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PŮJČKY JEN SERIOZNĚ
» i pro důchodce a živnostníky «
» možnost sloučení stávajících půjček «
» hypotéky «
VYŘÍZENÍ ZDARMA, NEVÁHEJTE ZAVOLAT
p. Sadílková, mobil: 724 781 310
Dvořákova 13, III. patro, Brno
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POZOR ZMĚNA !!!

OD 6.8.2007 V NOVÝCH
VĚTŠÍCH PROSTORÁCH
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 22
V IVANČICÍCH.
TELEFON: 731 222 369

Opravené komunikace
až za dva roky
/Moravský Krumlov/ Jen po provizorně opravených silnicích budou
muset obyvatelé a návštěvníci Moravského Krumlova jezdit dva roky.
Tato situace je pro většinu nepříjemná, ale jiné řešení prozatím není.
Důvodem této situace je fakt, že v minulosti nebyl vznesen požadavek
z vedení města směrem ke krajskému úřadu na rekonstrukci silničního
průtahu. Nevznikla tak žádná projektová dokumentace. Tato záležitost
se začala řešit teprve v měsíci červnu letošního roku.
„Během července vznikne projekt k územnímu rozhodnutí, v jarních
měsících roku 2008 by mělo již být stavební povolení. Plán je, že na
jaře 2009 by se započala samotná rekonstrukce silničního průtahu. Ta
bude rozdělena do tří etap. První částí je úsek od kruhového objezdu
k zámku, druhá etapa je ulice Zámecká od zámku k náměstí TGM
včetně celého náměstí, třetí část je od náměstí až po most přes řeku
Rokytnou. V jakém pořadí bude rekonstrukce probíhat ještě není známo. Vedení radnice vzneslo na kraj požadavek o uspíšení opravy ulice
Zámecká s tím, že by se po dokončení oprav kanalizace hned položil
nový asfalt. Odpovězeno nám bylo, že není problém ve financích, jako
spíše v projektové dokumentaci. Díky absenci projektu bude oprava
odložena a to je velikou chybou, projekt mohl být dávno hotový. Takže
stavební firma zapraví silnice do původního stavu a řeší se, co se Zámeckou,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Třetina.
SÚS JM kraje požaduje uvedení vozovky do původního stavu, což je
předláždění. To by ale oprava byla o měsíc delší díky pracnosti, proto
se uvažuje o asfaltovém pásu, který by umožnil dvouleté ježdění, aby
se poté mohl opravit celý průtah. Řeč také přišla na ulici Nádražní, kde
je také nevyhovující dlažba. „Prioritní je pro nás oprava po kanalizaci.
Na ulici Nádražní se připravuje pracovní výbor, který bude řešit opravu
této silnice. Rádi bychom to zkoordinovali s průtahem. SÚS navrhuje
na nádraží udělat přestupní terminál, ze kterého se budou cestující rozvážet do města a okolí v návaznosti na IDS JM kraje. I silnice z nádraží
do města se bude opravovat. Hodlají se využít i dotační tituly, uvažuje
se i o souběžné asfaltové cyklostezce,“ doplnil Tomáš Třetina. /mask/

Horácké moře brázdí Vysočina
/Třebíčsko/ Začátkem prázdnin byla na Dalešické přehradě
slavnostně zahájena lodní doprava. Z Horáckého moře, jak se
přehradě přezdívá, se tak stala
významná turistická destinace.
Romantické údolí, pláže a campy
i kulturní zařízení jsou teď propojeny a mezi zastávkami brázdí
vody přehrady loď Vysočina.
Je tomu tak od neděle 1. července, kdy byla na pláži v Koněšíně
tato výletní loď slavnostně pokřtěna. Krátce poté začaly vyhlídkové plavby pro veřejnost. Do
konce srpna bude na čtyřech
zastávkách jezdit lodní doprava
na 22 kilometrů dlouhém jezeru
mezi Kramolínem a Koněšínem
denně podle jízdního řádu. Od
září do konce října o víkendech
a ve svátcích.
„Už jsem křtil cédéčka a knihy
a asistoval jsem u křtu několika
dětí. Loď je pro mě novinkou,“
sdělil filmový režisér Jiří Menzel,
který před lety natáčel svůj slavný film Postřižiny v nedalekém
dalešickém pivovaru. Slavnosti,
které v letním počasí přihlíželo
několik tisíc lidí, se zúčastnili
také hejtman kraje Vysočina
Miloš Vystrčil, herec Jaromír
Hanzlík a zpěvačka Naďa Urbánková. Aby bylo uvedení lodi
do provozu kompletní, žehnání
provedl páter Petr Holý. Na molu
se vystřídali s krátkým proslovem
zástupci provozovatele firmy
Quarter, hejtman Kraje Vysočina
Miloš Vystrčil, ředitel Vodních
elektráren Zdeněk Saturka, ředitel EDU Zdeněk Linhart, senátor
Vítězslav Jonáš a samozřejmě

foto: mask

předsedkyně mikroregionu Horácko Hana Žáková.
Obce v okolí přehrady sdružené v mikroregionu Horácko usilovaly o zavedení vyhlídkových
plaveb několik let. V jejich čele
stála starostka Koněšína Hana
Žáková. „Pocity ze slavnostního
křtu a žehnání mám nádherné a
přeji si, aby byla loď stále oblíbenějším lákadlem Dalešické přehrady. Obce si od lodní dopravy
slibují další rozvoj turistiky. Jinde
na Vysočině se lidé výletní lodí
svézt nemohou,“ uvedla Hana
Žáková, starostka obce Koněšín.
U vyhlídkových plaveb je pro
minimální počet cestujících 25.

Pravidelné plavby bude zajišťovat firma Quarter, jejíž lodě
již vozí cestující po přehradách
Orlík a Slapy. Jak již bylo řečeno
na Dalešické přehradě budou čtyři
lodní zastávky, a to v Kramolíně,
Dalešicích, Koněšíně a Hartvíkovicích. Turisté ale mohou vybrat
délku plavby z několika variant.
Bližší informace zájemci mohou
najjít na webových stránkách
www.dalesickaprehrada.cz.
„Vodní nádrže v kraji buď slouží jako zdroje pitné vody nebo
nejsou dost velké. Dalešická přehrada byla před třemi desítkami
let vybudována především jako
zdroj vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Skupina ČEZ, Ja-

derná elektrárna Dukovany rozvoj
turistického ruchu v regionu elektrárny již několik let intenzivně
podporuje. K této podpoře máme
nejméně dva dobré důvody. Každý turista, zvláště pokud se zdrží
více dní, přináší do regionu tolik
potřebné finance. Mimo to se ukazuje, že nejen hrady a zámky, ale
i technické zajímavosti spojené
s energetikou se těší stále většímu zájmu veřejnosti. Ovocem
tohoto zájmu je odbourávání obav
z energetiky. V den, kdy byla
loď Vysočina spuštěna na vodu
Dalešické přehrady jsme v informačním centru přivítali 350 000
návštěvníka,“ doplnil Petr Spilka,
mluvčí JE Dukovany.
/mask/

Podium nikdo nechce

foto: mape

/Moravský Krumlov/ Z důvodu absence vhodného podia zakoupilo
město Moravský Krumlov podium, které je dnes postaveno na náměstí.
Proběhly diskuze o jeho dalším možném využití a to vzhledem k plánované rekonstrukci náměstí. Variantou bylo půjčovat ho organizacím
a obcím, čímž by se vrátily investované peníze. „Podium bude stát po
dobu rekonstrukce náměstí na jiném místě. Na podzim bude rozebráno
a přemístěno. Samozřejmě, že jsme počítali s tím, že podium budeme
půjčovat, ale když případní zájemci viděli, co je potřeba techniky
k jeho postavení a k převozu kamion, tak se této myšlenky vzdali. Pro
nás už jeho použití a využití nahrazuje jeho cenu. Nevyděláme nic, ale
jeho využitím se nám vrátí náklady. Podium si už nemusíme půjčovat.
Vzhledem k tomu, že náměstí bude rozkopáno dva roky, tak bude se
svolením generálního ředitele Incheby přestěhováno na nádvoří zámku,“ vysvětlil starosta města Jaroslav Mokrý.
/mask/
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Jak to vidí „na kraji“... Jímky komplikují čištění
Nelehká situace v zemědělství a to i ve vinařství donutila jihomoodpadní vody
ravské vinaře, aby se obrátili na Krajský úřad o pomoc. Proto jsme
požádali o odpověď na otázku.
Obrátili se na vás jihomoravští vinaři, kteří produkují 95% vína
v naší republice, abyste je zastupoval. Jak jste pořídil a co jste vyjednal a s kým?
Jihomoravští vinaři se na mě obrátili v souvislosti s chystanou novelou zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství),
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 168), který projednává
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Novela by měla změnit půjčku
na výstavbu vinohradů z let před vstupem do EU na půjčku nenávratnou čili dotaci. Zájem o tuto změnu byl plošný, protože část vinařů
dostala dotaci a část půjčku a byla zde snaha podmínky zrovnoprávnit.
Splácení půjčky má přitom začít v příštím roce. Rada JMK na svém
jednání 12. dubna 2007 doporučila Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem novely
tohoto zákona již v prvním čtení. Toto řešení jsem připomněl a znovu
vysvětloval i při své účasti na zasedání zemědělského výboru sněmovny 16. května 2007. Poslanecká sněmovna zaujala podle mého názoru
postoj opatrný, z jejich pohledu zodpovědný. Návrh řešení nejprve
chtějí konzultovat v Bruselu a teprve potom jsou připraveni novelu
zákona předložit sněmovně. Čas ovšem běží, budeme nadále sledovat
postup řešení.
Jan Lenocha, člen Rady Jihomoravského kraje

Dluh města se snížil

/Ivančice/ Zastupitelstvo města Ivančice schválilo na svém posledním zasedání závěrečný účet za rok 2006 bez připomínek. Zprávu o
stavu financí také předjednal finanční výbor zastupitelstva. „Co se týká
zadlužení města, tak podle splátkového kalendáře se město vyrovnává
s dluhem velmi racionálně a zdárně. V současné době je dluh města
snížen přibližně na polovinu, to znamená necelých 80 milionů korun,“
informoval starosta města Vojtěch Adam.
/jak/

/Moravský Krumlov/ S budováním kanalizace v Moravském
Krumlově je také spjato napojení
domácností do nové kanalizační
sítě. To je ovšem komplikované
pokud se tak děje přes septiky,
které některé domy mají.
Vypouštění odpadních vod do
veřejné kanalizace přes septiky je
zakázáno z důvodu nežádoucího
předčišťování odpadních vod
a nevhodné změny charakteru
odpadní vody pro biologickou
ČOV. Na povinnost vypouštění
odpadních vod mimo septiky jsou
všichni odběratelé VAS a.s. upozorňováni ve smlouvě o dodávce
vody. Kontrolní činnost, zda odběratel nevypouští odpadní vodu
přes septik vykonává příslušný
vodoprávní úřad. VAS a.s. jako
provozovatel veřejné kanalizace
není ze zákona oprávněna provádět kontroly nemovitostí.
Plánovaná rekonstrukce čistíren odpadních vod Zámecká a
Rakšická není v žádném případě
prováděna z důvodu ztráty biologické aktivity. Předčištění odpadních vod ze septiků má vliv na
nižší koncentraci odpadních vod
a tím nižší látkové zatížení biologických ČOV, což dělá problémy
zejména při zapracování málo
zatížených čistíren a to ČOV Zá-

mecká a Rakšická nejsou.
Rovněž dešťové vody z jednotné kanalizace nejsou důvodem
rekonstrukce, neboť ČOV byly
již na čištění odpadních vod z
jednotné kanalizace naprojektovány a v tomto směru je jejich
funkce standardní. Důvodem
rekonstrukce obou ČOV v Moravském Krumlově je zpřísnění
legislativy od doby uvedení obou
ČOV do provozu, obměna zastaralého technologického zařízení
a odstranění závad zjištěných
provozem. Na ČOV Zámecká
současně dojde ke zvýšení kapacity ČOV pro možnost napojení
Polánky a Rokytné.
Problémem budoucí rekonstrukce je ale vlastnictví pozemků pod čistírnami. Nedořešené
vlastnictví pozemků na obou čistírnách je dlouhodobý problém,
který brání převodu majetku
obou čistíren do majetku nebo
hospodaření svazku. Vlastnictví
pozemků nebylo vyřešeno ani
během stavby a kolaudace.
Radní města chtějí pomoci lidem s napojením na kanalizační
síť. Proto schválili téměř šest set
tisíc korun z fondu rozvoje bydlení, které budou použity na půjčky
zájemcům a to částkou 20 až 30
tisíc korun.
/mask/

Paneláky v novém kabátě

/Moravský Krumlov/ Rekonstrukce střech, výměna oken, vstupních dveří a sklepních oken, rekonstrukce balkonů, zateplení obvodového pláště včetně fasády, popřípadě rekonstrukce výtahů. Tak lze
charakterizovat proměnu družstevních domů na krumlovském sídlišti.
Financování těchto prací je zajištěno formou úvěrů a dotací na
úhradu části úroků z programu PANEL. Úvěr je se splatností na 15-20
let a při sazbě úroků 5 % stát vrací 4% zpět. Družstvo Krumlovan má
celkem 10 panelových domů, z toho 4 domy od roku 1975, 6 domů od
roku 1989. Zatím probíhá rekonstrukce čtyř domů. První z nich je již
hotov s tím, že práce začaly v březnu letošního roku a skončily ještě
před prázdninami. „Ještě v letošním roce se zahájí práce na dalších
čtyřech domech, zbytek v roce 2008. Takže budeme mít v příštím roce
všechny družstevní panelové domy opraveny. O revitalizaci domů je
velký zájem u našich bydlících. I přesto, že podmínka revitalizace je
navýšení částky do fondu oprav, aby bylo dostatek financí na splácení
úvěru a na ostatní běžný provoz domu,“ sdělila Jarmila Storačová za
Krumlovan SBD. Největší část stavebních prací pro stavební bytové
družstvo vyřizuje zástupce banky, který vyřídí pro dům komplexní
agendu - vyřízení úvěru a dotací, zajištění záruky a veškeré potřebné dokumentace, projekt, stavební povolení, dodavatele i kolaudaci. /mask/

Dojde ke zhoršení dopravy?
/Ivančice/ Poblíž centra má vyrůst nový supermarket. Vedení města
s výstavbou souhlasí. „Výstavbu nového obchodního centra v Ivančicích já považuji za životně důležitou pro obyvatele, protože současné
obchody v blízkosti, ale i ty vzdálené kapacitně nestačí pokrýt potřeby
kupujících,“ uvedl starosta města Vojtěch Adam.
Nové středisko má i své odpůrce, kteří se obávají zhoršení dopravní
situace zejména na ulici Krumlovská. Případné zhoršení dopravy je
podle odborníků pouze teoretické. „My máme názor, a já ho prezentuji
již od roku 2003, že výstavbou Penny Marketu tam, kde se plánuje, to
znamená v lokalitě ulice Krumlovská, se v žádném případě dopravní
poměry katastroficky nezhorší. Dopravní řešení, jak je navrženo, skýtá
záruku, že by všechno mohlo proběhnout bez problémů,“ odmítá krytiku Vojtěch Adam. Zda dojde ke zhoršení dopravy na ulici Krumlovská
ale těžko odhadnou pouhé teorie. Zda problémy budou, ukáže čas. /jak/

Správce konkursní podstaty
Tiskárna Moravský Krumlov, a.s.

provozující podnik, prodá zavedenou ofsetovou tiskárnu
v Moravském Krumlově nejvyšší nabídce.
Uzavírka písemných nabídek 20. srpna 2007.
Podrobnější informace na tel. 774 496 401. Kontaktní údaje:
Mgr. Lenka Houzarová, správce konkursní podstaty,
Brno, Palackého třída 57, PSČ 612 00.

DĚTSKÉ ZBOŽÍ „INKA“

pojišťovna, a.s.
V rámci expanze Uniqa pojišťovny
hledáme zájemce na pozici
POJIŠŤOVACÍHO PORADCE.
Smlouva možná na HPP i na VPP.
Nabízíme výhodné povinné ručení !
Bližší informace získáte na tel.: 603 282 510,
p. Ivana Šálková, oblastní vedoucí

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

Moravský Krumlov • ul. Znojemská 389
(naproti jatkám vedle bistra „Kolis“)

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

Otvírací doba: po-pá 8.30-16.30

Nabízíme: BODY • DUPAČKY • KABÁTKY
PODKOLENKY • PONOŽKY
TEPLÁKY • ZÁSTĚRY
TRIKA • KRAŤASY
samoobslužný prodej • dětský koutek
s kočárkem do prodejny
Přijďte se podívat, těšíme se na vás !!!

