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BOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ,
ŽELEZA,
EL. A TEL. KABELŮ

Z
RCA
DLO
Z RCA DLO
Ročník V. • Číslo 22

1. prosince 2006

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

KOMPLETNÍ
LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ

VELKÝ VÝBĚR
PROVOZNÍ DOBA:
• ROSSIGNOL
• ELAN
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno
• SALOMON
KONTAKT: mobil: 731 566 786
• BLIZZARD
za skvělé ceny !!
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz
• NORDICA, ...
PROVOZ: Moraský Krumlov (bývalý Lacrum)
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.
• ATOMIC

LYŽÍ

Rešice dostaly dar od královny

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

/Rešice/ Velké pocty se dostalo
obci Rešice od britské královny
Alžběty II. v podobě daru jubilejní medaile. Tu dostala obec za
to, že před třemi roky uspořádala
oslavy místního rodáka Adolfa
Opálky spolu s padesátým výročím vlády Alžběty II. Opálka jako
člen speciálních jednotek působil
za války v Anglii a zúčastnil se
atentátu na Heydricha.
„Jsem dlouholetým přítelem
Rešic a společně se nám podařilo spolupracovat na oslavách
významného rázu. Tyto oslavy
Adolfa Opálky zde v Rešicích,
ale i všech bojovníků za svobodu,
mají obrovský význam. Už nyní
se chystá další oslava na 26. květen příštího roku. Já jsem se
před časem zmínil před mými
přáteli z britského velvyslanectví o oslavách Adolfa Opálky
a jubilea královny Alžběty II.
a oni z toho měli obrovskou radost. Proto se královna rozhodla
darovat zlatou medaili za to, že
se i v malé obci ve středu Evropy
tyto oslavy konají,“ uvedl starosta
Horních Dubňan Jiří Stanislav, člen
Československé obce legionářské.
„My jme se zaměřili na oceňování především veteránů královského letectva a to nejen
těch co padli, ale i živých. Na
začátku tohoto roku se změnily

foto: mask

zákony ČR v jejich prospěch ve
smyslu odměn a podpory, kterou
stát dlouho z neznámého důvodu
neuskutečňoval. Chceme v maximální míře podporovat všechny
tyto lidi. Je dobře, že se náhled
změnil na obou stranách. Chceme, aby vztahy mezi ČR a Velkou
Británií se dále rozvíjely ve všem,

co máme společného, proto tu
také dnes jsme,“ uvedl plukovník
Simon Newton, vojenský atašé
z britského velvyslanectví, který
přijel položit kytici k Opálkovu
památníku a předat pamětní medaili. Spolu s ním přijel i seržant
letectva Ian Howard.
Poté si v kulturním domě

prohlédli exponáty, které připomínají Adolfa Opálku a ostatní
bojovníky za svobodu. „Chápu to
jako odměnu za naši práci, kterou
jsme odvedli v rámci Rešic. Tuto
plaketu nám darovala královna
jako jediné obci v rámci České
republiky,“ doplnil starosta Rešic
Bohuslav Šumpela.
/mask/

přečetl doposud úřadující starosta
Bartoloměj Pitlach zprávu s právním náhledem z Ministerstva
vnitra na zrušené ustavující zastupitelstvo. „Z materiálu vyplývá, že sice nebyl dodržen termín
od doby vyhlášení až ke konání
zastupitelstva, ale veřejnost měla
dostatek času se s termínem
seznámit. Právně nebránilo nic
tomu, aby toto zastupitelstvo
proběhlo a došlo k volbě nového vedení radnice. Protože ale
ustavující zastupitelstvo začalo
na základě námitky, bylo hned
zrušeno. Je platné, i když nedošlo
k žádnému usnesení. Proto následující zastupitelstvo bude řádné,“
přečetl Bartoloměj Pitlach.
Po následujících úředních formalitách nezbytných ke složení
slibu zastupitelů a vytvoření potřebných komisí došlo k volbě starosty, místostarosty a rady města.
Hlasování se jednoznačně neslo

v taktovce nově vzniklé koalice
a očividném hlasovacím rozporu
uvnitř uskupení Šance pro Moravský Krumlov. „Naše koaliční
smlouva byla podepsána těmito
subjekty. ODS (Ing. Mokrý, Ing.
Šotner, 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) a ČSSD
(p. Kočí). Celkově tedy 12 zastupitelů. Jednotliví signatáři smlouvy jsou strany a sdružení hodně
rozmanité. V minulosti se v mnohých názorech lišily. Jistě nebude
snadné v této sestavě pracovat.
Všichni jsme vstoupili 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,“ uvedl
zastupitel Stanislav Trefil.
„Já to nepovažuji za žádný rozkol, tak to prostě chodí. Je podepsaná koaliční smlouva a teď už
si mohu jen přát, aby to fungovalo. Je to oprávněná volba,“ sdělila
k situaci v uskupení Šance pro M.
Krumlov Marie Valachová.
„Jsem z celé volby ještě trochu roztřesený a myslím si, že
vzájemná spolupráce a dohoda
našich stran se doberou kýženému cíli. Šlo nám o změnu
klimatu v Moravském Krumlově
a myslím si, že toho dosáhneme.
Nevyhýbáme se spolupráci se
žádnou stranou, nemluvíme proto
o koalici a opozici, ale mluvíme
o koalici a těch ostatních. Myslím
si, že naše názory se nebudou
křížit a budeme se snažit pracovat
ve prospěch našeho města,“ sdělil
bezprostředně po volbě nový starosta Jaroslav Mokrý.
/mask/

Moravský Krumlov má nového starostu

/Moravský Krumlov/ Město
již zná svého starostu, místostarostu a radu města. Rozhodlo
o tom řádné zasedání zastupitelstva města, protože ustavující zastupitelstvo bylo zrušeno. Novým
starostou se stal Jaroslav Mokrý,
místostarostou Tomáš Třetina
a radním Daniela Kudrová, Pavel
Procházka, Michal Šotner, Irena
Kočí a Bořivoj Ziegler.
Hned v úvodu zastupitelstva
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MUDr. Adam o prioritách Starostové v obcích regionu Komunálky v Krumlově
V mnoha obcích na severu Znojemského okresu a části okresu Brvolby 2006 v Moravském Krumlově měly zcela jinou atmoProgramového prohlášení no-venkov, oblast Ivančicko se změnilo vedení radnic. Oproti větším sféruKomunální
„náboj i výsledky“, než několikery volby předtím. Voliči volali po
Před několika dny zveřejnilo vedení města Ivančic na webových
stránkách dokument Programové prohlášení na volební období 2006
– 2010. Vzhledem k tomu, že jde o rozsáhlý materiál, zeptali jsme se
starosty MUDr. Vojtěcha Adama.
Co považujete za priority Programového prohlášení? „Nerad bych
hovořil o výlučných prioritách, protože Programové prohlášení je
strategický dokument na volební období a bude rozpracováno do investičních záměrů pro rozpočty na jednotlivé roky. Důležité pro rozvoj
města je víceméně všechno. Pokud bych měl přeci jenom něco velmi
zdůraznit, tak je to řešení dopravních problémů ve městě ve spolupráci
s SÚS a JmK. Především zlepšení průjezdnosti jeho středu, vybudování parkovacích míst, využití tzv. jižního obchvatu pro odklonění
nákladní dopravy ze středu a návrh řešení komplikované křižovatky
u Besedního dobu atd. Kraj bude rekonstruovat i oba mosty přes řeku
Jihlavu a půjde o poměrně komplikované záležitosti.
A co koupaliště? Ivančice potřebují především moderní letní koupaliště. K původnímu aquaparku se nyní nebudeme vracet. Necháme
zpracovat studii na letní rekreační areál a začne se pracovat na projektové dokumentaci. Věřím, že krok za krokem se k vybudování koupaliště přiblížíme.
Čeká Vás rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě. Jak se na tuto
gigantickou stavební akci připravujete? Investorem této akce je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. Všechno se bude odvíjet od toho,
kdy EU přidělí finanční zdroje z Fondu soudržnosti. Projekčně je město Ivančice připraveno. Jakmile stavební akce začne, je jisté, že to bude
vyžadovat od všech hodně trpělivosti a pochopení. Výsledkem však
bude dobudování potřebné infrastruktury města.

městům, kde ke změně došlo jen v případě Moravského Krumlova,
se na malých obcích tyto změny daly tušit již před volbami. Na Moravskokrumlovsku byli zvoleni na pozice starostů: Bohutice - Pavel
Štefka, Čermákovice - Josef Veleba, Damnice - Lenka Hodaňová,
Dobelice - Miloš Potůček, Dobřínsko - Jan Vokoun, Dolenice - Marta
Černá, Dolní Dubňany - Jana Mašová, Džbánice - Jaroslava Kulhánková, Horní Dubňany - Jiří Stanislav, Horní Kounice - Petr Karbaš,
Hostěradice - Marek Šeiner, Jamolice - Karel Pochman, Jezeřany
-Maršovice - Jan Šťastný, Jiřice u Miroslavi - Magda Hladíková, Kadov
- Marie Vodičková, Kubšice - Lenka Paráková, Lesonice - Miroslav
Hejral, Miroslavské Knínice - Petr Příkazský, Našiměřice - Karel
Smutný, Olbramovice - Lubomír Čech, Petrovice - Bohumír Vespalec,
Rešice - Bohuslav Šumpela, Rybníky - Hana Kunčáková, Skalice Antonín Buchta, Suchohrdly u Miroslavi - Barbora Arndt, Tavíkovice
- Libor Kosour, Trnové Pole - Marie Suchánková, Trstěnice - Zdeňka
Březinová, Tulešice - Jan Rozmahel, Vedrovice - Anna Gigimovová,
Vémyslice - Milan Doubek. V jižní části okresu Brno-venkov,
ve správním obvodě města Ivančice dopadly volby starosty následovně:
Biskoupky - Zdeněk Přichystal, Čučice - Peter Pollák, Dolní Kounice
- Karel Zalaba, Hlína - Miloš Dostalý, Ketkovice - Josef Obrtlík, Kupařovice - Milan Hamala, Moravské Bránice - František Badin, Neslovice
- Karel Kuča, Němčičky - Jan Jelínek, Nová Ves - Ladislav Veselý,
Nové Bránice - Jaromír Schoř, Pravlov - Zdeněk Kail, Senorady Vladimír Novák, Trboušany - Vítězslav Korber.
/jak/

Městská policie v Miroslavi

/Miroslav/ Od prosince začne v Miroslavi opět fungovat Městská policie. Po několika neúspěšných výběrových řízeních nastoupí
do služby muž a žena. Novinkou bude služební pes. „Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bylo opětovně vypsáno výběrové řízení
na obsazení míst strážníků Městské policie. Inzeráty byly zveřejněny
v tisku i rozhlase. Do uzávěrky bylo podáno 11 žádostí, z nichž jeden zájemce byl vyřazen, protože nesplňoval předepsané požadavky.
Z deseti uchazečů byla jedna žena a devět mužů, žádný z Miroslavi. Výběrové řízení bylo rozděleno do tří částí. Jednak na fyzické testy,
se kterými nám velmi ochotně pomohla Policie České republiky. Zde
bylo nutné zvládnout člunkový běh, kliky, motorickou sestavu a běh na
jeden kilometr. Poté následovaly psychologické testy, které prováděla
psycholožka v Miroslavi na radnici. K psychotestům se dva zájemci
nedostavili, takže pokračovalo osm uchazečů. A poslední byl řízený
pohovor. Ten se uskutečnil v září také v Miroslavi. Pohovory byly
vedeny v časovém limitu zhruba dvaceti minut. Na základě výsledků
všech tří částí byli vybráni nejlepší uchazeči, jeden muž a jedna žena,“
uvedl místostarosta města Miroslavi Roman Volf.
V současné době je slečna na povinném osmitýdenním kursu v Příbrami. Po jeho absolvování začne od poloviny prosince pracovat jako
strážník. Protože je odbornou cvičitelkou služebních psů, bude mít německého ovčáka k dispozici také během služby. Muž je již vyškoleným
strážníkem Městské policie. Je pouze nutné vyřídit převedení licence.
Po vyřízení všech formalit nastoupí od 1. prosince službu v Miroslavi.
„Naše Městská policie je především pořádková policie, to znamená, že se
zaměří na dodržování vyhlášek města. Jako akutní je třeba řešit problémy s pořádkem jako černé skládky, parkování automobilů mimo vyhrazená místa, dodržování dopravních předpisů, pořádek na autobusových
zastávkách. Dále je činnost směřována na pomoc při kulturně společenských akcích, prevenci a osvětové činnosti ve školách. Dalším krokem
ke zlepšení bezpečnosti je příprava vybudování kamerového systému.
V současné době je Miroslav zmapována, jsou vybrány lokality, kde
budou kamery umístěny. Celý systém bude koncipován jako stavebnicový, aby mohl být postupně rozšiřován,“ doplnil Roman Volf. /mask/

Burešová Vlasta

Sídliště 359, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz
www.sweb.cz/buresp007

POHOSTINSTVÍ ŘEZNOVICE

Nástrojáře
Seřizovače lisů
Soustružníky kovů - obsluhu CNC
Provozního technologa
Kalkulanta pro technický úsek
Inženýra kvality
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

pro malá zvířata

Žaluzie Koblížek

• diagnostika a léčba onemocnění malých zvířat
• komplexní preventivní péče o malá zvířata
• chirurgické zákroky - např. kastrace psů, koček, apd.
• vakcinace psů, koček, králíků, fretek, apod.
• odstraňování zubního kamene ultrazvukem
• poradenství pro chovatele
• předpis a prodej léčebných diet

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety • Sítě proti hmyzu
Těsnění oken a dveří

Palackého nám. 7 • Ivančice • tel.: 546 434 233
ordinace: st, pá 9.00-12.00 a po-pá 14.00-19.00

) 602 733 688

PRODEJ A SERVIS
VÝROBKŮ FIRMY

TMK travel • Moravský Krumlov

MVDr. Marek Šupica - veterinární lékař

Vedení mzdové agendy
a zpracování DPH nabízí

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

Ze života Ing. Jaroslava Mokrého

• 01.11.1945 - narozen v Novém Městě na Moravě, otec kapitán československé
plavby Labsko-oderské, matka v domácnosti. V roce 1947 narozen bratr Milan.
• 1952 - začátek školní docházky v Hamrech nad Sázavou. V témže roce otec
zatčen a odsouzen v inscenovaném procesu k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody na 12 let za velezradu a vyzvědačství • 1960 - nástup do Zemědělské
učňovské školy ve Žďáře nad Sázavou. Studium Střední zemědělské školy
komunisté i přes výborný prospěch nepovolili • 1961 - nástup do Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně jako dělník • 1963
– 1966 - studium při zaměstnání, všeobecná maturita • 1964 - návrat otce z vězení s podlomeným zdravím následkem mnohaleté práce v uranových dolech •
1966 – 1971 - prezenční denní studium Vysoké školy zemědělské v Brně • 1971
– 1972 - roční vojenská služba • 1972 - návrat do Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako vedoucí odborný referent, profesní postup,
práce dosud • 1972 - sňatek, narození dcery Dagmar • 1977 - narození dcery
Soni • 1978 - úmrtí otce (59 let, rakovina plic) • 1991 - otec plně rehabilitován
im memoriam • 1993 - rozvod, nový sňatek, přestěhování do Moravského
Krumlova, předtím 15-ti letá spolupráce s místním zemědělským družstvem
• 2001 - vstup do ODS • 2002 - úmrtí matky (79 let) • 2004 – 2006 - zastupitel
za ODS • 16. 11. 2006 - zvolen starostou města M. Krumlova za Koalici.

