tím narušila
křehkou koaliční většinu. P. Pitlach, PharmDr. Strieglerová a
MUDr. Bartejsová nerespektují
usnesení výboru této strany
vstoupit do koalice se subjekty

ODS, SNK, Nezávislými a ČSSD.
Vstupují do jednání s KSČM
a Šancí pro Moravský Krumlov.
Tento svazek patrně lépe uspokojuje rovněž ctižádostivé ambice
Šance v osobách p. Valachové
a Mgr. Třetiny. A co předsevzetí,
s kterými tento subjekt do voleb
vstupoval, že všechno bude jinak,
že bude změna? Že nebudou
spolupracovat s KSČM a s p.
Pitlachem? Vzala za své. Takto
je připraven i scénář na první
zastupitelstvo 7.11.2006. Subjekty KSČM (Vašíček, Šlapanský,
Lang, Souček), Šance pro Moravský Krumlov (Valachová, Třetina,
Vespalec, Dohnal) a tři zastupitelé
z kandidátky KDU-ČSL, kteří
nemají podporu výboru své strany
(Pitlach, Strieglerová, Bartejsová)
vytváří koalici. Jak si rozdělí své
tolik vytoužené uvolněné posty
naši čekatelé na důchod? Vytvoří se
dvě místa místostarosty, aby byly
všechny zájmy těchto subjektů
uspokojeny? Starosta Valachová,
místostarostové Pitlach a Lang?
První zastupitelstvo 7.11. pořádně nezačalo a bylo ukončeno.
Nebyla dodržena lhůta pro vyvěšení termínu a programu jednání
zastupitelstva na webových stránkách a úřední desce města, která
činí nejméně 7 dní. Tak praví § 93
Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
V našem případě došlo k vyvěšení
informací 2.11., tj. pouze pět dnů
před konáním jednání zastupitelstva.
Dnes, 14.11.2006 v 18.00 byla
podepsána koaliční smlouva

mezi subjekty v Moravskokrumlovském zastupitelstvu, které
odmítají pilíře minulého vedení
města KSČM a bývalého starostu
Pitlacha. Ten dnes již spolu se svými souputnicemi MUDr. Bartejsovou a PharmDr. Strieglerovou,
nemá podporu ani strany, za kterou kandidoval. Vymkli se zcela
KDU-ČSL z kontroly. Smlouvu
odmítli dále podepsat i p. Valachová a Mgr. Vespalec z Šance
pro Moravský Krumlov. Koaliční
smlouva je podepsána těmito
subjekty: ODS ( Ing. Mokrý, Ing.
Šottner, Ing. Ptáček, p. Novotná a
Mgr. Hrubý), jedna polovina Šance pro Moravský Krumlov (Mgr.
Třetina, Mgr. Dohnal), Sdružení
nezávislých kandidátů – konečně
něco pro občana (p. Procházka,
p. Trefil, Ing. arch. Kudrová),
Nezávislí (Mgr. Ziegler), ČSSD
(p. Kočí) a výbor KDU-ČSL.
Celkově tedy 12 zastupitelů. Podpis této smlouvy je výsledkem
nátlaku občanů – voličů a osob
z kandidátek KDU-ČSL a Šance
pro Moravský Krumlov. Jednotliví signatáři smlouvy jsou strany
a sdružení hodně rozmanité. V minulosti se v mnohých názorech
lišili. Jistě nebude snadné v této
sestavě pracovat. Všichni vstupujeme do této koalice v dobré víře
naplnit naše programy a přinést
v různých oblastech Moravského
Krumlova změny k lepšímu. Budeme se snažit této šance využít.
Stanislav Trefil, Pavel Procházka
a Ing. arch. Daniela Kudrová
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Ekologická spotřební daň - ano či ne? Motoristé byli zaskočeni

ilustrační foto: archiv

V české republice by měla být
postupně zavedena ekologická
spotřební daň. Mnozí si skutečnost teprve uvědomí, protože po
loňské zimě přešli zpět na topení
levnějším uhlím. To už ale nemusí být pravda, protože ekologická
daň by mohla být zavedena už od
roku 2008. Tato daň se zřizuje
nebo už funguje pro všechny
členské země EU. Jejím smyslem
je zatížení spotřeby energie nebo
těžby surovin a tím snížit jejich
spotřebu, umožnit jejich racionálnější a hospodárnější využívání.
Po zavedení ekologických daní
a zdražení energií by jak výrobní
podniky, ale i drobní spotřebitelé
měli přestat plýtvat energiemi
a tím pozitivně ovlivnit ekologii
používáním surovin s menším počtem vypouštěných škodlivin ale
zároveň velkou efektivitou. Takto
by mělo dojít k regulaci a znevýhodnění spotřeby surovin, které poškozují životní prostředí. Jedná se
především o elektrickou energii
vyráběnou z uhlí, benzín a naftu.
Od roku 2010 chtějí navíc
některé politické strany prosadit
úplný zákaz topení uhlím. Po

vypršení přechodného období by
se tedy i u nás zavedly spotřební
ekologické daně na uhlí, elektřinu
a plyn, ale i například z pohonných hmot, které také, jak již bylo
řečeno, budou patřit do ekologických daní. V případě uhlí, plynu a
energie je sazba počítána zvláště
pro podnikatele a domácnosti.
Uvědomme si ale, že ekologické
daně již měly být zavedeny od
letošního roku. Nestalo se tak jen
proto, že zavedení této novinky
mělo být kompenzováno snížením daně z příjmů nebo zvýšením
příspěvků pro sociálně slabší.
Základem teorie ekologických
daní je přitom především zdanit
negativní dopad na přírodu a tím
motivovat jejich producenty ke
snižování emisí. Již teď je opět
vidět, jak se především na venkově z komínů valí šedomodrý
kouř. V případě, že by ekologická
daň způsobila to, že dojde k vyrovnání mezi škodou způsobenou
znečišťovatelem a výběry na
odstranění těchto škod, pak by
mělo nastat společenské optimum
zátěže životního prostředí.
Jako dalším významným zne-

čišťovatelem ovzduší je automobilová doprava, na kterou
nesmíme zapomínat. Proto i zde
se uvažuje o zavedení ekologické
daně. Emise výfukových plynů
u nás ale mají přímou souvislost
s obnovou osobních automobilů
novými vozidly s katalyzátory.
Ve většině vyspělých zemí je
nyní průměrné stáří osobních
automobilů na úrovni 8 let, na
rozdíl od naší republiky, kde to je
téměř 14 let. Přitom starší osobní
automobily bez katalyzátoru jezdí
v zhruba 30 % z celkového počtu
provozovaných osobních automobilů, ale jejich emise tvoří více
než 82 % v celkově produkovaných znečištění provozem.
A jak by mohl vypadat návrh
daní? Jde o především o elektrickou energii a používání dopravních prostředků znečišťujících
ovzduší. Sazba daně by měla
být různá podle stáří vozidla

a výše emisí, které vozidlo při
svém provozu vyprodukuje. Daň
z elektrické energie vyráběné
z hnědého uhlí u nás, kde je velký
podíl uhelných elektráren, které
nejvíce znečišťují ovzduší, by
tak měla vzrůst sedminásobně
na 1,30 Kč za kilowatthodinu.
Energie vyrobená z černého uhlí
by měla být zatížena 0,90 Kč za
kilowatthodinu. Energie vyrobená ze zemního plynu či jaderného
paliva by měla být zdaněna 0,30
Kč za kilowatthodinu. Průměrně
by se v prvním roce po zavedení ekologické daně zvedly ceny
elektrické energie až o 10 %.
Přitom osvobozena od zdanění
by měla být elektrická energie
vyráběná z alternativních zdrojů,
které ovzduší neznečišťují. Daňovou úlevu přiznává návrh ministerstva i veřejným dopravcům,
pokud budou používat elektřinu
z obnovitelných zdrojů. /mask/

Proč natírat stromy vápnem?
Sadaři i drobní zahrádkáři natírají na zimní období kmeny ovocných
stromů vápnem. Jaký je význam tohoto opatření a co bychom měli
udělat? Očistíme kmeny a silné větve, vyřežeme ze stromů všechny suché větve. Neuškodí, když stromy obryjeme. Rozpraskanou borku i se
škůdci v ní ukrytými seškrábeme na plachtu a spálíme. Jde především
o starou porézní kůru, která jde loupat, nebo odrhnout a pod ní není
světlé pletivo, ale normální již vyvinutá kůra. To je proto, abychom tím
zahubili choroboplodné zárodky nebo škůdce. Nyní můžeme přistoupit
k samotnému bělení kmene hašeným vápnem. Význam je jednoduchý,
bílá barva odráží tepelné paprsky sluníčka, kmínky se za slunných dní
tolik nezahřejí a přes noc, kdy po jasném dni bývá mráz, netrpí strom
velkou změnou teploty. Oddálí se tím zjara předčasné rašení stromů
jako jsou třešně, broskve, meruňky a sníží se nebezpečí zmrznutí květů.
Vápenný nátěr sníží ohřívání asi o 5º C. Existuje však ještě lepší způsob, jak zabránit jarnímu brzkému probouzení stromů. Stačí postavit
před kmen směrem od jihu dřevěnou desku. Ta sníží teplotu přehřátí
dokonce až o 15º C. Vápnem se také zničí hodně škůdců přezimujících
v kůře, kterou jsme neodstranili. Natírání kmenů ovocných stromů je
však také dobré ochranné opatření proti mrazovým trhlinám a mrazovým deskám a v neposlední řadě hlavně u mladých stromů proti okusování zajíci. Tomu ale nejlépe zabráníme tak, že kmen na zimu obalíme
pletivem nebo jiným vhodným materiálem. /jak/

/Ivančice, Znojmo/ Otřepané úsloví „zima, sníh a led opět zaskočily
řidiče“ nabylo svého opodstatnění, i když se změna počasí všeobecně
očekávala. První listopadové dny, kdy se na silnicích objevil první sníh
a led, byly ve znamení zvýšeného počtu nehod téměř v celé republice,
okres Brno-venkov nevyjímaje.
„Dne 1. listopadu došlo k deseti nehodám se škodou 321 000 korun,
což je o několik nehod více, než je obvyklý denní průměr na okrese. Ve
čtvrtek 2. listopadu, kdy přišlo ochlazení, bouralo třináct řidičů a škoda
se již vyšvihla těsně přes jeden milion korun. Při těchto nehodách bylo
šest lidí lehce zraněno. Druhý den chladnějšího počasí, 3. listopadu,
se v okrese stalo devatenáct nehod, kdy celková přibližná škoda byla
necelých sedm set tisíc korun a naštěstí nikdo při nich nebyl zraněn.
Je s podivem, že v den, kdy již řidiči by opravdu neměli být „zaskočeni“, se stalo pětkrát více nehod, než je obvyklé,“ uvedl mluvčí Policie
Brno-venkov Aleš Mergental.
Nejen na Brněnsku se projevila změna v teplotách. Již za první tři
listopadové dny tohoto roku, kdy řidiče překvapilo náledí a sněhový
poprašek na silnicích, se na Znojemsku a Moravskokrumlovsku stalo
celkem 18 dopravních nehod. Pouze šest z nich mělo souvislost se
stavem vozovky. „Druhého listopadu v 5:20 hod. v obci Jamolice řidič osobního vozu Ford nedodržel na zledovatělé vozovce bezpečnou
vzdálenost a narazil do autobusu, který před ním zastavil. Nikdo nebyl
zraněn. Dechové zkoušky na zjištění požití alkoholu před jízdou byly
negativní. Hmotná škoda 20 tisíc korun. Poté například v Miroslavi
řidička osobního vozu Škoda Felicia nepřizpůsobila rychlost jízdy při
projíždění zatáčky a na zasněžené vozovce dostala smyk. Vyjela mimo
komunikaci a narazila do domu. Vše se obešlo bez zranění, dechová
zkouška negativní a hmotná škoda vznikla pouze na vozidle - 30 tisíc.
Druhý den poté v 10:00 u obce Čejkovice řidička osobního vozu Seat
Cordoba nepřizpůsobila rychlost jízdy na silnici pokryté slabou vrstvou sněhu. Dostala smyk, vyjela ze silnice a narazila do stromu. Auto
se po nárazu převrátilo na střechu. Řidička i její spolujezdec vyvázli
s lehkým zraněním. Dechová zkouška negativní. Hmotná škoda 85
tisíc. V odpoledních hodinách u obce Mašovice řidič osobního vozu
Peugeot nepřizpůsobil rychlost jízdy a na zledovatělé vozovce dostal
smyk. Vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu elektrického vedení,
které naštěstí nepoškodil. Vznikla hmotná škoda pouze na jeho vozidle
a to 31 tisíc korun. Alkohol před jízdou nepil. Krátce na to v 15:10
v obci Přeskače řidička jedoucí s osobním vozem Škoda Fabia nepřizpůsobila na namrzlé vozovce rychlost jízdy, dostala smyk a narazila
do betonové podezdívky. Vše se obešlo bez zranění. Požití alkoholu
před jízdou vyloučila u řidičky dechová zkouška. Hmotná škoda 40 tisíc.
A nakonec v Miroslavi řidič osobního vozu Renault nepřizpůsobil na zledovatělé vozovce rychlost, dostal smyk a narazil do protijedoucího VW
Passat. Nikdo nebyl zraněn. Dechové zkoušky byly negativní. Hmotná
škoda na obou vozech 55 tisíc korun,“ uvedla k některým nehodám
mluvčí Policie ČR ředitelství Znojmo Lenka Drahokoupilová. /mask/

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

STŘEŠNÍ
OKNA
AKCE:

parapety

plovoucí podlahy 225,- Kč/m
vč. podkladního mirelonu
(do vyprodání zásob)

2

venkovní od 83,- Kč/bm
vnitřní od 160,- Kč/bm

obklady • dlažby

PNEUSERVIS OSOBNÍ I NÁKLADNÍ

lepidla • spárovací hmoty • lišty

sanitární technika

prodej pneu, veškeré značky a rozměry

Všeobecně platí: • obutí 4 zimních pneu = optimální chování vozu, jízda beze smyku • zimní pneumatiky 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, ...

baterie • vany • sprchové kouty

HNĚDÉ A ČERNÉ UHLÍ • BRIKETY • DŘEVĚNÉ BRIKETY
PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

Matador

A
K
C
E

165/80 R 13 82T MP4 (celoroční)

Škoda Favorit, Felicia, ...