) 602 733 688
KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444
Nabízíme:
Bezbolestné ošetření přístrojem IPL Active
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
(třísla, podpaží, vousek, ...)
- fotorejuvenace (omlazení) pleti
- léčba akné, drobných cévek v obličeji
Lékařský chemický peeling

STAVEBNINY
PLUS

náměstí TGM 40
Knížecí dům - 1. patro
Moravský Krumlov

STAVEBNINY
STAVEBNINY
TRADE
TRADE

Rozšířili jsme
pro Vás
sortiment
o zahradní techniku
a barvy a laky

PŘIJĎTE SI K NÁM
NAKOUPIT
NA ZNÁMOU ADRESU
A MY SE BUDEME
SNAŽIT, ABYSTE
ODEŠLI SPOKOJENI

Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

Dvořákova 639
672 01 M. Krumlov
tel.: 515 323 320

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

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4
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Krumlovští stále odmítají vedení mikroregionu
/Moravský Krumlov/ Zastupitelé města Moravský Krumlov
na svém osmém zasedání diskutovali i současném vývoji v mikroregionu Moravskokrumlovsko.
Jednalo se o případném bytí nebo
nebytí v tomto sdružení. Zastupitelé chtějí přesvědčit i ostatní
obce, aby se změnilo klima v mikroregionu, ale na to jsou rozdílné názory vně sdružení.
„Rozhodně nechci, abychom
z mikroregionu vystupovali, ale
měli bychom přesvědčit ostatní

starosty obcí, že problém není
v přístupu města Moravský
Krumlov, ale ve vedení a to manažerce Schneiderové. Ona má
svých aktivit spoustu a pro mikroregion pracuje jen dva dny v týdnu a neustále se vymlouvá na to,
že má nedostatek času. Pokud
má tedy nedostatek času, ať se
vzdá funkce manažerky mikroregionu a obce si najdou novou
manažerku. Já si myslím, že je
zájmem všech, aby mikroregion
fungoval. Nemá cenu se vzájem-

Na DPS peníze stále chybí

/Oslavany/ Zastupitelé města schválili smlouvu o dílo se soukromou
stavební firmou, která bude dokončovat zbylou plochu náměstí. Jedná
se o inženýrské sítě i s fontánou symbolizující Oslavany a řeku Oslavu. Práce by se měly rozběhnout bezprostředně po podpisu smlouvy.
Budou dokončeny komunikace od hlavní silnice s přístupovými rampami a širokým schodištěm. Vše by mělo být hotovo do konce roku.
V podzimních měsících by se měla také rozběhnout výstavba bytového
domu s obchody podél protipovodňové zdi. Bytový dům bude rozdělen
na tři samostatné budovy se společným půdorysem se samostatným
parkováním. Parkování bude zajištěno na stávající plochu před radnicí.
Posledním objektem na náměstí by měl být dům chráněného bydlení.
Město ale zatím neuspělo se získáním dotace, proto snaha bude směřována k najití dotačního titulu na výstavbu DPS. Stavbu objektu chce
město realizovat co nejdříve. „To, že se tento objekt zatím nerealizuje,
by nemělo mít negativní dopad na funkčnost náměstí, protože objekt se
bude nacházet až za přístupovou komunikací směrem k zámku. Bude
se jednat o bezproblémové staveniště, které nenaruší provoz a život na
náměstí. Doufáme, že se podaří peníze na tento dům sehnat co nejdříve,“ informoval starosta Vít Aldorf.
/jak/

ně osočovat. Když jsem si ale
přečetla materiál od manažerky
našeho svazku obcí, tak nevím,
jestli člověk s takovouto povahou
a takovým neomluvitelným způsobem urážení, by měl zastupovat
Moravskokrumlovsko.
Možná
panují její dobré vztahy s předsedkyní, ale to není její dobré
vysvědčení, že jsou kamarádky.
Zde jde hlavně o peníze a o to,
aby projekty, které si obce připraví, mikroregion dokázal prosadit.
Nejde o to, aby tu někdo měl
dobré místo za práci odvedenou
dvakrát týdně. Odměnu jistě bere
a naopak ještě si nechává od obcí
schvalovat smlouvy o dílo, takže
co nedostane zaplaceno v normálním platu, tak si nasmlouvá
bokem. Měla by se věnovat práci
pro mikroregion, aby byly spokojeny všechny obce. Měli bychom
toto zvážit a na nejbližší schůzi
mikroregionu navrhnout odstoupení manažerky,“ vyjádřila svůj
názor zastupitelka Irena Kočí.
„Naše pojetí mikroregionu je
vytvářet projekty a shánět na ně
peníze. Mám ale pocit, že obce
si strašně závidí. Vy chcete sokolovnu, my vám to pomůžeme
udělat a co my z toho budeme
mít. Vždyť v ní může být sídlo
mikroregionu. Příště to ale bude
zase něco jiného v jiné obci, zde

FASÁDY
MAMUT
CERESIT
od

9800

za m2

Fasádní polystyren
Polystyren do podlah
Extrudovaný polystyren
Lepící a armovací tmely
Rohové profily s tkaninou
Sklovláknité tkaniny „VERTEX“
Hmoždinky talířové, zatloukací
Fasádní omítky

Vypukly prázdniny, to znamená dovolené a sluníčko. Je to tak i v Dukovanech? Díky směnovému provozu je plánování dovolených složitější
a když začne pršet, tak dovolená skutečně vyprší. Pro většinu z nás sluníčko a s ním spojená vedra jsou atributem léta a s chutí si jich užíváme.
Elektrárna, jako fabrika na výrobu elektřiny, je však jiného názoru: čím
větší vedro, tím se elektrárně hůře pracuje a vyrábí méně elektřiny.
Proč? Fyzikální zákony totiž platí vždy a to i bez ohledu na roční
období. Páru, která předala většinu své energie v turbínách, je třeba
zchladit - zkapalnit, aby se mohla vrátit zpět do parogenerátorů.
A zde je kámen úrazu. Chladící voda je v létních měsících příliš teplá
a kondenzace páry probíhá proto obtížněji. Pro ilustraci uvádím teplotu
chladící vody letos v únoru: - 13,5 st.C a 16. července, kdy byla 27,1
st.C. To má za následek snižování výkonu jednotlivých bloků či v lepším případě snižování ekonomických parametrů.
Tedy co se líbí nám lidem, nemusí se líbit elektrárně. Pěknou druhou
polovinu prázdnin přeje předseda OBR Ing. Bořivoj Župa

Zeptejte se radních

/Oslavany/ V Oslavanech kromě oficiálních webových stránek města
na adrese www.mesto-oslavany.cz je provozován další web zabývající
se děním ve městě a blízkém okolí - Infoportál Oslavany. Najdete ho
na adrese http:// infoportal.oslavany-cz.eu. Oproti oficiálnímu webu zde
najdete kromě postupně se rozrůstající fotogalerie i diskusní fórum, ve
kterém mohou občané vznést své dotazy například na zástupce města,
kteří se uvolili na otázky diskutujících čtenářů odpovídat a účastnit se
tak veřejné elektronické komunikace s občany. Ke každému zveřejněnému článku, kterých na webu přibývá cca 5 za týden, má čtenář možnost
napsat svůj komentář. Registrovaní čtenáři webu mají mimo jiných
výhod i možnost zdarma získat vlastní emailovou schránku o kapacitě
2000 MB. Tento projekt vznikl aktivitou internetového nadšence, jehož
vznik radnice morálně podporuje, poněvadž na Infoportálu lze nalézt
i věci zarážející, které se s oficiálním webem sice neslučují, ale cestou
těchto stránek se dostanou k široké veřejnosti.
/jak/

Obkladové profily plastové
Obkladové profily kovové
Dilatační profily
Soklové profily
Dilatace dlažbová,
hloubková, do betonu
Ukončovací profily
Schodové profily
za m2

10500

od

si hraje každý jen na svém písku,
jinde jsou lepší vztahy,“ navázal
starosta města Jaroslav Mokrý.
„Manažerka nastavila způsob
jednání. A řeči, že Moravský
Krumlov se snaží o vytunelování
právnické osoby, jsou lži, které
mě uráží. To jsou nařčení, že
snižujeme hodnověrnost mikroregionu. Myslím si, že problém je
v manažerce. Kdyby mikroregion
vedl někdo jiný, určitě by se obce
daly dohromady a domluvily by
se na jednotném programu. Proto trvám na tom, že problém je
v manažerce,“ dodala Irena Kočí.
„Manažerka i předsedkyně
mikroregionu dopředu ví, že dnes
máme zasedání zastupitelstva a
jednáme o mikroregionu. Přesto
tady ani jedna není, aby mohly
vysvětlovat, to o něčem svědčí.
Důsledek toho, že dnes vezmeme
stav v mikroregionu na vědomí je
ten, že zaplatíme členský příspěvek pro rok 2007 a pro tento rok
zůstaneme členy. Zároveň dáváme čas mikroregionu na to, aby
zvážil naše připomínky ohledně
kompetencí. Na podzim musíme
zvážit při sestavování rozpočtu,
zda pro rok 2008 setrváme v mikroregionu, aby se schválila výše
členského příspěvku,“ uvedl na
závěr místostarosta Moravského
Krumlova Tomáš Třetina. /mask/

Občanská bezpečnostní
komise informuje

POLYSTYREN
Fasádní 8 cm
za m2

13000
14100

Podlahový zátěžový 5 cm
za m2

Stavební materiály výrobců:
YTONG, HELUZ, BRAMAC, KM beta
sádrokartonové systémy
střešní okna VELUX, FENESTRA
betonové štípané bloky KB blok
ztracené bednění 15, 20, 30, 40, 50
zámková dlažba
nopové folie

MORAVSKÝ KRUMLOV • Ivančická 483 (v bývalém areálu Dřevotvaru)
Kontakt: Pavel Větrovec, mobil: 723 873 741, e-mail: pavelvetrovec@seznam.cz
prodejna: 724 122 229, fax: 515 321 157 • provozní doba: Po-Pá 8.00-18.00, So 7.00-12.00

Rozvoz stavebního
materiálu včetně složení
hydraulickou rukou
dále dovezeme:
písek, štěrk, oblázky

Dřevěné brikety • Kovářské uhlí - 380 Kč/q
Hnědé a černé uhlí • koks • brikety

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
DOBELICE
Dobelice 52, (bývalá škola)
tel.: 515 320 020
736 625 252 - prodej
604 614 678 - servis
777 666 626 - prodej
a odtahová služba
e-mail: prodej@mazda-kral.eu
www.mazda-kral.eu
autoservis a pneuservis
náhradní díly na japonské vozy
výkup a prodej havarovaných vozů
dovoz aut ze zahraničí
vrakoviště na japonské vozy
PRODEJ NOVÝCH PNEU
záruční a pozáruční servis
komplexní diagnostika na PC
digitální diagnostika podvozku
příprava a provedení STK, měření emisí

Na zakoupená vozidla
poskytujeme záruku
12 měsíců,
nebo 20 tisíc km.
Vyřízení pojistných událostí
u smluvních pojišťoven

Mazda 121 1,3i DB polokabrio Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1992, cena 45.000 Kč
tach. 125 tis. km, červená
centrál, el. př. okna, nastav. volant
a sed. řidiče, shrnovací střecha,

r.v. 1993, cena 69.000 Kč
tach. 155 tis. km, červená
ABS, el. okna, posil., alu kola, nastav.
volant, tón. skla, otáčk., manuál

Mazda 3 1,4i

r.v. 2007, cena 379.000 Kč
tach. 6 tis. km, tmavě modrá metal.
aut. klima, 6x airbag, ABS, posil., el.
zrc. a okna, centrál, tón. skla

Mazda 323 1,5i sedan

Mazda 323 F 2,0 DITD

Mazda 6 2,0 MZR CD combi

Mazda 2 1,3

Mazda 626 2.0 DITD combi

Mazda 2 1,25i

r.v. 1999, cena 99.000 Kč
tach. 145 tis. km, červená
4 x airbag, centrál, imobil., el. okna,
nastav. volant, 1. majitel

r.v. 2007, cena od 299.000 Kč
NA OBJEDNÁVKU
DODÁNÍ ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2007

r.v. 2001, cena 185.000 Kč
tach. 79 tis. km, červená
klima, 4x airbag, ABS, posil., senzor
světel, rádio, centrál, el. zrc. a okna

r.v. 1998, cena 115.000 Kč
tach. 155 tis. km, tm. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., el. zrc.
a okna, tón. skla, nastav. volant

r.v. 2003, cena 329.000 Kč
tach. 120 tis. km, modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, centrál.
dálk., el. zrc. a okna, tón. skla

r.v. 2007, cena 249.000 Kč
tach. 2500 km, sv. modrá metal.
4x airbag, ABS, posil., orig. rádio,
tón. skla, imobil., el. okna

Mazda 323 2.0 DITD

r.v. 1999, cena 135.000 Kč
tach. 87 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., centrál,
el. zrc., imobil., příprava pro rádio

Mazda 323 F 1,5i BJ

r.v. 2000, cena 135.000 Kč
tach. 134 tis. km, tmavě zel. metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., imobil.,
el. zrc. a okna, nastav. volant

PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ
VŠECH ZNAČEK VOZŮ
AUTOMATICKÝM
PLNÍCÍM ZAŘÍZENÍM
ČIŠTĚNÍ NÁPLNÍ

Mazda 3 SP 1,4i TE

r.v. 2005, cena 319.000 Kč
tach. 25 tis.km, červená
klima, 6x airbag, ABS, posil., imobil.,
nastav. volant, el. zrc. a okna, CD

Nissan Micra 0,9i 5 - HB

r.v. 1995, cena 69.000 Kč
tach. 98 tis. km, tmavě zel. metal
velmi dobrý stav, nehavarované,
servisní knížka, 1. majitel

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

AUTOBAZAR ROSICE

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072 e-mail: info@avautobazar.cz
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292 www.avautobazar.cz

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING • ÚVĚR

Brněnská 1343 (naproti STK), 665 01 ROSICE

Audi A6 avant quattro
r.v. 2003, cena 420.000 Kč
tach.: 236 tis. km, aut. klima

Audi 80 1,6i
r.v. 1989, cena 20.000 Kč
tach.: 212 tis. km

Audi A4 1,8i quattro
r.v. 1995, cena 125.000 Kč
tach.: 199 tis. km, aut. klima

Audi A4 120 kW, 6 rychl.
r.v. 2004, cena 759.000 Kč
tach.: 82 tis. km, aut. klima

Citroen Xsara Picasso 2,0
r.v. 2001, cena 189.000 Kč
tach.: 134 tis. km, aut. klima

Citroen Évasion 2,0 HDI
r.v. 1999, cena 179.000 Kč
tach.: 173 tis. km, aut. klima

Citroen Xsara 2,0 HDI
r.v. 2002, cena 170.000 Kč
tach.: 48 tis. km, klima

Citren Évasion 2,0 HDI
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 181 tis. km, aut. klima

Fiat Brava 1,4 12V
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 126 500 km

Fiat Brava 1,9 JTD
r.v. 1999 cena 105.000 Kč
tach.: 127 tis. km, klima

Fiat Punto 1,2i + zimní kola
r.v. 1996, cena 41.000 Kč
tach.: 152 tis. km

Ford Courier Escort 1,3
r.v. 1985, cena 19.900 Kč
tach.: 165 600 km

Ford Focus 1,8 DCI
r.v. 2000, cena 159.000 Kč
tach.: 162 500 km, klima

Ford Fiesta 1,3i
r.v. 1997, cena 64.000 Kč
tach.: 88 tis. km

Ford Escort 1,8i kombi
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 188 tis. km

Ford Mondeo 1,8 16V
r.v. 1998, cena 95.000 Kč
tach.: 105 tis. km, klima

Chrysler Voyager 2,5 CRD
r.v. 2004, cena 735.000 Kč
tach.: 90 tis. km, aut. klima

Land Rover Defender 110 TD5
r.v. 1999, cena 379.000 Kč
tach.: 81 tis. km

Mazda 323 1,5 SDN 65 kW
r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Mercedes-Benz 1,7 CDI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 116 tis. km, aut. klima

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 329.000 Kč
tach.: 207 tis. km, aut. klima

Nissan Almera 1,4 GX
r.v. 1997, cena 59.000 Kč
tach.: 133 tis. km, klima

Nissan Patrol GR 3,0 DI
r.v. 2000, cena 419.000 Kč
tach.: 141 tis. km, aut. klima

Nissan Primera 2,0 TD
r.v. 2000, cena 145.000 Kč
tach.: 154 500 km, klima

Opel Combo 1,7 Di
r.v. 2003, cena 139.000 Kč
tach.: 135 500 km

Opel Astra caravan 2,0 DI
r.v. 1999, cena 129.000 Kč
tach.: 181 tis. km, klima

Peugeot 206 1,4 HDI
r.v. 2006, cena 215.000 Kč
tach.: 27 500 km, klima

Peugeot 306 1,4i kombi
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
tach.: 103 tis. km, klima

Peugeot 306 2,0 D, 50 kW
r.v. 1996, cena 59.000 Kč
tach.: 143 600 km

Renault Espace 2,0 T 20V
r.v. 2003, cena 389.000 Kč
tach.: 106 tis. km, aut. klima

Renault Master 2,8 DTI
r.v. 2001, cena 290.000 Kč
tach.: 190 tis. km, chlaďák

Renault Scenic 1,9 DTI
r.v. 2000, cena 179.000 Kč
tach.: 155 tis. km, klima

Renault Scenic 1,9 DCI
r.v. 2001, cena 195.000 Kč
tach.: 88 tis. km, klima

Renault Scenic 1,9 DTI
r.v. 2000, cena 189.000 Kč
tach.: 131 tis. km, klima

Renault Master 3,9 DCI
r.v. 2004, cena 339.000 Kč
tach.: 170 tis. km

Seat Cordoba 1,9 TD 55kW
r.v. 1995, cena 37.000 Kč
tach.: 195 tis. km

Seat Cordoba 1,9 SDI kombi
r.v. 2000, cena 135.000 Kč
tach.: 142 500 km

Subaru Forester 2,0 kombi
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 149 tis. km, klima