VETERINÁRNÍ ORDINACE

Vedení účetnictví a účetní poradenství
včetně zpracování daňového přiznání
fyzickým a právnickým osobám.

OSLAVANY

změně vedení radnice, jehož elán za posledních osm let vyprchal. To na
jedné straně vedlo k ofenzivní předvolební kampani, na druhé straně k vyhranění názorů občanů. Silné byly hlasy „radnice bez komunistů“ a „radnice bez Pitlacha“. ODS, ale i další volební strany Sdružení nezávislých
kandidátů-konečně něco pro občana a Nezávislí vycítili příležitost dostat se
z nedůstojné opozice, a proto ještě před volbami jednaly o demokratických
pravidlech sestavení vedení města. Tato průprava se ukázala být velmi
prozíravá. Naše pravidla vycházela z toho, že každý mandát má stejnou
váhu, volební strana s nejvyšším počtem mandátů obsadí starostu, druhá
místostarostu atd. Původní návrh podepsat tyto zásady již před volbami
vyústil nakonec až k psané povolební koalici, první v novodobé historii
Moravského Krumlova. Od samého začátku jsme počítali s oslovením
všech demokratických volebních stran. Netušili jsme, že problém přijde
od třetích nezávislých – Šance pro Moravský Krumlov, která s námi zpočátku nechtěla před volbami jednat a po volbách se nepřihlásila k našim demokratickým zásadám. Překvapila nás také reakce KDU-ČSL, kde jsme sice
získali podporu většiny výboru a členů, ale ani jeden mandát – všechny tři
byly ne za stranu, ale „pouze za pana Pitlacha“. ČSSD na spolupráci s námi
reagovala vstřícně. Ještě během příprav ustavujícího zasedání Zastupitelstva města se začala štěpit Šance pro Moravský Krumlov. Dnes nelze
odhadnout výsledek tohoto jednání, které však bylo z důvodu nedodržení
termínu pro svolání ukončeno bez slibu zastupitelů a bez volby orgánů města. Čas získaný odkladem volebního zasedání Zastupitelstva města umožnil
dotáhnout do konce celý koaliční projekt a řádně připravit jednání.
Na 1. řádném zasedání Zastupitelstva města Moravského Krumlova
podávala Koalice ve složení Občanská demokratická strana, Sdružení
nezávislých kandidátů – konečně něco pro občana, ČSSD, Nezávislí dva
zastupitelé za Šanci pro Moravský Krumlov, podporovaná většinou výboru
a členů KDU-ČSL vždy po jednom návrhu na každé místo, které bylo třeba
zvolit do vedení města: starosta: Ing. Jaroslav Mokrý (ODS), místostarosta:
Mgr. Tomáš Třetina (Šance pro Moravský Krumlov), radní - Irena Kočí
(ČSSD), Ing. arch. Daniela Kudrová (SNK-konečně něco pro občana),
Pavel Procházka (SNK-konečně něco pro občana), Ing. Michal Šotner
(ODS), Mgr. Bořivoj Ziegler (Nezávislí).
Zde představené vedení města se neuzavírá spolupráci se žádným
povolebním subjektem. Hned v prvním projevu byli také všichni občané
přizváni ke spolupráci prostřednictvím výborů a komisí vedení města. Naše
koalice našla řadu průnikových bodů a spoustu styčných momentů ve svých
volebních programech. To umožnilo její vznik. Teď před námi stojí celé
volební období. V některých věcech máme na co navázat, jiné si budeme
muset najít a sami osahat. O našem konkrétním volebním programu se dočtete v některém z dalších čísel Zrcadla.
Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

Miroslav Nováček
OSLAVY • ŽIVÁ HUDBA • SELATA

Penzion Andělko
a apartmány penzionu Andělko
Česká polopenze formou menu
v klimatizované jídelně

dovoz i odvoz pohoštění zajištěno

Řeznovice 146 • 664 91 IVANČICE
tel.: 608 509 176 • www.nomi.ic.cz
e-mail: autanovacek@seznam.cz

Růžová 39 - Knížecí dům
tel.: 515 321 044

Makarská riviéra
2007

NEVÍTE, KDE UKONČÍ VAŠE
FIRMA ÚSPĚŠNÝ ROK?
zkuste to u nás !!
tel.: 608 509 176
• AUTODOPRAVA
veškerých Vašich nákladů
• spedice po celé EU
• stěhování
• půjčovna
navigací

mjr. Nováka 24, Ivančice

Motorové pily • Křovinořezy
Strunové sekačky
Motorové sekačky
Broušení řetězů
Miloš Hlaváč

U hřiště 115/2 • 664 91 Ivančice - Alexovice
tel./fax: 546 437 323

18.5. - 27.5. 2007
25.5. - 3.6. 2007
1.6. - 10.6. 2007
8.6. - 17.6. 2007

4.250,-/osoba
4.550,-/osoba
4.850,-/osoba
5.050,-/osoba

a další termíny v kanceláři CA
Doprava z Brna 1.550,-

Záloha 50% do 31.1.07 -10% sleva
Záloha 50% do 28.2.07 - 5% sleva
Úhrada 100% ceny do 12.1.07 -12% sleva
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Višňové má novou čističku a kanalizaci Skládka Štěpánov uzavřena
/Višňové/ V těchto dnech se
připravuje zprovoznění nové kanalizace a čistírny odpadních vod.
„Čistírnu jsme zkolaudovali tento
týden a předcházely jí komplexní
technické zkoušky, aby byla prověřena všechna zařízení. Samotné
zkoušky dopadly dobře a byly odborníky hodnoceny kladně. Teď
po kolaudaci se budou čistit nové kanalizační řady s následným
připojením domů obyvatel, organizací i obecních staveb splaškovými vodami. Tímto se zahájí
zkušební provoz, který bude trvat
jeden rok. V této době bude důležité, aby čistírna byla odzkoušena
a naladěna tak, aby pracovala co
nejefektivněji. Tento roční zkušební provoz je od toho, aby se

všechno vyladilo, upravilo a hodnoty, které požaduje Státní fond
životního prostředí byly dodrženy,“ uvedl starosta obce Višňové
Jan Daniel.
„Vybudování nové kanalizace
vítám, protože vyvážení septiku
je finančně daleko náročnější,
složitější a musíte na to v pravidelných intervalech myslet.
Oproti tomu je stočné do kanalizace levnější a pohodlnější. Obec,
když byla rozkopaná, se dala celkem přežít, ale je to stejné jako
když děláte doma rekonstrukci.
Musí se to na čas vydržet,“
uvedla místní obyvatelka Jana
Svobodová.
Podařilo se tu vybudovat vysoké procento přípojek, i když

ze začátku byla obava, zda se
lidé budou připojovat. Obyvatele
nyní čeká přepojování ze septiků
přímo do kanalizace. Celá akce
kompletního vybudování kanalizace a čistírny přišla na zhruba 63
milionů. Z uznatelných nákladů
obec dostala z EU 75%, k tomu
přidal stát 10% a dalších 5 bylo
zapůjčeno od Státního fondu
životního prostředí. Zbytek šel
z pokladny obce.
„Celou akci cením velmi vysoko. Je pravda, že když se čistírna
a kanalizace budovala, nastaly
velké zemní práce. Byla patrná
určitá nervozita občanů, když
byla obec rozkopána. Zatím jsou
to největší zemní práce v naší historii i oproti již proběhlé plynofi-

kaci a vodovodu. Bylo poškozeno
hodně komunikací a protože už
teď nebudeme zasahovat do vozovek a chodníků, tak se vrhneme
do jejich oprav. Čekají nás už jen
takové příjemnější záležitosti,
jako jsou nové povrchy komunikací. Pomůže to i podnikatelské
sféře. Každý nový příchozí podnikatel se ptá po kanalizaci,
protože ji musí mít. Také pro rozvoj bytové infrastruktury je to
prospěšné. To především ve vztahu k požadavkům na dotace například z kraje a situace se posuzuje lépe. Jsem rád, že jsme tímto
všichni prošli a bude to pro nás
veselejší, když už budeme obec
jen zkrášlovat,“ doplnil starosta
Jan Daniel
/mask/

použito 6 nákladních vozů TATRA 815 naložených na celkovou
hmotnost jednoho auta 22 tun.
Před zatěžovací zkouškou musela
být všechna vozidla zvážena. Vozidla byla rozmístěna ve dvojicích
u pravé římsy mostu, přesně podle
vypočtených podkladů pro zatěžovací zkoušku. Rychlost vozidel

při najíždění do předepsané polohy nesměla na mostě překročit
5 km/h. Hodnoty deformací byly
měřeny před zatížením, při zatížení auty a po odlehčení mostu.
Zkoušený nový silniční most
v Oslavanech při zatěžovací
zkoušce vyhověl,“ uvedla Dagmar Brázdová z Technického
a zkušebního ústavu.
Po této úspěšné zkoušce bylo
ve středu povoleno předčasné
užívání jedné z největších staveb
zajišťovaných Správou a údržbou
silnic JM kraje v roce 2006. Podařilo se tak v předstihu 10 dnů
obnovit silniční provoz na silnici
Ivančice – Oslavany a ukončit tak
objížďku přes Padochov.
„Nový most přes řeku Oslavu
umožnil vyloučit silniční provoz
z dosavadního mostu, který svým
havarijním stavem i parametry
nevyhovoval potřebám dopravy
na této silnici mezi městy Oslavany a Ivančice. Technické řešení
včetně nízké konstrukční výšky

mostovky působí nejen esteticky,
ale současně vytváří předpoklad
pro naprosto bezkolizní průtok
stoleté vody. Nová zatížitelnost
mostu splňuje stanovenou normu
pro průjezd vozidel bez omezení hmotnosti. Stavbou nového
mostu jsou vytvořeny podmínky
pro vyšší bezpečnost silničního
provozu i chodců. Nová vozovka
má šířku 7,5 m a oboustraně jsou
umístěny dva metry široké chodníky. Dosavadní most měl šířku
dlážděné vozovky pouze 5,5 m a
chodníků jeden metr. Příznivé počasí v měsíci listopadu umožnilo
i dokončení přilehlé rekonstrukce
silnice v délce 260 metrů. Záměrem JM kraje a města Oslavany je
pokračovat s rekonstrukcí dlážděné vozovky v samotném průtahu
městem i ve směru na Ivančice.
Současné finanční zdroje Jihomoravského kraje však neumožňují
zahrnout tuto stavbu do programu
roku 2007,“ uvedl Jan Zouhar,
ředitel SÚS JMK.
/mask/

Nový most prodělal zkoušku a byl zprovozněn

foto: mask

/Oslavany/ V Oslavanech byl
po úspěšné zatěžkávací zkoušce
otevřen nový most. „Technický a
zkušební ústav stavební pobočka
Brno provedl statickou zatěžovací zkoušku novostavby mostu.
Účelem zatěžovací zkoušky je
ověření spolehlivosti konstrukce.
Jako zkušebního zatížení bylo

/Miroslav/ V Miroslavi byla nedávno uzavřena skládka v lokalitě
Štěpánov, do které mohli například zahrádkáři a stavebníci vozit ze
zahrádek a staveb tuhý odpad. I když vedení radnice není tímto krokem
nadšeno, muselo k tomuto opatření přistoupit. Nyní ale panuje obava,
aby se nerozšířily černé skládky.
„Skládka ve Štěpánově prošla mnohými vývojovými stádii. Dá se
říci, že šlo o dobrou skládku s řízeným provozem. Certifikát k provozu
skládky mělo město Miroslav vystaveno do roku 2009 a poté se počítalo s dalším využitím, aby mohla být skládka provozována dál. Bohužel, během tohoto roku díky změnám legislativy jsme byli nuceni tuto
skládku uzavřít. O tomto problému jednala rada města i zastupitelstvo
a byly přijaty určité směry, kterými se budeme dál ubírat. Vypracovává
se projekt na další provoz skládky, aby mohla být dále využívána se
stejným sortimentem, to znamená inertní suť a hlína. Na tento provoz
není žádná podpora z unie ani národních programů. Projekt jsme přehodnotili s tím, že stát podporuje jen rekultivace skládek. Také jsme
se byli podívat na vzorovém zařízení tohoto druhu v obci Prušánky na
okrese Hodonín. V současné době projektant zpracovává podklady,
abychom do konce roku mohli vše předat na krajský úřad, kde se budeme ucházet o dotaci a pokoušet se získat také dotace z Evropské unie
na rekultivaci skládky,“ uvedl místostarosta Roman Volf.
Podle jeho slov bude nový model skládkování takový, že se vytvoří
zpevněná plocha a vysvahují boční stěny. Dešťová voda bude svedena
do jímky. Vytvoří se rampa na kontejnery, do kterých se bude ukládat
odpad ze zahrádek, který se nedá kompostovat, také spadané listí
a posečená tráva. Do dalšího kontejneru by se měly dávat předměty,
které se náhodou dostaly do stavební suti. Stavební suť se tu bude shromažďovat a po nasbírání určitého množství, což je zhruba tisíc tun,
bude objednána drtící souprava, která suť rozemele. Ta bude následně
používána na zpevňování cest nebo při investiční výstavbě a podobně.
Bude to klást nároky na provozování skládky, aby se tam nenacházelo,
co tam nepatří, to si bude majitel muset odvést zpět. Do doby, než bude
toto nové sběrné místo v provozu, bude vyčleněn ve městě kontejner
na stavební suť. To se ale jedná jen o opravdu malé množství z drobných oprav. V žádném případě nebude možné, aby těchto kontejnerů
využívaly firmy a podnikatelské subjekty. Tyto kontejnery se budou
vyvážet na řízenou skládku do Žabčic.
„Otázka černých skládek je na místě a bude kladen důraz na osvětu
a přesvědčování, i když realita může být jiná. I když rozmístíme kontejnery, může se najít skupina, která nebude ochotna odpady vozit do
kontejnerů. Můj osobní názor je ten, že pokud by fungovala skládka
v takovém režimu, jak fungovala, byla pro životní prostředí a přírodu
daleko šetrnější. Bylo to lepší, než aby někteří lidé po různých zákoutích
házeli odpady. To je pro město daleko horší, likvidovat černé skládky,
na které se mohou dostat nekontrolovatelné odpady. Byl by to větší problém, než kdyby fungovala skládka,“ zauvažoval Roman Volf. /mask/