890,- Kč

Kormoran 165/70 R 13 79T SNOWPRO
Firestone 165/70 R 13 79T WINTERHAWK

875,- Kč
1.090,- Kč

Matador
Firestone

165/70 R 14 81T MP58
165/70 R 14 81T WINTERHAWK

1.190,- Kč
1.290,- Kč

Firestone

175/65 R 14 82T WINTERHAWK

1.475,- Kč

Firestone

185/60 R 14 82T WINTERHAWK

1.475,- Kč

Škoda Fabia, VW Polo IV, ...

Honda Civic, Renault Mégane, Peugeot 206, Fiat Brava, ...
Škoda Fabia, VW Golf IV, Opel Astra F, ...
Škoda Octavia, VW Golf V, Fiat Stilo, ...

Firestone 195/65 R 15 91T WINTERHAWK
Bridgestone 195/65 R 15 91T LM-25

1.690,- Kč !!!
1.990,- Kč

Firestone

205/55 R 16 91H WINTERHAWK

2.690,- Kč !!!

Matador

195/70 R 15 C 104R MPS 510

Škoda Octavia II, Ford Mondeo, Mercedes C, Peugeot 307, ...

Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Mercedes Vito, Citroen Jumper...
(platí do vyprodání zásob)

2.090,- Kč

Ceny vč. DPH

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

OCELOVÉ A AL. DISKY ZA SKVĚLÉ CENY • MYČKA KOL
PŘI NÁKUPU 4 KS PNEU MONTÁŽ ZDARMA + DÁREK
KALENDÁŘ NA ROK 2007 (do spotřebování zásob)

tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

provozní doba: PO-PÁ 7.30-16.00
na objednání: do 18.00 + SO 8.00-12.00

Mezírka 1, BRNO

Sokolská 39, ZNOJMO

tel.: 546 435 435, mobil: 723 746 572

www.plastovaoknafinstral.cz

JEŠTĚ LEPŠÍ CENY NEŽ LONI !

tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699
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S GE Money Bank stačí 3 hodiny
a máte hypotéku v kapse
Toužíte po novém bydlení, a to nejlépe
ve vlastním domě či bytě? Pokud chcete
kupovat, stavět či rekonstruovat, můžete
využít výhodné a dostupné hypotéky
od GE Money Bank, o níž jsme hovořili
s Monikou Kubovcovou, manažerkou
retailových produktů GE Money Bank.
Zájemce o hypotéku si na současném
trhu může vybrat z široké nabídky. Proč
by měl volit zrovna GE Money Bank?
Na tento podzim GE Money Bank připravila
speciální nabídku hypoték „Akční hity“, která
zájemcům o nové bydlení nabízí nejnižší
garantovanou úrokovou sazbu s fixací na pět
let. Zvýhodněná úroková sazba je pouhých
4,18 %*, díky čemuž můžete získat například
hypotéku ve výši 1 000 000 Kč s měsíčními
splátkami jen 4.880 Kč. Hypotéky se snažíme klientovi nastavit přesně podle jeho
specifických potřeb, takže splatnost úvěru
může být 5 až 30 let a nezatíží tak klientův
rozpočet.

Týkají se změny v oblasti hypoték také
schvalovacího procesu?
Většina klientů si žádost o hypoteční úvěr
představuje jako zdlouhavý administrativně
náročný proces. Ne tak u GE Money Bank,
která nabízí svou novinku HypoExpres.
Pro získání hypotéky Vám stačí pouze
přijít na jakoukoliv z 207 poboček banky,
vzít si s sebou potvrzení o příjmu a již za
3 hodiny** budete odcházet se schválenou
výši hypotéky.
Chci si koupit byt nebo dům, ale
zatím jej ještě vybírám. Teprve až si ho
vyberu, obejdu všechny potřebné úřady
a získám hromadu potvrzení, budu moci
jít do banky, kde mi mohou říct, že úvěr
nedostanu. Lze se tomu kolotoči nějak
vyhnout a mít už při výběru nemovitosti
jistotu, že na něj získám dostatečný
úvěr?
Hypotéku je možné získat i v případě,
že ještě nemáte svou novou nemovitost
vybranou. U GE Money Bank můžete totiž
získat tzv. „Hypotéku Naopak“. Díky ní máte
neodvolatelnou záruku poskytnutí úvěru a
jeho podmínek a pak už jen v klidu vybíráte

tu pravou nemovitost stejně pohodlně, jako
byste měli “peníze v kapse“. Nemusíte
spěchat, banka Vám dohodnuté podmínky
garantuje až 9 měsíců.
Život není ale vždycky růžový, může se
leccos stát. Jak se může klient chránit
proti rizikům?
Součástí hypotéky může být i velmi výhodné
pojištění schopnosti splácet. Pokud si ho
klient zřídí, hradí za něj pojišťovna splátky
hypotéky v případě pracovní neschopnosti,
plné a trvalé invalidity a úmrtí. Součástí
pojistného krytí je i unikátní pojištění pro
případ ztráty zaměstnání.
Uvažujete o koupi svého vlastního bytu,
rodinného domu či rekreační chalupy a rádi
byste se dozvěděli více? Stačí zavolat
na 844 844 844 a sjednat si schůzku s hypotečním bankéřem GE Money Bank nebo
se zastavit v kterémkoli ze 207 obchodních
míst GE Money Bank v České republice.
K dispozici vám jsou i stránky www.hypoteka.cz.
Stránka obsahuje také on-line chat pro zodpovězení dotazů a přehled všech hypotečních
osobních bankéřů GE Money Bank.

*

Úroková sazba 4,18 % je platná pro hypotéku Standard do 85% hodnoty nemovitosti s fixací úrokové sazby na 5 let. Akční nabídka je
platná do 30.11.2006 a nelze kombinovat se zřízením dílčí mimořádné splátky.
** Časový údaj je platný v případě úspěšného ověření údajů klienta a platí pro hypotéky do 1,9 milionu korun, určených ke koupi nebo
rekonstrukci nemovitosti.

Obchodní místo MORAVSKÝ KRUMLOV • nám. T. G. Masaryka 41 • tel.: 515 266 441-4
Obchodní místo POHOŘELICE • Brněnská 120 • tel.: 515 424 514

AUTOBAZAR

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

telefon a fax: 546 452 948
e-mail: avtom@volny.cz • www.avautobazar.cz
mobil: 602 526 745 • 606 385 292 • 602 536 741 otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.

Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Audi A4 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 265.000 Kč
tach.: 213 tis. km

Audi A6 2,5 TDI 180 PS
r.v. 2001, cena 335.000 Kč
tach.: 163 tis. km

Audi A6 2,5 TDI 180 PS
r.v. 2000, cena 279.000 Kč
tach.: 270 tis. km

Audi A6 combi 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 239.000 Kč
tach.: 214 tis. km

Audi Allroad 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 479.000 Kč
tach.: 203 tis. km

BMW 325 TDS
r.v. 1995, cena 99.000 Kč
tach.: 223 tis. km

BMW 530 D
r.v. 2000, cena 289.000 Kč
tach.: 259 tis. km

BMW 530 D navigace
r.v. 2004, cena 799.000 Kč
tach.: 143 tis. km

Fiat Bravo 1,4 12V
r.v. 1997, cena 66.000 Kč
tach.: 90 tis. km

Fiat Bravo 1,4i
r.v. 1996, cena 65.000 Kč
tach.: 158 tis. km

Fiat Multipla 1,9 JTD klima
r.v. 1999, cena 123.000 Kč
tach.: 152 tis. km

Fiat Palio 1,3 combi klima
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach.: 115 tis. km

Fiat Punto 1,1i
r.v. 1995, cena 45.000 Kč
tach.: 98 tis. km

Ford Escort 1,4 16V CL
r.v. 1992, cena 24.000 Kč
tach.: 136 tis. km

Ford Escort combi 1,8 D
r.v. 1996, cena 59.000 Kč
tach.: 190 tis. km

Ford Fokus 2,0i GHIA
r.v. 1999, cena 159.000 Kč
tach.: 79 tis. km

Hyundai Trajet 2,0i 7 míst
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 156 tis. km

Mazda 626 combi 2,0 DITD
r.v. 1999, cena 154.000 Kč
tach.: 125 tis. km

Mercedes-Benz 190E 2,4i
r.v. 1987, cena 18.000 Kč

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 369.000 Kč
tach.: 207 tis. km

Nissan Primera combi 2,0 TD
r.v. 2001, cena 175.000 Kč
tach.: 124 tis. km

Opel Astra 1,6i
r.v. 1995, cena 69.000 Kč
tach.: 165 tis. km

Opel Astra 1,7 DTI klima
r.v. 2001, cena 159.000 Kč
tach.: 149 tis. km

Opel Astra 1,7 TD klima
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
tach.: 000 tis. km

Opel Astra Caravan 1,6i
r.v. 1996, cena 73.000 Kč
tach.: 138 tis. km

Opel Astra Combi 1,7 TD
r.v. 1994, cena 39.000 Kč
motor po GO

Peugeot 306 1,6i
r.v. 1996, cena 59.000 Kč
tach.: 000 tis. km

Peugeot 406 1,8i
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
tach.: 133 tis. km

Seat Cordoba Vario 1,9 SDI
r.v. 1999, cena 95.000 Kč
tach.: 108 tis. km

Seat Ibiza 1,4i klimatronic
r.v. 2001, cena 139.000 Kč
tach.: 105 tis. km

Škoda Fabia 1,4i
r.v. 2002, cena 155.000 Kč
tach.: 123 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LX
r.v. 1996, cena 62.000 Kč
tach.: 83 tis. km

Škoda Felicia combi 1,3 LXi
r.v. 1995, cena 55.000 Kč
tach.: 125 tis. km

Škoda Forman 135 LX
r.v. 1993, cena 37.000 Kč
tach.: 198 tis. km

Škoda Octavia 1,6i
r.v. 1999, cena 145.000 Kč
tach.: 84 tis. km

Škoda Octavia 1,6i klima
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
tach.: 123 tis. km

Škoda Octavia 2,0 SLX
r.v. 1999, cena 149.000 Kč
tach.: 111 tis. km

Škoda Roomster 1,9 TDI
r.v. 2006, cena 479.400 Kč
tach.: 1 tis. km, předváděcí

Toyota Avensis 2,0 D4D
r.v. 2003, cena 399.000 Kč
tach.: 160 tis. km

VW Golf 1,6i klima
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
tach.: 105 tis. km

VW Golf 1,9 TDI PD
r.v. 2000, cena 215.000 Kč
tach.: 000 tis. km

VW Golf Variant 1,9 TDI
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
tach.: 139 tis. km

VW Passat 1,8 T
r.v. 2000, cena 229.000 Kč
tach.: 000 tis. km

VW Passat Variant 1,8
r.v. 1998, cena 155.000 Kč
tach.: 160 tis. km

VW Passat Variant 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
tach.: 167 tis. km

VW Polo 1,2 HTP
r.v. 2003, cena 165.000 Kč
tach.: 162 tis. km

Suzuki Grand Vitara 2,0 TD
r.v. 1999, cena 238.000 Kč
tach.: 159 tis. km

VW Caddy life 1,9 TDI klima
r.v. 2006, cena 499.999 Kč
tach.: 17 700 km

VW LT 46 2,8 TDI
r.v. 2003, cena 330.000 Kč
tach.: 220 tis. km

VW Transporter 2,4D 9 míst
r.v. 1995, cena 165.000 Kč
tach.: 269 tis. km

VW transporter 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 310.000 Kč
tach.: 143 tis. km

MAN TG 460 A AS-tronic
cena 1 580.000 Kč
tach.: 477 tis. km

Loď Milenium 485 75 PS
r.v. 2001, cena 289.000 Kč
motor po GO

Zimní kola VW-Audi-Škoda
cena 5.000 Kč
5x112x15
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Zeptali jsme se: prvního čs. kosmonauta Vladimíra Remka