Suzuki Swift 1,3
r.v. 1999, cena 59.000 Kč
tach.: 58 tis. km

Škoda Felicia 1,3 LXI
r.v. 1998, cena 55.000 Kč
tach.: 78 tis. km

Škoda Felicia 1,3 MPI
r.v. 1997, cena 46.000 Kč
tach.: 150 tis. km

Škoda Fabia 1,9 TDI
r.v. 2003, cena 204.000 Kč
tach.: 47 500 km, klima

Ťoyota Avensis 2,0 D-4D
r.v. 2004, cena 399.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

VW Caddy 1,4i
r.v. 2002, cena 69.000 Kč
tach.: 145 tis. km

VW Transporter T4 2,5
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
tach.: 240 tis. km

VW Golf 1,9 TDI 77 kW
r.v. 2004, cena 329.000 Kč
tach.: 50 tis. km, aut. klima

VW Caravelle 2,5 TDI 4x4
r.v. 2002, cena 425.000 Kč
tach.: 182 tis. km, klima

VW Touareg V10 TDI
r.v. 2004, cena 1,050.000 Kč
tach.: 48 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI 74kW
r.v. 2005, cena 365.000 Kč
tach.: 153 tis. km, aut. klima

Aprilia Scarabeo 150
r.v. 2000, cena 33.000 Kč
tach.: 24 tis. km

Piaggio Gilera 125
r.v. 2003, cena 32.000 Kč
tach.: 21 tis. km

ATV Lyda 203 D
r.v. 2006, cena 39.000 Kč
tach.: 652 km

Raft s motorem 50 ccm 3kW
cena 34.000 Kč
tach.: 100 km

Loď Milenium 485 75
r.v. 2001, cena 289.000 Kč
stav velmi dobrý
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Zeptali jsme se: Josefa Veleby, starosty obce Čermákovice
Představte nám vaši obec?
Naše obec je nejmenší na Moravskokrumlovsku. První zmínka
o obci se datuje na rok 1270.
V roce 2000 jsme na sv. Jakuba
v době konání poutě oslavili 730
roků jejího trvání. V obci je trvale
přihlášeno 93 obyvatel. Obec se
rozkládá na ploše 530 hektarů
a z toho na polovině je les.
Jak hodnotíte celkovou situaci
obce v posledních letech?
V roce 1990 se obnovila samospráva obce Čermákovice.
Do čela obce se postavil p. Jan
Kořínek, který funkci starosty vykonával do loňského roku - tedy
16 let. Za tuto dobu se vybudoval
obecní vodovod, čistička odpadních vod, polovina obce je připojena na kanalizaci, v roce 2005
byl do obce zaveden plyn. Obec
má zpracován plán územního
rozvoje. Za vynaložené úsilí bych
chtěl ještě jednou panu Kořínkovi
touto cestou poděkovat.
Co je pro Vás i obec v tomto
volebním období prioritní?
Budeme pokračovat v investičních akcích tak, jak nám to
finanční možnosti dovolí.
Řekněte nám, co podle Vašeho
názoru v současnosti nejvíce
samosprávu a občany tíží?
Obec Čermákovice hospodaří
bez úvěru. Na vybudování plynu
nám zapůjčil peníze svazek obcí
Dolní Dubňany, který byl založen
jen na vybudování a společné
financování plynofikace. V letošním roce nám zbývá zaplatit
poslední splátku 390 tisíc korun.
Celou dobu se neopravovaly
místní komunikace, ať za humny
nebo cestu do Alinkova. Z celkového rozpočtu obce 800 tisíc,
zbývá volných investičních zhruba 400 tisíc. Chceme pokračovat
s výstavbou kanalizace i v horní

části obce směrem na Hor. Kounice. Potýkáme se i s kvalitou pitné
vody v místním vodovodu. Bude
nutné zvážit možnost napojení se
na vodu vranovskou, která je přivedena k tulešickému mostu nebo
udělat hydrogeologický průzkum
v obci, aby byla zajištěna kvalita
vody a její dostatečné množství.
Samozřejmě by nám pomohlo
přijetí atomového zákona, který
by znamenal pro obec každoročně příjem půl milionu.
Jaká je u vás situace s možnostmi malého a středního podnikání, je pro vás nezaměstnanost
problém?
Má zde sídlo firma AZ Pokorny, která zaměstnává asi 40
pracovníků a vyrábí připojovací
hadice na vodu a plyn. Tato firma
poskytuje trvale dobré zaměstnání pro místní občany i pro občany
okolních obcí. Na 250 ha hospodaří I. zemědělská společnost
Horní Kounice, soukromý zemědělec Petr Nesvačil a několik
menších zemědělců. V zemědělství přetrvávají odbytové, dotační
a klimatické problémy. Ostatní
v produktivním věku musejí za
prací dojíždět.
Rozvíjí se obec, jak to děláte,
podporujete bytovou výstavbu
pro mladé?
Postavit si domek v obci sice
znamená pěkné bydlení v krásném vesnickém prostředí, ale i
nutnost dojíždět za prací. Bývalé
zemědělské usedlosti si kupují
chalupáři na rekreační bydlení a o
domky se starají, za což jim patří
dík. V územním plánu máme vytipovány dvě lokality, které by se
mohly rozparcelovat. Ty nejsou
v majetku obce, ale soukromého
sektoru a obec by je musela nejprve vykoupit.
Obracejí se na vás občané se

svými problémy?
Je to asi jako všude, drobné
problémy řešíme, ale není to
nic vážného. Například občané
upozorňují na stav silnice, která
obcí prochází a je ve správě SÚS.
Byla vybudována v 60. letech a
nebyla zřejmě konstruována na
provoz těžkých kamionů. Před
zatáčkami, kde kamiony brzdí se
vytvářejí hrboly, které v ranních
hodinách při průjezdu aut způsobují značný hluk, který je pro
poblíž bydlící občany nepříjemný. I přes urgence nemá SÚS na
opravu peníze.
Jste začleněni do nějakého mikroregionu, je to přínosné?
Jsme začleněni do mikroregionu Moravskokrumlovsko, kde
získáváme zkušenosti, jak se
dostat k penězům z EU.
Jaké je to u vás se školstvím?
Z obce Čermákovice navštěvuje základní školu pouze 7 žáků
s možností si vybrat ZŠ Višňové
nebo ZŠ Vémyslice, kam musí
dojíždět autobusem. S mateřskou
školou je to stejné, rodiče dovážejí své děti buď do Višňového nebo
Vémyslic.
Jste spokojeni s dopravní obslužností?
Dopravní obslužnost obce
zajišťuje firma Tredos a myslím
si, že co do četnosti spojů je na
dobré úrovni.
Na co se můžeme těšit v oblasti
kultury a sportu? Zapojují se lidé
do veřejného života? Na co nás
pozvete?
Kulturní a společenské akce
zajišťují hasiči ve spolupráci
s obecním úřadem. Každoročně
si u táborového ohně 8. května
připomínáme výročí osvobození
od fašismu. V letošním roce byl
uspořádán I. ročník čermákovického koštu slivovice, dále již

spol. s r. o., Padochovská 1, 664 12 Oslavany
přijme do pracovního poměru

» strojní mechaniky
» provozní elektrikáře
» technologa - kalkulanta

» administrativního
pracovníka s praxí
» brigádníky do výroby
nad 18 let

Nabízíme:

zajímavou a perspektivní práci v mezinárodní společnosti • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
interní bezplatné jazykové kurzy • odpovídající platové ohodnocení • 13. a 14. plat
stabilizační odměny za odpracované roky (3, 5, 10,..) • odměny za zlepšovací návrhy
dovolenou navíc • závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele
zdarma svoz pracovníků o víkendu do práce a zpět do místa bydliště
společenské a sportovní akce • program na podporu zdraví, atd.
Bližší profil pracovních míst naleznete na www.metaldyne.cz, www.job.cz, nebo
www.prace.cz. Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší informace podává personální oddělení, tel.: 546 418 107, mobil: 602 288 131.
e.mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz • www.metaldyne.cz
Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifikace společnosti

Jsme držitelem certifikátu kvality ISO/TS 16949:2002
a v oblasti životního prostředí EN ISO 14001:2004.

Hlavní výrobní program

Tváření za studena je v posledních letech rozšířeno o strojní obrábění.

Lidské zdroje

Budoucnost znamená pro společnost nejenom zajištění kvalitního a odborně zdatného
personálu, ale i trvalou snahu o jeho neustálé vzdělávání a rozvoj.

Metaldyne Oslavany má stálý zájem o

uchazeče s kvalifikací ve strojních oborech,
a uchazeče na technické pozice s aktivní znalostí cizího jazyka (AJ, NJ)

Cíl společnosti

nabídnout jistotu práce a mzdy,
vytvářet co nejlepší pracovní prostředí
a podmínky pro osobní rozvoj každého zaměstnance.

tradiční pouťová zábava a to 21. a
22. července.
Pane starosto, na co byste upozornil turisty? Jak obec využívá
svůj potenciál turisticky i pro
obyvatele?
Ten, kdo si chce vychutnat
malebné údolí řeky Rokytné, ať
navštíví Čermákovice. Malebné
údolí učarovalo leckomu, každoročně se tu pořádají letní dětské
tábory. Infrastrukturu pro rodinnou rekreaci tu ale nemáme.
Jak trávíte volný čas, co Vaše
záliby?
Volného času mi moc nebývá.
Mimo zaměstnání dělám ještě
starostu dobrovolných hasičů
v obci a hospodařím na 7 ha polí.
Zbytek času věnuji rodině, rád
posedím s přáteli u dobrého vínka
a příjemné hudby.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

100 let muzea

/Moravský Krumlov/ V letošním roce krumlovské muzeum slaví
100 let od svého založení. Radní se rozhodli požádat na krajském úřadě o dotaci, která bude použita na výstavu k tomuto výročí. Zájemci
o historii města budou mít možnost shlédnout historické artefakty,
které byly po dlouhá léta uloženy v depozitáři muzea. „V muzeu probíhá inventarizace exponátů. Po jejím dokončení uspořádáme výstavu
v městské galerii. Expozice bude poté přesunuta do bývalé městské
šatlavy, ale až po její opravě. Šatlava by se měla rekonstruovat také
částečně z dotací a to v roce 2008. Šatlava bude mít širší využití než jen
jako muzeum, jsou další návrhy, například expozice o vězeňství, výstava
o zámku,“ informoval místostarosta Tomáš Třetina.
/mask/

Školu chtějí využít

/Moravský Krumlov/ Na zastupitelstvu města Moravský Krumlov
se také jednalo o tom, jak využít nepotřebné nemovitosti, nebo zda je
pronajmout, či prodat. Na řadu přišlo i jednání o bývalé zvláštní škole
v Rakšicích. Tento objekt je pro zastupitele dosti významný, než aby se
ho zbavili. Z úst zastupitelů zazněly také návrhy využít budovu například jako domov důchodců nebo pro chráněné dílny. O dalším osudu
školy se bude dále jednat také z hlediska možných a nutných investic.
Návrhy využití budou posouzeny a znovu zhodnoceny na další schůzi
zastupitelstva města.
/mask/

IERACO - WECH s.r.o.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

VÝROBA
ZAHRADNÍCH PRVKŮ
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
SCHODY • KVĚTINÁČE • ZÁKRYTOVÉ DESKY
ODVODŇOVACÍ ŽLABY • ATD.

PRODEJ
OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY

PRODEJ PÍSKU A PYTLOVANÉHO CEMENTU
ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech
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Svatby v nové obřadní síni Bohutické sochy budou vystaveny veřejnosti

Vedení radnice na oslavě

/Ivančice/ V úterý 10. července se starosta města Ivančice Vojtěch
Adam a místostarosta Jaroslav Pospíchal zúčastnili na pozvání rodiny
Muchových recepce na britském velvyslanectví v Praze. Setkání se
uskutečnilo u příležitosti 90. narozenin manželky Jiřího Muchy, Geraldiny Muchové. Zástupci města předali oslavenkyni darem skleněnou
soupravu. Na této oslavě byl součástí kulturního programu i poslech
skladeb, které komponovala Geraldina Muchová.

Pro věčnou budoucnost

/Oslavany/ Oslavanští založili sbírku na novou smuteční síň. Myšlenka vzešla z návrhu radního Václava Coufala, který před časem
upozornil na to, že by bylo vhodné v Oslavanech postavit důstojnou
smuteční síň. Oslavanští občané totiž musí využívat smutečních síní ve
Zbýšově, Ivančicích nebo Brně. Občas je využívána kaple zámeckého
hřbitova, ale je ve velmi špatném stavebním stavu a navíc se provádí
její rekonstrukce. Proto byl připraven návrh a studie, která předpokládá
umístění nové smuteční síně v zadní části oslavanského hřbitova za
urnovým hájem. Počítá se s tím, že by měla být oddělena od okolních
rodinných domů stromořadím v místě pietního pásma, které je stanoveno na sto metrů.
V současné době ale dotační titul na výstavbu takovéto občanské
vybavenosti není, proto rada města projednala možnost shromáždění
finančních prostředků prostřednictvím veřejné sbírky. Výtěžek by
prioritně sloužil na vypracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení. Pokud budou získány finanční prostředky nad rámec
projektu, budou použity i na stavbu samotnou. Samozřejmě, že město
počítá s tím, že by uvolnilo i prostředky z rozpočtu města. Náklady
na výstavbu se předpokládají ve výši 4,5 až 5 milionů korun. Projekt by
se dal pořídit řádově za půl milionu korun.
První dny sbírky ukázaly, že lidé v Oslavanech jsou této záležitosti
nakloněni a na výstavbu smuteční síně chtějí přispět. Součástí sbírky
bude i oslovení oslavanských firem a podnikatelů. „Je faktem, že ve
svém důsledku občané shromažďují prostředky na svou „budoucnost“,
protože se budeme muset stejně všichni odebrat na věčnost. Celá akce
by měla být vnímána spíše pozitivně, protože je to další rozšíření rozsahu služeb v Oslavanech, která tu chybí, i když jsou to služby smutnější.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří do sbírky přispěli a případně přispějí
a zároveň vyzvat další občany, aby zvážili příspěvek do této sbírky,“
uvedl starosta města Vít Aldorf.
/jak/

/Bohutice/ V Bohuticích se již
v tomto roce chtějí nejen putníkům pochlubit svým nově získaným kulturním dědictvím.
Sochy křížové cesty, které byly
přivezeny z kláštera z Nové Říše
byly původně umístěny do kostela. Po kontrole z památkového
ústavu se zjistilo, že v kostele
jsou pro dřevěné sochy nevhodné podmínky, nebyla dodržena
požadovaná vlhkost. Po dohodě
s památkáři a ekonomickou farní
radou Bohutice byly sochy nainstalovány do zámecké kaple.
Obec zažádala Národní památkový ústav o prohlášení křížové
cesty za kulturní památku a to
hlavně z toho důvodu, aby se sochy zase z obce nevytratily.
„Po tomto prohlášení začali památkáři s fotodokumentací a prověrkou stavu. Byl vypracován
paspart ke každé jednotlivé soše,
aby byl přehled o nutných opra-

vách a mohlo se začít s restaurováním. Spolu s paspartem jsme
dostali i jména na autorizované
restaurátory, kteří mají osvědčení
i zkušenosti s touto prací. Zatím
jsme oslovili pět subjektů. Po
vybrání restaurátorské firmy bude
dalším krokem získat finance
na opravy, které jsou předběžně
naceněny přes dva miliony s tím,
že doba prací se pohybuje kolem
1,5 roku. Také se zahájila jednání
mezi církví a obcí, buďto o pronájmu nebo prodeji soch. Tento
krok je z důvodu financování
oprav a to od různých organizací
nebo z grantů,“ uvedl starosta
obce Pavel Štefka.
Dokonce se objevili i sponzoři, kteří by sponzorovali opravu
konkrétní sochy. Vešli i do jednání s europoslancem Vladimírem
Železným, který se pokusí v kulturní komisi EU zajistit finanční
pomoc. Bohutickým se jedná o

Léto je v plném proudu a většina lidí za horkého počasí zamíří
k vodě. V okolí je však upravených koupališť velice málo a tak
nezbývá nic jiného než navštívit
ta přírodní.
Kvalita vody se v nich však každoročně v tomto období zhoršuje
a návštěvníky pak nemile překvapí
tak zvaná „kvetoucí voda“.
Voda je totiž zamořena sinicemi (cyanobakteriemi). Ty jsou
nebezpečné nejen pro všechny
rostliny a živočichy, ale i pro
člověka. Sinice způsobují zápach,
nevzhlednou zelenou barvu, ale
především produkují jedy - toxiny, které mohou lidem způsobovat vážná onemocnění.
Sinice se ve vodách vyskytují
díky nadbytku rozpuštěných živin, mezi které patří fosfor a dusík. Dusík mohou sinice přijímat
i ze vzduchu, proto prvek, který
jejich množství limituje, je fosfor.
Jeho zdrojem jsou umělá hnojiva,
prací a čistící prostředky.
Každý z nás tak může přispět
k vyčistění vodních toků např.
používáním co nejmenšího množství čistících prostředků a pokud
je již použijeme, tak si vybíráme
ty certifikované, nesoucí značku
Ekologicky šetrný výrobek, kte-

rá zaručuje nejen nepřítomnost
fosfátů, ale i rychlou biologickou
rozložitelnost a nízkou toxicitu
pro vodní organismy.
Na množství fosforu ve vodě se
podílí i zemědělství a hospodaření
v krajině (velké a svažité pozemky
jsou náchylné k erozi). Při nevhodném dávkování fosforečných
hnojiv je rostliny nespotřebují a
jsou splavována do vodních toků
a nádrží. Ekologické zemědělství
zakazuje používání umělých
hnojiv a navíc usiluje o zachování
zeleně v krajině a dbá o co nejlepší
protierozní opatření.
Chcete se dozvědět více o možnosti ovlivnění kvality vody?
Nebo Vás zajímají jiné informace z oblastí: ochrany životního
prostředí, ekologického zemědělství a biopotravin, šetrného hospodaření v lesích, alternativních
zdrojů energie, „ekologického“
spotřebitelství, odpadů, toxických
látek nebo práva v životním prostředí? Tak neváhejte a kontaktuje
naši ekoporadnu!
EKOPORADNA
ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO,
Palackého 57, Moravský Krumlov,
tel.: 515 220 406, email:
ekoporadna@zivepomezi.cz,