Pokud Vás naše nabídka zaujala, TĚŠÍ SE NA VÁS AUTOPROFITEAM ČERNÝ

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ
OKNA
pro 21. století

záruka 10 let

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

5-ti komorový profil finstral, blok šíře 105 mm

Mezírka 1, BRNO

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

Sokolská 39, ZNOJMO

tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699
www.plastovaoknafinstral.cz
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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
r.v. 2001, cena 299.000 Kč
tach.: 163 tis. km

Audi A6 2,5 TDI
r.v. 2000, cena 259.000 Kč
tach.: 270 tis. km

Audi A6 avant 2,5 TDI
r.v. 2001, cena 349.000 Kč
tach.: 96 tis. km

Audi A6 avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 239.000 Kč
tach.: 166 tis. km

Audi A6 avant TDI
r.v. 2000, cena 255.000 Kč
tach.: 175 tis. km

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

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

Daewoo Matiz
r.v. 1998, cena 84.000 Kč
tach.:65 tis. km

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

Fiat Palio 1,3 combi
r.v. 1998, cena 94.000 Kč
tach.: 115 tis. km

Ford Focus 2,0i
r.v. 1999, cena 149.000 Kč
tach.: 79 tis. km

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

Jaguar XJ6 3,2i
r.v. 1995, cena 329.000 Kč
tach.: 98 tis. km

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

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

Opel Astra 1,7 DTI clima
r.v. 2001, cena 149.000 Kč
tach.: 149 tis. km

Opel Astra 1,7 TD clima
r.v. 2000, cena 149.000 Kč
tach.: 179 tis. km

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

Opel Kadett 1,6i
r.v. 1989, cena 15.000 Kč
tach.: 172 tis. km

Peugeot 306 1,6i
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 140 tis. km

Renault Twingo 1,2
r.v. 1998, cena 69.000 Kč
tach.: 125 tis. km

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

Škoda Felicia 1,3 GLX
r.v. 1995, cena 55.000 Kč
tach.: 105 tis. km

Škoda Felicia 1,3 GLXi
r.v. 1995, cena 37.000 Kč
tach.: 120 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXi
r.v. 2001, cena 94.000 Kč
tach.: 118 tis. km

Škoda Forman 135 LX
r.v. 1993, cena 33.000 Kč
tach.: 198 tis. km

Škoda Forman 135 LXi
r.v. 1994, cena 48.000 Kč
tach.: 101 tis. km

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

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

Š Octavia combi 1,6i SLX
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
tach.: 142 tis. km

Škoda Roomster 1,9 TDI style
r.v. 2006, cena 479.000 Kč
tach.: 1 tis. km, předvád. vůz

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

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

VW Golf 1,9 D
r.v. 1994, cena 69.000 Kč
tach.: 200 tis. km

VW Golf 1,9 GTD
r.v. 1994, cena 59.000 Kč
tach.: 120 tis. km

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

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 349.000 Kč
tach.: 116 tis. km

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

VW Passat variant 1,9 D
r.v. 1993, cena 49.000 Kč
tach.: 174 tis. km

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

VW Passat variant 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 309.000 Kč
tach.: 160 tis. km

VW Polo 1,0i
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
tach.: 85 tis. km

Volvo 440 1,8i
r.v. 1989, cena 29.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Land Rover Freelander 1,8i
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
tach.: 79 tis. km

Nissan Terrano 3,0i LPG
r.v. 1990, cena 98.000 Kč
tach.: 236 tis. km

Ford Courier 1,7D
r.v. 1998, cena 59.000 Kč
STK 11/2008

Ford Tranzit 100 2,5 TD
r.v. 1998, cena 129.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Toyota Hi-ace 2,5 TD
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
tach.: 305 tis. km

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

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

Man TG 460 A AS-tronic
cena 1.499.000 Kč
tach.: 477 tis. km

Thump Enduro 125 ccm
r.v. 2006, cena 35.000 Kč
tach.: 1 tis. km

Loď Milenium 485 75 PS
r.v. 2001, cena 289.000 Kč
motor po GO
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Zeptali jsme se: pana Václava Kondlera, velitele SDH Miroslav

Václav Kondler

Řekněte nám něco o sobě. Čemu
se v poslední době věnujete?
Jsem velitel dobrovolných hasičů v Miroslavi, ale hlavně zásahové jednotky. S tím souvisí i řízení
výjezdové jednotky, která je samozřejmostí. Také se v rámci SDH
věnuji mládeži a požárnímu sportu,
trénuji tým žen. Členem hasičů
jsem od roku 1972, ale hasič jsem
duší již od dětství. Jsem miroslavským rodákem.
To je záslužné a hlavně namáhavé věnovat se ve volném čase
Sboru dobrovolných hasičů. Jak
jste se k tomu dostal?
Jak už jsem řekl, je to od mládí,
hasičinu máme v rodině, takže ten
vztah se nemusel nějak zvlášť formovat. Ze začátku to byl hlavně
požární sport, který nás k tomu
dovedl, měli jsme dobré výkony
a tak jsem u hasičů zůstal. Vedl jsem
jednotku, vyhrávali jsme a všechny
to bavilo. Je takové zvláštní, pomáhat lidem, člověk tomu musí opravdu propadnout, to nepřijde samo od
sebe, ale musí to na Vás spadnout
jako vrata. Pak už se tomu věnujete
naplno a člověk se od toho těžko
dostává a nemůže odejít. Jistě,
stane se, že Vás někdo naštve, ale
ti slušní přijdou poděkovat, když
jim pomůžete. Děláme všechno, i

kulturu a to velkou. Hasiči vždy
byli nositeli kultury na venkově a
Miroslav v tomto není výjimkou.
Co Vám přináší Vaše druhá
profese do osobního života?
Je pravdou, že při této práci člověk určité zkušenosti získá, ať už to
jsou požáry nebo nehody, kdy dojde
k usmrcení. Neřekl bych, že mě to
do běžného života příliš dá, jsem
spíš zatrpklý a více si vážím lidí
a lidského života. Prošel jsem
požáry nebo autonehodami a obdivuji některé lidi, co dokážou udělat
s ohněm a jak s ním zachází. Někdy
je to opravdu zarážející. Ať už
jedete kamkoliv, vždy se snažíte
pomoci a nepřemýšlíte nad tím, že
by se také mohlo něco stát Vám.
Jdu a dělám a až potom přemýšlím.
Představte si člověka, ze kterého
stříká krev v autě, pomůžete mu,
zavážete ho, nachystáte pro záchranku, když dojedeme dřív. Ale
až druhý den přemýšlím, jak jsem
to vlastně dělal a jestli jsem tomu
člověku nemohl ublížit.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce tíží
tuto oblast?
V současné době mě nejvíc tíží
zastaralá technika a spolupráce například z krajem. Když jsme třeba
byli na povodních, tak tam bylo
hodně slibů, co všechno dostaneme
za techniku, aby mohli dobrovolní
hasiči dobře fungovat. Do dnešního dne techniky máme méně na
nedostatečné úrovni a to mě štve
nejvíce. Dobrovolní hasiči by si zasloužili trochu lepší techniku a měli
by vyjíždět stejně tak jako profesionálové. Krajský úřad by se měl o
tuto problematiku více zajímat. My
v Miroslavi ještě něco dostaneme,
ale mohlo by se myslet na ty menší
obce, aby se daly záchranné akce
lépe zabezpečovat. Také například
integrovaný systém, tak jak je nastaven, je pro dobrovolné hasiče ne-

dokonalý. Telefonní linka 112 bude
hromadně lidem dělat problémy.
Povězte nám, co obnáší ta
zásahová oblast práce v SDH?
Pokud se to týká například
fyzické zdatnosti, tak minimálně
jednou týdně ti kluci musí
něco dělat. My to řešíme tím,
že cvičíme na požární sport,
chodíme do posiloven, protože ta
fyzička tu musí být. Například na
protiplynovém cvičení, které je
dvakrát ročně, musíme prokázat,
že jsme dostatečně fyzicky zdatní.
Musíme se také starat o techniku,
máme stanoveny služby, hasiči
jsou rozděleni do skupin a každé
družstvo zodpovídá za svou část
techniky, aby fungovala. Například,
aby auto bylo napojeno na vzduch,
aby byl okamžitý tlak na výjezd.
Kluci to samozřejmě dělají zodpovědně a dobře. Když dojde
k výjezdu, tak ten je vyhlašován
integrovaným záchranným systémem. Je vyhlášen poplach,
houká siréna a vyjíždí vozidlo
Tatra. Nejčastěji hasíme pole, lesy,
černé skládky. Nejhorší jsou černé
skládky, kde hoří igelity a všechno
možné a o to je to horší, protože se
zasahuje s dýchacími přístroji, ať
chceme, nebo nechceme, protože
látky typu PAM při hoření vytváří
kyanovodík a ten je smrtelný. Tak
si dokážete představit co to přináší.
S případy se setkáváme různými,
před lety jsem zachraňoval hořícího
staršího muže a to mě utkvělo
v paměti, věděl jsem, že ho ještě
hořícího musím dostat ven, na to
jen tak nezapomenu. Nejhorší jsou
zásahy, kde figurují děti. Na to se
také těžko zapomíná. Jezdíme i
k haváriím, kde jsou těžká zranění.
K těmto zásahům jezdíme méně než
profesionálové. Nejčastější jsou jak
jsem řekl pole, lesy, stohy, domy.
Pracujete i s mládeží?
S mládeží samozřejmě pracuji.
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Vychoval jsem tým mužů, kteří
běhají požární sport, trénuji tým
žen a samozřejmě malé děti, které
běhají okresní soutěž. Je pravda,
že mládeže nám ubývá a přál bych
si, aby se to v této oblasti zlepšilo.
S mládeží je to složitější, protože
nám vyrostla do dorostu, tak jsme
museli letos dělat nábor, aby nám
vyrostla nová generace požárníků.
Dobře nám fungují ženy, také
kluci dobře běhají krajskou soutěž,
dostali jsme se i do republikového
kola. Máme jedna z nejlepších
družstev v kraji, která se úspěšně
umisťují.
Jaké jsou Vaše dosavadní
výsledky v soutěžích?
U hasičů to je tak, že musí začínat
každý rok od začátku okrskovou
soutěží přes okresní do krajské až
po republiku a v každém kole se
musí postoupit do vyšší soutěže. U
hasičů to není jako třeba ve fotbale,
stačí jednou vypadnout a se soutěží
je pro ten rok konec.
Jako hasiči se určitě věnujete i
společenskému životu v obci. Co
organizujete?
Co se týká kulturních akcí,
tak jsme vždy začínali plesem,
spoluorganizujeme jarmark, to je
pro nás důležitá akce, která funguje
již sedmnáct let. Organizujeme
Svatomartinské ochutnávání vín
s husou a degustací mladých vín.
Samozřejmostí jsou pro nás tradiční
Miroslavské hody, které v poslední
době spoluorganizujeme. Těch se
účastní hodně mladých hasičů.
Co se týká těch menších akcí, tak
pomáháme spíše po té technické
stránce usadit například vánoční
strom, nachystáme, pořežeme.
Samozřejmě také organizujeme
turnaj v požárním sportu, který se
koná v termínu jarmarku. Jedná se
o Pohár rady města. V poslední
době se této pohárové soutěže
účastní kolem pětadvaceti družstev.

Například naše družstvo hochů
tento pohár vyhrálo jen jednou,
ale oproti tomu dívkám se to zatím
povedlo pokaždé.
Jsou i jiné spolky nebo organizace, kde působíte?
Musím zodpovědně říci, že
v současnosti se nevěnuji jiným
aktivitám. Nejsem rybář, fotbalista
ani myslivec. Spíše pokud o to
tyto organizace požádají, tak jim
pomáháme. Toho času na nic jiného
opravdu moc nezbývá.
Jaké jsou Vaše plány do
budoucna?
Co se týká plánů do budoucna,
tak bych chtěl hasiče dovést do
kulatého výročí 130 let od založení
SDH Miroslav a k tomuto významnému mezníku bych rád zorganizoval důstojnou oslavu. V okresním i
krajském měřítku bych rád dotáhnul soutěže co nejvýše. Rád bych ve
spolupráci s krajským vedení SDH
zařídil vybudování hřiště pro požární sport s tartanovým povrchem,
takže bych byl rád, kdyby se tato
aktivita podařila. Mrzí mě, že hasiči
v celé republice by mohli mít lepší
technické vybavení, aby byli na té
úrovni jako profesionálové. Dobrovolní hasiči jsou stále braní jako
druhořadější, přitom jsou mezi nimi
zapálenější lidi a v požárním sportu
dosahujeme stejných výsledků jako
profesionálové. Takže bych byl rád,
kdyby se i vedoucí činitelé na toto
zaměřili, aby ta úroveň byla stejná.
Také by se podle mě dal zlepšit přístup k mládeži, dát jí větší prostor
pro realizaci. To je věc, která se
mi nelíbí, protože pokud není dána
mladým možnost, tak se na všechno
vykašlou a odejdou. A ne aby jsme
byli u hasičů samí padesátníci. Přitom mladí mají tu sílu jít dopředu
a dostat hasičinu někam výš. To
bych chtěl zlepšit.
Povězte nám něco o historii
SDH v Miroslavi?

Nika Standard
Ramka

Pokud se jedná o historii, tak
sbor byl založen roku 1880 a samozřejmě, tak jako všude, se začalo
s ručními stříkačkami a následovala
koňka. Z té modernější techniky
to byl například Fiat a to už bylo
dostatečně na úrovni. Měli jsme
benzínovou „Erenu“ a následovala cisternová se stříkačkou.
V padesátých letech jsme dostali
dopravní „Erenu“. Měli jsme i
CAS a dopravní Avie a stříkačky
PS 12. Jako poslední nejmodernější
vozidlo byla Tatra 815, se kterou do
dnešního dne vyjíždíme. Ale i ta je
už 16 let stará. Dopravní Avii máme
24 let. Je nutné si představit, jak ta
technika jde rychle dopředu a má
svou životnost. Pokud se jedná o
výročí, které nás čeká, tak bych byl
rád, kdyby se na to všichni hasiči
připravili. Chtěl bych také všem
hasičům poděkovat a to jak současným, tak i těm, kteří už skončili.
Dík patří i za malou, ale záslužnou
práci, kterou všichni pro hasiče
udělali. Je to taková mozaika, ze
které se skládá celý sbor. Nakonec
i poháry, které tu máme, dokládají,
že je to práce dobrá. Každý přidal
svou ruku k dílu a dnes se nacházíme na celkem dobré úrovni. Jsme
jeden z nejlepších sborů na okrese.
Hodně nám také pomáhá město
Miroslav.
To asi moc volna nemáte. jak
trávíte volný čas, co Vaše záliby?
Jak už jsem předeslal, volného
času není tolik. Po práci trénuji děti
nebo se věnuji jiným aktivitám pro
hasiče a nakonec zjistíte, že je osm
hodin večer a už není čas na něco
jiného. Samozřejmě bych chtěl poděkovat i rodině, která mi pomáhá
a podporuje mně. Na hasičárně mě
pomáhají všichni rodinní příslušníci. Bez této pomoci by se to nedalo
jinak dělat, opravdu jim patří dík.
Děkuji Vám za rozhovor.
Martin Sklenář

Okružní 394
(areál OSP)
Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718
email:
kuchynskestudio@tiscali.cz
provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00 hodin

260 cm

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox
pracovní desky
kuchyňské spotřebiče
rohové lavice
stoly, židle
chromové doplňky
nerez drátěný program
prodej na splátky

ZDARMA

montáž u zákazníka

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV
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AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko
Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko
Francie • Rakousko
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

ELEKTRO PRODEJNA ŠEDRLA
Nabízí:

veškerý elektroinstalační materiál,
ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, sušičky
a jiné el. spotřebiče pro domácnost
profesní materiál

!!! VŠE PRO VELKO I MALOODBĚRATELE !!!