Vladimír Remek
vojenský pilot, první československý kosmonaut a europoslanec

V úvodu nám prosím řekněte,
jak jste se dostal k létání a letu
do vesmíru?
V tomto jsem spojen s Moravou, protože jsem začínal právě
v Brně na planetáriu a to v době
ještě než do vesmíru někdo letěl.
Oblohu jsem zkoumal z planetária
na „Monte Bú“, jak jsme říkávali
jako kluci Kraví hoře. V Brně jsem
pouštěl i první rakety. Tam jsem
také zažil start Jurije Gagarina
12. 4. 1961 a to mě bylo necelých
13 let, ale to už jsem předtím
chodil na toto planetárium a poté
jsem tu opakovaně působil. To
bylo v roce 1969, kdy jsem z brněnského letiště startoval na svůj
první samostatný let na MIG 21.
V tu dobu tady působil 4. ročník
Košického leteckého učiliště. To
je okamžik, na který pilot nezapomíná, kdy letěl poprvé na novém
typu letounu. Také jsem tu působil u vojenské divize. Takže já
jsem s Moravou stále propojen.
Povězte nám něco o svých po-

citech při startu kosmické rakety,
o pobytu na orbitu a přistání.
Co se týká pocitů, to bychom
asi neskončili. Pro člověka mé
epochy, ale i dnes to není běžný
zážitek, i když někteří startují vícekrát. Je to už více rutinní. Bylo
to mimořádně zajímavé a napínavé také proto, že mohl startovat
někdo jiný než jen z kosmických
velmocí. Lidé vnímali, že poletí
někdo z USA nebo Sovětského
svazu a tomu tak bylo dlouho.
V podstatě od Gagarina až po můj
start to bylo 17 let. Takže tehdejší
Československo bylo třetí zemí
a právě v mé osobě mělo svého
zástupce v kosmu. Pocity byly
ovlivněny tímto, ale i tím, že se
chystáte na něco, co si předem
nemůžete vyzkoušet, jdete do něčeho nového. Jednak raketa sama
o sobě je úžasný produkt, ale
přitom sedíte na sudu s prachem,
i když je to tekutý prach. Věděl
jsem, že rakety vybuchovaly při
startu, ale do té doby nevybuchla

žádná s lidskou posádkou. Věděl
jsem, že se to může stát, pocit při
startu je vlastně směsí pocitů, že
děláte něco, co děláte sice poprvé,
ale co jsem dělat chtěl. Cítil jsem
velkou zodpovědnost, protože
nechcete, aby to špatně dopadlo
z důvodu chyby. Takže jsem se
nacházel ve stavu jakési předstartovní horečky a určitých obav o
výsledek a zároveň vnitřního přesvědčování a mobilizace sil. Jednak se na to těšíte a napětí se stupňuje až do okamžiku samotného
startu, kdy to ze mě spadlo. Fyzické přetížení nebylo tak hrozné,
na to se dá připravit a pro pilota
nic nového a neznámého. Bylo to
snesitelné. Musíme si uvědomit,
že ze samotného kosmického
letu jsou podstatné tři fáze. Start
a navedení na oběžnou dráhu,
druhá je spojení se se stanicí, kde
se má pracovat – to je dynamické a zodpovědné, ale dnes je to
více rutinní, protože se nasbíralo
více zkušeností. Tenkrát každý
let přinesl něco nového. Mohla
se vloudit chybička a musely se
kompenzovat nedostatky stroje.
Na mimořádné situace, které by
mohly nastat, jsme se připravovali. Například předpokládáno bylo
s 28. mimořádkami a ty se mohly
stát. Hlavní zkušeností bylo, že
od předchozích startů se stávalo
čím dál míň nečekaných událostí
a když se něco stalo, tak to bylo
zrovna to, co ještě nebylo popsáno. Takže i na toto jsem musel být
připraven. Proto tu je i to napětí.
My, to znamená já a Alexej Gubarev jsme měli štěstí. Neříkám,
že musíte mít štěstí při všem, co
děláte, ale když Vás potká smůla,
tak můžete být sebelépe připraveni. Ale štěstí se dá trochu pomoci
a přeje připravenému. Oba jsme

byli připraveni, takže nás to štěstí
potkalo a měli jsme hladký průběh fáze sblížení se stanicí. To
byl psychicky náročný okamžik
letu. Další náročnou fází je návrat
dolů. Když si představíte, že jste
v přesně na Vás odlitém křesle
a jste v návratové kabině, která
není ani tak moc velká a ani není
těžké konstrukce, že by to byly
nějaké traverzy, které to drží. Je
to taková tenkostěnná duralová
kapsle, která má zvonovitý tvar.
Až jsem se divil, že to všechno
vydrží. Sedíte a po pravé straně
máte kousek od sebe malé okénko a v okamžiku, kdy se ta kabina
prodírá atmosférou, což je velká
kinetická energie, jde o rychlost
8 000 metrů za sekundu při váze
2,5 tuny. Ta se musí zbrzdit na
250 m za sekundu, což se děje
právě tím třením. To vznikají
vysoké teploty, a na povrchu
kabiny se vytváří až plazma, není
to hoření, je to plazma, něco jako
čtvrté skupenství hmoty a vypadá
to jako plameny, které lítají kolem Vás. Je to hodně působivé,
když si představíte, že Vás dělí
centimetrová konstrukce kabiny
a na ní navrstvená tepelná izolace,
tak to bylo rozhodně působivé.
Také na Vás působí mechanické
rázy a chvění, ale to olíznutí
plazmou bylo nezapomenutelné.
Byl to jeden z nejlepších pocitů
v mém životě. V té rychlosti nestačíte vše vnímat, proto se vše
zaznamenává a pak vyhodnocuje.
S naprostým klidem můžu říci,
že dle hodnotících parametrů byl
náš let mimořádně úspěšný. Byl
to opravdu jeden z nejlepších
pocitů v životě. To bych přál
každému, aby to aspoň jednou
zažil. Také pocit, že jste udělali
něco pro svou zemi, a že se Vám

to povedlo, že to všechno, co se
od vás očekávalo se povedlo. Byl
to fantastický pocit. Let jsem bral
jako velikou příležitost něco si
vyzkoušet a splnit si klukovský
sen. A pro naši republiku to je
dodnes dobrý přídavek k tomu
velkému úspěchu v kosmonautice – ta bronzová medaile, kterou
nám už nikdo nevezme.
Co bylo cílem Vaší mise, čemu
jste se věnovali?
Při kosmickém letu jsme měli
shodou okolností jeden konkrétní
experiment, který se jmenoval
Morava, byl to i na dnešní dobu
moderní technologický experiment, který byl sice připravován
v Praze, ale v tu dobu byla jen
dvě renomovaná pracoviště na
světové úrovni a to byla právě
Praha a pak v USA. Na oběžné
dráze kolem Země se právě uskutečňoval vedle jiných experimentů i tento projekt, který zkoumal
stručně řečeno okolnosti tavení
a následného růstu krystalů v podmínkách mikrogravitace. I na několika dalších experimentech se
pak podíleli právě brněnští vědci.
Přitom jsme dělali další dva experimenty a ty se už připravovaly
přímo na Moravě. Ve své podstatě
šlo o lékařské experimenty. Jeden
se připravoval v Brně a šlo o
tepelnou výměnu a druhý nesl
název oximetr, také z Brna.
Na co se Vás lidé při besedách
ptají nejčastěji?
Je pravdou, že dostávám hodně
podobné otázky, které jsou mi
kladeny a to poměrně často. Ale
já jsem dostal jednu kuriózní
otázku v Brně. Tam se mě zeptali,
zda je Morava vidět z vesmíru a
já jsem si v tu chvíli uvědomil,
že jsem s jižní Moravou spojený. Samozřejmě, že z vesmíru je

Morava, ale nejen ta, dobře vidět,
lépe jsem ji pozoroval v noci,
to znamená, když jsme přelétávali nad zemí, kde byla tma.
Nevětší dojem mám z pohledu
na moravskou metropoli jako na
zářící skupinu bezpočtu světel
v podvečerním čase. Byly poznat
zejména větší aglomerace, které
svítily a podle nich se dalo poznat
právě Brno, ale také Bratislava,
Praha. Například Vídeň není sice
naše město, ale protože je veliká,
byla dominující. Mohu Vám ale
potvrdit z vlastní zkušenosti, že
z oběžné dráhy je vidět i tolik připomínaná Čínská zeď nebo jiné
pozoruhodnosti.
Byl jste na návštěvě Moravského Krumlova. Jak se vám tu líbí?
Moravský Krumlov je hezké
město na hezkém místě, už jsem
tu byl vícekrát, ale až dnes jsem
měl šanci poprvé se podívat na
Muchovu Slovanskou epopej.
Je ale škoda, že se tak nestalo
dříve. Jak jsem předpokládal, je
to impozantní dílo a kdybych to
měl říci z mého pohledu laika,
tak je to vynikající práce. Pohled na toto dílo mě znovu nutí
zamýšlet se nad historií a nad
tou naší slovanskou budoucností, protože jsme přece jen více
Slované, než cokoli jiného. Je tu
ale spousta problémů a řada věcí,
které je třeba řešit. Je ale vidět, že
se vedení města stará a i lidé zde
žijící. Čeká je tu hodně práce, jak
mi bylo sděleno. Mrzí mě a je evidentní, že zámek strádá. Neznám
všechny detaily kolem, ale za tu
dobu, co jsem zde, jsem pochopil,
že tu v minulosti byl a snad i je
určitý problém. Objekt a stavba je
to důstojná a zasloužila by si více
pozornosti.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář
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Revitalizace
výškového domu

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

OBLAST INVESTOVÁNÍ

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

OBLAST STAVEBNICTVÍ

Bazén
v Hrušovanech
nad Jevišovkou

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

OBLAST OBCHODU A SLUŽEB
provozování sportovních zařízení

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

výrobce transportního betonu

www.stappa.cz
tel.: 543 217 372
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Palírny jedou naplno České panenky pomáhají dětem v rozvojových zemích
/Trstěnice/ Sezona pro drobné pěstitele ovoce a následně také
pro palírny je v plném proudu. Letošní úroda ovoce byla nadprůměrná
a tak množství pěstitelů a sadařů bere útokem pěstitelské pálenice v regionu se svými zkvašenými produkty, aby si poté odváželi dobrou pálenku. „Do této pálenice v Trstěnicích jezdím od jejího zprovoznění, to
znamená od roku 1999 a jsem tady velmi spokojen. Dnes jsem přivezl
meruňky a švestky. Obsluha je tu vynikající, věnují se tu jak zákazníkovi, tak přípravě celého procesu a musím říci, že tu mají dobrou slivovici
i meruňkovici,“ sdělil jeden z pěstitelů Jaromír Hamouz.

/Loděnice/ O záslužnou charitativní akci se postaralo třicet žen
v Loděnicích. Ty neváhaly a pustily se do výroby panenek, jejichž
výtěžek z prodeje pomůže dětem.
„V časopise jsem si přečetla
o projektu mezinárodní zdravotnické organizace UNICEF, který
má název „Panenka“ s podtitulem
adoptuj panenku, zachráníš dítě.
Jedná se o to, že ženy, dívky, ba-

bičky tvoří panenky, které se odevzdají UNICEF a tato organizace
je na svých charitativních akcích
prodává,“ uvedla na začátek iniciátorka Dana Selingerová.
Prodejem těchto panenek se
získávají finanční prostředky, za
které jsou pořizovány očkovací
látky na šest základních smrtelných chorob. Ty se poté očkují dětem v rozvojových zemích, nebo

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Ranní cestování tak trochu jinak

foto: mask

„Sezona nám začíná třešněmi, a když je to brzo, tak už v červenci, letos to bylo 21. Nápad začít s pěstitelským pálením byl spíše o tom, jak
se osamostatnit a sám o sobě rozhodovat. To byl prvotní impuls. Začalo
se tu budovat vlastně jak se říká na zelené louce. Jinak provoz je klasický, topíme tu ve dvou kotlích dřevem. Ovocné kvasy se tu pálí dvakrát.
Při první destilaci se odděluje lích od sušiny a při druhé se výpalek rozděluje na dobrý, zdravotně nezávadný a špatný. Ta praxe u druhé destilace je taková, že to špatné a zdravotně závadné, což je metylalkohol
na začátku a na konci jak se lidově říká „ocas“, který do destilátu také
nepatří, se musí oddělit. Letošní sezona je bohatá na ovoce, kterého
se urodilo hodně, hlavně meruněk. Ty ale špatně vykvasily a lidé sem
vozí meruňkový mač v 90 procentech nedostatečně vykvašený, takže
meruňky tekly jen průměrně. Do této doby jsme dělali hlavně meruňky
a bude i hodně švestek, ale také rynglí, mirabelek, jablek a hrušek, pálí
se všechno,“ uvedl majitel pálenice Milan Bonk z Trstěnic.
„Jsem spokojen s letošní úrodou ovoce. Protože ho ale nikde nevykupují, naházel jsem ho do škopku a dnes jsem přijel vypálit zkvašený
mač. Mám meruňky a mirabelky, tak jsem zvědav, jak to poteče a jakou
bude mít pálenka chuť,“ sdělil další pěstitel Adolf Sklenář.
/mask/