Koupání v přírodě

foto: mask

to, aby pro sochy zařídili důstojné
prostředí pro jejich výstavu. Co se
týká vystavení soch při pouti, tak
o tom se stále jedná. Důvodem je
zabezpečení proti povětrnostním
podmínkám, ale také možnému
poškození nebo krádeži. Nejbližší pouť k Lurdské jeskyni je
18. srpna. Protože se čeká velká
účast, instalují se dvě zastavení.
„Pro nás už samotné stěhování
soch není jednoduchá záležitost.
Musí se s nimi opatrně nakládat.
Samotné sochy jsou z cedrového
dřeva a jsou těžké. Pomáhaly

nám společenské organizace a
v poslední době jsme si vyžádali
ze znojemské věznice odsouzené, kteří také stěhovali. Takovou
perličkou je, že se nám podařilo
v Kutné Hoře získat i kontakt na
blízkou přízeň Bohumila Beka,
který sochy vyrobil. Jde o vnuka pana Roseckého, který bydlí
v kanadském Vencouveru. Ten
Bohutice navštívil a byl překvapen, jaké dílo po jeho dědovi
zůstalo a přislíbil sehnat i dostupnou dokumentaci z pozůstalosti,“
dodal Pavel Štefka.
/mask/

Mikroregion Miroslavsko

/Hostěradice/ Mikroregion Miroslavsko má 8 členů a Hostěradice
jsou jednou z těchto obcí. V současné době se začaly vyvíjet aktivity,
které do tohoto okamžiku nebyly moc výrazné. Povedlo se získat dotaci od skupiny ČEZ na různé akce, které se v mikroregionu pořádají,
například Meruňkobraní, rybářské závody, setkání rodáků v Našiměřicích, módní přehlídka v Jiřicích a noční závody hasičských družstev
v Hostěradicích. „Podařilo se zajistit finanční částky na zajištění akcí,
což je docela slušný přínos. Další aktivitou, se kterou přišli z Dolenic,
je vývoj a příprava cyklostezky v Miroslavském regionu, která bude
navazovat na stávající cyklotrasu. Bude okružní a bude se vyhýbat
hlavním silnicím, chceme ji směřovat na polní a lesní cesty, kolem
vinohradů a památek. Navrhli jsme trasu a zajišťujeme mobiliář. Mikroregion se chce také navenek prezentovat, proto připravujeme internetové stránky, kde budou shromážděny všechny informace ohledně
mikroregionu a odkazy na jednotlivé stránky členských obcí. S touto
aktivitou přišel místostarosta z Našiměřic Josef Budaj. Takže případní
zájemci budou mít možnost dozvědět se o tom, co se v mikroregionu
děje. To by mělo být také přínosné. Měl jsem zpočátku smíšené pocity
z mikroregionu, protože mikroregion jako takový se nezdál, že by fungoval a vyvíjel nějakou činnost, to se ale za několik posledních měsíců
zlepšilo. Je vidět, že jde tou správnou cestou a je to i pro Hostěradice
přínos,“ pochválil starosta Hostěradic Marek Šeiner.
/mask/

Díky nám si to
opravdu užijete

léto 07´

/Moravský Krumlov/ Využít dotace, ušetřit za pronájem, zefektivnit práci a ještě zrekonstruovat prostory radnice mají v plánu v Moravském Krumlově. Rozhodli se radikálně řešit stav a současné vybavení
obřadní síně na městském úřadě s tím, že je k tomu vedou i ekonomické důvody. „Na poště máme dva odbory a za pronájem kanceláří
platíme ročně 150 tisíc korun. Takže investice, kterou bychom vložili
do opravy obřadní síně, která bude multifunkčně spojena i se zasedací
místností pro konání zastupitelstev bude účelně využita. Investice by
se nám velice rychle vrátila s tím, že oba odbory přesuneme do budovy městského úřadu a to sice do stávající zasedací místnosti, ze které
budou udělány čtyři kanceláře. Tento investiční záměr schválila i rada
města. Jde celkem o 800 tisíc korun a to kompletně včetně nábytku
a veškerého vybavení. Na tento záměr jsme dostali i dotaci 300 tisíc
od skupiny ČEZ,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Třetina.
Zastupitelé rozhodnou, zda z rozpočtu města vyčlení zbývajících 500
tisíc korun, aby se v srpnu mohlo začít s pracemi. Po dobu rekonstrukce
obřadní síně se bude za slunečného počasí oddávat v atriu městského
úřadu, jinak budou využity prostory Galerie v Knížecím domě. /mask/

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 602 782 232
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

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

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

NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA
NOVÁ VÝSTAVBA

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

PŘEDVÁDĚCÍ
A REFERENČNÍ VOZY
Toyota Rav4 NG 2,2 D-4D vč. metalické barvy
ceny od 719.000 Kč včetně DPH
Toyora Rav4 NG 2,0 VVTi vč. metalické barvy
ceny od 769.000 Kč včetně DPH

Zděná, velmi pěkná chata v Ivančicích Střibský mlýn „Třešňový
sad“, i k celoroč. obývání, ZP 18 m2,
pozemek 400 m2, topení na TP, el.
220/380 V, septik, voda užit. i pitná
20 m od chaty.
Cena: 300 tis. Kč

NOVÁ VÝSTAVBA RD NOVÁ VÝSTAVBA RD

VÝSTAVBA RD na klíč 4+1 s garáží, hr. stavby nebo pozemků
v obci Padochov, 22 km od Brna
a dobrou dopravní dostup., výměry
poz. 471 - 535 m2, veškeré IS.
Cena hr. stavby: od 1,876 mil. Kč
včetně pozemku a IS

VÝSTAVBA polořadových RD
na klíč 3+1 s park. stáním až
4+1 s garáží v krásném prostředí
Rosice u Brna, pozemky od cca
540 do 580 m2, vešk. IS.
Cena: od 2,945 mil. Kč vč. poz., IS a DPH

splátka od 5.807 Kč/měs.

KOUPÍM RD
v Ivančicích
a okolí, 2-3+1,
i k rekonstrukci.
NABÍDNĚTE!
tel.: 608 870 890

splátka od 9.281 Kč/měs.

NOVÁ VÝSTAVBA

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

Zděná chata Ivančice v lokalitě
Střibský mlýn, i k celoročnímu
obývání, dobrý příjezd, topení
na TP, elektřina, septik, voda
v současné době není.
Cena: 260 tis. Kč

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

Pozemek na výstavbu chaty v Ivančicích o výměře 968 m2, š. 9,5 m.
Na pozemku jsou vybudovány
2 sklepy a horní základ. deska
o ZP 16 m2, IS: el. na pozemku,
voda - možnost studny.
Cena: 245 tis. Kč

Oplocený stav. pozemek na jeden
i více RD o výměře 2.200 m2
v obci Zbýšov, část. v mírném
svahu i na rovině, příjezd. cesta,
IS: kanalizace, ostatní IS do 20 m.
Cena: 550 tis. Kč

splátka od 1.617 Kč/měs.

12.000 Kč bonus na doplňky dle vlastního výběru
při úvěru nebo leasingu od
OV 2+1 Ivančice, celková plocha
57,8 m2, 7.p./7 s výtahem,
orientovaný na JZ, balkon. Byt
je v udržovaném standardu.
Cena: 850 tis. Kč

Třebíč, Střítež 39

splátka od 2.682 Kč/měs.

tel.: 568 84 94 84 • mobil: 608 47 11 47
prodej@lipaneuro.cz • www.lipaneuro.cz

Stavební pozemek na RD na pěkném místě v klidné části obce
Kratochvilka, cca 23 km od Brna,
v řad. zástavbě, o výměře 576 m2,
š. 9,6 m, rovina, veškeré IS.
Cena: 290 tis. Kč

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

MODERNÍ LINIE
- 3 TYPY DVÍŘEK
- 46 BAREV

splátka od 1.705 Kč/měs.

KLASICKÁ LINIE
- 6 TYPŮ DVÍŘEK
- 12 BAREV

SEDM TYPŮ
SEKTOROVÝCH ŘAD
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Památková péče
v Moravském Krumlově

/Moravský Krumlov/ Na sklonku loňského roku proběhly komunální volby, které přinesly změny v zastupitelstvu Moravského Krumlova, Radě města a zásadní změny i v obsazení komisí a výborů města.
Objevilo se několik nových tváří v zastupitelstvu a radě, komise a výbory obsadili noví členové. A ti snad přinesou i nové názory, podněty
a přístupy k řešené problematice.
V komisi pro regeneraci památkové zóny se nově sešli: Marie
Novotná, Miroslav Pospíšil, Vladimír Lang, Josef Brauner, Hana
Schwarzová, Daniela Kudrová, Václav Kočí, Milan Jelínek, a za město
Andrea Stejskalová. Pro jednání komise je pravidelně přizván i ředitel
Správy majetku města Zdenek Kabelka. Trochu jsme měli obavy, že
letošní a následující roky bude památková péče odsunuta na druhou
kolej. Rozsáhlá investice do rekonstrukce kanalizace a vodovodů
ve městě a následné provedení odkanalizování Polánky a Rokytné
značně omezí prostředky města na jiné účely.

foto: mask

Letošní rok jsou však investice do památkové péče ve městě Moravském Krumlově naopak nebývalé. Zastupitelstvem města bylo přijato
rozpočtové opatření, které přinese investici do akce Sanační zajištění
hradební zdi (od schodů po silnici před gymnáziem) ve výši přibližně
1,2 mil. Kč, a to včetně dotace 400 tis. Kč z prostředků Ministerstva
kultury. Další přijaté rozpočtové opatření je směrováno na dofinancování dotace získané z prostředků Krajského úřadu ve výši 50 tis. Kč na
provedení sanace mostku v zámeckém parku v Moravském Krumlově.
Celková výše profinancovaných prostředků se bude pohybovat okolo
350 tis. Kč. Dalších 50 tis. Kč bude městem věnováno na opravu kříže
pruského vojáka Hermana Glasena z roku 1866 na hřbitově u farního
kostela Všech svatých. Objekt je veden jako kulturní památka v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Provedením restaurátorských
a kamenických prací restaurátorem s oprávněním Ministerstva kultury
pro restaurování a dofinancováním akce bude na základě nabídky smluvně
pověřen patrně Komitét pro udržování památek z války 1866.
V rozpočtu města na rok 2007 je dále začleněna částka 30 tisíc korun
na opravení části ohradní zdi Židovského hřbitova v majetku města.
Samotná Židovská obec pak v letošním roce hodlá věnovat na znovuvztyčení povalených náhrobků částku 60 tis. Kč. Nelze zapomenout
na opravený vstup do zámku, který zainvestoval sám vlastník zámku
Incheba Praha. Všichni doufáme, že to není poslední investice do perly
Moravského Krumlova. Současně se připravuje projekt komplexních
úprav náměstí, které představuje centrum městské památkové zóny.
Vzhledem k tomu, že celková odhadnutá výše nákladů na úpravu
náměstí, včetně povrchů, je odhadována na 100 mil. Kč, Rada města
a Zastupitelstvo města provedlo výběr kvalitní firmy, která vypracuje
projekt, se kterým se město bude ucházet o finanční dotaci z peněz
Evropské unie na tuto akci.
Daniela Kudrová

Často slýchám od některých
našich občanů kritické hlasy na
práci kulturního střediska. Já osobně nechápu z jakých důvodů. Tito
občané se nabízených pořadů a koncertů většinou nezúčastňují. A proč?
Nepovažují tyto akce za „Tu pravou
kulturu“? Byla bych ráda, kdyby se
vyjádřili a podali návrhy, co by rádi
viděli a slyšeli. Vše je ovšem limitováno finančně. Naše popová scéna
nabízí jistě zajímavé zážitky, ovšem
za ještě zajímavější honoráře, které
není možné v našich podmínkách
zaplatit. Nebo si snad někdo myslí,
že přitáhne lidi do sálu při vstupném
800 Kč? Faktem je, že lehčí žánry
mají úspěch a přitáhnou širší publikum, vždyť lidé se chtějí bavit a relaxovat po práci. Překvapením pro
mne je, že ani naše 2. superstar Bende nenaplnil krumlovský kinosál.
Ale obraťme list k uplynulé
koncertní sezóně KPH. Faktem je,
že koncerty vážné hudby předpokládají vychovaného posluchače,
který něco ví o hudbě, sám si někdy
zkusil zamuzicírovat, nebo hudbu
v jakékoliv formě provozuje, hudbě
rozumí a poslech skladeb v interpretaci našich předních umělců je pro
něj obohacením. Věřím, že takto
fundovaných lidí je v Krumlově
víc než 50 věrných, kteří pravidelně
navštěvují koncerty vážné hudby.
Při příležitostném rozhovoru se
dozvídám, že zájem by byl, ale
velké procento lidí dojíždí do práce
a vrací se po 18. hodině, mnozí ještě
později. Věřím, že po celodenním
vyčerpání již není síla ani nálada
někam jít. Proč je v M. Krumlově

málo pracovních příležitostí a jak
tuto situaci změnit? To je otázka pro
podnikavé.
Dalším problémem jsou nevhodné prostory pro pořádání kulturních
akcí. Kinosál nám zestárnul, a přiznejme si, pro pořádání koncertů
je naprosto nevhodný, protože
akusticky nevyhovuje. V galerii v
Knížecím domě je akustika dobrá,
ale prostorově omezuje počet posluchačů. A máme tu zámek, kde
je spousta určitě vhodných prostor,
ale? Toť otázka pro jiné.
Mezí návštěvníky koncertů postrádám mladší generaci. Ne, že by
nechodili na koncerty, ale je málo
těch, kteří se zúčastňují. Ve srovnání se západními sousedy jsme
opět pozadu. Vzpomínám si, že na
koncertech VSMU, ať to byla Francie, Řecko nebo Švýcarsko, bylo
v publiku větší procento mladých
lidí. Jak dostat mladou generaci do
koncertních sálů? Na to je dosti těžká odpověď. Je to o kvalitách lidí,
kvalitě výchovy, o uznávání hodnot
a hodnotovém žebříčku. Nechtějme
po učitelích, aby posílali děti na
kulturní akce. Budou to považovat
za nepovinně povinné, a to není
ten správný způsob. Tématem k
rozhovoru mezi rodiči a dětmi by se
také mimo jiné měla objevit kultura,
doporučení určitých kvalit. Doporučení a příklad rodičů je účinnější ať
už jde o doporučení literárních děl,
filmů nebo koncertů. Pokud se nám
nepodaří vychovat si koncertního
posluchače, potom se bude stávat,
že lidé přijdou příležitostně na koncerty na různá doporučení a hlavně

Otvírání Pivovarské
cyklostezky se blíží
V průběhu července bylo dokončeno zelené pásové značení tématické Pivovarské cyklostezky, která začíná a končí na oslavanském
zámku. Stezka vede cyklisty od zámeckého pivovaru do pivovaru filmových „Postřižin“ v Dalešicích. Prochází krásnými údolími řek Oslavy a Jihlavy, vede přes hráze Dalešické a Mohelenské přehrady, kolem
přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a přes přírodní park
Biskoupský kopec. Slavnostní stříhání pásky za přítomnosti zástupců
skupiny ČEZ, která je generálním partnerem budování cyklostezek
na jihozápadním Brněnsku proběhne v sobotu 25. srpna v rámci Pivních slavností, které pořádá Oslavanský zámecký pivovar. Prezentace
účastníků je od devíti hodin a odjezd na trasu bude v deset. Trasa je
dlouhá 60 kilometrů a je zřejmě nejobtížnější ze všech oslavanských
tématických cyklostezek jak pro svou délku, tak i pro konfiguraci terénu. Dá se pochopitelně na několika místech zkrátit, ale pokud někdo
chce dojet až k cíli v Dalešicích, musí počítat s tím, že i nejkratší trasa
po silnici stejnou cestou tam i zpět je dohromady 54 km dlouhá. Netrénovaný cyklista musí počítat s tím, že prožije asi čtyři hodiny jízdy na
kole. Naštěstí je cestou dostatek příležitostí k občerstvení a odpočinku.
Nutné je horské nebo trekové kolo.
Netrpěliví cyklisté mohou pochopitelně vyzkoušet stezku již nyní,
ale oficiální zahájení „vypukne“ až 25. srpna a Město Oslavany i Oslavanský zámecký pivovar zvou všechny milovníky cyklistické jízdy po
silnici i v terénu – přijeďte, těšíme se na Vás.