TISKÁRENSKÁ 433, MORAVSKÝ KRUMLOV
Provozní doba: po-pá 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.
SOBOTNÍ PRODEJ 8.00-11.00 hod.
tel.: 515 321 057, fax: 515 321 055, mobil: 602 520 793
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz, www: http//web.quick.cz/sedrla.elektro

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
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výrobce transportního betonu

www.stappa.cz
tel.: 543 217 372
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Vánoční strom a adventní Obrazy z puzzle z Miroslavi v knize rekordů
Sobotní dopoledne
„Pěstováním kaktusů se zabýfoto: mask
věnec již stojí v Miroslavi 18./Miroslav/
listopadu v miroslavském vám od roku 1966, kdy jsme
/Miroslav/ V pondělí se již po osmé tradičně rozsvítil na náměstí
v Miroslavi vánoční strom a adventní věnec, na jehož vrcholu se postupně každou neděli rozsvěcují čtyři metrové elektrické svíce. „Tradici vánočních stromů jsme začali v roce 1999 a v roce 2000 k němu
přibyl ještě adventní věnec. První rok byl tento před kulturním domem
a od roku 2001 zdobí každoročně náměstí. Tento rekordní věnec je
zapsán v knize českých rekordů. Věnec vyráběli chlapci z Výchovného
ústavu v Troskotovicích pod vedením Heleny Kondlerové, která ho
dělá každý rok. Přípravné práce zajišťovali pracovníci správy majetku
a nasvícení Milan Matyšek. Letošní strom věnovali manželé Tikovští
z Dolenic. Slavnostní rozsvícení bylo v podvečer a provedl ho starosta
Augustin Forman a katolický farář Pavel Merta. K akci také náležel
kulturní program dětí z mateřské školky Husova a Sluníčko, děti
ze základní školy a chrámový sbor pod vedením Miluše Jandové. Děti za
své nádherné vystoupení dostaly sladkosti,“ uvedl místostarosta Roman
Volf. Věnec má průměr sedm metrů a stojí na čtyřmetrových nohách.
Na jeho realizaci padla vlečka slámy a spousta borového chvojí. /mask/

kulturním domě ožilo nevšední
akcí nazvanou Miroslavské raritky, která si dávala za cíl poukázat
na zajímavé předměty a sbírky
z regionu Miroslavska.
Vyvrcholením bylo zaznamenání hned dvou republikových
rekordů agenturou Dobrý den
z Pelhřimova. „Naše akce se
zaměřila na zajímavé osobnosti
Miroslavi a okolí, které mají nevšední zájmy, vlastní neobvyklé
předměty či sbírky, nebo vynikají
v určitém oboru. 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,“ sdělila jedna z organizátorek Eliška Počarovská
z občanského sdružení MIROSA.
Každý, kdo přišel na tuto akci,
viděl opravdu hodně zajímavého,
jako například sbírku puzzlí,
kolekci českých a moravských
krojů šitých na panenky, učebnice
vydané místní paní učitelkou, kovářské výrobky, sbírku zipových
koncovek, řezbářskou dílnu nebo
paličkování, ale také hudební nástroje a pohlednice.

začali společně s manželem s 30
kaktusy. Dnes mi pomáhá syn
Ctibor a máme 8 tisíc kaktusů například z Chile, Mexika a Argentiny. Tato záliba je sice krásná, ale
také finančně a časově náročná,“
uvedla o sobě jedna z vystavujících Marie Stejskalová.
„Přijel jsem do Miroslavi už po
několikáté a dnes je to z důvodu
zaregistrování dvou českých
rekordů a to ve skládání puzzlí.
Naše kniha rekordů má miroslavských „nej“ několik, ale dnes
jsme tu proto, že paní Počarovská
skutečně poskládala 29 velkoformátových obrazů, které jsou
složeny z celkem 120 499 dílků
puzzle, což je tedy hodnota nového českého rekordu. Druhým
rekordem je největší obraz z této
kolekce, který má 18 tisíc dílků a
je to největší obraz, kdy kdo u nás
složil. A protože toho není podle
paní Počarovské dost, tak se
bude skládat obraz Noc nad New
Yorkem, který má 12 tisíc dílků
a bude se skládat na čas. Dosavadní rekordmanka jej poskládala za 510 hodin a toto je meta,
kterou bude chtít paní Počarovká

překonat,“ uvedl Miroslav Marek
z agentury Dobrý Den. Anna Počarovská je držitelkou již jednoho
rekordu a to sbírky zipových
koncovek a má v současnosti
1448 kusů. „Skládat jsem začala po revoluci, kdy se na trhu
objevili první puzzle. Skládám
po večerech, protože v televizi
nic moc není. Protože se mi líbí
staří mistři, vybírala jsem si tato
témata, protože například tři koťátka vedle sebe mi nic neříkají.
Z těch obrazů na vás dýchá i ta
tehdejší doba. Vždy, když doma
v obýváku začínám, si obraz

rozdělím do menších částí a
postupně skládám. Obrázek s pětisty kusy složím za 1,5 hodiny,
ale samozřejmě záleží na náročnosti. Tmavé barvy v plochách se
skládají špatně a nejhůř se skládá
například námět rozkvetlé louky,
kde je naopak hodně barev. Můj
dosavadní největší obraz „Oltáře
svaté Kolomby“ s rozměry 3,2 x
1,6 metrů má 18 tisíc dílů. Skládala jsem ho půl roku. Láká mě
také obraz znázorňující strop Sixtinské kaple, který má 12 tisíc
kusů,“ sdělila miroslavská rekordmanka Anna Počarovká. /mask/

roku dodavatelská firma Miloš
Ryšavý pilně pracovala.
Terénní úpravy, zadláždění
a zahradnické úpravy finančně
zajistilo Město Ivančice. Díky
tomu všemu se nepříliš vlídný
průjezd a dvůr, navazující na
hlavní náměstí, příjemně proměnil. Zvýšenou část nádvoří lze teď
v teplejších obdobích roku využít
i jako koncertní podium.
Ve střešní nástavbě získal svůj
ateliér výtvarný obor. Po mno-

haleté přetržce byl v naší ZUŠ
úspěšně obnoven taneční obor,
proto byl koncertní sál upraven i
pro tento typ výuky. Hudebnímu
oboru slouží teď osm učeben. Třída hudební nauky bude ještě letos
multimediálně vybavena.
JM kraj investoval do ivančické ZUŠ od roku 2004 více než
12,5 milionu korun. Pokud mohu
srovnávat, je taková podpora
uměleckého školství mimořádná,
a to nejen v měřítku kraje. Máme
radost, že děti a mládež Ivančicka
mohou teď pěstovat své umělecké zájmy ve výrazně lepších
podmínkách, než dřív.
Zájem veřejnosti o vzdělávání
dětí v naší škole roste: ve školním
roce 2002/3 měla škola 305, nyní
má 391 žáků. Jejich maximální
počet ale přísně limituje ministerstvo školství i zřizovatel. Protože
už teď jsme na povoleném maximu, budeme rádi usilovat o jeho
navýšení. I kdyby jen proto, že
soustavné umělecké vzdělávání
malých a mladých je nejlepší
a prokázanou(!) protidrogovou
prevencí…
Dagmar Fialová, ředitelka školy

Budova Základní umělecké školy A. Muchy změnila tvář
foto: mask

Štrůdliáda 2006

/Suchohrdly u Miroslavi/ Občané Suchohrdel u Miroslavi založili
novou tradici. V krásně vyzdobené Sokolovně se sešla spousta lidí. Ten,
kdo očekával jen pár maminek a babiček, co se chtějí pochlubit svým
kuchařským uměním, se zmýlil. Jak se později organizátorky celé akce
přiznaly, ani ony neočekávaly takovou účast. „Nevím, v čí hlavě se
zrodil nápad uspořádat Štrůdliádu, ale v této chvíli to však není důležité. Na celou věc mne upozornil až telefonát mého kamaráda, který se
mne ptal, zda nevím, co to ty ženské zase vymyslely? Já už celý týden
nejím nic jiného než štrůdly! Jeho žena totiž pilně trénovala. Pravda,
volal mi v době, kdy jsem ještě netušil, že budu sedět v pětičlenné
degustační komisi a všechny štrůdly ochutnávat, hodnotit a bodovat.
Šokem byl pro mne i počet 41 štrůdlů. A to byl jeden lepší než druhý.
Čas degustace vyplňovala svou hrou a zpěvem harmonikářka a soutěž dětí o nejhezčí vyřezávanou dýni. Děti vyhrály všechny a každé obdrželo krásnou keramickou medaili,“ uvedl porotce Ctibor Jablonecký.
Vše bylo profesionálně připraveno a běželo jak na drátkách. Akcí
provázela Šárka Chaloupková, která se ujala moderování. O občerstvení a zábavu se podělily Iva Mičková, Veronika Kročilová, Renata
Drozdová a Jana Rolinková, které se staraly také o hladký průběh
„Štrůdliády“. Největší zásluha ale patří všem dívkám, ženám, manželkám, maminkám a babičkám, které nelenily a daly do soutěže svůj
pečený zázrak jménem štrůdl. „Protože jsem přece jenom chlap, nechci
zapomenout poděkovat i taťkům, kteří pomohli s obsluhou ve výčepu
či se ujali grilování klobás a masa. Chci poděkovat zkrátka všem, kteří
se, byť jen nepatrnou měrou, podíleli na sponzorování, přípravě a realizaci celého projektu. Bylo to hezké, příjemné a hlavně aktivně strávené
sobotní odpoledne a podvečer,“ doplnil Ctibor Jablonecký.
/mask/

Málokdo z lidí, kteří projdou
hlavním ivančickým náměstím,
si povšimne, že budova školy
v dvorním traktu vedle knihkupectví doznala velkých změn. Svítí
novou fasádou, střešní nástavba
na původně rovné střeše teď přirozeněji navazuje na renesanční
část domu, jehož průčelí je součástí náměstí. Nové zadláždění
průjezdu již ocenili i ti, jejichž
cesta nevede do naší školy.
Dotace Jihomoravského kraje
- vlastníka budovy a zřizovatele
školy - umožnila v létě 2004 provedení úplné vnitřní rekonstrukce
stávající budovy. Nebylo dlouho
jisté, zda se bude ve stavebních
úpravách pokračovat. Neúprosný
čas byl jen jednou z překážek,
těch pochopitelnějších: situaci
komplikovala i nevůle a nesoudnost vlastníka sousedního
objektu. Průtahy hrozily, že nebude možné již přidělené finanční
prostředky v určeném čase plně
využít.
Druhá etapa rekonstrukce
se nakonec naplno rozběhla až
v dubnu tohoto roku. Vyučovalo
se a stavělo zároveň, tóny hu-

foto: ZUŠ

debních nástrojů často sváděly
nerovný boj se zvuky nástrojů
v rukou řemeslníků...
Bylo zapotřebí vybudovat
novou přípojku plynu, upravit
další sítě, přistavět zádveří. Na
původně rovné střeše vyrostla
nástavba, došlo i na úpravu suterénu, akustické úpravy sálu,
výměnu vnějšího požárního schodiště, zateplení budovy a fasádu.
Během letních prázdnin a ještě
v prvním měsíci nového školního

Křížovka pro vás - Významní rodáci našeho regionu
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VRATISLAV BĚLÍK se narodil 20. července 1900
v Rouchovanech. V roce 1911 začal studovat na I. české
státní reálce v Brně. Po maturitě v roce 1918 nastoupil
učitelské místo na měšťanské škole v Moravském
Krumlově. V roce 1927 složil v Brně odbornou zkoušku
z matematiky, deskriptivy, kreslení a krasopisu. Při okupaci
přešel na měšťanskou školu v Mohelně a v roce 1945
do Vladislavě u Třebíče, odkud se v roce 1964 jako
důchodce s manželkou odstěhoval do Mikulova. (1. díl
tajenky) a psal články do novin. Stal se významným
a uznávaným (2. díl tajenky). Výstava jeho kraslic v Brně
30. 3. - 28. 4. 1968 byla ukázkou celoživotní kraslicové
tvorby a jako kulturní událost vzbudila zaslouženou
pozornost laické i odborné veřejnosti.
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Bezplatný informační servis
zajišťuje Občanské sdružení ALMA

Dějiny udatného českého národa
Ve středu 22. listopadu se v Galerii Knížecího domu v Moravském
Krumlově konala vernisáž putovní výstavy p. Lucie Seifertové: „Dějiny
udatného českého národa“. Expozice vychází ze stejnojmenné knihy Lucie
Seifertové. Tato kniha se dostala mezi bestsellery a získala také řadu ocenění –Magnesiu Literu za nejlepší dětskou knihu, Zlatou stuhu za nejlepší
populárně-naučnou knihu pro mládež a Zlatou pěčeť za nejlepší polygrafický
počin. Kniha o dějinách českého národa, která je zvětšena do nadživotní velikosti, zobrazuje příběhy z naší historie od pravěku až po současnost.
Lovce mamutů, věrozvěsty Cyrila a Metoděje, Přemyslovce i husitské
války, exil Jana Amose Komenského i vznik Čs. republiky - to vše je zachyceno právě v prostorovém komiksovém maxileporelu - v obří verzí nejdelšího leporela na světě, dosahujícího 2 m na výšku a 70 m na délku.
Už sám název knihy Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí naznačuje, že autorka p. Lucie Seifertová českou
historii představuje s nadsázkou, humorem i trochou ironie. „Tvar by to mělo
- jako roztrhaná ponožka,“ říká například o budoucím Československu Tomáš
G. Masaryk a americký prezident Wilson na to odvětí jen „Very original“.
V podobném duchu jsou nakresleny i komiksové scény z dob keltského osídlení Čech, z rudolfinské Prahy nebo z let vlády Jiříka z Poděbrad. Studium
historického materiálu a příprava knihy přitom zabraly plných šest let.
Českou verzi výstavy vidělo dosud na čtvrt milionu diváků. Toto maxileporelo bylo vystavováno s velkým úspěchem v Národním muzeu, na
knižním veletrhu v Praze a nyní jeho anglická verze zahájila svou několikaletou cestu po Spojených státech. Po vernisáži na českém velvyslanectví
ve Washingtonu, která byla součástí oslav státního svátku 28. října, zamířilo leporelo například do New Yorku, New Orleans, Houstonu nebo do Chicaga. Velký zájem o ně mají i naši krajané v Texasu a v Nebrasce. A my
máme neobyčejnou příležitost zhlédnout tuto výstavu právě nyní- v Moravském Krumlově, zároveň s obyvateli New Yorku. Kromě Dějin udatného
českého národa vydala Lucie Seifertová v knižní podobě i čtyři další leporela- Pražský hrad, Tajemná Praha nebo leporelo Golem.
Výstavu, která je umístěná v Galerii Knížecího domu, je možné si
prohlédnout v pondělí až pátek od 9-15,30 hod., v neděli od 14-16 hod.,
vstupné činí 20,-Kč dospělí a 10,-Kč děti. Na výstavě je možnost zakoupení všech knih p. Lucie Seifertové s výraznou slevou. Termín ukončení
výstavy je 31. ledna 2007. Nenechejte si ujít tuto neobyčejnou příležitost.
Za Městskou knihovnu, ved. Martina Nováková
Dechový orchestr Bobrava - orchestr mladých při ZUŠ Ořechov
a ZUŠ Alfonse Muchy v Ivančicích pořádá:

ADVENTNÍ KONCERT S BOBRAVOU
Víra - naděja - láska
v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech v sobotu 9. 12.
a v kostele Nanebevzetí Pany Marie v Ivančicích v sobotu 16.12.
Začátek obou koncertů: v 16.30 hodin

Zatímco padá sníh a tichounce práší,
přijíždí za dětmi Mikuláš v plášti…

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA NÁVSI
VE VEDROVICÍCH
4. prosinec 2006 - 17. 00 hodin

Obec Dobřínsko pořádá dne 16.prosince
v 17.00 hodin v kulturním domě

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉ HUDBY ŠOHAJKA
Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny
příznivce a děkujeme sponzoru ČEZ Dukovany.