Máte rádi vydýchaný vzduch? Mačkáte se rádi ve stísněném prostoru? Jste šťastní, když se vám cizí podpatek zaryje do nártu? Spěcháte
kamkoli? Pak si nenechte určitě ujet autobusovou linku č.722435
z Dubňan, přes Dobřínsko do Moravského Krumlova v 7.19 hod.!!
To si určitě užijete a přijdete na své od pondělí do pátku. Pro ilustraci: autobus přijíždí na zastávku do Dobřínska kolem 7.19 hod.. Je již
naplněný cestujícími z předešlých obcí, pracujícími lidmi, lidmi, kteří
jedou k lékaři, ale hlavně žactvem, které se s oblibou „zasekne“ uprostřed autobusu, kde zřejmě působí obrovská gravitační síla, která způsobuje to, že se ne a ne pohnout směrem k zadní části autobusu. Když
síla tlaková přemůže sílu gravitační a „provalí se špunt“, kolona se
poposune o metr dále. Bohužel ani to nestačí na to, aby se dalo mluvit
o cestování v dopravním prostředku. Cesta připomíná jízdu v dobytčáku,
alespoň těm co jsou nuceni stát (a je jedno jestli na obou nohách, jedné,
na svých či cizích). To, že přijedete do cílové stanice se zpožděním
i více jak 20 minut je přece v pořádku, ostatní autobusy, vlaky rády
počkají....jo a k lékaři se raději objednávejte až po 8 hod. Do stížnosti
Krajskému úřadu, odbor dopravy v Brně jsme o tom samozřejmě napsali. A v celku přišla i uspokojivá odpověď. Cituji z dopisu:...“obsazenost spoje byla v úseku Dobřínsko – M.Krumlov (škola) v jednotlivých
dnech 114-140 cestujících (obvyklá obsazenost spoje kolem 130 osob).
Dle údajů ze strojku na výdej jízdenek byla v období od 4.9.-15.9.06
poslední jízdenka vydána v časovém rozmezí mezi 7:21-7:28 hod,
pouze dne 4.9.06 byla poslední jízdenka vydána v 7:40 hod.“. Tak lidi,
co vlastně chcete? Autobus není přeplněný a zpoždění je jen 21 minut.
A to asi vševědové z kraje zapomněli, že většina dětí jezdí na desetidenní
jízdné. Takže by mne zajímalo, jak přišli k tak přesným číslům jak co
do počtu cestujících, tak přesný čas odjezdu ze zastávky (kdy se dalších
5-8 dětí s předplacenou jízdenkou snaží narvat za posledního platícího
cestujícího). A co páni řidiči? Ti jsou v klidu a nejlépe to vystihuje komentář jednoho z nich: „To není moje věc, za tu výplatu, co jsem dostal,
buďte rádi, že vás tady nenechám.“ Tak to je vše, doufám, že mírnou
ironii mi odpustíte, ale musíme to tak trošku zvesela brát všichni, jinak
bychom měli celý pracovní den v pr....
/Lk/

zemích postižených přírodními
katastrofami. Ročně je z těchto
prostředků naočkováno 300 milionů dětí, ale stále je to málo.
„Napadla mě taková myšlenka,
že by se šikovné loděnické ženy
mohly do tohoto projektu zapojit.
Proto jsem na základě získaných
informací vytvořila leták, který
jsme roznesli mezi všechny
místní ženy s tím, že kdo bude
mít zájem, může se zapojit a pomáhat. Sešli jsme se na obecním
úřadě, kde jsme si sdělili pokyny
jak mají panenky vypadat a jaké
mají mít parametry. Pak jsem napsala do UNICEF a oni mi poslali
materiály, protože panenky musí
mít určité parametry, jako jsou
rozměry a nesmí mít například
knoflíčky, aby je děti nepolkly.

škole v rámci výtvarné výchovy.
Po skončení výstavy byly všechny panenky poslány na český výbor UNICEF. Odtud dále putují
na prodejní místa. Tyto panenky
se prodávají celoročně po celé
republice, ale před Vánocemi je
tento prodej zvýšen. Jedna panenka stojí 600 korun, ale je si třeba
uvědomit, že to není cena panenky, ale cena očkovací látky a
zdravotnického materiálu potřebného k očkování. Panenka je jen
určitým symbolem. Tento projekt
je celosvětový a běží například
i v Maďarsku, Japonsku, Irsku.
„Výstava se mi moc líbí, je
to opravdu pěkné. I já tu mám
dvě panenky. Jedna se jmenuje
Rozárka a druhá Jasmína. Samotná výroba se dala zvládnout

foto: mask

Takže jsme se pustili do výroby.
V průběhu se ještě přidali další.
Podařilo se nám vyrobit 43 panenek, se kterými jsme udělali
výstavu na obecním úřadě. Návštěvnost byla opravdu velká,“
pokračovala Dana Selingerová.
Možná, kdyby byla větší informovanost, tak by se mohly
panenky vyrábět i jinde a bylo
by jich víc. V Loděnicích se například zapojily i deváťačky ve

poměrně jednoduše, nebylo to
náročné,“ uvedla Lenka Zahálková. Navíc každá panenka je
opatřena rodným listem, kde je
jméno panenky, jakou národnost
představuje a je tam i informace
o tvůrci panenky. „Když si tuto
panenku někdo koupí, tak dostane od UNICEF pohlednici a je
povinen tvůrci napsat, kde jeho
panenka našla svůj domov,“
dodala Dana Selingerová. /mask/
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Paměť národa v Brně

/Moravský Krumlov, Brno/ Výstava nazvaná „Paměť národa“ byla
uspořádána k 60. výročí voleb do Národního shromáždění ČSR, které
se konaly v roce 1946, a je ukázkou tragického osudu ČSR po únorovém komunistickém puči. Motto výstavy je: „Pokud zameteme pod
práh naši minulost, jsme nuceni prožívat její návrat.“ Výstava vznikla
v Moravském Krumlově díky Spolku pro obnovu tradic počátkem
května tohoto roku. Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Igor Poledňák. Na základě jejího velkého
úspěchu byl Spolek pro obnovu tradic požádán o zapůjčení výstavy.
Výstava rámcově zachycuje dosud tabuizované období od voleb do Národního shromáždění v roce 1946, komunistického převratu v roce
1948, vzniku III. odboje, komunistické genocidy, justiční vraždy Milady Horákové, vzniku koncentračních a pracovních táborů, věznic,
perzekucí církví, studentů, rolníků, prokletím českého uranu a končí
seznamem popravených z politických důvodů ve letech 1948 - 1960.
Výstava se bude konat od 9. listopadu do 8. prosince 2006 v hlavním
a vedlejším foye Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dne 9. listopadu proběhla v přestávce 14. zasedání Zastupitelstva JMK vernisáž
výstavy. Zahájení provedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Igor Poledňák, dále vystoupil Gracián Tejral ze Sdružení bývalých
politických vězňů ČR 1948 - 1989 Znojmo a také bývalý politický
vězeň František Zahrádka. Během vernisáže bylo pro všechny hosty
připraveno malé hudební vystoupení.
/jak,tz/

Miroslavské raritky

/Miroslav/ V Miroslavi se uskuteční v sobotu 18. listopadu dopoledne
v Kulturním domě akce s názvem Miroslavské raritky. Organizátorem
jsou občanské sdružení MIROSA a DDM. Tato akce se zaměřuje na zajímavé osobnosti Miroslavi a okolí, kteří mají nevšední zájmy, vlastní
neobvyklé předměty či sbírky, vynikají v určitém oboru a podobně. Cílem akce je poukázat na skutečnost, že i na malých městech žijí velmi
zajímaví lidé s nevšedními koníčky a že to nejsou pouze velká města,
kde to „žije“. K vidění bude mnoho zajímavého, jako například sbírka
puzzlí, kolekce českých a moravských krojů šitých na panenky, učebnice
vydané místní paní učitelkou, kovářské výrobky, sbírka počítačových
procesorů, sbírka zipových koncovek a mnoho dalších. Součástí bude
také soutěž pro děti ve skádání puzzlí na čas. Vrcholem akce bude oficiální vyhlášení nového českého rekordu ve sbírce puzzlí a jeho zapsání
do České knihy rekordů agenturou Dobrý den.
Eliška Počarovská

Gulášovka slaví 10. výročí

Kulturní programy

20. 11. - 3. 12. 2006
Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• do 30. listopadu - Fotografie a koláže - David Fadinger, Galerie Památníku
A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 15.11. - 30.11. - Malá, ale naše - výstava prací žáků MŠ a ZŠ Ořechov, pracoviště Ivančice k 40. výročí založení školy pro žáky se zdravotním postižením.
Chodba a sklepení Památníku A. Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 24.11. v 19.00 hod. - Hana a Petr Ulrychovi se skupinou JAVORY, kino
Réna Ivančice, předprodej v KIC Ivančice. Vstupné: 260 Kč.
• 28.11. v 8.30, 10.15 a 12.00 hod. - Zločin kolem nás. Přednáška reportéra TV
NOVA Josefa Klímy pro 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ, kino Réna Ivančice, vstupné: 50 Kč.
• 1.12. - 10.12. - Doma je doma aneb kam patřím. Putovní výstava dětských
prací, pořádá nadace ADRA, památník A. Muchy.
• 2.12. - Prodaná nevěsta. Zájezd - Janáčkovo divadlo Brno. Komická opera
Bedřicha Smetany je v režii Ondřeje Havelky opravdu veselá. Nové, svěží zpracování zachovává autorovo mistrovství, dává však opeře nový lesk a „šmrnc“
a u diváků vzbuzuje právem ohlas a nadšení. Odjezd v 16.30 hodin od Besedního
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
• listopad - Eva Toulová a Lenka Drahozalová - kresby - „Bezpečnost silničního provozu nejen pohledem dětí“. MěÚ, nám. Klášterní 125, MK, 1. patro.
• prosinec - „Bezpečnost silničního provozu nejen pohledem dětí“. Městský
úřad, nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• 20.11. v 17.00 hod. - koncert ZUŠ „Večer o hudbě“, taneční sál ZUŠ.
• 20.11. v 19.00 hod. - VSTUPTE ! Komedie N. Simona -vyprodáno
• 22.11. v 18.00 hod. - Maxileporelo Lucie Seifertové - vernisáž výstavy. „Dějiny udatného českého národa“ - prostorové komixové leporelo, galerie Knížecí
dům M. Krumlov, výstava potrvá do 28. prosince 2006.
• 23.11. v dopoledních hodinách - Beseda s Lucií Seifertovou, pro školy,
galerie Knížecí dům M. Krumlov.
• 24.11. dopoledne - „O rokenrolu“ - pořad pro ZŠ a SŠ.
• 24.11. v 18.00 hod. - MRAZÍČEK – folkrockový i lyrický večer, skupiny
„Krahoš“ a „Cat & Dogs‘ band“, sál MěKS, Břízová ul., MK, vstupné: 40/80 Kč.
• 26.11. - Broučci - pro rodiče s dětmi. Loutkové divadlo Radost Brno, klasická
pohádka, závazné přihlášky na MěKS do 3.11. - obsazeno
• 29.11. v 8.10 a 10.00 hod. - Hadrián z Římsů, školní pořad pro ZŠ a SŠ,
kinosál M. Krumlov, vstupné: 60 Kč.
• 3.12. od 15.00 hod. - Adventní shromáždění, nám. TGM Mor. Krumlov,
vystoupí: „Naše kapela“ a Chrámový sbor L. Havla.
• Připravujeme: • 5.12. v 19.00 hod. - Adventní koncert KPH - vystoupí
žesťový sextet BRASS 6, zámek - Slovanská epopej, M. Krumlov. • 26.12. Prodaná nevěsta, opera o třech dějstvích. Janáčkovo divadlo Brno.

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
• 21.11. v 17.00 hod. - Adventní věnce. Na Brněnce 18, HanEli. S sebou
zahradnické nůžky, lepící pistoli (není podm.), poplatek 30 Kč + materiál,
přihlášky nutné předem.
• 26.11. v 15.00 hod. - Diskohrátky aneb Se zvířátky do pohádky, orlovna na
Chřestové ul., děti 10 Kč, dospělí 30 Kč, přezůvky s sebou.
• Doučování matematiky: doučování, příprava k přijímacím zkouškám, zájemci se mohou přihlásit v SVČ, Komenského nám.12.

Kulturní a informační středisko Oslavany

archiv redakce - foto: mask

/Miroslav/ V Miroslavi se schyluje k jubilejnímu desátému ročníku
GULÁŠOVÉ OLYMPIJÁDY. Druhý prosincový den tak budou mít
návštěvníci akce možnost od 19,00 hodin v kulturním domě ochutnávat několik desítek druhů gulášů. „Součástí této zábavy je již jako obvykle módní přehlídka, 500 piv zdarma, ochutnávka vín a ceremoniál
s předáváním „Řádu zlaté vařečky“. K tanci a poslechu zahraje hudba
Jerry band a duo Dněpr,“ uvedl za organizační výbor Oto Schlesinger.
Pořadatelé také tímto upozorňují dodavatele soutěžních pokrmů, že jubilejní soutěž všech tradičních ale i speciálních gulášů se blíží. /mask/

Dámský večer s Vaculíkem

/Ivančice/ Minulý čtvrtek uspořádalo Středisko volného času Ivančice v Besedním domě Dámský večer. „Všechny přítomné ženy a dívky
tak zhlédly ukázku líčení podle současných trendů, kterou předvedla
paní Linda Měrková. Bohatý program, kterým provázel moderátor Jiří
Duchaň, zpestřilo několik módních přehlídek – přehlídka společenských a svatebních šatů, městské, sportovní, podzimní a zimní módy
z nabídek módních salonů. Účastnice se dověděly řadu zajímavých
informací o zdravé výživě z úst Veroniky Markusové a Dagmar Kantorové. Vrcholem večera bylo vystoupení herce Lukáše Vaculíka, který
mimo jiné ochotně odpovídal na dotazy divaček a nevyhýbal se ani
autogramům a focení. Mnohé návštěvnice také získaly pěkný dárek
v tombole,“ uvedla Dagmar Šacherová, garant akce. V malém sále
byly také pro ostatní zájemce připraveny ukázky dekorací z vyřezávané zeleniny, zdravá výživa, kosmetika, oděvy a bižuterie. Velký zájem
byl o ochutnávku vánočního cukroví. „Za spolupráci děkujeme všem
firmám, které připravily pro ženy nejen mnoho zajímavých informací,
ale poskytly i své výrobky,“ dodala Dagmar Šacherová.
/jak/

s námi
vypadá zima skvěle ...