na mediálně známé osobnosti a
budou tleskat po každé větě hudebního díla, jako se stalo při koncertě
Škampova kvarteta z cyklu koncertů CONCENTUS MORAVIAE.
Výchovu koncertního posluchače
považuji za velmi důležitou, protože na koncerty výše uvedeného festivalu k nám jezdí známé brněnské
osobnosti a organizátoři festivalu.
Byl tu pracovně skladatel a hudební režisér Petr Řezníček, hudební
kritik Vladimír Čech a přijíždějí i
zahraniční hosté.
Chtěla bych poděkovat všem
pracovnicím kulturního střediska
za zprostředkování opravdu zajímavých a kvalitních kulturních
zážitků. I když materiální podmínky
nejsou ideální, vždy se snažily nám
zprostředkovat to nejlepší, co se u
nás v kultuře vyskytuje. Je spousta
umělců a souborů, které neznáme,
protože unikli našim médiím, ale
jejich interpretační umění je na
velmi vysoké úrovni. Na koncertech
KPH jsme poznali interprety, kteří
koncertují u nás i v zahraničí a musím konstatovat, že jejich výkony
byly úctyhodné. Vzpomínám si na
úžasný zážitek, který nám připravili
profesor Hošek s dcerou, předvedli
nám špičkové interpretační umění

ve hře na violoncello.
Kultura patří do nevýrobní sféry
tzv. nádstavba, a ti, kdo v ní pracují,
si plně uvědomují, jak je těžké zajistit všechny materiální podmínky.
Zásadním omylem a chybou je chtít
po kultuře, aby si na sebe vydělala.
Před lety jsem mluvila s našim operním zpěvákem Jiřím Přichystalem,
který mi vyčíslil cenu vstupenky
v Janáčkově divadle. Kdyby divadla
stanovovala cenu vstupenky podle
faktických nákladů, tak sál bude
téměř prázdný. Podívejme se k našim jižním sousedům, jak si poradili
s touto otázkou. Jednoduše. Mají
systém sponzorování, na dotacích
se podílí město Vídeň. Ve své snaze
zašli tak daleko, že si zvou do svých
divadel a na koncerty největší interpretační osobnosti. Se svými brněnskými přáteli jsme si zajeli do Vídně
na představení Dalibora, kde jednu
z hlavních rolí hrála Eva Urbanová.
A musím dodat, že sály a divadla
mají nejméně 80% naplněnost, přestože průměrná vstupenka je 40 euro.
Záleží totiž jen na nás, zda budeme
duchovní hodnoty pěstovat a nebo se
vrátíme k jarmareční kultuře, jestli
budeme uznávat kulturní hodnoty a
nebo přijmeme konzumně spotřební
životní i společenský styl. J. Slouková

Havířská kolobka potřetí

/Oslavany/ Již třetí ročník koloběžkového závodu „Havířská kolobka“
uspořádal Klub koloběžek Oslavany poslední červnový víkend. V sobotu se uskutečnilo mistrovství ČR na dlouhé trati na Masarykově okruhu.
Muži jeli šest okruhů a ženy čtyři. Představa o koloběžce jako hračce pro
děti je v tomto případě velice zkreslená, protože závodní stroje se liší
od závodního kola pouze tím, že zadní kolo je mnohem menší a nešlape
se do pedálů, ale odráží od země. Rychlost je velká, neboť vítěz závodu
mužů Ladislav Provod jel rychlostí více než třicet kilometrů v hodině.
Celé startovní pole, jehož špičku představují závodníci z Plzně
a z Kadaně se postavilo v neděli na start Havířské kolobky. Byl to
vlastně sprint. Závodníci vyjeli od oslavanské radnice, přejeli nový
most a táhlým stoupáním vyjeli do Padochova. Ve sjezdu k Františce
dosahovali nejlepší až sedmdesátikilometrovou rychlost. Po necelé
čtvrthodině bylo po všem a v cíli se objevil s náskokem jako první vítěz předešlých dvou ročníků plzeňský Provod. Po dojezdu posledních
závodníků do cíle Oslavanské kolobky proběhla malá slavnost, která
vyplnila čas před vyhlášením vítězů.
Na náměstí před radnicí byla nainstalována mluvící infotabule, která
návštěvníky Oslavan v českém, anglickém nebo německém jazyce informuje o všech zajímavostech města a okolí. Tuto investici za více než
čtvrt milionu pořídilo město Oslavany z prostředků poskytnutých skupinou ČEZ. Za účasti diváků, závodníků a členů vlastivědného spolku
proběhl slavností křest tohoto zvukového nosiče Park od plzeňské firmy
Daruma. Místostarosta Mgr. Musil v krátkém projevu shrnul iniciativy
Oslavan v oblasti cestovního ruchu a připomněl i velký podíl skupiny
ČEZ na budování cyklostezek, které začínají a končí v Oslavanech,
na jejich vybavení a mobiliář bylo poskytnuto více než milion korun.
Poděkoval také členům vlastivědného spolku za pomoc při zpracování
textů pro infotabuli. Kmotry se při křtu staly paní Vohlídková - zástupkyně skupiny ČEZ, ing. Vévoda - předseda vlastivědného spolku
Rosicko-Oslavanska a vítěz závodu mužů Ladislav Provod a vítězka
ženské kategorie Martina Smitková. Ti pokřtili infotabuli oslavanským
zámeckým pivem Františkova třináctka.
Miloš Musil

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV
Vanča, Lit,
Sitt, Ai,
joke, UTC,
battle
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•
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Aromatic.
látka
Babička
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vášně
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platidlo

Světlá
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tajenky

•

Čistící
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Popravčí

Šachové
zakončení
Boční
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nátěr
Základní
číslovka

Biograf
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věd

SPZ aut
Kladna

Dravý
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Oddělení
technické
kontroly

Provdat

Souprava
Letitá
Hybná
síla

Klaun
(slov.)

Potom

Šedivo

Úloha

Český
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Pán
Světová
SPZ Karorganizace lov. Varů

Část mše
SPZ Velký Krtíš

Ovinout

Neobuti
Klobouč.
polotovar

Konání
(bás.)
Nedokonč.
dílo

Odborník
v taktice

Zn. čes.
letadel

Zn. pracího
prášku
Citlivost
filmu

Kilogramy
Bitva
(ang.)

Vezmi!

Jednou

•

Metla

Etiop.
hora
Ukazov.
zájmeno

Pokolení
Český
herec

Výdoj

MPZ
Tuniska
Listnáč

2. díl
tajenky
Přes

Svážení

Elipsa

Šachový
koef.

Čas
(zkr.)

Spojka

Vtip
(angl.)

Mužské
jméno

Žal

Chlorid
sodný

Řecko –Kréta

Středisko Hersonissos je situováno východně
od Heraklionu přibližně 20 minut jízdy od letiště.
Najdeme zde zlatavé (1. díl tajenky), vhodné
pro provozování různých druhů vodních sportů.
Nachází se zde mnoho obchodů, minimarketů, banka, pošta i lékař. Je zde též široký výběr rychlého
občerstvení, barů a restaurací s výhledem na moře
a současně mnoho diskoték, koktejlových a tanečních barů. Mezi pamětihodnosti patří náhorní plošina Lasithi, kde se nachází jeskyně Dikteon Andron,
podle řecké mythologie (2. díl tajenky).
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Poděkování

V sobotu 21. 7. 2007 se v Miroslavi konal již tradiční Jarmark u Floriána. Letošní byl trošku jiný v tom, že jsme se přenesli dál do historie,
do období vrcholného středověku. Mohli jsme tak být svědky události,
která se mohla odehrát roku 1457 u miroslavské tvrze.

Kulturní programy
SRPEN 2007

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 18. 8. odjezd v 8.00 hod. - Poznávací celodenní zájezd Křtiny, jeskyně
Jáchymka, Býčí skála, Františkova Huť, Rudice, Křtiny - Mariánský chrám.
Od Besedního domu. Doprava 150 Kč.
• 13. 8. - 7. 8. - Z domácnosti našich babiček. Výstava v galerii Památníku
Alfonse Muchy, Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích, ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně.
• Prázdninová otvírací doba Expozice A. Muchy a Vl. Menšíka: Pondělí,
středa 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod., Úterý, čtvrtek, pátek 9.00 - 12.00
a 13.00 - 16.00 hod., Sobota, neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

foto: mask

Chtěla bych proto touto cestou poděkovat zastupitelům města za
vstřícnost a důvěru, za zajištění zdravotnického zázemí manželům Růskovým, za držení požární hlídky panu Michalu Klejdusovi, za výborný
gulášek paní Ilonce Šikulové a slečně Monice Metlíkové z Bistra 23,
Vojtovi Binderovi a Marku Springlovi za pomoc při stavbě palisády,
našim rodinám za trpělivost, kteou s námi měly v době příprav a všem
skupinám historického šermu, které se této akce zůčastnily.
Za občanské sdružení SHŠ Miroslavští z Miroslavi Zdeňka Turková
/více informací na www.miroslavsti.cz/

Karmelská pouť po třísté

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• Srpen - Výstava fotografií, Klub fotografů z Moravských Budějovic, MěÚ
MK, chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 5.8. - v 19.30 hod. - Koncert „La Gambetta“. Písně a taneční hudba
16. a 17. století v dobových kostýmech. zámek M. Krumlov, Slovanská epopej.
• 9.8. - 20.9. - Výstava loutek - Loutkářské muzeum Chrudim. Galerie
Knížecí dům MK, náměstí TGM 40, 1. patro, otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30,
13.00 - 15.30, ne: 14.00 - 16.00 hod.
• 21.8. - od 8.00 hod - Trhy, na náměstí TGM.
• 26.8. - v 19.30 hod. - Večer irské hudby a tance. Hudební skupina Shannon
a taneční skupina La Quadrilla. Zámek M.Krumlov, Slovanská epopej.
• Přpravujeme: 1. 9. - Zájezd Kroměříž. Prohlídky: Arcibiskupský zámek,
Biskupská mincovna, Květná zahrada, historické centrum města. Závazné
přihlášky na MěKS do 15. srpna 2007, doprava 220 Kč.
• 8.9. - Večerní prohlídka Slovanské epopeje - Oživlá epopej. Zámek
Mor. Krumlov, začátky ve 20.00, 21.00, 22.00 a 23.00 hodin. Účinkují herci
divadelního spolku Bezgest M. Krumlov, občerstvení zajištěno, předprodej
vstupenek zajišťuje IC, tel.: 515 321 064, vstupné 90 a 45 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
• 20.8. - 25.8. - Příměstský tábor na chatě u koupaliště s tematikou. Pořádá
Dům dětí a mládeže Miroslav (každý den od 8.30 - 17.30 hod.).
• 21.8. v 19.00 hod. - Slavnostní mše pro poutníky na Velehrad,
v katolickém kostele.
• 25.8. - 26.8. - Hody v Kašenci, (v neděli slavnostní mše u kapličky). Pořádají:
Kašenecká chasa, ŘK. farní úřad, MKIC a město Miroslav.

Kulturní a informační středisko Oslavany

/Oslavany/ Ve dnech 13. až 15. července proběhla v Oslavanech
již 300. Karmelská pouť jejíž tradice vznikla na základě dekretu papeže Klementa XI, který byl vydán v roce 1707 na popud oslavanské
hraběnky Marie Mollartové. Na letošní jubilejní pouť byl připraven
bohatý program. Šlo především o kulturně-společenský program v areálu zámku. Karmelský průvod s vynášením mariánského symbolu vedl
od oslavanského zámku přes město do kostela svatého Mikuláše, kde
proběhla bohoslužba. Tohoto průvodu se zúčastnily významné osobnosti. Biskup brněnský Vojtěch Cikrle, který průvod vedl a následně
sloužil poutní bohoslužbu, přítomen byl i hejtman JM kraje Stanislav
Juránek. Oslavanští měli snad objednané i počasí, což pomohlo velké
návštěvnosti. Pamětníci tvrdí, že takovou účast na pouti ještě nepamatují a to i z přespolních návštěvníků. Jen při večerních tanečních
zábavách se bavilo více než 2000 lidí, v průvodu šlo na 500 lidí.
Organizátoři doufají, že tato nově obnovená tradice bude mít své trvání
a bude pokračovat i v letech dalších.
/jak/

Hasiči útočili v noci

foto: mask

/Hostěradice/ Minulou sobotu se v Hostěradicích konal VI. ročník
nočních závodů v požárních útocích o pohár starosty obce. Akce se
vydařila, teplá noc přilákala spousty diváků. O organizační stránku se
postarali sami členové hasičského sboru. Závodů se v letošním roce
zúčastnilo 24 týmů mužů a pět týmů žen, běželo se na dva pokusy.
Kategorii žen vyhrál tým domácích závodnic z Hostěradic, za nimi
Vitonice a třetí Višňové. Soutěž mužů zahajovalo družstvo domácích
a po výborném výkonu bylo dlouho ve vedení soutěže. Ve vynikající
konkurenci družstev z několika okresů nakonec obsadili třetí místo.
Na prvním místě skončily Vésky u Uherského Hradiště, a družstvo
z Krokočína bylo stříbrné.
/mask/

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 11.8. od 14.00 hod. - Vandrobraní. Folkový festival na zámku Oslavany.
Zahrají a zapějí: The Šustr, Marien, Haluza, Ziggy Horváth, Sunset, Epy de
Mye, Zastavárna blues band, F.T.PRIM. Od 21.00 hodin countrybál za účasti
výše uvedených kapel. Pořádá trampská skupina Haluza. Generálním sponzorem
je Pivovar Černá Hora. Více informací na www.haluza.wz.cz.
• 25.8. - Pivní slavnosti na zámku Oslavany. Celodenní akce s kulturním
programem spojená se slavnostním otvíráním Pivovarské cyklostezky. Start a cíl
na zámeckém nádvoří.
• 8. a 9.9. - Oslavanské historické slavnosti. Tradiční kulturní akce s bohatým
kulturním programem. Tržiště lidových řemesel, dobová krčma, rytířské turnaje,
historický ceremoniál, atd. pořádá Město Oslavany.

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
• 4.8. - v 8.06 hod. - Bohutice a okolí- místo dalekého rozhledu, Lurdská jeskyně,
betonová opevnění v okolí, po stopách bývalého vrchu Leskouna. Odjezd vlakem
z Ivančic v 8.06 hod., kupujeme zpáteční jízdenku do Bohutic. Vede J. Flíček.
• 11.8. - 18.8. - Letní základna “Broumovsko”, pro přihlášené. Vede Ing.
A. Moravec.
• 23.8. - v 9.06 hod. - Koupání nedaleko Domašova, pěší chůze asi 12 km.
Odjezd vlakem z Ivančic v 9.06 hod. do Zastávky u Brna, zpět pojedeme
autobusem. Plavky a ostatní věci na koupání s sebou. V případě méně příznivého
počasí se uskuteční pouze pěší část. Vede J. Flíček.

13. ROČNÍK CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ

„DUKOVANSKÉ OKRUHY“

Závod se jede jako otevřené Mistrovství skupiny ČEZ, a.s. v silniční cyklistice. Pořadatelem je cyklistický oddíl TJ SPARTAK Třebíč. Termín konání:
18.8.2007. Místo konání: parkoviště před hlavní bránou JE Dukovany. Přihlášky možno podat v místě konání od 8.00 do 9.00 hodin. Startovné je 50 Kč.
Zdarma se mohou zúčastnit mladší a starší žáci, mladší dorost. Pro vítěze jsou
připraveny věcné ceny a upomínkové předměty. Závodníci jsou povinni použít
cyklistickou přilbu, triatlonové nástavce jsou zakázány.
Vloženým závodem u příležitosti Dukovanských okruhů je Silniční časovka
na 14 km JE Dukovany - Třebenice. Start prvního závodníka je ve 14.30 hodin
a dále v minutových intervalech. Přihlášky jsou přijímány v místě startu nejpozději do 14.00 hodin. Startovné činí 50 Kč.
Bližší informace podá Jiří Dobeš, tel.: 561 103 220, nebo Miroslav Čaněk, tel.:
724 162 498, e-mail: mcanek@ic-energo.cz. Více informací nalezneta na internetových stránkách: www.volny.cz/honyk/cyklistika/cyklodukovanokruh.html.