Fotbalový oddíl FC Moravský Krumlov pořádá 8.ročník
tradičního turnaje v malé kopané

TURNAJ O VÁNOČNÍHO KAPRA

Sobota 9. prosince, začátek v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v MK.
Startovné 400 Kč za mužstvo.
Nahlášení mužstva a zaplacení vkladu proveďte nejpozději
do 8.12.2006 u pana Kršky v Tipsportu nebo na tel.:602 506 886.
Občerstvení zajištěno.
Sobota 9.12. 2006

VÁNOČNÍ JARMARK
NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU OSLAVANY

Nabídka širokého sortimentu českých výrobců a řemeslníků.
Bohaté občerstvení, teplá medovina, perníčky, apod.
• 9.00 - Zabijačkové hody - ukázky pravé moravské zabijačky
• 14.00 - „Na káře až do Betléma“ - vánoční hra Kejklířského
divadla Znojmo • 15.00 - „Půjdem spolu do Betléma“ - vystoupení divadelního kroužku z Domu dětí • 16.30 - Vánoční zpívání
- Dětský chrámový sbor Oslavany • Vánoční výstava prací žáků
ZŠ Oslavany v zámecké kapli. Srdečně zve Město Oslavany.

Vysoká výhra v Doubravníku ukončila
úspěšný podzim krumlovských fotbalistů
17. kolo KP: SK Doubravník - FC Moravský Krumlov 0:3 (0:1)
Branky MK: Zelníček, Záviška, Anders
I přes velkou marodku hosté znovu prokázali, že poprávu patří ke špičce krajského přeboru. Od začátku zápasu diktovali tempo hry. Několik
šancí v úvodu sice zůstalo nevyužito, ale Zelníček přece jen střelou
k tyči otevřel skóre. Ve druhém poločase krumlovští chytře kontrolovali
hru. Měli míč téměř neustále na svých kopačkách. Domácí do žádných
větších šancí nepouštěli a sami ještě dvakrát udeřili. Záviška i Anders
svoje šance s přehledem proměnili, a tak všechny body putovaly po
zásluze do Krumlova. Podzim v nejvyšší krajské soutěži tak fotbalisté
FC Moravský Krumlov zakončili na 5.místě se ziskem 28 bodů. Jako
nováček soutěže příjemně překvapili nejenom umístěním, ale i předváděnou hrou. A nebýt některých zbytečných ztrát na hřištích soupeřů, mohli přezimovat na vyšších příčkách tabulky. I tak ovšem panuje
v početných řadách krumlovských fanoušků spokojenost s výkony
mladého a perspektivního mužstva.
Mediální partner FC Moravský Krumlov – čtrnáctideník Zrcadlo

Kulturní programy
4. - 17. 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 10.12. - Doma je doma aneb kam patřím. Putovní výstava dětských prací,
pořádá nadace ADRA, památník A. Muchy.
• 5.12. - 30.12. - Co se dá udělat doma. Výstava Miroslava Kosíka - vyřezávané
figurky, obrázky, rytiny..., Památník A. Muchy.
• 8.12. v 18.00 hod. - Autogramiáda Jiřího Pavlíka, u příležitosti vydání nové
knihy veršů „Prostovlasá něha“, ilustrace T. Valešová. Památník A. Muchy.
• 10.12. - Vánoční Praha - Program zájezdu: prohlídka Lorety (vstupné 90 Kč, 70
Kč), procházka Prahou - Hradčany, Nerudova ulice, Karlův most, Staroměstské
a Václavské náměstí s vánočními trhy. Prohlídka Staroměstské radnice (vstupné
50 Kč, 40 Kč). Odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu. Doprava: 340 Kč.
• 14.12. v 19.00 hod.- Poutníci - koncert country kapely, kino Réna Ivančice.
Vstupné: 80 Kč. Předprodej v KIC Ivančice.
• 15. - 17.12. - Vánoční trhy, Palackého náměstí Ivančice.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• prosinec - „Bezpečnost silničního provozu nejen pohledem dětí“. Městský
úřad, nám. Klášterní 125, Mor. Krumlov, 1. patro.
• prosinec - Maxileporelo a kožené knižní vazby „Dějiny udatného českého
národa“ - prostorové komixové leporelo, galerie Knížecí dům, M. Krumlov,
výstava potrvá do 28. 12. 2006.
• 3.12. v 15.00 hod. - Adventní shromáždění, nám. TGM Mor. Krumlov, vystoupí:
Naše kapela a Chrámový sbor L. Havla.
• 5.12.v 18.00 hod. - Beseda „Jak fotografovat“ - přednáší Josef Kristián, sál
MěKS, Mor. Krumlov, Břízová ul.
• 5.12. v 19.00 hod. - Adventní koncert KPH - vystoupí žesťový sextet BRASS 6, zámek - Slovanská epopej, M. Krumlov.
• 8.12. v 19.00 hod. - Dovolená s rizikem aneb Postel plná cizinců, komedie
DS BEZGEST, kinosál M. Krumlov.
• 11.12. ve 13.00 hod. - Literární pořad s Hanou Kofránkovou, galerie Knížecí dům, pořad o B. Němcové, vystoupí žáci ZUŠ.
• 12.12. v 19.00 hod. - Dovolená s rizikem aneb Postel plná cizinců, komedie
DS BEZGEST, kinosál MK, vstupenky v IC - tel.: 515 321 064, vstupné: 50 Kč.
• 13.12. v 18.00 hod. - Vánoční koncert dechové hudby „Naše kapela“, sál
MěKS, Břízová ul., Mor. Krumlov.
• 15.12. v 8.15 a 9.30 hod. - Vánoční kouzlo - školní pořad pro MŠ a I. stupeň
ZŠ, kinosál M. Krumlov, vstupné: 35 Kč.
• 15.12. v 16.30 hod. - Vánoční koncert - vystoupí PS SLUNÍČKO při MŠ
Husova, sál MěKS, Břízová ul., Mor. Krumlov.
Připravujeme: • 26.12. - Prodaná nevěsta, opera. 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
• 4.12. v 16.00 hod. - Mikulášský šachový turnaj, SVČ Ivančicích, Komenského nám. 7, poplatek: 20 Kč.
• 5.12. v 17.00 hod. - Mikulášská nadílka v kině Réna, Palackého nám. 7.
• 4.12. od 8.00 do 18.00 hod. - Vybírání balíčků, SVČ Ivančice, Komenského
nám. 12, poplatek: balíček 30 Kč.
• 8.12. v 15.00 hod. - Pečeme vánoční cukroví, SVČ Ivančice, Komenského
nám. 7, poplatek: 30 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 9.12. v 18.00 hod. - Pomikulášská párty aneb Diskotéka pro náctileté, v SVČ,
Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), poplatek: 20 Kč; členové klubu 10 Kč.
• 14.12. v 16.00 hod. - Hlínování, poznejte netradiční materiál - keramickou hlínu. SVČ, Komenského nám. 7, poplatek: dítě 40 Kč. Nutné se předem přihlásit.
• 14.12.- 16.12. od 14.00 do 17.00 hod. -Vánoční dílny - přijďte si vyrobit vánoční
dekoraci nebo drobný dárek, SVČ Komenského nám. 7, poplatek: dle výrobku.
• 16.12. od 9.00 do 11.30 hod. - Do centra s tátou, dopoledne pro tatínky s
dětmi, SVČ Ivančicích, Komenského nám. 7, poplatek: 30 Kč .
• 17.12. ve 14.00 hod. - Turnaj Magic The Gathering, v SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7, poplatek: 60 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 2.12., dopoledne - „Barborková sobota“ - vánoční „Jarmark“ v základní
škole s nepečeným cukrovím.
• 2.12. v 19.00 hod. - Gulášovka - 10. ročník, kulturní dům, degustace gulášů,
košt mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava. Pořádá Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav.
• 3.12. v 8.00 hod. - 1. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 3.12.v 8.30 hod. - 1. adventní bohoslužby s večeří Páně v ev. kostele.
• 3.12. v 17.00 hod. - Nešpor + „Hudba našich domovů“ v ev. kostele.
• 5.12. v 15.00 hod. - Mikulášské setkání v restauraci Slávie - pořádá SMS.
• 10.12. v 8.00 hod. - 2. adventní mše - Řk. farní úřad.
• 10.12. v 8.30 hod.- 2. adventní bohoslužby v ev. kostele, ve 14.00 hod.
- dětská vánoční slavnost a „Dárkování“ (se sbírkou na studentku Aischu
Namirende v Ugandě).
• 10.12. v 15.00 hod. - Setkání dětí mateřských škol s Mikulášem v KD, pořádají město Miroslav, Dům dětí a mládeže, Řk. farní úřad a laskaví sponzoři.
• 12.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ - třída Motýlků.
• 12.12. v 17.00 hod. - Vánoční koncert v kulturním domě - ZUŠ Miroslav.
• 13.12. v 15.30 hod. - Společné vánoční posezení v MŠ Sluníčko, ul. Malinovského - besídka s vánoční hrou „Na káře až do Betléma“.
• 13.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Sluníček.
• 13.12. v 16.00 hod. - Předvánoční setkání v DPS.
• 14.12. v 15.30 hod. - Vánoční besídka v MŠ Husova - třída Berušek.
• 15.12. v 16.00 hod. - Vánoční besídka ZUŠ - zasedací místnost na Radnici.
• 16.12. od 8.00 hod. - Vánoční trh na náměstí Svobody.
• 16.12. dopoledne - „Vánoční strom řemesel“- pořádá DDM, město Miroslav,
MKIC a OPS Marek. Od 9.00 do 12.00 si mohou návštěvníci v KD vyzkoušet
tyto řemeslné techniky: točení svíček, lití svíček a výroba ozdob ze včelího vosku
s ochutnávkou medů a medoviny, sladko slaná pekárna, výroba vánočních svícnů,
magnetky, dekupáž, zdobení baněk, vánoční ozdoby z překližky a další zajímavé
rukodělné dílny, připraveno je také občerstvení a výstava výrobků DDM.
• 16.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert operní pěvkyně Stanislavy Šinkovské v katolickém kostele.
• 17.12. v 8.00 hod. - 3. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 17.12. v 8.30 hod. -3. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 17.12. v 16.00 hod. - Vánoční koncert Přemysla Forsta a jeho přátel v ev. kost.
Spolek přátel dobrého mariáše Řeznovice pořádá
dne 25.prosince 2006 v pohostinství Řeznovice tradiční

„ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ“

v mariáši ve čtyřech.
Začátek v 16 hodin. Info na tel.: 608 509 176.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

• stř 6.12. ve 20.00
• so 9.12. ve 20.00
• ne 10.12. v 18.00
• stř 13.12. ve 20.00
• so 16.12. ve 20.00
• ne 17.12. v 18.00

SEXY PISTOLS
Komedie USA a Francie.
PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Historická dobr. komedie USA
LET’S DANCE
Taneční film USA
ROZCHOD !
Komedie USA.

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• stř 6.12. ve 20.00
• ne 10.12. ve 20.00
• stř 13.12. ve 20.00
• ne 17.12. ve 20.00

GRANDHOTEL
Film ČR,
SKRYTÁ IDENTITA
Film USA,
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Film ČR,
KLIK
Komedie USA

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 2.12. v 18.00

• ne 3.12. v 18.00
• so 9.12. v 18.00
• ne 10.12. v 18.00
• so 16.12. v 18.00
• ne 17.12. v 18.00

ROZCHOD
Film USA
LET ČÍSLO 93
Film USA, Fra, VB
MARTA
Film ČR
WORLD TRADE CENTER
Film SRN a USA
BÍLÁ MASAJKA
Film SRN
GRANDHOTEL
Film ČR

Změna programů vyhrazena.

Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 3.12. - Mikulášský karneval aneb Dvě veselé čertice baví děti. Zábavné odpoledne pro děti s mikulášskou nadílkou. Vstupné dobrovolné. Pořádá Spolek
lidový dům a KIS Oslavany.
• 5.12. v 16.30 hod. - Vánoční vystoupení ZUŠ. Vystoupení baletního oboru
ZUŠ Oslavany v Dělnickém domě. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 9. a 10.12. od 14.00 do 18.00 hod. - Vánoční posezení 2006. Vánoční výstava
spojená se společenským setkáním ve velkém sále Dělnického domu. Pořádá
Spolek Lidový dům Oslavany
• 9.12. - Vánoční jarmark na nádvoří zámku Oslavany. Celodenní nabídka sortimentu českých výrobců a řemeslníků. Kulturní program. Pořádá KIS Oslavany.