TMK travel

Růžová 39, Moravský Krumlov • tel.: 515 321 044

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 19.11. - My fair lady ze Zelňáku - muzikál. Zájezd na divadelní představení do
Městského divadla Brno. Odjezd ve 13.00 hod. z AN. Pořádá KIS Oslavany.
• 23.11. v 9.00 hod. - Když jde kůzle na vandr. Školní pořad pro MŠ, I. - III.třídu ZŠ a maminky na MD se svými dětmi, v sále Dělnického domu.
• 25.11. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou RELAX, v sále Děl. domu.
• Připravujeme: • 9.12. - Vánoční jarmark s kulturním programem. Nádvoří
zámku Oslavany. Zveme prodejce s českými výrobky a zbožím. Kontakt na tel.:
604 108 641 do 20. listopadu.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 29.11. od 15.00 do 17.00 hod. - Přírodní variace - koláže z přírodních materiálů, poplatek 10 Kč.
• 2.12. - Mikulášský turnaj ve florbale. Pro přihlášená družstva. Začátek sportovního klání v 9.00 hod., předpokládaný závěr v 16.00 hod. Pomozte oslavanským družstvům k dobrému umístění svým povzbuzováním.
• 3.2. - 9.2. 2007 - zimní tábor, Jeseníky, Ski areál Panoráma, 2.000 Kč, stravování, ubytování, pedagogický dozor, doprava vlastní.
• 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 lůž. 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. Info v DDM.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 18.11. - Miroslavské raritky - výstava zajímavostí v KD. Součástí akce bude
mimo jiné oficiální oznámení Agentury Dobrý den z Pelhřimova o registraci dvou
českých rekordů miroslavské občanky paní Anny Počarovské. l. rekord - největší
složené puzzle v České republice - 18 000 dílků. 2. rekord - nejvíce dílků složených
jednou osobou - více než 100 000. Vyhlášení rekordů je naplánováno na 11. hodinu,
před tím bude od 10.00 hodin představení loutkového divadla. Info - Michal Klejdus, tel.: 777 204 359. Pořádají DDM, MKIC, o.s. MIROSA a MAREK, o.p.s.
• 27.11. od 17.30 hod. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventního
věnce. Rozsvícení společně provedou starosta města Ing. Augustin Forman a farář
P. Pavel Merta. V kulturní programu vystoupí žáci MŠ Husova, MŠ Sluníčko,
ZUŠ, ZŠ Miroslav a chrámový sbor pod vedením p. Miluše Jandové. Adventní
věnec je zapsán v české knize rekordů a každoročně jej zdobí paní Helena Kondlerová s kolektivem, přípravné práce zajišťují pracovníci SMM Miroslav, nasvícení
Elektroservis p. Milan Matyšek. Věnec má průměr 7 metrů, je ve výšce 3,8 m na
čtyřech pilířích, nasvícení je pomocí 250 m světelného kabelu. Každou adventní
neděli se rozsvítí jedna metrová svíce. Info - Roman Volf, tel.: 604 209 647.
• 2.12. od 19.00 hod. - Gulášovka - Ochutnávka padesáti rozličných druhů guláše, soutěží se o „Řád zlaté vařečky“, módní přehlídka, slavnostní ceremoniál,
ochutnávka piva Hostan, degustace vín. K tanci a poslechu zahraje skupina
„Jerry Band“ a místní umělecké těleso Dněpr. Další info - Oto Schlesinger,
tel.: 731 177 344. V KD pořádá Sdružení přátel dobré zábavy.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• stř 22.11. v 18.00

AUTA
Animovaná rodinná komedie USA.

• so 25.11. ve 20.00
• ne 26.11. v 18.00

ŽENA VE VODĚ
Horor USA.

• stř 29.11. ve 20.00

LET ČÍSLO 93
Drama Fr., VB a USA.

• so 2.12. ve 20.00
• ne 3.12. v 18.00

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Komedie ČR

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• út 21.11. ve 20.00
• stř 22.11. ve 20.00

PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Komedie ČR

• ne 26.11. v 17.00

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaná pohádka USA

• stř 29.11. ve 20.00

LET ČÍSLO 93
Drama USA

• ne 3.12. v 17.00

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Pásmo českých animov. pohádek.
V kině bude opět nadělovat Mikuláš,
Anděl a Čert

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 25.11. v 18.00

GRBAVICA
Film Chorvat., SRN a V.B.

• ne 26.11.v 18.00

METALLICA:
SOME KIND OF MONSTER
Film USA

Změna programů vyhrazena.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 22.11. v 17.00 hod. - Pochod broučků - lampionový průvod od DDM, čekají
na vás hrátky s lampionky a ohňostroj.
• 3.12. od 15.00 do 16.30 hod. - Mikulášská merenda, tradiční mikulášský rej
pro nejmenší děti a jejich rodiče. Odpoledne plné her a soutěží s mikulášskou
nadílkou. Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma.

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
• 26.11. „Drsným krajem Vysočiny na podzim” - Odjezd vlakem z Ivančic v
7.08, odjezd z Brna v 8.17 do stanice Olešná. Pěší chůze přes Zubří, Studnice
(občerstvení) a Maršovice do Nového Města na Moravě (odtud odjezd v 16.08
nebo 18.07) asi 15 km. Pamatujme na dobrou obuv a oblečení odolné mokru a
blátu! Doporučujeme zakoupit zpáteční jízdenku z Ivančic do Nového Města na
Moravě. Lze také využít skupinovou jízdenku. Vede J. Flíček.
Zveme předškolní děti a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Kdy: v úterý 28. listopadu 2006.
Kde: v ZŠ Dolní Dubňany
Kdo jsme: Jsme málotřídní škola s 1.stupněm. Snažíme se, aby děti
měly z učení radost a aby se ve škole cítily spokojeně.
Program: 7.45 - 9.30 hod. - účast ve vyučování. Následovat bude
beseda s učitelkami a ředitelkou školy - seznámení s filosofií a
koncepcí školy, volná prohlídka školy. Paní starostka bude podávat
informace o dopravě v příštím školním roce. Těšíme se na Vás
ZŠ Dolní Dubňany zahajuje dne 23.11. ve 14.00 hodin

KROUŽEK „PŘEDŠKOLÁK“
Kroužek Předškolák bude: 23.11., 14.12.
a od nového roku jedenkrát za dva týdny.
Bližší informace na www.zs-dolnidubnany.cz
Těšíme se na Vás !

Babice u Rosic 16. prosince 2006

IV. ROČNÍK PAŘBA FESTU

Green Day revival, SPS, Darken, Relax, Fousatej hat, Stejšn, J.A.M.P.
Vstupné: 17.30 - 18.00 - 100 Kč
18.00 - 18.30 -120 Kč, 18.30 - 02.30 - 150 Kč
Z technických důvodů se Oslavanský Pařba Fest přesouvá
do Babic u Rosic. Info: www.darkenrock.unas.cz
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Vás srdečně zve na komedie N. Simona

VSTUPTE!

Můžete ji shlédnout 20. listopadu v 19.00 hodin v kinosále
v Moravském Krumlově. Účinkují: Ladislav Mrkvička, Petr Nárožný,
Jan Čenský a Libuše Švormová.Vstupné: 230 Kč, předprodej
vstupenek v informačním centru, tel.: 515 321 064
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
dne 24. listopadu od 18.00 hodin folkrockový i lyrický večer

MRAZÍČEK

vystoupí skupiny „Krahoš“ a „Cat & Dogs‘ band“,
sál MěKS, Břízová ul., Mor. Krumlov, vstupné: 40/80 Kč.
Město Pohořelice pořádá 24. listopadu od 19.30 hodin

KONCERT IVO JAHELKY

Vstupné 70 Kč, sál Radnice, předprodej vstupenek od 6.11.06 v kanceláři kulturního střediska, Brněnská 2, tel.: 602 284 324, 519 424 268.
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

10 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“
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Zaniklá ves Popice a rytíři z Dobřínska

Po středověké vesnici Popice zbyly jen střepy nalezené v ornici

Dnešní expedice nás povede
poněkud hlouběji do historie
Dobřínska u Moravského Krumlova. V katastru této starobylé
vesnice jsme objevili dosud neznámou zaniklou středověkou
osadu Popice.
První stopu jsme našli v místní tradici předávané po staletí
z generace na generaci. Dobřínští nazývají jednu část svého
katastru „V Pupicích“. Jde o
mělké údolí bezejmenného potůčku, který na severním okraji
Dobřínska ústí zleva do Dobřínského potoka. Výklad jména, že
jde o zaniklou vesnici, se časem
z místní paměti vytratil. A není
divu, vždyť podle poznatků,
které máme k dispozici, utichl
zdejší život před téměř sedmi
stoletími.
Pomístní jméno, jakkoliv zní
slibně, nemůže být pro historiky důkazem o existenci zaniklé
osady. Přijatelným argumentem
je nález příslušné vesnice ve
středověkých písemných pramenech. Ideální pak je, pokud
se podaří pozůstatky takové
osady najít také v terénu. Po-

važujeme za velké štěstí, že se
nám podařilo najít zaniklé Popice ve všech třech pramenech
– v místní tradici, v listinách
i v krajině.
Středověk zanechal našim
historikům archívy plné pergamenových listin s přivěšenými
pečetěmi významných osobností své doby. Listiny obvykle
potvrzovaly určité majetkové
vztahy. Současným badatelům
umožňují poznávat dobové
poměry. Pro nás je důležité, že
jsou tyto prameny přímo nabity
jmény vesnic, obvykle dodnes
existujících, ale nezřídka i těch
během věků zašlých.
Vydejme se nyní do archivů
hledat zmínky o našich Popicích. Bohužel Popic či Popovic
je na Moravě více a v původních pramenech nebývá přímo
specifikováno, o kterých se píše.
To je třeba usoudit z kontextu
dalších údajů na listině.
Poprvé se s naší vesnicí
setkáváme roku 1190 v zakládací listině kláštera v Louce
u Znojma. Kníže Konrád Ota
tehdy věnoval louckým pre-
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Mapa okolí zaniklé vsi Popice u Dobřínska

monstrátům mimo jiné také
kapli svatého Jana v Rokytné
s vesnicí Popovice („Capella
sancti Johannis in Rokiten cum
villa una Popovici“). Na této
listině jsou jmenovány celkem
troje různé Popice či Popovice
a zvláště identifikace těch našich u Rokytné činila celkem
pochopitelně historikům potíže.
Někteří je ztotožnili z Popovicemi u Jaroměřic nad Rokytnou,
většinou však správně usoudili,
že jde o třetí Popice na Znojemsku zaniklé v neznámé poloze.
Kaple sv. Jana v Rokytné
byla jistě původní hradní kaplí
přemyslovského hradu Rokyten. Příběh tohoto župního
hradu si necháme na některou
z příštích expedic, dnes se omezíme na základní informaci, že
toto místo bylo opevněno někdy
v první polovině 11. století. Asi
v roce 1145, nejpozději však
r. 1185 byl hrad násilím zničen
a již nikdy nebyl obnoven.
V době Konrádova obdarování
tedy již hrad neexistoval, kaple
sv. Jana však nezanikla a zřejmě
nadále sloužila jako centrum
církevní správy pro poměrně
široké okolí.
Kaple stála asi na vnějším
opevněném předhradí, kde se
dnes rozkládá vesnice Rokytná,
s největší pravděpodobností přímo na místě současného rokytenského kostela sv. Leopolda.
Musíme si uvědomit, že kostel
tehdy býval výsadou významných míst a většina věřících
měla do kostela daleko.
Zajímavý pohled do historie
přináší samotné pojmenování
Popice či Popovice. Jména na
Pop- vznikla ze všeslovanského
pop = kněz. V našich zemích
se takto nazývali kněží až do
13. století. Popice, Popovice
či Popůvky byly tedy kdysi
vesnice lidí knězových. Osady
tohoto jména jsou většinou starého založení (11.-12. století)
a ve svých počátcích náležely
majetku některého z nejstarších
kostelů, v našem případě kaple
sv. Jana v Rokytné.
Z vesnicí Popice u Dobřínska
se podruhé setkáváme na listině

z roku 1298. Písemnost potvrzuje majetkové ujednání mezi
příslušníky vladyckého rodu
píšící se po Dobřínsku a rytířským řádem templářů. Mikuláš
z Dobřínska zde mimo jiné
potvrzuje, že jeho bratři Abel
a Vicemil při vstupu k templářům darovali řádu svůj podíl
na rodovém majetku. Ve výčtu
převáděného zboží byla kromě
jiného také ves Popice (Popiz).
Mikuláš připojil také krátkou
poznámku, že již jeho otec zřejmě dočasně věnoval tuto vesnici klášteru v Oslavanech.
Zde nám stopa mizí. S jistotou tedy víme, že naše Popice
byly připojeny k rozsáhlému
panství u hradu Templštejna jen
několik let před zrušením řádu.
Můžeme předpokládat, že spolu

1310

Pečetě Mikoláše z Dobřínska z let 1298 a 1310

domněnku, že ves zanikla někdy
během první poloviny 14. století. Samotný počátek 14. století
bylo velmi neklidné období.
Pro zdejší kraj byl zvláště dramatický pustošivý vpád vojska
rakouského vévody Rudolfa
roku 1304, kdy byly mimo jiné
vypleněny Ivančice. Krutostí
prosluly hlavně uherské hordy
pohanských Kumánů, vypalující a plenící vsi a odvádějící
zajatce do otroctví.