Občanské sdružení ALMA
v rámci svých aktivit nabízí všem regionálním
neziskovým a příspěvkovým organizacím

BEZPLATNÝ
INFORMAČNÍ SERVIS
V NOVINÁCH ZRCADLO
Pokud máte zájem o uveřejnění vašich
kulturně-společenských a sportovních akcí,
kontaktujte naši redakci e-mailem na adrese:
noviny@zrcadlo.info, nebo telefonicky
na čísle: 515 321 099, 602 782 272.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
(

515 322 618

• so 4.8. ve 20.00
• ne 5.8. v 18.00

• so 11.8. v 18.00
• ne 12.8. v 18.00
• so 18.8. ve 20.00
• ne 19.8. v 18.00
• so 25.8. ve 20.00
• ne 26.8. v 18.00

KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK
Drama V. Británie
ROBINSONOVI
Dobrodružný anim. film USA
HANNIBAL - ZROZENÍ
Thriller Francie, V. Británie, USA
ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
Thriller Francie, V. Británie, USA

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

• ne 19.8. ve 20.00
• st 22.8. ve 20.00
• ne 26.8. v 17.00
• ne 26.8. ve 20.00
• út 28.8. v 17.00
ve 20.00
• st 29.8. v 17.00
ve 20.00
• pá 31.8. ve 20.00

ROMING
Komedie ČR
BABEL
Drama USA
ROBINSONI
Dobrodružný anim. film USA
DANNYHO PARŤÁCI 3
Akční komedie USA
HARRY POTTER
A FÉNIXŮV ŘÁD
Dobrodružný film USA
HARRY POTTER
A FÉNIXŮVŘÁD
Dobrodružný film USA
VRATNÉ LAHVE
Komedie ČR

KINO OSLAVANY
(

546 423 018

• so 4.8. v 19.00
• so 11.8. 19.00

• so 18.8. v 19.00
• so 25.8. v 19.00

BESTIÁŘ
Film ČR
SHERRYBABY
Film USA
RANDE MĚSÍCE
Film USA
DIVOČÁCI
Film USA

LETNÍ KINO MIROSLAV
(

515 333 538

• st 1.8. ve 20.30

• pá 3.8. ve 20.30
• so 4.8. ve 20.30
• ne 5.8. ve 20.30
• st 8.8. ve 20.30
• pá 10.8. ve 20.30
• so 11.8. ve 20.30
• ne 12.8. ve 20.30
• st 15.8. ve 20.30
• pá 17.8. ve 20.30
• ne 19.8. ve 20.30
• út 21.8. ve 20.30
• st 22.8. ve 20.30
• pá 24.8. ve 20.30
• so 25.8. ve 20.30
• ne 26.8. ve 20.30
• st 29.8.ve 20.30

TAJNOSTI
Film ČR
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Film ČR
SHREK TŘETÍ
Animovaný film USA
ZODIAC
Thriller USA
APOCALYPTO
Dobrodružný film USA
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Krimikomedie ČR
KRVAVÁ SKLIZEŇ
Dobrodružný film USA
PUSINKY
Komedie ČR
KVASKA
Film ČR
PO HLAVĚ DO PRDELE
Komedie ČR
HARRY POTTER A FÉNIXŮV
ŘÁD
Dobrodružný film USA
A BUDE HŮŘ
Generační film ČR
SMRTONOSNÁ PAST 4
Drama USA
ROMING
Komedie ČR
ROBINSONOVI
Dobrodružný anim. film USA

Změna programů vyhrazena.

Charita v Moravském Krumlově zahájila

SBĚR ŠATSTVA
PRO CHARITATIVNÍ ÚČELY
Sběr je prováděn od 14.00 - 16.00 hodin ve Sběrném dvoře
v Moravském Krumlově v termínech
14. a 28. srpna 2007.
Věci přineste v krabicích.

„HALÓ, HALÓ! ZDRAVÍME VÁS! TY,
KDO RÁD ZPÍVÁŠ, PŘIJĎ MEZI NÁS.“
Další sezonu začínáme 29. srpna v 18.30 hod ve dvorním traktu
hudební školy ZUŠ na náměstí Palackého Ivančice.
Srdečně zve Ivančický pěvecký sbor.

Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích vás zve na výstavu

Z DOMÁCNOSTI NAŠICH BABIČEK

Domácí technika a pomůcky 1. poloviny 20. století.
Galerie Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích.
Výstava potrvá do 7.října.
Otevřeno: po, st 9 - 12 a 13 - 17 hodin
Út, čt, pá 9 - 12 a 13 - 16 hodin
So, ne (červenec, srpen) 9 - 12 a 13 - 17 hodin
So, ne (září, říjen) 13 - 17 hodin
Výstava je pořádána ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.
Tel.: 546 451 489, e-mail: muzeum.ivancice@quick.cz,
www.muzeumbrnenska.cz
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ivančické „velezrádkyně“
V první fázi 1. sv. války byly
jakékoliv projevy odporu v zázemí i na frontách tvrdě trestány.
Perzekuce dosáhla v Ivančicích
vrcholu zatčením a uvězněním
čtyř ivančických žen: Marie
Sekové, Marie Matějkové, Olgy
Hansové a Anny Huňáčkové,
které se měly dopustit velezrádných výroků volajících po „odtržení části c.k. říše od jednotného
svazku mocnářství“.
Tyto čtyři ženy pracující dobrovolně ve vojenské nemocnici (v
ústavu pro neslyšící) byly ihned
po udání 23. listopadu 1914 zatčeny, o dva dny později odvezeny
do brněnské věznice na Cejlu
a předány do vyšetřovací vazby.
Po čtyřech měsících byly dne
20. března 1915 postaveny před
c.k. zeměbranecký divizní soud
ve Vídni. Předsedající soudu
vznesl poněkud absurdní, v té
době však pro obžalované velmi
nebezpečná obvinění.
Ve svých pamětech Olga Hansová uvádí způsob i znění obvinění: Měla jsem těch deliktů více
a sice: nabádala jsem vojáky, aby
nestříleli na naše spolubratry
(míněno Rusy). Z tohoto deliktu
byla původně obžalována Marie
Seková, ale když jí nebylo nic
prokázáno, přiřkli jej Huňáčkové
a mně. Sekové bylo vyšetřujícím
soudem sděleno, že je v Ivančicích
celý vlastizrádný komplot, a ona
o tom musí vědět, a prozradí-li
členy, bude propuštěna. O komplotu ovšem nevěděla, protože
neexistoval a tak propuštěna
nebyla. Dále nám bylo kladeno
za vinu, že se na ústavě vyšíval
ruský prapor, následkem čehož
byla prohlídka mimo ústav, také
v ženském vzdělávacím spolku
Vesna. Nebylo ovšem nic nalezeno
a my při výslechu také o ruském
praporu nic nevěděly. Až později
… vzpomněla jsem si, že to byl
asi polštář na divanu, který jsem
tehdy vyšívala… Přinesla jsem
onen polštář do ústavní kuchyně
k vyžehlení, a poněvadž byly barvy
dost pestré, podotkla Hunáčková,
že je to jako prapor…“
„Velezrada“ Marie Sekové
spočívala v údajném pronesení
výroků: „Nový rok budeme slavit
s Rusy. Ať žije car! Holky buďme
rády, učme se rusky, abychom jim
rozuměly, až příjdou“.
Soud hnaný snahou v každém
případě čtyři ženy z Ivančic
potrestat, odsoudil manželku
sokolského funkcionáře Theodora
Seky Marii Sekovou za velezradu
k deseti letům žaláře, zostřeného
postem, tvrdým ložem a temnicí
každého prvního dne v měsíci.
K odsouzení Olgy Hansové,
rovněž pro velezradu, postačily
údajné výroky obžalované „Ať
naši vojáci nejsou hloupí. Ať
zahodí pušky a všechno ať rozbijí
a řeknou, že mají revmatismus!
Budou přece rozumní a nebudou
střílet na Slovany. Naši jsou ze
tří čtvrtin organizováni v Sokole
a čtvrtina jsou ostatní, tak proč
mají střílet na bratry?“ Soud
Olze Hansové uložil třináctiletý
trest těžkého žaláře, se stejným
zostřením, jaké měla M. Seková.
Třetí obžalovaná Anna Huňáčková měla na svém pracovišti
pronést výrok „V Čechách ani
král ani císař, ale republika“ byla
odsouzena na deset let těžkého
a zostřeného žaláře, neboť tak
údajně „chtěla měnit formu

státu, chtěla rozbít habsburskou
monarchii“
Poslední ze čtyř ivančických
žen, které stanuly 20. března 1915
před soudem, byla jednadvacetiletá učitelka a náčelnice ivančického Sokola Marie Matějková.
Byla odsouzena ke třinácti měsícům těžkého žaláře, zostřeného
postem, tvrdým lůžkem a temnicí.
Matějková byla „obžalována
pro rušení veřejného klidu“
neboť „zpívala prý revoluční
píseň“. Podle vzpomínek Olgy
Hansové šlo o nevinnou píseň,
kterou zpívaly děti v 1. třídě
obecné školy, jejíž slova zněla:
„Měla mamka, měla sýr, já jsem
jí ho vynosil, recepise krinolína,
recepise koza líná“ Původkyně
udání však slovům moc nerozuměly a tak místo slova recepise,
rozuměly revoluce a další obvinění, zpěv písně obsahující v textu
slova „chceme českou republiku“
se staly hlavním bodem obžaloby
proti M. Matějkové, která si svůj
třináctiměsíční trest „odpykala“
v ženské věznici ve Svatém
Hypolytu a na svobodu byla
propuštěna v květnu 1916.
Hůře dopadly ostatní ženy
Marie Seková, Olga Hansová
a Anna Huňáčková, které byly
po rozsudku převezeny 1. února
1915 z vazební věznice ve Vídni
do trestnice v rakouském Wiener
- Neudorfu, kde správu věznice
a dozor vykonávaly řeholní sestry.
Režim tam byl civilizovaný.
Nikdo nekopal do dveří, nikdo
sprostě nehulákal, ale byl tam
hlad. Společnost ve vězení byla
různorodá, ale převládaly Italky,
většinou odsouzené pro velezradu
k trestu smrti zastřelením, ale
trest jim byl změněn v těžký
žalář. Ve vězení byly ženy z Ivančic vězněny až do počátku
července roku 1917, kdy jim byla
císařem Karlem udělena milost.
Amnestii politických vězňů
vyhlásil poslední rakouský císař
pln radosti z narozeného syna následníka trůnu.
Perzekuovány nebyly pouze
čtyři ivančické ženy. Šikanám
a útlaku byly vystaveni i jejich
blízcí. Například manžel zatčené
Marie Sekové Theodor Seka
se musel každý den hlásit na
četnické stanici, nesměl se
vzdálit více jak tři kilometry od

♣ Z regionální kuchyně

Pokud se chcete i Vy podělit s Vaším receptem, neváhejte a zašlete
nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov,
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info. Nebo telefonicky na číslo
602 782 240. Je jedno zda půjde o předkrm, polévku, hlavní jídlo,
dezert nebo chuťovku. Fantazii se meze nekladou.

Miroslavské Meruňkobraní 2007
V tomto roce se konal v Miroslavi již 8. ročník tradičního Meruňkobraní. Mimo jiné se také soutěžilo o meruňkového krále, což
je pojídání meruňkových knedlíků na čas. V tomto roce sice rekord
nepadl, ale i tak vítěz snědl úctyhodných 101 knedlíků. Aby soutěžící
měli meruňkových knedlíků dostatek, uvařili jich kuchařky ze základní školy 1 300. Abyste si mohli vyzkoušet, zda můžete konkurovat soutěžícím, přinášíme Vám recept na meruňkové knedlíky.

Meruňkové knedlíky z odpalovaného těsta (pro 10 osob)

Pohřeb Marie Matějkové

domu, byla mu také zadržována
a otvírána soukromá i obchodní
korespondence a byl mu zakázán
přístup do ivančických hostinců.
Ze strachu se lidé vyhýbali i
jeho obchodu. Kdo tak neučinil,
mohl dopadnout jako přednosta
okresního soudu v Ivančicích
dr. Ctibor Chytil, který byl
disciplinárně potrestán právě za
své styky s Theodorem Sekou.
Pod přísným policejním dohledem
byl i krejčí Ludvík Matějka, otec
uvězněné Marie Matějkové, o
místo přišel ivančický poštmistr
František Procházka, známý
pročeskými postoji.
Těžký úder represivního aparátu
dopadl také na ivančické spolky.
Především Sokol, jehož členkami
byly tři ze čtyř uvězněných žen,
byl vystaven kruté odplatě.
Výnosem okresního hejtmanství
ze dne 6. ledna 1915 byla
sokolská jednota v Ivančicích
rozpuštěna. Ve zdůvodnění se
mimo jiné připomíná zatčení
tří členek Marie Matějkové,
Marie Sekové a Olgy Hansové
„pro zločin velezrady“, a názor
úřadů, že sokolští funkcionáři
nepostupovali dosti rasantně při
vyloučení svých tří cvičenek ze
svých řad“.
Ze spisů vyplývá, že spolkový
výbor Sokola teprve 16. prosince
1914 se usnesl na vyloučení
těchto tří cvičenek ze Sokola,
že usnesení se stalo teprve
následkem úředního jednání
téhož dne v Ivančicích konaného
a že od té doby spolkem nebylo
ničeho podniknuto, aby toto
usnesení bylo také provedeno.

Část dopisu, který psala Marie Matějková z kriminálu

„Jest již zjištěno …že dotyčné
členky v seznamu členů nebyly
vymazány a také nebylo ničeho
podniknuto, aby tyto členky o
vyloučení byly uvědoměny.
Toto chování zodpovědných
spolkových funkcionářů nasvědčuje tomu, že nejednalo se jim o
to, aby rázně odmítli jakýkoliv
vztah k vlastizrádnému počínání
jmenovaných tří členek, nýbrž
naopak, že zamýšleli přijetím
tohoto toliko zdánlivě učiněného
usnesení vůči úřadu se jen krýti.
Tím ale dalo spolkové vedení
najevo jistou shovívavost vůči
počínání za daných poměrů zvlášť
nebezpečnému jmenovaných členek, která s pojímáním plnění
státoobčanských povinností a tím
také s podmínkami právního bytí
spolku nedá se srovnávati, takže
rozpuštěním spolku muselo být
zakročeno.“
Velké potíže měl tehdejší
starosta Sokola MUDr. Fišer,
protože úřady byly přesvědčeny
o vlastizrádné úloze celé ivančické
sokolské jednoty: „Důvodem
k rozpuštění Sokola bylo zatčení
a odsouzení sester a přesvědčení
úřadů, že naše jednota je hnízdo
rusofilů, nepřátel Rakouska a vůbec vlastizrádců. Jako starosta
Sokola byl jsem několikrát vyslýchán, rovněž i jiní členové
jednoty… že členky jednoty
Sokola vyšívaly ruský prapor,
aby o Vánocích 1914 přivítaly
ruské vojsko. Nesmyslnost tohoto
tvrzení byla očividná, ale přesto
četnictvo hledalo prapor u mne
a v tělocvičně, kde našli širokou
červenobílou šerpu, kterou před
lety nosil praporečník a několik
stužek trikolor a zabavili je jako
důkaz zrady“.
Kromě Sokola byly v Ivančicích rozpuštěny další české
spolky - Vesna, Politický spolek
a Český spolek vojenských
vysloužilců. Byly však důležitější
starosti. Muži odcházeli do války,
zpět začala chodit oznámení o jejich smrti. V zázemí bylo špatné
zásobování - hlad a bída a nedostatek všeho potřebného k živobytí trvající po celou dobu války
Dnes už je to dávná historie,
pamětníci již nejsou, málokdo
z Vančáků si vzpomene. Jsou už
jen jména na hrobech ivančického
hřbitova. Trnový věnec vytesaný
na pomníku rodičů Marie
Matějkové symbolizuje krutou
dobu 1 sv. války. Sama Marie
Matějková, která si z vězení
přinesla smrtelnou nemoc, zemřela několik let po skončení války.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY
Kol. autorů: Ivančice, dějiny města
Ivančický zpravodaj 3/81

Co budeme potřebovat: Těsto - 2,5 dcl mléka, 0,5 dcl oleje, 0,4
dkg krupice, 0,6 dkg hrubé mouky, 3 vejce, špetku soli. Posyp - cukr
moučku, tvrdý tvaroh, máslo, dle chuti je možné sypat mákem, opraženou strouhankou, strouhaným perníkem, obilnými klíčky, kakaem
nebo kokosem.
Postup: Do osoleného vařícího mléka s olejem zavaříme krupici
a hrubou mouku. Mícháme tak dlouho, až se těsto nelepí ani na
vařečku, ani na stěny hrnce. Do prochladlého těsta vmícháme vejce
a těsto vyválíme, nakrájíme na čtverce, plníme meruňkami, zabalíme
a zvolna vaříme 10 minut.
Doporučení: Knedlíky z odpalovaného těsta plněné kompotovanými nebo čerstvými meruňkami jíme posypané strouhaným tvarohem, cukrem a omaštěné máslem. Vůně a chuť pokrmu je jemná a
typická. Uvařené knedlíky jsou měkké, celistvé a nepotrhané.
Recept dodala Marcela Krulová, vedoucí školní jídelny Miroslav.