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
• 5.12. od 14.00 do 15.30 hod.- Mikulášská merenda, zábavné odpoledne
s hrami a soutěžemi.
• 9.12. ve 14.00 hod. - Zámecký jarmark. Dům dětí se na této akci bude podílet
stánkem s prodejní keramikou a divadelním představením „Cesta do Betléma“.
• 13. a 14.12., 10. 00 - 16. 00 hod. - Vánoční jarmark v DDM, prodej originálních a jedinečných vánočních dekorací a dárečků vyrobených dětmi z kroužků,
výtěžek bude použit na keramickou pec.
• 14.12. ve 14.30 hod. - Turnaj ve stolním tenise. Určeno pro všechny odvážné
hráče, na stadionu Oslavany, přezůvky a pálku s sebou. Pro hráče jsou připraveny bohaté a rozmanité ceny.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 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.
• 9.12. od 10.00 do 16.00 hod. - Vánoční hvězda - jako součást akce Pohádkové Vánoce v Moravském Krumlově bude v sobotu 2006 v prostorách Domu dětí
a mládeže připraveno 5 dílniček pro šikovné ruce: • Pedigové ošatky • Přívěsky
ze skla • Svícínky s kamínky • Svícínky s ledovým efektem • Hedvábná kolečka
Příležitost pro výrobu levného vánočního dárku!
• 15.12. od 14.00 hod. - TIFFANY. Zveme všechny, kteří by měli zájem
vyzkoušet si zpracovat touto technikou úlomky skla do obrázku nebo šperku.
Potřebný materiál sklo, pájky, cín dostanete k dispozici. Účastníci si přinesou
pracovní oděv, hadřík. Vstupní poplatek 80 Kč + materiál dle váhy. Počet účastníků je omezený, a proto se co nejdříve kontaktujte na DDM.

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
• 6.12 - exkurze v Brně „Prohlídka náměstí Svobody” plus další zajímavosti.
Sraz zájemců v 15.00 hod. přímo na náměstí u vodotrysku. Vede pí Saňková.
• 9.12. - vycházka do Moravských Bránic a zpět neobvykle. Sraz ve 13.30
hod. u mostu pod Rénou. Vede J. Flíček.
Mikroregion Moravskokrumlovsko

PROJEKTOVÉ A INFORMAČNÍ
CENTRUM

Služby obcím mikroregionu, partnerům a dalším aktivním subjektům
zaměřené na komplexní rozvoj území mikroregionu:
• poradenství v dotační a grantové politice
• poradenství a příprava projektových záměrů, projektů, realizace
a koordinace projektů
• sběr, třídění a prezentace informací, společná prezentace
• inzertní služba a distribuce informací v mikroregionu
• rozvoj cestovního ruchu – propojování podnikatelských aktivit,
zprostředkování služeb pro návštěvníky regionu, aktivní nabídka
turistických produktů
• podpora místních produktů
• organizace zájezdů, vzdělávacích programů, seminářů a konferencí
Vybavení informačního centra podpořila Nadace ČEZ
Palackého 57, Moravský Krumlov, 672 01
e-mail: office@moravskokrumlovsko.cz
tel.: 420 606 736 163 (manažer)
http://www.moravskokrumlovsko.cz
Provozní doba: pondělí, čtvrtek 8-16 hodin
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Habáni v Alexovicích (1547 - 1622)
V historii Alexovic jsou tři
významná období, která výrazně
ovlivnila další vývoj obce. Přítomnost novokřtěnců (toufarů) - habánů přibližně od roku 1529 do roku
1622, papírna od roku 1642 do roku
1839, a textilní továrna budovaná
od roku 1845.
Koncem října r. 1517 vystoupil
Martin Luther s 95 thezemi proti
zlořádům v církvi. Jeho vystoupení urychlilo reformaci v Německu
a střední Evropě. Jen v krátkosti
informace, co vlastně Luther kázal.
Martin Luther hlásal tři základní
věci. Za jedinou cestu ke spasení a
boží milosti označil niternou opravdovou víru. Za jediný zdroj víry

života se nelíbil opačné straně, Jakub Hutter byl zajat a v roce 1538
upálen jako kacíř.
Mezitím přicházely na Moravu z Německa a Švýcarska další
skupiny novokřtěnců a usazovaly
se na různých panství. Vrchnost
rychle pochopila jaký užitek z nových osídlenců má, vytvářela jim
podmínky pro ubytování i výrobu
a snažila se je chránit.
V roce 1559 přicházejí novokřtěnci z Ivančic do Alexovic kde
byla už starší obec od roku 1547,
když se tato místa ocitla na jednom
panství. První zmínka v kronice
uvádí, že zde zemřel hospodář
Hanss Scheider, řečený Hess.

Habánská rodina před svým domem, rok 1589
prohlásil bibli. A popřel nezbytnost
existence církve jako prostředníka
mezi člověkem a Bohem.
Reformace v zásadě znamenala
útok proti autoritě katolické církve
a její dogmatice. Směřovala k obnovení niterného osobního vztahu
k Bohu bez církevních institucí.
Rozbila jednotu křesťanstva a vedla
ke vzniku nových sekt, ze kterých
byli nejznámější novokřtěnci.
Záhy se Lutherovo učení rozšířilo do dalších zemí, ale současně byl
proti novému učení zaveden tvrdý
boj. Již v roce 1524 ve Švýcarsku
skončilo několik skupin novokřtěnců mučednickou smrtí upálením
jako kacíři a další skupiny ze Švýcarska a Německa začaly hledat
lepší zázemí pro své učení i živobytí
v jiných zemích.
První skupina novokřtěnců z německých krajin přišla na Moravu
roku 1526. Prvními jejich sídly bylo
Znojmo, Ivančice, Brno a nejvýznamnějším střediskem byl Mikulov. V Mikulově však nebyli trpěni
a jejich vůdce a kazatel Baltazar
Hubmaier skončil 1528 na hranici
a jeho žena byla utopena. Téhož
roku asi 200 novokřtěnců opustilo
Mikulov a vydalo se k severu hledat
vlídnější prostředí. Cestou, někde u
Mušova, složili všechen svůj dosud
soukromý majetek dohromady pro
výživu všech. Přijetí se jim dostalo
ve Slavkově, kde jim páni z Kounic
dali k dispozici vyhořelý dvůr.
Novokřtěnci si jej společnou prací
znovu postavili, společně v něm žili
a společně začali vyrábět.
Dalším organizátorem byl Jakub
Hutter, který v roce 1528 sjednocuje ve Slavkově rozptýlené souvěrce.
V příštích letech formuluje věrouku, a stanoví přísný řád založený na
důsledném společném vlastnictví,
práci pro obec, kolektivní bydlení,
společné výchově dětí, péči o nemocné a staré apod. Byla tak stanovena organizace společného života
ve zřízení a vytvoření produkčních
a konzumních velkocelků, které
nazýváme habánskými komunitami–haushaben. (Odtud zdomácněl
název „habáni“). Tyto se speciálně
rozvinuly na Moravě, kde habáni
zřídili svou velkovýrobu s mimořádně vzácným přístupem k práci,
a ostatním záležitostem každodenního života. Bohužel takový způsob

Poslední majetek alexovických
toufarů v Ivančicích, domek se zahradou na Poksperku (na Volvách)
byl prodán roku 1596.
V období 1565 – 1592 došlo
k obrovskému zvýšení bohatství
jednotlivých habánských obcí,
posilované naprostou kázní členů
a dodržování pravidel řádu. Habánská kronika v překladu uvádí:
:...nebyl tu nikdo, kdo by chodil
pomalu, dělalo se, co bylo komu
poručeno….jako podle hodinek.“
Jen pro informaci: v roce 1589
existovalo na Moravě 57 habánských dvorů.
Také v Alexovicích vyvíjela habánská komunita mimořádnou činnost. V jejím čele stál od roku 1573
Caspar Hueber ( „V dosaženém 73
roce 18. dne měsíce července, bratr
Kašpar Hueber přišel jako služebník slova Božího do Alexovic“) a od
roku 1592 Balsy Etztaler, („V roce
1590 1. března přišel bratr Blažej
Etztaler, služebník slova Božího do
Alexovic“). I nadále se osvědčovala
jejich činnost vinařská, zahradnická, lazebnická a řemeslnická
dovednost, zejména vynikali nožíři,
rukavičkáři a džbánkaři. Samozřejmě, že z dovednosti a práce novokřtěnců a nájmu panského zařízení
plynuly vrchnosti zisky.
V té době je v Alexovicích doložena valcha a šlejfírna, kovárna,
pivovar, kožešnický dům, nepřímo
i hrnčířský dům. Zdejší novokřtěnci
měli v užívání hospodářská stavení
tvrze a rozvinuli na nich významnou hospodářskou výrobu, měli
pronajatý panský mlýn a k dispozici i lázeň a zřejmě i školu.
Německý topograf Martin Zeiler,
vychovatel několika šlechtických
studentů na ivančickém gymnáziu,
o nich zanechal Itinaratiu Germaniae – zprávu těsně před rokem 1620.
Ve zprávě uvádí, že v Alexovicích
bylo asi 400 členů, výborných řemeslníků z nejrůznějších profesí,
kteří mají za kazatele tesaře. Bylo
mezi nimi hodně ševců, nožířů,
hrnčířů i kamnářů, kožešníků,
tkalců, soukeníků a vinohradníků.
Měli lázně s dobrými lazebníky a
ranhojiči. Jejich lázeňských a lékařských služeb využívali obyvatelé z Ivančic. Augustin Kratochvil
uvádí jména občanů z Ivančic, kteří
dlužili za léky a radu alexovickým

toufarům. Služeb toufarů rád využíval i Karel starší ze Žerotína,
Moravský zemský hejtman.
Pracovali bez starostí. Vše, co
k životu potřebovali, také o materiál a distribuci výrobků, se staral
správce domu. O děti pečovaly
sestry v jeslích a ve školce, učitelé
ve škole. Jejich život byl mravně
přísný, ukázněný. S blízkými Ivančicemi byli v čilých obchodních
stycích. Měli tam odbytiště výrobků, ale tam také nakupovali kůže
i jiné suroviny a vykonávali důležitější práce ve vinohradech. Tam se
také usazovali, když sami opustili
obec nebo byli pro poklesky vyhnáni „do hříšného světa“
Léta po roce 1592 jsou v životě
habánů obdobím rozkladu, organizačně již netvořili pevný celek i
když jejich počet i majetek vzrůstal.
Když představitel státu, „zimní
král“ Fridrich Falcký, v únoru roku
1620 podnikl cestu na Moravu, aby
přijal hold moravských zemských
stavů, byl hostem nejvyššího českého maršálka Pertolda z Lipého, na
jeho přepychově zařízeném zámku
v Moravském Krumlově,. Patrně
na Pertoldovo vybídnutí navštívil
Fridrich a v jeho doprovodu, novokřtěnskou usedlost v nedalekých
Alexovicích. Návštěva učinila
patrně na mladého krále velmi
příznivý dojem, neboť, jak píše o
této návštěvě své manželce, býv.
Anglické princezně Alžbětě, kterou
ponechal v Praze, praví že by novokřtěnce častěji navštěvoval, kdyby
sídlili blíže Prahy. V tomto dopise
zaznamenává také dary, které za
návštěvy obdržel: „pěkně pracované“ železné lože (patrně polní),
mnoho nožů, podšité rukavice a
„mnoho hlíněných nádob“, nepochybně vzácných fajánsových (jiný
druh je vyloučen). Ty byly určeny
pro královnu.
Martin Zeiler píše také o novokřtěncích v Ivančicích: „Na jiném
místě města, rovněž na předměstí,
mají Černí bratři své vlastní domy
a statky, ze kterých musí odvádět
dávky do jejich společného domu,
ve které bydlí jejich kazatel a byli
tam ubytováni i cizinci. Tito lidé
nebyli po celý život křtěni, nenosili
žádné zbraně, dodržovali své lámání chleba čili sv. přijímání každoročně o svatodušních svátcích.
Drastické bylo období po Bílé
hoře. Drancující armády, procházející Moravou, zničily v několika
dnech 29 habánských dvorů,
z nichž 12 bylo zcela vypáleno. Habánská alexovická komunita sice

přežila, ale svědectví o válečných
škodách se zachovala ve smutných
zprávách. Za rok 1621 činila škoda
alexovických toufarů 12 535 zl.,
zatímco obec Alexovice utrpěla
škody jen 332 zl. Za dalšího čtvrt
roku vydali na vojáky 2 465 zl. Tato
čísla současně svědčí i o bohatosti
alexovické komunity.
Další důsledky bělohorské porážky na sebe nedaly dlouho čekat.
Dne 28. září 1622 byl vydán mandát, podle kterého byli z Moravy
vypovězeni nekatolíci, mezi nimi
i novokřtěnci. Byli obviněni z náboženské opozice a museli do 4
týdnů bez majetku opustit Moravu.
Nepomohly prosby u dřívějšího
příznivce kardinála Dietrichštejna,
ani u císaře a jeho ženy. Odhaduje
se, že Moravu opustilo 25 000
členů habánských komunit. Zprvu
odcházeli na Slovensko, usazovali
se blízkosti moravských hranic
v naději, že se budou moci vrátit,
ale tamější obce nemohly pojmout
tolik lidí (nesmíme zapomenout,
že ze země odešly i tisíce členů
Jednoty bratrské a jiných sekt).
Proto sedmihradský kníže Gabriel
Bethlen odvedl část habánů do
Sedmihradska.
Alexovice se uvádějí mezi 24
dvory, které byly osídleny až do
odchodu novokřtěnců z Moravy
v roce 1622. Podle dobové pamětní
kroniky a domovní knihy v Alvinci,

Další ukázka habánské fajanse
shoduje také s údaji německého
topografa M. Zeilera. Tak vysoký
počet novokřtěnců znamenal, že
alexovický dvůr patřil do skupiny
největších.
Jistě odcházeli neradi, ale alespoň
se nedočkali tak drastického konce
jako dříve novokřtěnská komunita
v Přibicích. Dne 28. července 1620
byl novokřtěnský dvůr v Přibicích přepaden vojskem, přičemž
bylo zavražděno 68 domácích obyvatel a 4 cizí, a do zajetí odvedeno
70 osob. Mezi zabitými se uvádí i
školmistr Hänsel Braitenstainer.
Jen o několika je známo, že
zůstali v Ivančicích a přizpůsobili
se (přestoupili na katolickou víru).
Ještě v roce 1626 je záznam o dluhu
toufarům za lékařství, a ještě v roce
1628 je v Alexovicích lazebník
Hans. Toho roku však bylo vydáno
nařízení, že každý má přistiženého
habána zabít nebo pověsit na nejbližším stromě.