Terénní nákres a podélný profil hradiska u Dobřínska (kresba Plaček 1988)

s ostatním majetkem templářů
přešly do vlastnictví rytířského
řádu johanitů.
Když se nám podařilo najít
Popice v archiváliích, vydali
jsme se hledat zbytky osady
v terénu. Protože podle písemných svědectví jde o osadu
velmi starou a asi dávno zaniklou, nemohli jsme předpokládat
existenci nějakých větších
zbytků obydlí. Soustředili jsme
se tedy na hledání středověké
keramiky na polích v údolí
zvaném „V Pupicích“. Po delší
době se na nás usmálo štěstí.
Na poli podél stromořadí jabloní jsme na ploše asi 200 x 30
metrů našli dostatečné množství
středověkých střepů.
V nasbíraném materiálu byl
velký podíl černé, stříbřitě lesklé, tuhové keramiky, což ukazovalo na mladohradištní stáří
osady. Sběry jsme si nechali určit archeologem Zdeňkem Čižmářem. Nejstarší střepy zařadil
do období druhé poloviny dvanáctého století, nejmladší pak
do počátku století čtrnáctého.
Můžeme tedy konstatovat úplnou shodu s písemnými prameny (1190-1298). Připomeňme
zde, že i samotné Dobřínsko
je osadou velmi starou s první
zmínkou k roku 1131. Z Dobřínska také pocházejí nálezy
slovanské keramiky z doby hradištní (poloha „Pod vepřínem“,
vykopávky z roku 1965).
Za jakých okolností a kdy
přesně Popice zanikly, se asi nikdy nedozvíme. Materiál z povrchového sběru je pro tento účel
nedostatečný. Shoda archeologických a písemných pramenů však dovoluje vyslovit

Jak jsme se již zmínili, v druhé polovině 13. století byly
Popice majetkem vladyckého
rodu, píšícího se po Dobřínsku
(„de Dobrenz“). Kromě již
jmenovaných bratří Mikuláše,
Abela a Vicemila, vystupuje
na stejné listině další bratr
Jimram a sestra neznámého
jména, provdaná za Eberharda
ze Stendorfu. Do rodiny snad
patřil také Kadolt z Dobřínska,
svědčící na této listině.

(kresba A. Sedláček)

Můžeme uvažovat o tvrzi někde
v centru současné obce, nebo
obývali nedaleké hradiště.
Na levém břehu Dobřínského
potoka, asi 200 m pod Dobřínskem, vybíhá ze svahu nepříliš
nápadná ostrožna. Prudké svahy ze tří stran vytváří polohu
vhodnou pro založení opevněného sídla. Na hradiště upomíná název přilehlé polní trati
„Na závisti“. Neklamný důkaz,
že bylo místo kdysi opevněno,
najdeme na úzké šíjí, která spojuje ostrožnu se svahem. V nejužším místě byla přístupová šíje
přepažena obranným příkopem,
jehož zbytky se zřetelně rýsují
dodnes. Opevněná plošina má
rozměry asi 10 x 20 m.
Lokalitu objevil Miroslav
Plaček, odborník na středověké hrady a tvrze. Místo popsal
a nález zveřejnil v samostatném
článku (Přehled výzkumů 1988,
str. 63). Předpokládá, že zde
mohlo být sídlo vladyckého
rodu. Vzhledem k tomu, že při
povrchovém ohledání opevněné
výšiny nezískal žádné archeologické nálezy, pokládá středověký původ opevnění pouze
za podmíněný. Druhou možností, která připadá v úvahu, je
pravěké hradiště. Maloplošná
hradiště tohoto typu byla budována lidmi jevišovické kultury
v pozdní době kamenné a také
lidem kultury horákovské v době železné.
Nám se při průzkumu lokality podařilo získat jediný střep,
který podle názoru Zdeňka
Čižmáře lze zařadit snad pouze
rámcově do pravěku. Zásadní

Pohled na hradisko od severu

Početná rodina byla zřejmě
již nejméně druhou generací
sídlící v Dobřínsku. Z jmenované listiny se dozvídáme také
o jejich otci, jeho jméno ale
neznáme. Mikuláš užíval pečetě
s figurou vlka nebo lišky. Příslušníci rodu byli příznivci templářů, což přivedlo postupně tři
z bratrů ke vstupu do řádu.
Rod nevlastnil velké majetky a můžeme předpokládat,
že v Dobřínsku sídlil. Otázka
polohy jejich sídla však dosud
nebyla spolehlivě vyřešena.

otázka, kdo a kdy se na této
neveliké výšině opevnil, zůstává hádankou, kterou může
zodpovědět jen podrobnější
archeologický průzkum včetně
výkopu sondy.
Děkujeme Mgr. Zdeňku Čižmářovi za určení archeologických nálezů a panu Bohumilu
Čechovi za poučení o pomístních jménech v Dobřínském
katastru.
Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice u M. Krumlova
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH.
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty,
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• veškeré ND na motocykly do roku
1960. Tel.: 604 876 408.
•• moped Stadion S 11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. i nekompl. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• předválečný motocykl nebo různé díly a drobnosti, dobovou moto
literaturu, fotografie a různé reklamní
cedule, sběratel. Tel.: 737 974 174.
•• poškozený motor Avia/Zetor, nabídněte. Tel.: 515 336 929.
prodám
•• Mitsubischi Colt 1,3, r.v. 96, STK
08/08, centrál DO, imobilizér v klíči,
airbag, stavitelný volant a sedadlo
řidiče, rádio, garážovaný, 78.000 Kč.
Tel.: 776 013 501.
•• Mitsubishi colt 1,6, 16V, 83kW, naj.
180 tis. km, r.v. 93, STK 5/08, centrál,
servo, rádio na MP3, zimní pneu, dobrý stav, nutno vidět. Tel.:775 350 111.
•• Mazda 121, 1,3iLX, r.v. 93, zelená
metal., nehavarovaná, servis. knížka,
39.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Peugeot 306 T, r.v. 94, tm. červený.
Tel.: 605 371 130.
•• Peugeot 309 1.9 D, r.v. 87, STK
3/07, taž. zař., rádio, zimní pneu, cena
dohodou. Tel.: 607 254 643.
•• Renault Clio 1,2, r.v. 95, el. okna,
centrál, 5 dveří, bílá barva, 38.000 Kč.
Tel.: 777 299 629.
•• Alfa Romeo 146, 1,4TS, r.v. 98,
plná výbava, naj. 97 tis. km, vínová
metal., velmi pěkný stav, 85.000 Kč.
Tel.: 608 813 809.
•• VW Golf 3, benzín, 1,8, červený,
r.v. 92, STK 05/08, servo, centrál,
alarm, zamykání zpátečky, taž. zař.,
autorádio, el. okna, pěkný a spolehlivý, 52.000 Kč. Tel.: 777 209 173.
•• Citroen Xara combi 1,9TD, r.v.
98, zelená metal., klima, airbag, ABS,
servo, centrál na DO, el. okna, taž.
zař., nehavarov., super stav, 119.000
Kč vč. přihlášení. Tel.: 608 347 742.
•• Š Popular, r.v. 38, započata renovace. Tel.: 604 422 233.
•• Š 125, r.v. 89, STK 10/08, 8.000
Kč. Tel.: 721 626 162.
•• Š 120, r.v. 88, bílá, STK 7/07, 4.000 Kč.
Tel.: 604 145 280.
•• Š Felicie, tm. modrá, r.v. 95, STK
do 2008, centrál, taž. zařízení, střešní
okno. Tel.: 723 224 165.
•• Yamaha Virago 535 ve výborném
stavu nové pneu a další doplňky. Tel.:
608 568 111.
•• Jawa 250, 559, prošlá STK, cena
dohodou. Tel.: 737 785 806.
•• Jawa 250/592 panelka ve velmi
dobrém stavu, 8.000 Kč, rychlé jednání sleva, nová STK. Tel.: 721 130 508.
•• Avia 20.1, komplet. kabina, motor,
5-ti rychl. převodovka, startér, vstřikovací čerpadlo, chladič, hlava na Š
Favorit, ceny dohodou. Tel.: 515 320
000, 728 179 905, po 18 hod.
•• zimní pneu Matador 16C na dodávku, 60% vzorek. Tel.: 608 164 551.
•• zimní pneu 195/65/15, 2 ks; 175/
70/13, 2 ks. Tel.: 604 796 467.
•• různé ND na Mazdu 323F. Tel.:
776 262 972, 608 327 047.
•• startér na traktor, 1.200 Kč. Tel.:
604 425 880.
•• zimní pneu, 4 ks zn. Polaris (Barum),
175/70 R 13, jednu zimu jeté, vzorek
95%, 2.800 Kč. Tel.:728 314 878.
•• zimní pneu protektor 4 ks 155/70/
13 vše za 600 Kč. Tel.: 604 796 467.
•• 3 ks plech. disků na Mazdu, rozměr
5,5 jj 14. Tel.: 721 846 542.
•• nápravu na vlečku, kola z Avie,
2.000 Kč. Tel.: 737 921 176.
•• železný vál 2.80 m, brány 3 ks. Tel.:
515 336 601.
•• nápravu na vlečku, kola 16, 1.200
Kč; nápravu na vlečku, kola Avie,
2.000 Kč. Tel.: 737 921 176.
daruji
•• tažné zařízení a zahrádku na Š 105,
120. Tel.: 606 893 588.

Byty - nemovitosti

koupím
•• RD 2+1 ve slušném stavu v MK
nebo Ivančicích. Tel.: 604 795 874.
•• byt 1+1 nebo 2+1 v Ivančicích.
Tel.: 605 986 364, 723 680 636.
•• byt 1+1, 2+1 v MK, Miroslavi,
nabídněte. Tel.: 723 019 369.

•• byt 2+1, 3+1 v MK, nejlépe cihlový. Tel.: 603 841 167.
•• garáž v Oslavanech na Havířské.
Tel.: 728 264 272.
prodám
•• RD 2+1 s přísluš. v D.Kounicích,
ÚT, plyn i tuhá paliva, teplá i studená voda, zahrádka 170 m2. Tel.: 732
164 234, 16-20 hod.
•• RD 3+1 v Dobřínsku s velkým dvorem a zahradou, hosp. budovy, stodola,
2x vjezd do objektu, oplocené, studená
voda, elektřina, topení na TP, část.
podsklepen, možnost přípojky plynu.
Rekonstr. nutná, špatný tech. stav.
Cena 300.000 Kč.(vh. i jako 2 stavební
místa) Tel.: 515 322 101, 602 755 265.
•• menší RD v MK k rekonstr., veškeré
sítě v domě, nová střecha, 525 tis. Kč.
Tel.: 739 179 728.
•• stav. místo s ovocným sadem v Bohuticích 2.500 m2, 150.000 Kč, krásné,
klidné místo. Tel.: 732 843 003.
•• chatu 3+1 u Dalešické přehr., cihl.
stavba, obložená dřevem, studna, garáž, koupena, WC. Tel.: 777 582 899.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
•• Prodej samostatně stojící zděné
chaty v Kubšicích. Chodba, kuchyňka, a spol. místnost s krbem,v podkroví komora a ložnice. Rozvod
elektřiny, vlastní studna, suchý záchod. Posezení s venkovním krbem,
vinný sklep. Cena 340.000 Kč. Tel:
602 755 265.
•• RK PROLUX nabízí: RD 3+1
k rekonstrukci Oslavany, dvorek,
zahrada; RD 7+1 Tavíkovice, dvůr,
garáže, dílny, i k podnikání; st.
pozemek IvančiceAlexovice, 1700
m2, sítě v dosahu. Informace na tel.:
608 654 680.
hledám pronájem
•• bytu 1+1, 2+1 v Ivančicích. Tel.:
774 547 268.
•• garáže v MK u drůbežářských
závodů. Tel.: 728 243 341.
•• 3+1 v Oslavanech. Tel.: 731 119 095.
pronajmu
•• Pronájem nebytových prostor v Moravském Krumlově, 43 m2, v blízkosti
náměstí, vhodné k podnikání. Bližší
informace na tel.: 602 782 504.
•• přenechám pronájem zahrádky
o rozloze cca 300 m2 v MK, rozvod
vody, zahradní chatka se zákl. nářadím. Zdr. důvody. Tel.: 605 368 817.

