
/Ivančice/ Ve středu 17. října
byl po kompletní výměně zahájen 
provoz na mostě v Letkovicích 
a zároveň začala rekonstrukce 
mostu v Ivančicích. Obě tyto 
akce mají přímou souvislost a 
návaznost.

S určitou ironií a nadsázkou se 
dá říci, že šlo jako v roce 1901 
v Praze o procházku po mostě 
Panovník a starý mocnář Fran-
tišek Josef tenkrát otevíral nově 
postavený most, který se dnes 
jmenuje Legií. Starej Procházka, 
jak se začalo císaři od té doby 
přezdívat, by se dnes divil, jak 
pokročila technologie stavby 
mostních konstrukcí.

„Sešli jsme se na nové stavbě 
mostu, který je součástí jednoho 
z projektů v rámci Regionálního 
operačního programu, který jsme 
předložili na základě vypsané 
výzvy. Diskutovat o tom, proč se 
tento most stavěl, moc nemusíme 
a obecně lze říci, že tento most 
byl velmi chatrný a jednalo se 
o téměř provizorium s dřevěnou 
mostovkou. Je důležitý především 
pro to, abychom mohli opravovat 
důležitější most přes řeku Jihlavu 
přímo v Ivančicích. Takto jsme 
se rozhodli řešit dopravní situaci 
na významné komunikaci, která 
vede od Jaderné elektrárny Du-
kovany a je spojnicí na Moravský 
Krumlov. Opravují oba mosty, 
protože tento v Letkovicích bude 
sloužit jako objízdná trasa pro 
veškerou dopravu. Most je třídy 
A, což znamená, že tu není žádná 
značka, která by omezovala pro-
voz na mostě a jeho zátěž,“ sdělil 
při předání mostu ředitel SÚS Ji-

homoravského kraje Jan Zouhar.
Silnice II/152 je spojnicí 

významných sídel Moravský 
Krumlov a Ivančice a současně i 
případnou evakuační a zásahovou 
trasou Jaderné elektrárny Du-
kovany. Propustnost této silnice 
je limitována zejména nevyho-
vujícími mostními objekty přes 
řeku Jihlavu právě v Ivančicích. 
„Máme tu zprovozněné dílo, 
jehož vybudování trvalo i s pří-
pravou čtyři roky. Jsem rád, že 
jsme byli pochopeni o správnosti 

opravy mostů. Doufám, že dílo 
bude sloužit mnoho desítek let k 
prospěchu obyvatel,“ podotkl sta-
rosta Ivančic Vojtěch Adam.

Most má životnost 150 a více 
let, což je pro více jak pět gene-
rací, které ho budou užívat. Za 
novým mostem je další vývoj 
„uťat“, čímž je myšlen chodník. 
Proto město na své náklady vy-
buduje chodník do Letkovic za 
téměř milion korun.

Poté se všichni přemístili do 
Ivančic na slavnostní poklepání 

základního kamene zdejšího 
mostu. V tomto případě byly 
na začátku úvahy o tom, zda 
most zachovat a zachránit nebo 
postavit nový, tak jako v Letko-
vicích. V Ivančicích se investor 
a správce dohodli na zachování 
hlavní nosné konstrukce a roz-
šíření betonové mostovky, aby i 
tento most mohl být v třídě A tzn. 
bez omezení. Především dojde 
k zásadnímu rozšíření a bude 
brán i zřetel na chodce a jejich 
bezpečnost samostatným oddě-
leným úsekem o šířce 2 metry. 
Silnice bude mít šířku 7 metrů. 

Práce budou započaty na jaře, 
ale staveniště již bylo zhotoviteli 
předáno. „Nechceme zbytečně 
na zimu provokovat občany, 
ani technické a technologické 
normy, takže jsme připraveni 
začít na jaře. Podle počasí je 
předpoklad v březnu s tím, aby 
po prázdninách mohl most sloužit 
svému účelu. Je samozřejmé, že 
se v průběhu stavby může stát 
cokoliv, protože rekonstrukce 
je náročnější než stavba nového 
mostu, ale jsme dobře připravení. 
Stavba je navíc pod drobnohle-
dem občanů a my stavbaři máme 
tu smůlu, že naší práci rozumí 
každý, takže o stavební dozor ze 
strany vnímavých občanů se bát 
nemusíme,“ sdělil za zhotovitele 
OHL ŽS a.s. Ing. Hlaváč.