Hromada nepotřebné hlíny po těžbě pod strání V Babicích

Džbánek - ukázka habánské fajanse

hlavním sedmihradském středisku
novokřtěnců, dorazila sem první
skupina 248 alexovických novokřtěnců 27. prosince 1622 pod
vedením Tomase Wihelma Pregintzera, druhá skupina v počtu 152 lidí
4. ledna 1623 pod vedením Lorenze
Simy. Počet všech alexovických
exulantů byl 400 osob, což se zcela

V Alexovicích nebyl proveden
archeologický průzkum, který by
potvrdil, kde byl habánský dvůr
nebo domy. Nejčastěji se mluví
o habánech jako o hrnčířích, snad
i proto, že v muzeích se zachovaly
hrnčířské výrobky z té doby. Pokud
bychom se snažili nalézt místo
hrnčířů, pak si nejprve všimneme
místa vlevo od kapličky, za řadou
domků. Ve svahu nad nimi (Na Babicách) jsou dosud viditelná místa,
kde se kopala hlína, těsně na domky jsou kupy hlíny, snad nepotřebné
a v blízkosti je pramen a studánka
s dostatkem vody. Při práci na zahradě jednoho z domů nalezl Alois
Vorel keramický džbánek. Snad
z doby habánů. Byl to zmetek. Na
jedné straně je stěna slabší a u konce
hrdla je patrná deformace. Takový
výrobek by si nikdo nekoupil a byl
proto odhozen při výrobě. Snad se
dočkáme toho, že v těchto místech
budou provedeny alespoň sondy,
které by potvrdily hrnčířskou výrobu. Zde musíme připomenout,
že hrnčířské zboží u novokřtěnců
– toufarů byla fajans, tedy hrnčířské zboží s bílou polevou, případně
zdobenou barvami (nejčastěji modrá a žlutá) s rostlinnými motivy.
Tato výroba v Českých zemích
byla zavedena až s příchodem
novokřtěnců a výhradně v jejich
dvorech. Jestliže jsme připomněli
návštěvu Zimního krále v Alexovicích, pak dar pro královnu nemohla
být obyčejná keramika, ale na tu
dobu zboží - fajans v luxusním
provedení.

Moravskokrumlovský
urbář
uvádí k roku 1613, že alexovičtí
novokřtěnci osadili pronajatou zahradu v panské oboře, k tomu jim
dal pán štěpy a za to se novokřtěnci
zavázali dodávat mu tolik džbánů,
kolik by jich potřeboval. Takže
mimo písemných zpráv není žádný
hmotný důkaz, protože ani archeologické sondáže se v Alexovicích
neprováděly.
V prosinci 1981 až dubnu 1982
byla velká výstava habánské fajanse. Bohužel v katalogu z této
výstavy, ve kterém je asi 550 vyobrazení, nebyl uveden žádný výrobek z Alexovic. Zřejmě je v mnoha
případech těžké určit odkud fajans
pochází, nebo se od alexovických
toufarů nic nezachovalo.
Jiná možnost hrnčířské výroby
mohla být vpravo od cesty v dnešní
kaštanové aleji tj. cesty od kříže
k Budkovicím. Dnes ladem ležící
pole s vysokou, příkrou mezí,
kterou místy prosvítá žlutá hlína
se říká V cihelně (Cihelna). Bylo
to hliniště alexovické cihelny, kde
se snad vyrábělo a vypalovalo i
toufarské zboží.
Nakonec zbývá úvaha, kde mohl
být toufarský dvůr. Buď na místě
nynějšího domu č. 28, pak na místě
domu, kterému se říká Palanda t.j
na konci Alexovic anebo v místě
bývalého kulturního domu. Dle
známé literatury je alexovická tvrz
umisťována do místa, kde je kříž
před textilkou.
V některé starší literatuře se uvádí i přítomnost novokřtěnců v Němčicích. Postupně bylo prokázáno,
že novokřtěnci v Němčicích nikdy
nebyli a docházelo k záměnám
s Němčicemi u Pohořelic, Němčicemi nad Hanou nebo Němčičkami.
Ivančické Němčice patřily k majetku
kláštera v Oslavanech a jeho představitelé (představitelky) by nepovolily přítomnost sekty, jejíž vyznání se neslučovalo s katolickou vírou.
Ještě vysvětlení některých pojmů: Novokřtěnci byli náboženská
společnost, která povýšila křest na
vědomé a závazné vyznání víry, jehož se mohou zúčastnit jen dospělí.
Protože v prvních fázích byli křtěni
znovu, nejčastěji až v 21 letech,
dostala tato společnost název novokřtěnci, německy Wiedertäufer,
odkud je další název „Toufaři“.
Později se význam slova toufar
vztahoval jen na řemeslníky vyrábějící keramiku fajans.
Tak skončila první etapa alexovické výroby. Zůstala jen malá zemědělská obec, která ještě do konce
třicetileté války z poloviny zpustla,
zůstal pustý habánský dům, o němž
dodnes nemáme jistotu, kde stál,
polní trať zvaná Toufarka (napravo
od Kaštanové aleje) a naprázdno
ubíhající vodní síla.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Kybalová , J.: Novotná, J.: Habánská fajans - katalog vyobrazení asi
550 fajanse
Sborník Jižní Morava 1999 – Jiří
Pajer – Sídla novokřtěnců na jižní
Moravě
Uhrová O.: HabániI Ivančický
zpravodaj 5/1973
Říháček, F.: Kde byl v Alexovicích
habánský dvůr - Ivančický zpravodaj 10/2000
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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 a fax: 515 321 099, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto

koupím
•• předválečný motocykl nebo různé
díly a drobnosti, dobovou moto literaturu, fotografie, reklamní cedule.
Sběratel. Tel.: 737 974 174.
•• Š Favorit, Forman v jakémkoliv
stavu do 5.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• na Š 100 levý přední blatník a
hrnce na světla, možno i jiné ND,
nabídněte. Tel.: 732 483 023.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550,
Jawa 250-350, Pérák, Velorex aj. nekomplet. a poškoz. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Citroen Xara combi 1,9 TD, r.v.
98, zelená metal., klima, airbag, ABS,
servo, centrál na DO, el. okna, TZ,
nehavarovaná, super stav, 119.0000
Kč. Tel.: 608 347 742.
•• VW Golf, r.v. 85, 1,3 benzín, červený, 3 dveř., platné doklady ČR, centrál na DO, pojízdný, oprava nutná,
10.000 Kč. Tel.: 605 986 364.
•• Ford Transit 2,5 D, r.v. 91, červený,
CD rádio, vysílačka, 42.000 Kč. Tel.:
737 800 602.
•• Mazda 121, 1,3 iLX, r.v. 93, zelená
metal., servisní knížka, 39.000 Kč.
Tel.: 608 347 742.
•• VW Golf ll. 1,8 CL. modrý, r.v.
86, STK do 06/08, stř. okno, spojlery,
limce, lad. výfuk. 15‘ kola, elektrony,
letní, zimní obutí, 20.000 Kč. Při
rychlém jednání další 4 elektrony
zdarma. Tel.: 774 663 053.
•• Opel Vectra 2,0 TDI, r.v. 01, max.
výbava, navigační systém, vyhřívání
sedadel, naj. 113 tis. km, 230 tis.Kč.
Tel.: 604 121 622.
•• Ford Escort kombi, bílé barvy, 1,6,
16V, benzín, 90 koní, r.v. 1994, 1x
airbag, alarm, zimní a letní pneu, cena
k jedn. 60 tis. Kč. Tel.: 604 781 270.
•• Fiat Brava, r.v. 96, v provozu 97, naj.
142 tis. km, tm. zelená metalíza, nová
STK, tónovaná skla, imobilizér, okna v
el., centrál na DO, alu „15“, nové pneu,
výfuk, rozvody, garážováno, bez investic, 80.000 Kč. Dohoda jistá. Foto zašlu
mailem. Tel.: 603 744 695.
•• Š Octavie 1,6i, r.v. 03, naj. 16 tis. km,
šedá metal., centrál, komplet sada zimních kol, 300.000 Kč. Tel.: 604 871 872.
•• Š 120L, r. v. 85, v dobrém stavu,
STK 08. Tel.: 606 328 036.
•• 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.
•• letní pneu Dunlop 205/55/R16,
vzorek 5-6 mm, 1 sezonu jeté, dva
kusy, 1000 Kč/ks. Tel.: 777 209 235.
•• plechové disky na Mazdu 626, 5ti
děrové, 14“ + orig. poklice Mazda,
2.000 Kč. Tel.: 724 024 640.
•• nové pneu zimní 175/13 + disky 2 ks,
2.000 Kč, hrubší vz. Tel.: 604 341 482.
•• různé ND, nové i použité na PF62
(malotraktor). Tel.: 515 334 244.

Byty - nemovitosti

koupím
•• menší RD v MK a blízkém okolí
do 1,2 mil. Kč. Tel.: 604 795 874.
•• byt 2+1 v Oslavanech, nabídněte.
Tel.: 546 425 223.
•• byt 1+1,2+1 v Ivančicích. Tel.: 605
986 364, 723 680 636.
•• byt 1+1 v Ivančicích, Oslavanech.
Tel.: 728 154 593.
•• garáž v Oslavanech v Sadě. Tel.:
775 338 157.
•• garáž v Oslavanech na Havířské.
Tel.: 728 264 272.
prodám
•• RD v řadové zástavbě o velikosti
2+1 v Petrovicích. Součástí WC,
sprch. kout, předsíň, sklep a průjezd.
Ve dvoře pergola, hosp. budova,
stodola a garáž. Zdivo smíšené, bez
hydroizolace. Výměra pozemku cca
1500 m2. Cena min. Kč 600.000 Kč.
Tel.: 602 755 265.
•• RD v řadové zástavbě o velikosti
2+1 v Rouchovanech. Součástí WC,
koupelna, komora, předsíň, sklep a
průjezd. Ve dvoře hosp. budova a
kolna. Výborná lokalita, pozemek
orientovaný na jih, výměra cca
950 m2. Cena: min. Kč 700.000 Kč.
Tel.: 602 755 265.

•• stavební místo v Bohuticích
s ovocným sadem 2500 m2, klidné
místo, 150.000 Kč. Tel.: 732 843 003.
•• stavební pozemek v MK, Křepelčí
vrch, cena doh. Tel.: 605 988 377.
•• podsklepenou garáž v Ivančicích.
Tel.: 603 164 570 po 18 hod.
•• RK PROLUX nabízí: Byt 1+1
v OV Ivančice, 2. patro, nové lodžie;
RD 3+1 Oslavany, dvorek, zahrada,
k rekonstr.; st. pozemek Ivančice-Alexovice, 1700 m2, sítě v dosahu.
Informace na tel.: 608 654 680.
•• zahradu v Bohuticích, 3413 m2,
oplocená, vzrostlé stromy, studna, zděná
chatka, 100 tis. Kč. Tel.: 605 787 507.
•• 10 arů vinohradu KÚ Miroslav vč.
malotraktoru T4K10, dohoda. Tel.:
515 333 867.
•• kvalitní orná půda u řeky Rokytné,
kú Rybníky, 0,6 ha, 12 Kč/m2, vh.
na zahrádku. Tel.: 515 320 000, 728
179 905, po 18 hod.
•• orná půda kú Dobelice, 1944 m2, 8
Kč/m2, kú Rybníky 5700 m2, 8 Kč/m2.
Tel.: 608 888 992 po 18 hod.
hledám pronájem
•• garáže v Oslav.. Tel.: 603 542 449.
•• garáže v MK na Sídlišti - u drůbež.
závodu. Tel.: 728 243 341.
•• bytu 1+1, 2+1 v Ivančicích, spěchá. Tel.: 774 547 268
pronajmu
•• Pronájem nebytových prostor v Moravském Krumlově, 43 m2, v blízkosti
náměstí, vhodné k podnikání. Bližší
informace na tel.: 602 782 504.

Stavba - zahrada

koupím
•• nefunkční brusku Hitl WS 180,
potřebuji vypínač, možno i Bosch.
Tel.: 604 710 578.
•• nepoužité bílé cihly, nabídněte.
Tel.: 732 777 155.
prodám
•• hoblovačku 60 cm, protahovačku
80 cm, pás. pilu, pás. brusku, vše litina. Tel.: 604 233 397.
•• svářecí trafo tov. výroby -JS90-F
na 380/220V, 50-140A, el. 1,5-4mm.
Svařuje bez poruch a závad, cena
dohodou. Tel.: 724 690 907.
•• balkon. dveře dřevěné, zdvojené
použité 3 r. se zárubní, 80x220, vnitřní
dveře bílé plné 80. Tel.: 604 710 758.
•• 15 tabulí sádrokartonu, zelený
250x120, 100 Kč/ks. Tel.: 723 124 183.
•• 9 m2 obkladů do koupelny, mramorovaný vzor, velmi pěkné, 120 Kč/m2.
Tel.: 723 124 183.
•• vnitřní proskl. dveře v bezvadném
stavu 80L, 3 ks, 80P, 1 ks, 80P plné, 1 ks,
350 Kč/ks. Tel.: 608 626 289.
•• starší taška, typ francouzská, 1.900
ks, 6 Kč/ks. Tel.: 602 744 542.
•• 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

prodám
•• ručně dělanou obývací stěnu tm.
barvy, d. 2,5m, nutné vidět, cena dohodou. Tel.: 739 020 215.
•• rozkládací stůl, leštěný ořech. Tel.:
732 153 409.
•• dvě barové židle, dřevo tmavé
barvy - ořech. Kvalitní lak, na čtyřech
nohách, nepoškozené, jako nové, dovoz Rakousko. cena: 150 Kč za kus.
Tel.: 515 221 831.
•• obývací stěnu mahagon s prosklenou skříní, zachovalá, 2.000 Kč. Tel.:
723 152 213.
•• plynová kamna Mora, funkční, vh.
na chalupu. Tel.: 737 500 478.
•• starší leštěnou ložnici - mahagon,
jasan, manžel. postele, 2 noční stolky,
psycha, dvě šatní skříně, pouze v celku. Cena dohodou. Tel.: 777 856 232.
•• světlou pokojovou stěnu vh. do děts.
pokoje, velmi dobrý stav, d. 3,8m,
v. 2 m, 2.000 Kč; kuchyň. lustr stahovací, kouřové sklo+dřevo, 200 Kč;
4 ks kuch. židlí, dřevěné, polstrovaný
sedák, horší lak, 100 Kč/ks. Tel.: 605
412 234, Oslavany.

•• plynový kotel Dakon 9-24 kW, jetý
jednu sezonu, 7.000 Kč, výborný stav.
Tel.: 723 429 376.
•• velmi pohodlné křeslo, 3 r. nový zelený
potah, 150 Kč, MK. Tel.: 605 169 135.
•• starší zachovalou rohov. kuch.
linku Asta s el. sporákem Mora, odsavačem, myčkou Zanussi, i jednotlivě,
cena dohodou. Tel.: 776 042 559.
•• válendu s ÚP, spodní část tm. modrá, béžová moderní ornament, málo
použ., 800 Kč; skleněná skříň (skleník)
pozadí zrcadlo, 145x46x37, 2.500 Kč,
dobrý stav. Tel.: 739 953 469 i SMS.
•• béžový koberec se vzorem mramor,
smyčkový, zachovalý, 2 ks. Tel.: 731
069 270, 720 222 401.
•• 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. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• němý sluha, elektr., 1.200 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
daruji
•• 2-dílnou skříň za odvoz, spěchá.
Tel.: 732 637 844.