Buchta plněná meruňkami

Co budeme potřebovat: 1 kg polohrubé mouky, 15 až 20 dkg
tuku, 15 dkg cukru. 3 až 4 žloutky, 5 dkg droždí, více než 1/2 l mléka,
citronovou kůru, vanilku, lžičku soli. Na promaštění buchet do pekáče 10 až 15 dkg tuku. Půlené meruňky.
Postup: Do mísy nasypeme mouku, utvoříme dolíček a vložíme
do něho žloutky. Rozmícháme je vařečkou za stejného přilévání
vykynutého kvásku, přidáme zbytek mléka, rozpuštěný tuk, citrónovou kůru, vanilku a sůl. Vypracujeme vláčné těsto, které necháme vykynout. Vykynuté těsto vyjmeme na pomoučený vál. Nožem
nakrájíme bochánek na dílky, každý upravíme prsty namočenými
v mouce v plochý oválek a na ně pak klademe půlky meruněk. Nebo
pomoučenou lžící vykrajujeme z těsta v míse kousky, které dáváme
na pomoučený vál a pak také prsty rozprostřeme. Potom buchty
dobře uzavřeme stisknutím okrajů, a klademe je do pekáče vymazaného rozpuštěným tukem spojenou částí dolů, přitom je mezi sebou
promažeme tukem. Do pekáče je klademe volně, aby mohly správně
nabývat. Pak je necháme ještě 15 až 20 minut nakynout a dáme
do dobře vyhřáté trouby péci. Po chvíli teplotu zmírníme. Pečeme je
asi 1/2 až 3/4 hodiny. Upečené vyklopíme na drátěnou podložku, aby
se odpařily, a pak pocukrujeme. Z 1 kg mouky jsou dva velké pekáče
buchet, t.j. asi 40 až 50 kusů.
A nyní ještě dva historické recepty na úpravu a přípravu meruněk

Kaše z meruněk

Takto dělaj, vyber pecky z meruněk, a zastav je v vině, míšej moutví neb lžící, a protáhni, a vezmi krupici s vajci rozdělanou a zavař,
a daj bzu (bez) čistého a hřebíčkův, usekaje na štoku, oslaď a přimasť,
okořeň zázvorem, muškátem a trošku šafránem, a ztluka ty pecky
meruňkové, daj tam jádra, a když bude dobře, daj na mísu,
Recept z kuchmisterské knihy datované rokem 1591

Kterak se meruňky sušit mají

Aby pěkný byly. Vzíti pul libry cukru a zlejtrovati ho, pak meruňky vzíti, pěkný, velký, loupati je pěkně a na polovici rozkrájeti, do
toho vřelýho cukru je vházet a tak mnoho těch meruněk v tom cukru
vobvařiti, dokud by tý půl libry cukru stačilo. Chce-li jich pak více
míti, může taky více cukru vzíti, však pozor na meruňky dáti, aby se
půlky nerozvařily, aby každá polovice celá zůstala. Potom je vyndati
a na sítko dávati. Když vyschnou, zase je v hromadu ty půlky skládati. Potom čistotný prkýnko cukrem posypati a ty meruňky pěkně
jednu vedle druhý klásti a na vrchu je taky trochu suchým cukrem
posypati a do povolný pece je dáti, aby je horko nezarazilo, často je
obraceti až, jak náleží, uschnou.
Recept z roku 1661

Rekord nepokořen

/Miroslav/ Minulý víkend patřil v Miroslavi oslavám jejího typického produktu - meruňce. Akce začala v pátek večer, kdy se na večerní
zábavě soutěžilo o Knedlíkového krále a vyhlašovaly výsledky soutěže
Meruňkovice roku a Nejkrásnější meruňka. Klání o knedlíkového krále
tradičně vyhrál Kamil Hamerský výkonem 101 snědených knedlíků.
Ocenění za nejkrásnější meruňku dostala Vladimíra Komendová
a nejlepší meruňkovici dodal Vlastimil Janíček. „Už se cítím v pohodě,
ale tlačí mě břicho. Dalo se to zvládnout i přes to horko,“ sdělil po klání
Kamil Hamerský. „Pěkná soutěž, poctiví soutěžící, určitě to stálo za
to,“ uvedl další ze soutěžících v pojídání knedlíků Jaromír Cejpek.
V sobotu bylo možno pokračovat v celodenní zábavě třeba na jarmarku, shlédnout historickou bitvu nebo výstavu na zámku. „Dnešní den se
na Meruňkobraní vydařil, prohlédl jsem si zámek, jednak je tu krásná
výstava a jsem rád, že nezapadlo kovářské řemeslo a to, co tu předvádí
kováři je velkým povzbuzením pro ty, kteří chtějí, aby řemesla byla zachována, kluci to tu obdivují. Jsem překvapen tím velkým počtem lidí,
kteří tu jsou a mají zájem se v Miroslavi dnes potkat, je tu velké množství
akcí. Podíval jsem se i na hasiče, a byl jsem přítomen i u neúspěchu.
Z toho je patrné, že pravidla se musí dodržovat, a jsou tu rozhodčí, kteří
neberou kapříky,“ sdělil hejtman JM kraje Stanislav Juránek. Hasiči soutěžili o pohár starosty města a tentokrát se poprvé úspěšně zúčastnili i ti
nejmenší. „Já jsem na této hasičské soutěži minimálně po páté, hasičům
to jde, nejlepší jsou ti malí, jak běhají se zápalem a soustředěním, je to
perfektní,“ pochválil senátor za Znojemsko Milan Špaček. Ve sklepení
pod zámkem bylo možno ochutnat stovky vzorků odrůdových vín, příznivci kopané sledovali turnaj spřátelených měst na fotbalovém stadionu.
Akci ukončila taneční zábava v letním kině.
/mask/
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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: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Auto - moto

•• Čištění osobních a nákladních vozidel, koberců a čalouněného nábytku.
Autolux Jozef Horka, Krumlovská
30, Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• auto typu Š 1203. Tel.: 721 021 889.
•• Jawu, CZ 150, 175, 250, 350, 500
i ND. Tel.: 721 021 889.
•• Jawa babeta do 5.000 Kč. Tel.:
737 308 998.
•• sportovní volant na Š 120. Tel.:
721 550 559.
•• vrak nebo ND na Jawa 50, Pionýr.
Tel.: 728 457 571.
prodám
•• MZ 150 velmi dobrý stav, r.v. 91,
STK 08. Tel.: 604 862 850.
•• skútr Aprilia 150, startér vodní
chlazení atd, Tel.: 720 527 699.
•• moto Dandy 50, r.v. 96, STK 7/07.
Tel.: 515 323 891.
•• Chevrolet Lacetti 1,4, 70 kW, r.v. 12/
04, najeto 48 tkm, koupeno v ČR, servis,
klima, rádio, ABS, modrá perleť. Cena
170 tis. Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Felicia 1,9D, r.v. 98, najeto 100
tkm, airbag, AL kola 15 léto + plech
kola 13 zima, STK+ME do 12/07,
cena 60 tis. Kč. Tel.: 736 473 611, 724
778 679, novotny@oslavany.net
•• Renault 5, r.v. 91, 1,4 benzin, garážovaný, v dobrém stavu, STK 08, cena
19.000 Kč. Tel.: 603 532 709.
•• Peugeot 205 po havárii, doklady + n.
disky, dohoda jistá. Tel.: 721 219 406.
•• ND na Peugeota 205 1,9 GTI, motor,
skla atd., tel.: 721 021 889.
•• zadní blatníky nové na Š 100. Tel.:
724 318 490.
•• 4 ks jetých obutých disků na Š Felicie + orig. poklice. Cena 2.000 Kč.
Tel.: 737 713 696.
•• disky na kola Lada, Vaz za 400 Kč.
Tel.: 606 418690.
•• vlek za os. auto s dvojlůžkovou stanovou nádstavbou. Tel.: 737 431 018.

nabízím pronájem
•• zařízený byt 3+1 v RD nedaleko
centra Ivančic. Tel.: 546 451 132,
605 455 152.
•• Pronajmu chatu na Vranovské
přehradě. Teplá voda, sprcha, WC,
plyn. kamna, příjezd k chatě,
posezení na terase, ohniště, blízko
pláže a restaurace. Cena 150 Kč/
den. Volné termíny: 5.8. - 12.8., 12.
8. - 19.8., 26.8. - 2.9. Tel.: 515 322
308, 732 416 141.
hledám pronájem
•• bytu 1+1, 2+1 v Ivančicích a okolí,
nabídněte. Tel.: 723 554 227.
•• pronájem bytu 1+1, 2+1 v MK.
Tel.: 723 412 142.
•• mladý pár hledá pronájem bytu
1+kk nebo 2+1, Oslavany, Ivančice
nebo pronájem místnosti v RD,
dlouhodobě, spěchá, nejlépe ihned!
Tel.: 722 951 554.
•• pracující pár hledá pronájem
garsonky, 1+1 nebo místnosti v RD
na dobu 6 - 8 měsíců v obci Padochov,
Oslavany, Zbýšov. Seriózní jednání,
nabídněte. Tel.: 604 98 38 50, zuzka.
veverkova@tiscali.cz
•• garáže v MK na Sídlišti nebo v okolí
od srpna, nabídněte. Tel.: 775 120 782.

Stavba - zahrada

prodám
•• dvě maringotky tovární výroby, vh.
jako včelín a na zahradu jako chatka,
vybaveno el., voda. Tel.: 721 214 100.
•• stropní panely, více kusů. Tel.:
606 605 738.
•• okno 150 x 240 zdvojená skla s vnitř.
žaluziemi. Tel.: 515 337 651.
•• dvoukřídlá garáž. vrata dřevěná
bez zárubní 2320x2100, cena 2.500
Kč. Tel.: 608 266 705.
•• brambory 10 Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• větší množství broskví Redhaven,
vh. k zavaření, cena 16 Kč/kg. Tel.:
519 346 332, 777 328 528.

Byty - nemovitosti Vybavení domácnosti
•• RK Basta nabízí: M.K. garsonka
400 tis. Kč • Ivančice podnájem 2+1
8.000/měs. • byt OV 2+1 895 tis. • RD
novostavba 2,5 mil. • větší ZU 4.000
m2 za 2 mil. • kancelář 2.750/měs. •
Dolní Kounice RD 3+1 2,3 mil. • Neslovice vila 5+1 3 mil. • Zbýšov RD
2+kk za 900 tis. Tel.: 777 200 557.
koupím
•• RD k bydlení nebo levnější k opravám, příp. stavební pozemek, cenu
respektuji, bez RK. Tel.: 728 140 655,
denava@seznam.cz
•• garsonku v MK. Tel.: 776 202 051,
606 538 559.
•• Makléř RK hledá ke koupi rodinné
domy, byty a stavební pozemky
pro své klienty. Pro prodávajícího
veškeré služby (inzertní, právní)
zcela zdarma. Tel.: 602 584 452.
prodám
•• byt 1+1 v MK na Sídlišti, výtah,
balkon, 3. patro. Tel.: 732 843 003.
•• garáž v Oslavan. Tel.: 724 537 104.
•• byt v Oslavanech 3+1, nová
plast. okna, kuch. linka, cihla. Tel.:
606 786 833.
•• RD 3+1 v Dobřínsku se zahradou
a dvorem, ÚT tuhá paliva, voda, el.
proud. Tel.: 732 790 928.
•• levně st. pozemek v prům. zóně
vedle supermarketu v Brně, Lesné,
1400 m2, 1 m2 za 1.500 Kč, , uložená
investice, spěchá. Tel.: 603 304 516.
•• stavební poz. v MK, Křepelčí vrch,
cena dohodou, tel.: 605 988 377.
•• ornou půdu 2 ha v KÚ Dobelice,
dohoda. Tel.: 606 418 690.
•• vyměním 2+1 OV s lodžií za 1+1
OV s lodžií + doplatek, Ivančice. Tel:
736 413 204, 605 465 247 večerní hod.

prodám
•• zářivku 68 cm za 200 Kč,
garnyže 2,40, 2x 3,40, 1x 2,80, cena
100 Kč/ks, studentský pokoj černý,
skříň s nástavcem za 1.000 Kč, ČB
přenosnou TV za 300 Kč, pračku
Philco za 500 Kč, sv. psací stůl za
500 Kč. Tel.: 721 129 517.
•• mini romo pračku se ždímačkou,
nerez jako nová, nové prošívané deky
s polštáři, bílou koupelnovou skříňku
s umyvadlem. Tel.: 605 776 380.
•• dětskou pokojovou stěnu Junák,
oranžovo - bílá za 2.500 Kč, zachovalá, pěkná, křeslo ušák větší, béžový
potah za 1.000 Kč, šicí stroj skříňkový, tm. Barvy, funkční za 1.500 Kč,
lednici Calex 100 l., zachovalá za 800
Kč. Tel.: 515 322 400.
•• lustr stahovací, tm. hnědé stahování,
kropenaté bílo - mléčné sklo, tvar zvonu.
Nepoškozený, cena 150 Kč. Foto možno
e-mailem. Tel.: 608 955 258.
•• levně starší kuch. linku, š.150 cm, levně, vh. na chalupu. Tel.: 728 225 403.
•• rozkládací pohovku s ÚP, lamel. rošt
a vrstvená matrace, zcela nová, cena
6.000 Kč, Ivančice. Tel.: 608 266 705.
•• nerez dvojdřez 38x38, celková míra
d:90 cm, hl: 60 cm za 1.000 Kč, kuch.
skříňka série Belmondo, bílobéžová,
dvířka hnědý lem, zakulac. rožky
85x80x60 za 700 Kč, dohoda, vše skoro
nové, stěhování. Tel.: 608 154 144.
•• obývací stěnu 3 m. za 3.500 Kč. Tel.:
776 646 907.
•• trubkovochromovou, jednolúžkovou postel z r. 1950, cena 500 Kč.
Tel.: 607 241 321.
daruji
•• vzrostlý fikus a filodendron, i
jednotlivě, Oslavany. Tel.: 774 031 569.

Elektro a elektronika

prodám
•• MT Sony Ericson T 230 s fotoaparátem, výborný stav, cena 1.000 Kč.
Tel.: 608 456 273.
•• pultový mrazák 200 l. zn. Liebherr, starší, dosud neporuchový, v
dobrém stavu. Cena 1.400 Kč. Tel.:
723 902 872 po 16 hod.
•• PC sestavu, HP 2 mechaniky, HDD
120 GB, OS Windows XP, Nero 7,
Adobe Im. Ready 7, Photoshop 7 aj.,
monitor 17, opt. myš, camera, repro,
cena 15.000 Kč. Tel.: 722 528 434.
•• pult. mrazničku 200 l., málo používaná, dohoda. Tel.: 605 491 101.
•• plně funkční, dosud bezporuch.
lednici s mrazničkou Zanussi 250 l.,
mraznička 60 l., bílou, v.160, cena 2.500
Kč. Ivančice, tel.: 602 886 958 .
•• starší ledničku Calex 210, plně
funkční, zachovalá, 122x52x49. Cena
500 Kč, Ivančice. Tel.: 728 237 055,
e-mail ednita@seznam.cz (na mail foto)

Vše pro děti

prodám
•• 2 cyklist. dětské přilby, pěkné, jako
nové za 100 Kč/ks. Tel.: 608 456 273.
•• hluboký kočárek šedý, dobrý stav za
700 Kč a saténové peřinky na zip, skoro
nové za 350 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• kočár Tako voyager, trojkombinace, nový model, odpruženy př.
i zad. kola, 2 pláštěnky + dětská
jídelní židlička, cena 3.000 Kč. Tel.:
605 034 364.
•• autosedačku zn. Romer Baby Safe
Plus, 0 - 13 kg. Opak. zvítězila v testech
bezpečnosti. Poloh. rukojeť, nastav. hlavová opěrka, odnímat. sluneč. stříška,
snímat. prací potah vínové barvy. Cena
2.300 Kč. Zn. Tel.: 737 975 277.
•• dětskou koloběžku za 250 Kč. Tel.:
605 776 380.
•• dětské kolo na bantamových kolech. Tel.: 605 776 380.
•• dětské 1⁄2 a 1⁄4 kolo, demižon opletený 30 l.. Tel.: 605 776 380.
•• kočár trojkombinaci, vh.pro děvče
i chlapce, taška, pláštěnka, síť proti
hmyzu, polohovací rukojeť, cena
1.500 Kč, velice zachovalý. Tel.:
723 352 169.

Zvířata

•• Hledá se majitel mladého psa nalezeného v Ivančicích. Je to kříženec středního vzrůstu, barva černá s pálením.
Útulek Přímětice. Tel.: 515 224 667.
koupím
•• prase do 60 kg. Tel.: 721 810 718.
prodám
•• štěňata angl. kokršpaněla, čistokrevná bez PP, zlatá, očkovaná,
odčervená, odběr začátek srpna. Tel.:
732 918 374.
•• franc. buldoček, štěňata černá,
žíhaná s bílou náprsenkou, bez PP,
nová linie, odběr po 27.8. Tel.: 605
914 928, 723 005 258.
•• psa československý vlčák 2 roky za
2.000 Kč. Tel.: 739 784 665.
•• jateční a chovné králíky. Tel.:
732 562 498.
•• měsíční káčata čínská. Tel.:
603 307 573 po 19 hod.
•• štěně srnčího ratlíčka. Tel.:
737 166 451.
•• štěňata trpasličího pudla bez PP,
bílá a meruňková, odrostlá, vakcinovaná, odčervená, vynikající společník, dohoda. Tel.: 724 033 609.
•• štěňata labradorů bez PP, barva
smetanová, očkovaná, odčervená.
Tel.: 724 033 609.
•• králíčky živé, nyní 2 měsíční, různé barvy, cena cca 130 Kč, dohoda .
Tel.: 774 955 258.
•• štěňata šarpeje, černá a světlá, pejsci
i fenky, urostlá, mohutná, faldíkovaná.
Čistokrevná, odčervená, očkovaná.

Inzerujte ZDARMA na

www.zrcadlo.info

Výborné, společenské, klidné plemeno,
na dvůr i do bytu. Hlídá, foto emailem,
možnost návštěvy, Ivančice. Cena 5.000
Kč (pejsci) a 5.500 Kč ( fenky) bez PP.
Tel.: 736 601 631, odběr 2. pol.srpna.
•• papoušky Mnichy za 500 Kč/ks. Tel.:
723 564 771.
•• 3 týdenní káčata čínských kačen za
30 Kč/ks. Tel.: 602 388 184 po 18 hod.
daruji
•• štěňata křížence NO a dobrmana,
odběr ihned. Tel.: 724 730 305.
•• mourovatá koťata. Tel.: 605 841 811.
•• nalezence, hladkosrstého jezevčíka. Hledá domov, hodný, poslušný,
po dohodě možno i dovézt. Tel.:
776 381 159.
•• koťata. Tel.: 774 830 393.