Dle starosty Vojtěcha Adama 
bude po dobu rekonstrukce mostu 
pro vozy Integrovaného záchran-
ného systému zprovozněn most 
v Ivacaru, aby nemuseli jezdit 
přes Oslavany a pro pěší se zhoto-
ví vedle staveniště lávka.      /jak/

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.
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Letkovický most otevřen

Alkohol za volantem 
linkového autobusu

/Region/ Děs a hrůza obcházela cestující, kteří cestovali na pravi-
delné lince z Rouchovan do Brna. Důvodem oprávněného strachu byl 
stav řidiče linkového autobusu, který evidentně jevil známky opilosti. 
Stalo se tak odpoledne v neděli 14. října. Podle přítomných cestujících 
se řidič neuměl rozjet, špatně řadil a v Jamolicích zapomněl odbočit 
a přes půl vesnice couval, za obcí šněroval ze strany na stranu. To už 
vyděšení cestující nevydrželi a na řidiče zavolali policii. „V Ivančicích 
na náměstí, kde měl autobus pravidelnou zastávku, přijeli policisté 
zkontrolovat dech čtyřiapadesátiletého řidiče z Jihlavy. Po fouknutí
do přístroje se na displeji objevila hodnota 1,62 promile. Policisté řidiči
na místě zakázali další jízdu a odebrali řidičský průkaz. Pro tohoto 
muže to nebyla první jízda pod vlivem alkoholu. Kvůli jízdě v opilosti 
dostal před více než rokem roční zákaz řízení. Pro cestující musel přijet 
náhradní spoj,“ uvedl tiskový mluvčí policie Brno-venkov Aleš Mer-
gental. Cestující si na náhradní spoj museli počkat téměř hodinu.  /jak/

Ivančická kanálnice 
/Ivančice/ Nejde, jak by si mnozí mysleli, o ženu čistící veřejnou 

kanalizační stoku, ale s kanalizací ji něco pojilo. Policie ČR totiž ob-
vinila ženu, která v Ivančicích a okolí ukradla třicet kanálových roštů
za více než sto tisíc korun. Rošty odvážela autem, do něhož lila benzín, 
za který neplatila. „Dvakrát ujela se svým šedým Fiatem Croma od čer-
pacího stojanu bez zaplacení. V ostatních okresech na jižní Moravě se 
navíc dopouštěla další trestné činnosti. Policisté po této třicetileté ženě 
z Brna vyhlásili celostátní pátrání. Zlodějka odvážela kanálové rošty 
do sběrny surovin na Znojemsku. Při posledním lupu musela ve sběrně 
nechat i své auto. Tíhou roštů totiž zlomila nápravu a auto již nemělo 
smysl opravovat. Kriminalisté z Brna-venkova jí sdělili obvinění
ze spáchání trestného činu krádeže, za který jí hrozí až tři roky vězení,“ 
sdělil tiskový mluvčí policie Brno-venkov Aleš Mergental.           /jak/

Dálnice do Znojma? 
/Region/ Na tuto otázku je odpověď již známa. Řeč bude o státní 

silnici Pohořelice - Znojmo. Dálnice do Znojma nepovede! V současné 
době končí dálnice za Pohořelicemi, a odtud vedou dvě silnice první 
třídy. Jedna na Znojmo, druhá na Mikulov. Rozhodnuto bylo vést 
hlavní dálniční spojení Brno - Vídeň směrem na Mikulov. To se ale 
nelíbí znojemské radnici. Tím totiž silnice Pohořelice-Znojmo ztratí 
označení mezinárodní a stane se regionální. Určitým zadostiučiněním 
by bylo pojmout rekonstrukci silnice Pohořelice - Znojmo velkoryseji 
a vybudovat čtyřproudou komunikaci, tedy dva jízdní pruhy v každém 
směru jízdy. Tím by byl její význam v zásadě ponechán a zároveň by 
se ulevilo nadměrnému zatížení a s tím související větší nehodovosti. 
Z výhodné křižovatky rychlostních silnic a dálnic těží v posledních 
letech Pohořelice, a to novou výstavbou podniků v průmyslové zóně. 
Rozšíření silnice Pohořelice - Znojmo na více jízdních pruhů ale odmí-
tají silničáři. Přitom rakouská strana přivedla novou rychlostní silnici 
až k přechodu Hatě. Oprava této silnice by měla začít do dvou let. Jako 
první se plánují obchvaty Lechovic a Znojma.                                /jak/