Elektro a elektronika

prodám
•• procesor AMD Sempron 64 2500 +
soc. 754, L2 cache 256 Kb, FSB 800
Mhz, 500 Kč. Tel.: 721 725 752.
•• PS 1 Sony + 4x orig. hry, 800 Kč.
Tel.: 604 303 267.
•• orig. hry na PS2: Vietcong (akční
střílečka), Top Gun (letecký simul.),
Call of Duty (2. sv. válka), Terminátor
(akční střílečka), Ultimate mindgames (soubor 15 log. her), 300 Kč/ks.
Tel.: 608 409 694.
•• baterii z nokie 3200, vh. i na jiné typy
telefonů (7210), dovezená z Itálie, půl r.
používaná, 200 Kč. Tel.: 721 967 309.
•• Nokii 3200 na ND bez baterie a display; funkční fotoaparát (integrovaný),
cena dohodou. Tel.: 721 967 309.
•• automat. 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.
•• myčku Zanussi, š. 45 cm, málo
používaná. Tel.: 776 042 559.
•• pult. mrazák Whirpool 120 l, 2.000
Kč, spolehlivý. Tel.: 605 501 163.

Vše pro děti

prodám
•• dřevěného houpacího koně po 1
dítěti, 500 Kč; šaty pro družičku 4-6
let korzet a sukně se spodničkou, 700
Kč. Tel.: 724 974 606.
•• odsavačky na mléko jako nové,
cena doh., ohřívačka lahví, 200 Kč,
zimní fusak beránek, 100 Kč, kombinéza, 100 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• oblečení na holčičku do 1 roku, letní i zimní, levně. Tel.: 723 622 794.
•• kočárek Deltim sport, 3-komb.,
černošedý, dělán na zakázku, pratelný
potah, nafuk. kola, veškeré přísl., přehaz. rukojeť, velmi prostorný, různé
polohy polohování, po 1 dítěti, 4.000
Kč. Tel.: 739 953 469.
•• botičky do vody (možno i jako
sandálky) na 1 rok, dovoz Anglie, 200
Kč. Tel.: 515 320 000, 728 179 905,
po 18 hod.
•• sportovní kočárek Hauck - DE, polohovací, černostříbrný, pěkný, nepoškozený, doklad + zár. list. Cena 2.300
nebo dohodou. Tel. 515 221 831.
•• autosedačku 9-18 kg, potah modrožlutý, snímatelný, polohov., 1.000 Kč
MK. Tel.: 731 069 270, 720 222 401.
•• kočár golf. hole, polohov. záda,
brzda, 300 Kč. Tel.: 731 069 270,
720 222 401.
•• autosedačka Hamax, 15-36 kg, málo
použ., 800 Kč; autosedačka do 20 kg,
5-ti bodová, 700 K4. Tel.: 515 320 000,
728 179 905, po 18 hod.
•• dřevěná vysoká stolička rozkládací
na židličku a stolek, 400 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• sport. kočárek, 3 nafuk. kola, brzda,
zvonek, polohov. stříška, potah šedo-fialový, jako nový, 2.00 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• dětská motokára zn. Kettler, chybí
řídící tyč, 800 Kč. Tel.: 515 320 000,

nebo 728 179 905, po 18 hod.
•• růžová koloběžka, větší kola, vzadu
dvojkolečka, na 3-4 roky, 300 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• plenky Pampers 2 mini, 98 ks v bal.,
3-6kg, 390 Kč za balík (mám 2). Po
Krumlově i dovezu. Tel.: 605169 135.
•• knížky: Nejšťastnější batole 150 Kč;
Nechuť k jídlu 50 Kč; Alergie u dětí
150 Kč; odsavačku mat. mléka Baby
Nova, 100 Kč, oblečení na holčičku vel.
98-104, jaro-léto Tel.: 777 209 174.
•• dětský kočárek Deltim duo pro
dvojčata, 3-kombinace, vínovobéžový,
pratelný potah, 2 samostatné vaničky,
nafukovací kola, pláštěnka, síť proti
hmyzu, taška, flauš. fusaky a saténové peřinky. Pěkné, málo používané,
6.500 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
•• čínský chocholatý pes, štěňata bez
PP, osrstěné fenky, 3.000 Kč, oba rodiče k vidění, odběr vánoce. Lubnice,
ZN. Tel.: 774 874 038.
•• ag. fischer, škraboška, ros. penant,
žlutohlavá, pap. kouřový, nádherný.
Tel.: 774 048 047.
•• prase na zabití, dohoda. Tel.: 605
904 681 MK.
•• chovné a jateční králíky. Tel.: 732
562 498.
•• prase 120 kg, 30 Kč/kg, Ivančice.
Tel.: 732 605 832.
•• vlkošedou fenku NO, 5 měs., bez
PP, rodiče s PP. Tel.: 732 718 688.
•• rotvajlera 18 měs., větší vzrůst,
základní výcvik, černozlatý, rod. důvody. Tel.: 737 962 814.
•• holátka i větší bílé myšky, MK.
Tel.: 602 879 732.
•• hřebečka s PP, v dospělosti v. 130
cm, stáří 8 měs. Tel.: 724 757 999,
723 543 675.
•• agapornis řůžohrdlý přírodní, lutyno straka 2,0, rok. 06, kroužkování.
Tel.: 604 303 267.
•• labradora 3 měs., fenka, 500 Kč.
Tel.: 721 652 131.
•• čínský chocholatý pes, štěňata bez
PP, osrstěné fenky za 3.000 Kč, oba
rodiče k vidění. Odběr Vánoce. Tel.:
774 874 038.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP,
trikolor, zvyklá venku, pěkná, očkov.,
odčerv., 2-3.000 Kč. Štěňata vestíků bez
PP, očkov., odčerv. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata trpasličího pudla bez PP,
barva apricot a bílá, očkov., odčerv.
Tel.: 732 765 649.
daruji
•• štěně, fenka, černá, matka austral.
hon. pes, očkov., odčerv., ihned, Miroslav. Tel.: 737 414 669.
•• do dobrých rukou (za výlohy)
krásná štěňata jezevčíka, tři fenky,
jeden pejsek. Tel.: 724 972 392.
•• kotě. 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.
•• Finanční půjčky, i pro důchodce
do 75 let, vyřízení zdarma. Mobil:
724 781 310.
•• 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.
•• Peníze na dárky pro vaše blízké,
splátky již od 900 Kč/měs. Úvěry
10-40 tis. Kč bez ručitele a poplatků předem, úvěry na nemovitosti
a vyplacení exekucí bez poplatků
předem. Tel.: 739 205 815.

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.
•• Zveme Vás do VOŇAVÉHO
KRÁMKU s kořením v Moravském
Krumlově, Růžová 39 (nádvoří
Knížecího domu), kde najdete velký
výběr koření, čajů a spoustu námětů na zajímavé dárky. Nově nabízíme suché plody jako např. mandle,
pistácie, kešu, rozinky, meruňky,
švestky, praženou tykev apod.
Těšíme se na Vás.
•• VÁNOČNÍ SLEVY! Nabízíme počí-

tače, tiskárny, příslušenství a jiné
komponenty za velkoobchodní ceny.
Vše se zárukou, dokladem a dovozem do domu. Tel.: 777 331 638.
koupím
•• za jakoukoliv cenu knihu od Josefa
Šnejdárka: Pochoduj nebo zemři. Tel.:
608 438 674.
prodám
•• umělý vánoční stromek v. 150 cm ,
350 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• 3/4 zelený kabát zv. montgomerák,
vh. pro myslivce na vyšší postavu,
100 Kč. Tel.: 546 451 656.
•• pojízdnou zateplenou kazatelnu.
Tel.: 732 352 986.
•• kulečníkový stůl (karambol), značkový, 90x180 s břidlicovou deskou,
stáří 6 let, 13.500 Kč, nutno vidět,
jako nový. Tel.: 603 793 890.
•• palivové dřevo, možný dovoz. Tel.:
728 111 054.
•• elektromotor, výkon 5,5 kW, ot.
950/min., 1.900 Kč. Tel.: 602 786 378.
•• šicí šlapací mašinu zn. Lada, 500
Kč. Tel.: 603 730 236.
•• kolo Favorit s berany, 300 Kč. Tel.:
546 451 553, 737 317 251.
•• secí stroj. Tel.: 724 757 999,
723 543 675.
•• boxovou klec na chov agapornisů,
masivní kovová konstr., 3x klec nad sebou. Cena 1.500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• loupané ořechy. Tel.: 732 562 498.
•• betlém 60.let starý, velmi levně.
Tel.: 515 336 601.
•• pianino Petrof světlé barvy. Tel.:
720 587 013.
•• magnetický pákový rotoped Eliptical
Olpran, ještě rok záruka, skoro nepoužívaný, 2.500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• novou zimní bundu skořicové barvy,
vel. XL, 700 Kč. Tel.: 732 615 485.
•• el. drtič na ovoce (jádroviny až
300 kg/hod.), štafle dvoják 6 příček,
březová košťata, kovový vál Vari/Tera
3 m, 4x brány, děts. rozkl. kolo. Vše
velmi levně. Tel.: 515 336 601.
•• 3 kubíky paliv. dřeva. Topím plynem,
dovoz možný. Tel.: 605 904 681
•• nové montérky pro svářeče nehořlavý materiál, v. 180, silnější postava;
pokoj. květinu monsteru vzrostlou,
palmu Juku do haly. Tel.: 604 710 758.
•• technologie mrazírny (cca 8 - 10 m3),
vč. dveří a zárubní, 12.000 Kč. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• obaly na tenis. raketu zn. Fischer,
Wilson, úplně nové, 300 Kč/ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 h.
•• řeznický pojezdový hák (kladka +
nerez hák), 20 ks, 60 Kč/ks. Tel.: 515
320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks,
100x100; 125 x125; 400 Kč/ ks. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• lyže sjezdové a běžky, bez holí, 600
Kč; přezk., 200 Kč; brusle pánské, 250
Kč; přezkové lyžáky vel. 7, 8 , 300-500
Kč; dětské vel. 30, 31, 34, 36, 37, 200
Kč; brusle dívčí č. 36, 350 Kč; chlapec.
č. 3, 200 Kč; páns. č. 42, 450 Kč. Tel.:
515 320 000, 728 179 905, po 18 hod.
•• psí boudu zatepl. 100x60 cm vč. nového pelíšku, dohoda. Tel.: 607 916 422.
•• zlatou klec ovál v. 65, š. 40 cm; bílou
klec ovál v. 40, š. 30 cm obě pro ptactvo;
vánoční el. svíčky; nové prošívané péřové deky a dva polštáře; pračku Romo
zánovní, vše levně. Tel.: 605 776 380.

•• slunečnice černá, letošní sklizeň,
9 Kč/kg. Tel.: 604 303 267.
•• vlašské ořechy, vyloupané 95 Kč/kg;
celé 45 Kč/kg. Tel.: 607 627 455.

Seznámení

••Vdova 69/170 hledá přítele přiměřeného věku k občasným schůzkám.
Tel.: 546 434 345.
•• SŠ 37 hledá hodného, citlivého
muže 38-50 let vyšší postavy nad 185
cm k vážnému seznámení. Samota je
zlá, najdu? Oslavany, Ivančice a okolí. Tel.: 776 698 530.
•• Hledám pohlednou a sympatickou
dívku z okolí Ivančic od 19 let. Tel.:
728 739 293.
•• Svobodný nekuřák, domácí kutil 44/
180 hledá touto cestou vh. protějšek k
vážnému seznámení, dítě není překážkou. Oslavany a okolí. Tel.: 602 254
460, mail: p.zdenecek@volny.cz
•• 38-ti letý 170/70 hledá štíhlou ženu
k seznámení, Vánoce ve dvou, popř.
ve třech. Tel.: 728 732 934.
•• Muž žijící v RD hledá ženu od
40-60 let. Na lásku není nikdy pozdě.
SMS na tel.: 723 674 142.
•• 33/170/65 romantik by se rád z nedostatku příležitostí touto cestou seznámil
s dívkou, pro kterou není láska jen pouhé slovo, dítě nevadí. Tel.: 606 580 773.

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.
•• Mám zájem o domácí práci se
smlouvou (plnění obálek, letáky atd),
nabídněte. Tel.: 776 033 242 i SMS.
•• Hledáme nové spolupracovníky do
našich kanceláří. Tel.: 724 321 199.
•• Potřebuji doučování z matematiky
IV., MK a okolí. Tel.: 724 511 329.
•• Mám zájem o dom. práci, nabídněte. Tel.: 732 615 485.
•• 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
•• Hledám schopné spolupracovníky
na práci v kanceláři. Nabízíme zaškolení, dobré platové ohodnocení.
Zájemci volejte: Tel.: 732 598 407.
•• Fotograf hledá dívky a ženy k fotografování v ateliéru, fin. výpomoc možná, vh. pro studentky. Tel.: 732 180 721.
•• Hledáme hlavní účetní pro vedení
jednoduchého i podvojného účetnictví. Nástup možný ihned. Životopis
zasílejte na: info@mkrumlov.net.
•• Občanské sdružení ALMA Dobelice hledá externí účetní. Podmínkou je zkušenost s podvojným
účetnictvím nestátních neziskových
organizací a znalost legislativy související s NNO. Bližší informace na
tel.: 515 321 099, nebo e-mailem:
sdruzenialma@seznam.cz
•• Firma K-servis Konečný s.r.o
Ivančice přijme do HPP pracovníky
na pozici prodavač-skladník. Požadujeme: znalost práce na PC, ŘP sk.
B, příp. i C. Nabízíme: dobré platové
podmínky dle odvedené práce, zázemí stavební firmy. Tel.: 777 000 031.
•• Firma K-servis Konečný s.r.o
Ivančice přijme do HPP pracovníky
na pozici elektrikář pro servisní činnost. Požadujeme: vyhláška 50, ŘP
sk. B, popř. C. Tel.: 777 000 031.
•• Přijmeme účetní, znalost podvojného účetnictví, znalost NJ, praxe
v oboru 5 let. Nástup od 1.1.2007.
Informace na tel.: 603 549 317.
•• Staňte se i Vy AVON LADY a získáte slevu na výrobky až 30%. Žádný vstupní poplatek, katalog zdarma, možnost vyzkoušení výrobků,
doručení zboží zdarma domů, splatnost faktury 14 dnů. Tel.: 606 118 274,
e-mail: Avon.kontakt@seznam.cz

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, noviny@zrcadlo.com Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo poštou.
Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných
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Oční optika Kocandová
Palackého náměstí 43
664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116

SLEVY AŽ 50%
NA LOŇSKÉ MODELY
Akce trvá do vyprodání zásob.

PRODEJNA STAVEBNIN

Radniční 6, 671 72 Miroslav
telefon/fax: 515 333 343
e-mail: belinsro@quick.cz
... s námi hravě postavíte i pyramidu

Prodej vánočních stromků
s překvapením

1x mobilní telefon
20x skvělé dárky v celkové hodnotě 5.000 Kč,
a spousta drobnějších dárků ...

DÁNSKÁ JEDLE • SMRK STŘÍBRNÝ
BOROVICE ČERNÁ A LESNÍ • SMRK ZTEPILÝ
Přijďte na skleničku horkého grogu
v přátelské předvánoční atmosféře...

Zahájení prodeje 6. 12. 2006

Mediálním partnerem akce je Občanské sdružení ALMA,
vydavatel čtrnáctideníku ZRCADLO.