Stavba - zahrada

koupím
•• svářecí invertor, nabídněte. Tel.:
608 626 289.
•• nové nebo starší bílé plast. okno
60x60; nepoužité bílé cihly, Tel.: 732
777 155.
prodám
•• okna 130x140, dvojitá, šroubovací,
se žaluziemi, komplet, velmi zachovalá;
dveře vnitřní 70, 80L+P, skleněné i plné,
1 ks 90P palubkové venkovní; kabel závěsný 4x16 20m; komplet dveře na HUO
antonická, levně. Tel.: 607 252 531.
•• křidlice dvoufalcové Šlapanické
v dobrém stavu, po dohodě i odvoz,
4 Kč/ks. Tel.: 607 252 531.
•• nové obložkové zárubně od fy. Solo,
60 L, možno i namontovat, 1.200 Kč.
Tel.: 737 974 174.
•• el. brusku dom. výroby, 700 Kč.
Tel.:604 425 880.
•• stavební el. rozvaděč „antoníček“,
levně. Tel.: 736 682 255, po 18 hod.
•• starší francouzskou křidlici 700
ks/2.000 Kč. Tel.: 737 921 176.
•• starší pálená křidlice (jednofalc),
300 ks, 5 Kč/ks. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 h.
•• stropní versalitové desky, imitace
světlý dub, 60x60 cm, 80 m2, 70 Kč/m2.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• bílé dveře 75 cm, L, 600 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.

Vybavení domácnosti

koupím
•• oválný stůl světlé barvy (borovice),
rozkládací (není podmínkou) a 6 židlí,
možno i samostatně. Tel.: 606 405 503.
•• komb. sporák, vrch plyn, trouba
elektr. a vývod plynu na levé straně,
do 2.000 Kč. Tel.: 728 201 072.

prodám
•• světlou pokojovou stěnu, celk. d. 3,8
m, v. 2 m, libovolně sestavitelné, vh. do
dětského pokoje, 2.000 Kč, Oslavany.
Tel.: 605 412 234.
•• plynový sporák, 400 Kč, MK. Tel.:
728 276 783.
•• roh. sed. soupravu, hnědý žíhaný
mikroplyš, 500 Kč. Tel.: 777 209 173.
•• obývací stěnu, mahagon, d. 4,50 m;
2 sedací soupravy terakota, vše velmi
zachovalé, levně. Stěhování. Tel.: 546
451 974, 737 575 606.
•• 2 kamna, 1. větší oplechovaná (typ
Petra), vypadají jako kachlová, plnění
vrchem na TP; 2. sporák na nožkách
s troubou, topení z boku na TP, stará.
Cena obou dohodou. Tel.:739 279 880.
•• Petry 500, dohoda. Tel.: 723 314 936.
•• rozkládací stůl do obývacího pokoje. Tel.: 732 153 409.
•• plynový kotel Dakon 9-24 kW, jetý
jednu sezónu, 10.000 Kč, výborný
stav. Tel.: 723 429 376.
•• stolová kamna s troubou š. 60, v. 73,
h. 50, otvor pro komín pravý bok, jako
nová, 5.000 Kč. Tel.: 739 144 725.
•• dvě větší křesla z hnědého mikroplyše, levně. Tel.: 776 684 259.
•• kamna Petry, 500 Kč. Tel.: 546
423 809 po 18 hod.
•• ložnici bukové barvy, 2 šatní skříně, 2 policové skříně, manželská postel s nočními stolky, matrace, starší,
velmi dobrý stav, cena dohodou. Tel.:
775 940 941.
•• levně starší zachov. ložnici a obýv.
pokoj + kuch. linku. Tel.: 546 423 809
po 18 hod.
•• bicí stolní hodiny Wejvar; el.
vánoční svíčky, výroba ČR; 10 l
kanystr s nálevkou; peřináč s prádelním košem vyplétaný s koženkou na
povrchu; nové prošívané péřové deky
a polštáře. Tel.: 605 776 380.
•• starší ložnici, levně. Tel.: 728
130 975.
•• 3 skříně 230x100x60, 4.800 Kč,
možno 2 válendy a noční stolky zdarma. Tel.: 605 286 191.
•• mosazný 8 ramenný lustr, 50-tá léta,
1.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• schůdky k poschoďové posteli,
3 stupně, 1,1m, 400 Kč; zábrana na
schody, š. 90, v. 70 cm, 600 Kč; souprava židle + stolek, 400 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
daruji
•• za odvoz starší nábytek, pěkný,
velká skříň, knihovna a komoda. Tel.:
732 828 855.

Elektro a elektronika

prodám
•• varhany Casio, 4 oktávy se stojanem, 2.000 Kč. Tel.: 776 646 907.
•• baskyt. kombo zn. Warvick 15‘
150W zes. stavěný do Mosfet, 10.000
Kč, nutno vidět; baskytaru zn. Ibanez
SDGR/SR 5str. aktiv. made in Japan +
pevný futrál, 12.000 Kč, nutno vidět.
Tel.: 608 568 111.
•• čb TV hrající Merkur a Junost 32 cm,
přenosný, 150 Kč, barevnou TV Thomson 70 cm, stříbrná, 3 r. stará, 3.700 Kč;
barevný TV Tesla 51 cm, černá, 2.300
Kč; vysavač Eta; pračku Romo s náhradní nerez vanou. Tel.:605 776 380.
•• 2 modré bezdrát. vysílačky na 3
baterie, dosah až 5 km, 800 Kč, spěchá, Ivančice. Tel.: 737 073 185.
•• PS1 s čipem, memory karta, 2 x
joystik, kabeláž, 10 her, 1.500 Kč.
Tel.: 739 732 050.
•• autorádio zn. VDO 2304, MP3,
RDS, 4x50 W, odnímatel. panel, nové,
nepouž., 2.500 Kč. Tel.: 775 058 735.
•• autom. pračku Gorenje, boční plnění, 5kg, vana+buben nerez, provedena
vým. ložisek, 100%stav, na vzhled jako
nová, 2.500 Kč; el. sporák Mora, 1.000
Kč, stěhování. Tel.: 724 690 907.
•• mini pračku Romo, nerez; skříňový
šicí stroj s el. motorkem Lada. Tel.:
732 153 409.
•• minitrouba s mikrovlnkou, kombinovaná, horkovzdušná, zn. Siemens,
s digitálem, 57x38x46, dovoz Německo, 2.500 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• němý sluha, elektrický, 1.200 Kč.
Tel.: 515 320 000, 728 179 905, po
18 hod.

•• technologie mrazírny (cca 8-10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.

Vše pro děti

koupím
•• zachovalou trojkolku pro 2-letou
holčičku. Tel.: 737 302 091 i SMS.
•• dívčí brusle č.30 a chlapecké brusle
č.37. Tel.: 737 951 152.
prodám
•• dětské kolo na 4-6 let, pěkné, 500
Kč. Tel.: 775 341 376.
•• přebalovací pult pro dvojčata
(možno i pro 1 dítě), 100x70 cm, dvě
zásuvky a dvě prostorné skříňky, jako
nové, levně. Tel.: 737 832 026.
•• dětské sáňky, 600 Kč; golf. kočár
skládací, 250 Kč. Tel.: 605 776 308.
•• děts. sedačku zn. Chicco do 20 kg,
1000 Kč; dětské golf. hole bez stříšky,
800 Kč. Tel.: 604 654 299 po 18 hod.
•• 20 ks zánovních plyšových zvířátek
za rozumnou cenu. Tel.: 732 615 485.
•• autosedačku Chicco 0-18 kg, potah modrá kostka, 700 Kč. Tel.: 724
932 828.
•• autosedačka Hamax, 9 - 36 kg,
málo použ., rozkl., poloh., 1.200 Kč;
bobek, 100 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• trojkolka s vodící tyčí, 400 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• botičky do vody (možno i jako sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• dětský kočárek Deltim duo pro
dvojčata, trojkomb., vínovobéžový,
pratelný potah, 2 samostatné vaničky,
nafukovací kola, pláštěnka, síť proti
hmyzu, taška, flauš. fusaky a saténové peřinky. Pěkné, málo používané,
8.000 Kč. Tel.: 737 311 004.
•• zimní kombinézy po dvojčatech
vel. 68, pletené svetříky, čepičky,
rukavičky; zimní kožené boty s kožíškem vel. 21 a 23, 300 Kč/ks; oteplené
kalhoty s flauš. mikinou vel.92, 230
Kč, možno i jednotlivě, pěkné, málo
nošené. Tel.: 737 311 004.

Zvířata

prodám
•• štěně labradora bez PP, fenku 13 týdnů, smetanová, očkov., odčerv., odběr
ihned, 2.000 Kč. Tel.: 723 332 973.
•• čínský chocholatý pes, štěňata bez
PP, osrstěné fenky, 3.000 Kč, oba rodiče k vidění, odběr Vánoce, Lubnice
okr. ZN. Tel.: 774 874 038.
•• štěně čau-čau, fenka, očkov., odčerv., za dobrou cenu, zvyklá venku.
Tel.: 774 504 232, 774 247 773.
•• štěňata fenky labradora, očkov.,
odčerv., krémově bílá, bez PP, 1.000 Kč,
rychlé jednání sleva. Tel.: 723 720 415.
•• rotvajlera 18 měs., větší vzrůst, základní výcvik, černozlatý, vh. k dětem,
rodinné důvody. Tel.: 737 962 814.
•• zadám hříbě Shetland pony, hřebeček,
bude tmavší hnědák, vh. do tahu, odběr
únor, možno vidět, 6.500 Kč, Tel.: 721
747 883 SMS, volat po 20 hod.
•• štěně francouz. buldočka, fenka,
milý veselý společník vh. k dětem.
Tel.: 774 504 232, 774 247 773.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP,
barva trikolor, očkov., odčerv.; štěňata
šeltije bez PP, trikolor a zlatá, výborný společník pro děti, dobře se cvičí,
očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• chovné samce Český albín z chovu
Havany, Český strakáč černožlutý, letošní, tetovaní, očkovaní. Tel.: 546 423 061.
•• bílého trpasličího pudlíčka, milý
společník do rodiny s dětmi i do starší
domácnosti. Tel.: 602 886 958.
•• prase 120-130 kg, 35 Kč/kg živé
váhy nebo půlky 45Kč/kg čisté váhy;
husy 5-7 kg 65 Kč/kg živé váhy. Tel.:
515 336 058, 737 778 268.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 732
562 498.
daruji
•• štěňátka, odběr leden. Tel.: 723
336 827.
•• koťata bílé s rezavými skvrnami.
Tel.: 608 523 632, 774 910 316.

Služby

•• Finanční půjčky. Máte dluhy, exekuce, scházejí Vám peníze? Najdeme
řešení! Půjčky dostupné pro všechny
klienty i s minimálním příjmem.
Rychlé vyřízení. Tel.: 777 044 033.

•• Peníze na Vaše vánoční dárky se
splatností již od 900 Kč/měs. Nenahlížíme do registru. Tel.: 776 731 831.
•• Žaluzie vertikální a horizontální,
plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsně a dveří, sítě proti
hmyzu i sítě atypické, lamelové dveře a laminátové podlahy, garážová
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel.: 568 865 321, 602 719 156.
•• Nabízíme úvěry bankovní i nebankovní. Dále hledáme spolupracovníky do týmu. Tel.:775 668 456.
•• RK Prolux: Prodáváte dům nebo
byt? Nabídněte ho našim klientům
a získejte digit. fotoaparát jako
dárek. Pro prodávající veškeré
služby zdarma. Informace na tel.:
608 654 680.
•• Finanční půjčky, i pro důchodce
do 75 let, vyřízení zdarma. Mobil:
724 781 310.
•• Úvěry 10 - 40 tis. Kč bez ručitele a
poplatků předem, úvěry na nemovitosti a vyplacení exekucí bez poplatků předem. Tel.: 739 205 815.
•• Půjčíme a bez poplatku předem.
Úvěry a hypotéky pro každého.
Nevíte si rady? Volejte na telefonní
číslo: 721 164 790.