Služby

•• Plastová okna, předokenní rolety
z PVC a hliníku, látkové rolety,
silikonové těsnění oken a dveří. Žaluzie vertikální a horizontální, sítě
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové
dveře a laminát. podlahy, garážová
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211.
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Až 50.000 Kč na dobu 7 - 12 měsíců, hotovost až do domu, měsíční
splátky, bez poplatku, dostupné
také ID, ženy na MD, důchodci.
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Nebankovní půjčky rychle a bez
poplatků. Nové hypotéky, kreditní
karty. Tel.: 605 406 859.
•• Prodáváte Vy nebo prodává někdo
z Vašeho okolí dům, byt, komerční
objekt, pozemek, či jinou nemovitost?
Pokud nám svěříte prodej Vaší nemovitosti, získáte od nás provizi! V případě, že doporučíte někoho, kdo nemovitost prodává a ten prostřednictvím
naší RK prodá, získáte též provizi!
Tel.: 724 438 284, www.123reality.cz
•• Výklad karet, diagnostika zdravotního stavu, taoistická numerologie, numerologie, automatická
kresba, minulé životy dle fota a
data narození. Tel.: 775 998 278.

Různé

koupím
•• sběratel koupí věci po německé
armádě ze 2. sv. války: čepice, helmy,
uniformy, ruksaky, vysílačky, radary
aj. Tel.: 605 733 887.
prodám
•• osmiranný revolver Kora, ráže
6 mm, pouzdro, náboje. Není nutný
zbr. průkaz, cena 5.000 Kč. Tel.:
732 861 374 po 18 hod.
•• tahací harmoniku Hohmerku
za 1.000 Kč. Tel.: 515 322 135.
•• smaltovaný vysoký kotel bílý
s výpustí, na ohřev vody na TP za
500 Kč, ždímačka Frimeta velká,
starší funkční za 500 Kč, plynová
deska se 4 hořáky zabudovaná
v bílé skříňce + 2 PB za 1.400 Kč.
Tel.: 721 381 261.
•• řeznický špalek za 2.000 Kč,
škopek na maso + šroub kovový
za 500 Kč, kotlina litinová + kotel
za 1.500, zabíječková rýna dřevěná
za 1.800 Kč. Tel.: 721 381 261.
•• orig. hry na PS2: Mercenaries
- akční střílečka, Top Gun - let.simulátor, Mindgames - soubor log.her,
cena 200 Kč/ks, Ivančice. Tel.:
774 509 694.
•• demižon 25 a 10 l., porcelánový
soudek na zelí, zavařovací hrnec,
kanystr s nálevkou 10 l., Tel.:
605 776 380.
•• sušák na prádlo, cena 50 Kč. Zn.
Tel.: 737 975 277.
•• nášlapné pedály, mírně jeté, se
zámky do bot a redukcí na běžné boty
za 600 Kč a boty vel.8 za 300 Kč.
Tel.: 774 911 869.
•• zelenou kostru přístřešku 245x150
a tabule polokarbonátu 150x122, síla
7 - 8 mm, mlýnek na maso č.10. Tel.:
605 776 380.
•• levně LP desky 70. let a kočárek Chicco. Cena dohodou. Tel.:
739 941 719 mezi 17 - 19 hod.
•• šicí stroj Singer, plně funkční, his-

torický. Tel.: 515 337 651.
•• kolo Favorit s přehazovačkou, výborný stav, cena 2.500 Kč, Ivančice.
Tel.: 608 266 705.
•• láhve PB 2 kg, 4 - 8 ks za 100 Kč/
ks. Tel.: 606 271 476.
•• knihy různého žánru ze zr. prodejny za 70% PC. Tel.: 606 418 690.
•• starší zachovalý dvojm. uzavřený
kajak, barva červená a žlutá, 2.900
Kč, akordeon pro začátečníka, barva
perleť, 32 basů, 1.300 Kč, porcelánové umyvadlo, bledě modré za 150 Kč.
Tel.: 607 747 541.

Seznámení

•• Nudíš se? Chceš to změnit? Hledám
mladší holku na výlety a k občasným
schůzkám u mně. Jsem muž 42/170
štíhlé postavy. Tel.: 774 412 675.
•• Hledám muže od 55 - 60 let v RD
na venkově, který chce žít spořádaným životem, jsem v důchodu, jen
vážně. Tel.: 721 173 781.
•• Hledám ženu v invalid. důchodu. Jsem 51/182 SŠ. SMS na tel.:
775 914 289.
•• Pohodoví manželé (SŠ 52 let) s autem hledají obdobný pár k občasným
návštěvám, nenáročným výletům a v
případě stejných zájmů třeba i ke společným dovoleným. Ideální z regionu
MK, ale možno odkudkoliv. Kontakt
na mail: zbs1212@centrum.cz

Zaměstnání

•• 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.
•• Hledám 5 brigádníků v termínu
27.8.- 4.9. s kladným vztahem k práci. Vh. pro VŠ, není podmínkou. Tel.:
723 428 899.
•• MŠ, ZŠ pro sluchově postižené a
dětský domov Ivančice přijme učitelku
MŠ a vychovatele/ku do internátu
a děts. domova. Tel.: 546 451 931 - 2,
777 572 070.
•• Hledáme paní i ml. důchodce na
výpomoc do cukrářské výroby, nutná
vlastní doprava. Tel.: 515 323 279.
•• Hledám řidiče na rozvoz zboží
po ČR, ŘP sk.C, praxe nutná. Tel.:
724 976 894.
•• Hledáme spolupracovníky/ce do
kanceláře, měs. příjem od 25 tis. Kč.
Tel.: 724 321 199.
•• Halydex, s. r. o., U cihelny 757/6,
Ivančice - Výrobce lehkých ocel.
konstrukcí pro keramické pece, příjme
do trvalého prac. poměru zámečník
- svářeč. Požadavky: vzdělání a praxe
v oboru, dokonalá orientace ve výrob.
dokumentaci, prac. flexibilita a dobré
prac. nasazení. Nabízíme: dobré plat.
podmínky, možnost plat. růstu, dobrý
prac. kolektiv, možnost montáží
v zahraničí. Info. na tel.: 546 438 108,
602 504 773 nebo osobně na adrese.
•• Potřebujete peníze? Máte špatné
zkušenosti? Chtějí po Vás poplatky? My ne a navíc máte šanci. Dnes
žádáte, zítra vyplácíme. Přesvědčte
se. Tel.: 777 044 033.
•• Hledáte seberealizaci, skvělý
kolektiv, nový životní styl, ohodnocení vaší práce, perspektivu,
osobní růst a nezávislost? Pro
studenty nabízíme také možnost
odbor. praxe v oblasti účetnictví
a financí. Struktur. životopis zašlete
na marie.zadrazilova@ovbmail.cz
nebo jana.cervenkova@ovbmail.cz
•• fotograf hledá dívky k fotografování v přírodě i ateliéru, fin.
výpomoc možná. Vh. pro studentky.
Máš prázdniny a nudíš se? Chceš to
změnit? Tel.: 732 180 721.
•• Hledám pečovatelku pro dohled na
50tiletého pána, tělesně pohyblivého,
na dobu od 7 - 14,30 hod. Pán je po
lehké mozkové příhodě. Finanční
ohodnocení na domluvě. Lesonice.
Tel.: 515 320 753.
•• MŠ Petrovice (5 km od MK)
příjme do pracovního poměru na
zkrácený úvazek učitelku (nejlépe

začínající po skončeném studiu
SPgŠ) a školnici. Možno také jako
přivýdělek k podpoře či rodičovskému
příspěvku, nástup od 1.9.2007. Bližší
informace na tel.: 736 624 588.
•• Pekárna v Moravském Krumlově přijme ihned do trvalého
pracovního poměru: řidiče na
rozvoz pečiva s ŘP sk. C, pracovnici
do expedice pečiva ranní a noční
směna, údržbáře, strojní zámečník,
ranní a noční směna. Informace
na tel.: 605 741 528.
•• Společnost Rego s.r.o. zabývající
se instalací vnitřních technol. budov
přijme ihned do trvalého prac. poměru:
Přípravář - technolog topných systémů
- praxe v oboru instal. topných systémů,
znalost práce s PC, ŘP sk. B (aktivní
řidič). Přípravář - elektro - MaR - praxe
v oboru elektro - MaR, vyhláška 50
min. § 6, znalost práce s PC, ŘP sk.
B (aktivní řidič). Montér - topenář svářečské zk.el.obloukem a plamenem,
ŘP sk. B (aktivní řidič). Montér - elektro
- MaR - vyhláška 50 - § 5,6 a vyšší, ŘP
sk. B (aktivní řidič). Montér pro výrobu
rozvaděčů - vyhláška 50 - § 5. Zásobovač
- zajišťování nákupu - ŘP sk. B (aktivní
řidič), znalost práce s PC, obchodní
dovednosti, zkušenosti a chuť do práce.
Vedoucí montáží - SŠ, VŠ vzdělání,
praxe v oboru MaR a technologie
vytápění, znalost práce s PC, řídící
schopnosti, ŘP sk. B (aktivní řidič).
Projektant - MaR - praxe v oboru MaR,
znalost práce s PC, Windows, AutoCad,
ŘP sk. B (aktivní řidič). Projektant
- technologie vytápění - praxe v oboru
technol. vytápění, znalost práce s PC,
Windows, AutoCad, ŘP sk. B (aktivní
řidič). Obchodník - praxe v oboru vnitř.
technol. budov, znalost práce s PC,
vysoká schopnost komunikace, ŘP sk.
B (aktivní řidič). Očekáváme: aktivní
prac. přístup, ochotu učit se novým
věcem, odpovědnost a samostatnost.
Nabízíme práci ve stabilní firmě,
zajímavé ohodnocení, možnost dalšího
vzdělávání, možnost dalšího postupu,
práci v příjemném kolektivu. Pokud Vás
naše výzva zaujala, pak nás kontaktujte
na tel.: 602 731 779 p. Kopečková nebo
pošlete profesní životopis na adresu
kopeckova@rego.cz .
•• Hledáme pracovníka na pozici
TECHNIK. Pracovní náplň: instalace a údržba datových a internetových služeb klientů, správa a
údržba páteřní WAN sítě a instalace vysokorych. rádiových spojů.
Požadavky: vyhláška 50/§7, znalost HW, síť. problematiky, stat.
routování, znalost rádiových sítí,
praxe s routery Mikrotik a HW Cisco,
řidičský průkaz sk. B, flexibilita.
Nabízíme: mladý kolektiv, moderní
obor telekomunikací, osobní rozvoj
a získání zkušeností, adekvátní
ohodnocení. Svůj životopis zašlete na
info@mkrumlov.net.
•• Hledáme spolupracovníky, které
baví práce s lidmi a rádi by si vydělali.
Seriozní kancelářská práce, zaškolení
zdarma. Jen vážným zájemcům.
Pohovor nutný. Tel.: 777 044 033.
•• Hledáme zájemce o drobný přivýdělek z MK, Iv, Os, Ro a okolí
ve věku 18-69 let. Občasné vyplnění
dotazníku pro českou spol., která se
zabývá marketing. průzkumem trhu a
veř. mínění. Dotazníky jsou zpoplatněny dle náročnosti, dlouhodobější
studie až 1.500 Kč. Lze přihlásit i více
členů z jedné domácnosti. Podmínkou
je PC + připojení k internetu. Podrobnosti zašleme. Kontakt na e-mail:
pruzkum.trhu.bv@seznam.cz
•• Hledám brigádu, úklid, výpomoc
v kuch., restauraci, obchodě, trafice od
7.30-15.30 hod. Tel.: 739 818 283 i SMS.
•• Přijmeme obsluhující personál
do provozovny rychlého občerstvení
v Moravském Krumlově. Provozní
doba po-pá od 5.00 hod. Nástup
možný ihned. Tel.: 603 863 962.
•• Nabízím práci v pohostinství. Odpol.
provoz, vlastní doprava nutná. okres
MK, Info na tel.: 607 615 931.

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 602 782 232,
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 602 782 272, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14,
Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí
a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. ČÍSLO 15/07 vyjde 31. srpna 2007, uzávěrka 28. srpna 2007.

12 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

Oslavany mají mistra republiky Superbikové

/Oslavany/ Oslavany oslavují
svého mistra České republiky.
Ve dnech 7.-8. července se na
Račickém kanále v Čechách konalo 12. mezinárodní mistrovství
České republiky v lovu ryb udicí
na plavanou. Tohoto závodu se
mimo jiné zúčastnilo také družstvo Sensas Cortina Brno 5C.
Mezi nimi byl i oslavanský
Libor Samlík. Toto družstvo bylo velmi úspěšné a v závodě
družstev získalo první místo.
V závodě jednotlivců se na prvním místě a mistrem republiky
stal Libor Samlík z Oslavan.
Nejen pro samotného vítěze je to
velká pocta, ale i pro oslavanské
rybáře, protože každý správný
oslavanský chlap a kluk chodí na
ryby a to, že mezi sebou mají mistra republiky, je pro ostatní velká

výzva. Je to obrovský úspěch,
kdy Libor dokázal porazit nejen
všechny zahraniční účastníky ale
i členy naší reprezentace.
Libora Samlíka jsme požádali
o malý rozhovor:
Jak jste se dostal k rybaření,
a to i k tomu závodnímu? Ryby
chytám od mládí, celé prázdniny
jsem trávil u vody a lovil ryby.
Před deseti roky jsem začal
muškařit, posléze i závodně za
družstvo Tatanka team Vranov, se
kterým jsme se dostali až do první
ligy LRU muškaření. Po provozování sportovního rybolovu jsem
začal zkoušet plavanou. Pozoroval jsem rybáře, kteří za mnou
na rybníky chodili a začal jsem
tento způsob rybolovu osahávat
a postupně mě natolik nadchl, že
jsem mu úplně propadl.

Jaké jsou Vaše úspěchy? V roce
2006 jsem začal jezdit po závodech a hned se mi podařil vytvořit
nový oficiálně uznaný český
rekord - 90,63 kg za tři hodiny
lovu. Letošní sezonu chytám druhou ligu za team Sensas Cortina
Brno 5C, momentálně jsme na
čtvrtém místě. Mimo ligu chytám
za Milo Loštice pohárové závody
a Grand Prix ČR.
V letošním roce jste se zúčastnil mezinárodních závodů ve
sportovním rybaření. Řekněte
nám něco o mistrovství. Na mezinárodním mistrovství republiky
jsem chytal za Sensas Cortina
Brno 5C v mezinárodním složení
Samlík Libor, Görčöš Ivan, a dva
slovenští závodníci Peter Baránek a Lubomír Krupička. Tento
závod je velice prestižní, každý
závodník ho bere zodpovědně,
každý chce být mistr republiky.
Letošní ročník jsme vyhráli jako
družstvo a já jsem se stal mistrem ČR v jednotlivcích. Závod
byl velmi náročný, každý sektor
byl jiný, někde se chytali plotice
a jinde zase kapři. Do poslední
chvíle nebylo jasné, kdo zvítězí.
Vítězství bylo těsné, pouze o bod
na druhé Pardubice ve složení
Ladislav a Josef Konopáskové,
Luca Pergreffi a Vojtěch Maštera,
všichni reprezentanti.
Jaké jsou vaše plány do budoucna? Jezdit a dobře se umístnit na pohárových závodech konaných v Polsku. Jejich obsazení
a úroveň jsou mnohem lepší než
naše. Mám několik nabídek na
chytání první ligy, pravděpodobně zvítězí Milo Loštice, se kterým
bych chtěl udělat mistra ligy.
Děkuji za rozhovor. M. Sklenář.

Brno

Letošní ročník Mistrovství
světa silničních motocyklů třídy
Superbike pokračoval devátým
dílem na okruhu v Brně. Společně s celou světovou elitou se
domácím divákům představil Jakub Smrž, který startuje na stroji
Ducati. Na divokou kartu jeli také
Miloš Čihák a Jiří Dražďák.
Nejlepší startovní pozici pro
první nedělní závod si vyjel Japonec Haga před Italem Biaggim a
Baylissem z Austrálie. První řadu
doplnil Brit Toseland. Smrž startoval ze 16. pozice, Dražďák byl
osmnáctý a Čihák dvaadvacátý.
Krátce po startu se od celého pole
odpoutala skupinka čtyř jezdců ve

složení Haga, Biaggi,
Toseland a Kagayama, kteří si to rozdávali o vítězství. Jako
první projel cílem
Toseland těsně před
Biaggim. Japonskou
bitvu o třetí místo pro
sebe vybojoval Kagayama a „bramborová
medaile“ zbyla pro
Spokojený James Toseland
Hagu. Smrž havaro- Foto: K. ADAM
Ve dnech 17.-19.8. se bude
val v průběhu závodu
ze třinácté pozice, Dražďák dojel v Brně konat CARDION AB
GRAND PRIX ČR, při níž se
čtrnáctý a Čihák nedokončil.
Ve druhém závodě se nejlépe představí také oba stálí účastníci
vedlo Biaggimu, jenž na této trati seriálu MS Lukáš Pešek a Karel
zvítězil již po osmé. Na druhé po- Abrahám. Peškovi patří před brzici dojel Toseland a třetí byl Ital něnským závodem čtvrté místo
Fabrizio. Domácí jezdec Kuba ve třídě 125 ccm, Abrahám je ve
Smrž dojel třináctý, Čihák sedm- dvěstěpadesátkách devatenáctý.
/Ctibor ADAM/
náctý a Dražďák nedokončil.
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NEDĚLE 19. SRPNA 2007 V 16.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FC VMG KYJOV
Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY • PLOTOVÁ POLE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

AB PORTAFER 664 91 Ketkovice • tel./fax: 546 210 938
mobil: 606 278 403, 774 167 469 • hanzal@ab-portafer.cz • www.ab-portafer.cz