Různé
•• MED přímo od včelaře. Celoročně nabízíme výběrové včelí medy:
akátový, lipový, lesní, slunečnicový,
řepkový, pohankový a jiné. Rodinné včelařství Bronislav a Eva
Grunovi, Petrovice 46, tel.: 515 320
787, mobil: 721 169 343, e-mail:
b.gruna@seznam.cz.
koupím
•• do své sbírky hledám knihy od
Lenky Lanczové: Hvězda naděje,
Sólo pro Kristýnu, Oranžové blues,
Půlnoční sny, Kapky rosy, Čas něhy,
Andělé noci, Stopa v mém srdci,
Mokrá náruč léta. Odkoupím, nabídněte. Tel.:721 231 438 i SMS.
prodám
•• ořechy vyloupané 100 Kč/kg. Tel.:
776 219 954 po 18 hod.
•• polský pletací stroj jednořadý. MK.
Tel.: 606 550 021.
•• nový umělý vánoční stromek v. 150
cm, 350 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• dvoják-štafle, 6 příček; drtič na ovoce
elektr. (na jádroviny 280-300 kg/hod.),
březová košťata. Tel.:515 336 601.
•• vzduchovku Slávia 620, 600 Kč;
nová karma Mora 370, 3.500 Kč. Tel.:
546 451 553, 737 317 251.
•• novou zimní dámskou bundu zn.
RVC, vel. L, popř. XL, 1.200 Kč.
Tel.: 603 878 952.
•• invalidní vozík 2 měs. používaný,
6.000 Kč, dohoda možná. Tel.: 546
452 307, večer.
•• šrotovník pro malé chovatele,
3.000 Kč. Tel.: 723 302 161.
•• brašnářský šicí stroj na ruční pohon;
čerpadlo na Zetro; ventilátor na velorex;
kolo na zetku; ička 140 mm přes 6 m;
pískovcové staré schody; vaničku k roh.
sprch. koutu. Tel.: 720 444 245.
•• loupaná ořechová jádra 90 Kč/kg.
Tel.: 546 434 321.
•• kožich bizam a beran, různé čepice
a límce. Tel.: 608 421 130.
•• kulečník. stůl Pepina 80x140 cm,
5.000 Kč, Ivančice. Tel.: 777 209 173.
•• palivové dřevo, možno dovézt.
Tel.: 728 111 054.
•• karty hráčů NHL, levně. Tel.: 605
064 740.
•• zlatou ptačí klec v. 65, š. 40 cm
ovál, 500 Kč; bílou klec pro ptáky
tvar ovál v. 40, š. 30 cm, 270 Kč; pelíšek nový pro kočku, látkový, 250 Kč.
Tel.: 605 776 380.
•• dva staré fotoaparáty vh. pro sběratele, Zenit ttl, Flexaret automat, cena
dohodou. Tel.: 608 509 176.
•• kotel Brutar 50 l (na ohřev vody, na
prádlo) Tel.: 515 334 039.
•• 100 kg brambor na uskladnění za
850 Kč. Tel.: 724 932 828.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.

•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 400 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí,
600 Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské, 250 Kč. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• pánské hnědé obleky na v. 180 cm,
pas 84 nebo 92 cm, 1x modrý lněný
s proužkem, pas 91 cm, jako nové,
levně. Tel.: 737 775 669.
•• nový řepák bez motoru, 800 Kč.
Tel.: 737 921 176.
•• sudy na víno 180 l, dřevěné; přístroj na výrobu šampaňského (šumivé). Tel.: 605 782 213.
•• plenkové kalhotky pro dospělé
Moli 30 ks, medium, pas 90-120 cm,
Tena 25 ks, super, vel. S, pas 70-110
cm, cena dohodou. Tel.: 546 452 307.
•• zimní jablka větší, 10 Kč/kg, menší,
8 Kč/kg, Miroslav. Tel.: 515 333 883.
•• Snowboard zn. Bionic 25, nosnost
do 50 kg + boty na snowb. č. 37, 3.000
Kč za komplet. Tel.: 775 058 735.
•• trakače, dekorační, dětské, nosné
okované, natřené, čtyřkolový vozík
žebřiňák, žebřík (dvoják) 6 šprušlů.
Tel.: 546 423 061.

Seznámení

•• Hledám přítele od 67-72 let nad
165 cm, ne alkoholika. Žít jeden pro
druhého. Tel.: 732 817 764.
•• Žena 60 let žijící v RD stále aktivní, hledá vhodný protějšek nejlépe
domácího kutila do 65 let. Nikdy není
pozdě začít znovu. Tel.:608 523 714.
•• Partnerku nekuřačku kolem 47
let nejen na Vánoce a Silvestra hledá
nekuřák 180/49, Oslavany, Ivančice a
okolí. Tel.: 720 444 245.

Zaměstnání

•• Chcete poskytovat úvěry? Spol.
Profireal hledá zprostředkovatele
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdarma. Tel.: 603 561 579.
•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci
ženám, dívkám i babičkám. Provize
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dárků, úvodní materiály zdarma. Reaguji i na SMS. Volejte: 777 969 552.
•• Máme zájem o dom. práci se
smlouvou (plnění obálek, letáků, atd)
nabídněte. Tel.: 731 858 358.
•• Nabízíme práci v našich nových
pobočkách, informace pouze na tel.:
724 321 199.
•• Přijmu řidiče mezinár. dopravy po
zemích EU vozidlem avie+vlek. Tel.:
546 434 591 p. Kubálek (8-16 hod.)
•• Fotograf hledá dívky a ženy
k fotografování v ateliéru. Finanční
výpomoc možná, vh. pro studentky.
Tel.: 732 180 721.
•• Elektromontážní firma přijme
elektrikáře, vyhl. 50, ŘP sk. B. Tel.:
732 842 837.
•• Přijmeme kuchařku vyučenou s praxí i na částečný úvazek (ženy na MD,
částečný důchod), dobré platové podmínky. Ivančice. Tel.: 737 638 664.
•• Nabízím zajímavý přivýdělek
před vánocemi pro studenty, maminky na MD a všechny šikovné
lidi. Prodej kvalitních a levných
parfémů, okamžitá provize 100 Kč/
ks, bezplatná registrace. Podrobné
informace na tel.: 604 843 106.
•• Hledáme ženy, které baví kosmetika, líčení a rády by pracovaly
jako kosmetická poradkyně a vizážistka Mary Kay. Pro rozšiřující se
pracovní tým. Odborná kosmetická
zaškolení zdarma. Tel.: 777 620 583
nebo e-mail: lindus.m@centrum.cz

Blahopřejeme

tato rubrika je zpoplatněna, viz ceny komerční inzerce v záhlaví strany.

•• Ivančický pěvecký sbor blahopřeje své dlouholeté umělecké vedoucí
k jejím krásným kulatinám - hlavně
zdraví, ať ještě dlouho chodí mezi
nás - své žáky v oblasti estetické pěvecké výchovy.
IPS
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Radek Koblížek míří do Kanady Krumlovský kros již po sedmnácté

Mladý hokejista z Ivančic, letošní mistr republiky 3. tříd Radek
Koblížek, který obléká dres v ligové soutěži 5. tříd za mužstvo
HKK Velké Meziříčí, si vybojoval místo v českém výběru Easter
Bunnies,se kterým se zúčastní
ve dnech 22. - 28. ledna příštího
roku jednoho z největších světových hokejových turnajů mládeže

TÓURNOI INTERNATIONAL
ATOME DE LÉVIS 2007 v kanadském Québecu.
V Kanadě bude reprezentovat
nejen Českou republiku, ale i
město Ivančice. Radek začínal
s hokejem ve třech letech, nejprve hrál za rosickou přípravku,
nyní již 2. rokem za HKK Velké
Meziříčí. V devíti letech hraje

za mužstvo 5. tříd a přesto, že je
o 2 roky mladší, je v týmu velkou
oporou. Zdravou rivalitu sdílí se
svým šestnáctiletým bratrem Markem, který hraje hokej za prvoligový dorost Znojemských orlů.
Radek také působí v týmu
Czech Bucaniers (výběr Vysočiny
a Západních Čech), se kterým se
letos v prosinci zúčastní turnaje
Christmas cup v Mostě, dále
v březnu 2007 turnaje ve Švédsku
a v dubnu 2007 bude s týmem
obhajovat vítězství na mezinárodním evropském turnaji mládeže
PETICHAMPIONS ORCIERES
FRANCE ve Francii.
Sponzoři Radka Koblížka:
Město Ivančice, Igor Nešpůrek
- Metaltrans, mezinárodní a vnitrostátní doprava, SELF servis,
spol.s r.o.
Hledáme tímto další společnosti a firmy, které by chtěly
mladého nadějného hokejistu
sponzorovat. V případě zájmu
se ozvěte se na tel. 608 733 688.
Velmi děkujeme.

V sobotu 4. listopadu se v areálu Střelnice v Moravském krumlově uskutečnil již sedmnáctý
ročník běžeckého závodu Krumlovský kros. Závodů se zúčastnili
mladí atleti z Přísnotic, Oslavan,
Brna a pořádajícíAtletický klub.
Za mrazivého počasí se běhalo
na tratích od 300 do 2100 metrů
v různých věkových kategoriích.
Vítězové si odnesli ceny, které
věnovali sponzoři: Českomoravské štěrkovny a pískovny
Olbramovice, Ovoce - zelenina
Pijanovi, Cukrárna Blahetek,
Maso uzeniny Bažant, Pivovar
Hostan, Drogerie Šedrla a Město
Moravský Krumlov. Organizátoři
díky sponzorům mohou již dnes
plánovat osmnáctý ročník krosu,
který se uskuteční 21. dubna

foto: AC M. Krumlov

Atleti na soustředění v Daňkovicích na Vysočině

2007. Záměrem atletického klubu
je, aby příští ročník byl zároveň

Mistrovstvím Moravy a Slezka
v přespolním běhu.
/abé/

Konec podzimu zastihl krumlovské fotbalisty v dobré formě
15. kolo KP: FC Moravský Krumlov – FC Sparta Brno 2:1(0:1)
Branky MK: Zelníček, Hlučil
Průběh utkání ovlivnil velmi silný vítr. V první půli toho využili hosté. Vytvořili si mírnou územní převahu
a těsně před přestávkou se dostali do zaslouženého vedení. Domácí si v této fázi nedokázali vytvořit
kloudnou střeleckou příležitost. Po změně stran se role obrátily. Na brněnskou branku se valil jeden útok
za druhým a dvě povedené hlavičky Zelníčka a Hlučila znamenaly obrat ve skóre. V závěru se ještě hosté
snažili o vyrovnání, ale krumlovští si cennou výhru nad velmi dobrým soupeřem pohlídali. Kuriozitou zápasu byl výkop domácího brankáře Černého, který po odrazu skončil na břevně sparťanské branky.
16.kolo KP: FC Moravský Krumlov – FK Apos Blansko 0:0 ( 0:0 )
Druhý celek tabulky a největší adept na postup přijel s cílem naplno bodovat. Domácí naopak trápí velká
marodka a tak byli před zápasem favoritem spíše hosté. Od úvodního hvizdu však byl průběh zcela jiný.
Krumlovští hráli s velkým nasazením a vypracovali si i více brankových příležitostí. Nejvíce práce měl
brankář Blanska s dělovkou Zelníčka. Ve druhé půli se několikrát osmělili i hosté, ale brankář Černý byl
vždy na svém místě. V 80. minutě se zrodila největší šance domácích. Nahodil elegantně vysunul Závišku
a ten z 10 metrů trefil tyč. V samém závěru pak nedokázal svůj únik z pravé strany zakončit Kraus. Hrál
se velmi rychlý fotbal s množstvím osobních soubojů, který se divákům musel líbit. Ti nakonec ocenili
po zápase výkon domácích mohutným potleskem.
Před posledním podzimním kolem, které odehrají v Doubravníku, se fotbalisté FC Moravský Krumlov
posunuli v šestnáctičlenné tabulce krajského přeboru na 5. místo se ziskem 25 bodů.

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
• BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME
VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
• ZAJISTÍME VÁM
AŽ 100% FINANCOVÁNÍ

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

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

Řadová garáž Ivančice-Lekovice,
zast. plocha cca 29 m2, s montážní jámou, pracovním ponkem
a zavedenou elektřinou. Garáž
je prázdná.
Cena: 90 tis. Kč

OV 2+1 Ivančice, 7.p./7 s výtahem, celková plocha 57,8 m2,
orientace JZ. Byt je udržovaný.

Stav. pozemek na RD na pěkném
místě v klidné části obce Kratochvilka, cca 23 km od Brna,
umístěný v řad. zástavbě o vým.
576 m2, š. 9,6 m, rovina, veškeré IS.
Cena: 315 tis. Kč.

splátka od 6.201 Kč/měs.

Cena: 850 tis. Kč
splátka od 2.635 Kč/měs.

splátka od 974 Kč/měs.

Pronájem garáže
Ivančice, lokalita
Malovansko, řadová,
s dobrým přístupem,
bez el.,
celk. plocha 20 m2.
Cena: 650 Kč/měs.

Stavební pozemek na výstavbu
chaty v Ivančicích o výměře 968 m2,
š. 9,5 m, část. na rovině, část. ve
svahu, na pozemku se nachází
2 sklepy a horní zákl. deska o ZP
16 m2, IS: el., voda - možnost
studny.
Cena: 295 tis. Kč

Pěkná chata ve výborném tech.
stavu o velikosti 3+kk + veranda
v krásném prostředí Vysočiny
v obci Heřmanov, sam. st., 2 NP,
část. podskl., IS: el., voda, odpad
- septik, vytápění na TP.
Cena k jedn.: 520 tis. Kč

splátka od 1.617 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA

NOVÁ VÝSTAVBA

Prodej nových bytů v Ivančicích
o velikostech 1+kk - 3+kk s terasou, balkonem, možnost garáže
nebo garáž. stání, sklep.
Cena od 954.590 Kč vč. DPH a prov.
splátka od 2.968 Kč/měs.

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

Pronájem pěkných zrekonstr.
prostor na frekv. ulici v Ivančicích
o celk. ploše 77 m2, prodejní a
sklad. plocha 55 m2, soc. zař.,
WC, sprch. kout. Vhodné pro kadeřnictví, kosmetiku, solárium, aj.
Cena: 15.000 Kč/měs.

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

splátka od 1.705 Kč/měs.

Prodej nových CIHLOVÝCH
BYTŮ o velikostech 2+kk a 3+kk
v Oslavanech.
Cena od 1.021.380 Kč + 5% DPH
splátka od 3.310 Kč/měs.

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