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko

Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

foto: jak
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Jihomoravský kraj prodává v k.ú. a obci Tavíkovice,
okres Znojmo, areál bývalého učiliště, a to:

budovu bez čp/če zemědělská stavba na pozemku p.č.St. 44/5,
budovu bez čp/če občanská vybavenost na pozemku p.č.St. 
44/6, budovu bez čp/če zemědělská stavba na pozemku 
p.č.St. 44/9 a pozemky: p.č.St. 44/5, p.č.St. 44/6 a  p.č.St. 
44/9,  včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno na LV
č. 101 pro k.ú. a obec Tavíkovice, okres  Znojmo, za nejvyšší 
nabídku kupní ceny. Administrativní cena činí 6.004.760,- 
Kč, tržní cena byla stanovena na částku 5.000.000,- Kč.

Bližší informace jsou uveřejněny
na stránkách  www.kr-jihomoravsky.cz

nebo lze získat dotazem u kontaktní osoby
JUDr. Dohnálkové, tel.: 541 652 454.

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

Nabízíme:
- laserové odstranění výrůstků na kůži
- trvalé odstranění nežádoucího ochlupení
- fotorejuvenace - omlazení pleti
- aplikace botulotoxinu k vyhlazení vrásek
- lékařský chemický peeling 

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

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

Akce platí od 1.9. do 30.11., nebo do vyprodání zásob.

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ A VÝMĚNA
ZIMNÍCH PNEU

RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ
Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402 

Jak to vidí „na kraji“...
Jaká je krajská dopravní koncepce v silniční dopravě směr Brno - 

Vídeň v návaznosti na silnici Pohořelice - Znojmo a dálniční spojení 
směrem na Mikulov? Krajská dopravní koncepce je vyjádřena ve dvou 
dokumentech - a to v Generelu dopravy JM kraje, v němž v oblasti sil-
niční dopravy je řešena dálniční síť a silniční síť pro silnice I. třídy (včet-
ně rychlostních) a II. třídy. V návaznosti na tento dokument byl zpraco-
ván Generel krajských silnic, tedy pro silnice v majetku kraje - silnice
II. a III. třídy. Chystaná oprava silnice Znojmo - Pohořelice je 
v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic, protože jde o komunikaci I. 
třídy. Role Krajského úřadu JMK v této oblasti spočívala v tom, že
ve zjišťovacím řízení pro záměry „Silnice I/53 Znojmo -Lechovice“
a „Silnice I/53 Lechovice - Pohořelice“  dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
stanovil, že uvedené záměry nebudou dále posuzovány podle tohoto 
zákona. Co se týká trasy komunikace Brno - Vídeň přes Mikulov, 
upozorňuji, že tato trasa byla schválena Zastupitelstvem JMKv rámci 
schválení Územního plánu velkého územního celku Břeclavsko v listo-
padu 2006.       PhDr. Jiří Klement, odd. informací a styku s veřejností 

Saint-Gobain Vertex, s.r.o.
závod Moravský Krumlov

zabývající se výrobou tkanin ze skleněných vláken

nabízí volnou pracovní pozici

Asistent(ka) personálního oddělení
Požadujeme:

VŠ vzdělání (psychologie, sociologie, andragogika apod.)
Komunikativní znalost AJ

MS Offi ce
Pozitivní a proaktivní přístup

Organizační a komunikační schopnosti
Schopnost týmové spolupráce

ŘP skupina B

Nabízíme:
Různorodou a zajímavou práci v nadnárodní společnosti

Dobré mzdové podmínky
Zaměstnanecké výhody

V případě zájmu zasílejte své nabídky na e-mailovou adresu: 
Jan.Coufal@saint-gobain.com nebo poštou na adresu:

SG Vertex,s.r.o., závod Moravský Krumlov, personální oddělení, 
Pod hradbami 176, 672 11 Moravský Krumlov. Tel.: 515 301 153

Anketa zjistí spokojenost 
/Ivančice/ V druhé polovině října proběhne na celém území Ivančic 

a v okolí dotazníková anketa. Všechny domácnosti obdrží do svých 
poštovních schránek obálku, v níž najdou otázky zjišťující jejich názor 
na kvalitu sociálních služeb. Dotazník je distribuován se zpětnou obál-
kou a poštovné hradí organizátoři akce.

„Již několikrát jsme avizovali proces tvorby střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb a to v celém obvodu působnosti města Ivan-
čic. Abychom odpověděli sami sobě a veřejnosti, zda poskytované 
sociální služby jsou pro občany dostačující, které naopak postrádají, či 
jakým způsobem je možné přispět ke zvýšení rozsahu a úrovně sociál-
ních služeb a jejich dostupnosti a v neposlední řadě jaké sociální služby 
budou občanům prioritně poskytovány v příštích letech, přistoupili jsme 
k projektu komunitního plánování podpořeného v rámci grantového 
schématu SROP,“ uvedl Jaroslav Pospíchal, místostarosta Ivančic.

Dotazníkové šetření vyplňují nejen občané z postu uživatelů, ale i 
poskytovatelé sociálních služeb a starostové obcí z pozice zadavatelů 
sociálních služeb. Je nutné si uvědomit, že výsledky budou sloužit 
především lidem samotným. Jako třešnička na závěr může zaznít in-
formace, že vyplněním a zasláním dotazníku bude respondent zařazen
do slosování o fi nanční odměnu 1 000 korun.

„Myslím že to, jak se společnost dokáže postarat o ty, kteří se 
dostanou do situace či stavu vyžadujícího pomoc od ostatních jejích 
členů, ukazuje na vyspělost a pospolitost takové společnosti. Věřím, že 
dotazníková akce v našem správním obvodu dopadne na úrodnou půdu 
a naši spoluobčané se aktivně zapojí k úspěšnému realizování zaháje-
ného procesu, který pomůže obcím i neziskovým organizacím využít 
získané údaje,“ doplnil Jaroslav Pospíchal.                                     /jak/

Oslavany nechtějí peníze !!!!!
Již měsíc má město Oslavany na svém účtu téměř tři miliony korun, 

tedy částku. kterou po naší společnosti požadovali v exekučním řízení 
vedeném odsouzeným exekutorem. Přesto trvají na dalším pokračo-
vání exekuce. Někteří pracovníci radnice si z této kauzy udělali kšeft 
a starosta tomu mlčky přihlíží. Na zastupitelstvu dne 22.10.2007 se 
zastupitelé tím, že mají na účtu zaplacený dluh, vůbec nezabývali. Na-
opak nám hrozí výpovědí a nadále znemožňují ekonomickou činnost 
a starosta si stěžuje na prázdnou městskou pokladnu. Samozřejmě, že 
nakonec právo zvítězí, ale považuji za svou povinnost varovat všech-
ny podnikatele před tím, aby spolupracovali s lidmi, kteří Vám místo 
vděku za opravu zámku dají nůž na krk a není jim hanba spolupracovat 
ani s kriminálními živly, které nám přímo v kanceláři odcizily peníze. 
Zároveň bych tímto chtěl poděkovat i velké řadě našich příznivců
a obchodních partnerů, kteří mají pro naše problémy pochopení. ujiš-
ťuji je, že je nezklameme ani v této složité situaci.  Ing. Jiří Tomek,
předseda představenstva GaC Pacifi c, a. s. a BGC Developers a. s. 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

/Božice/ Velkorysý plán na vy-
budování jedné z největších sluneč-
ních elektráren v kraji má trhliny. 

Důvodem je nesouhlasné roz-
hodnutí úředníků Ministerstva 
životního prostředí k navržené 
změně územního plánu, které je 
pro stavbu nezbytně nutné. Úřed-
níci nechtějí dotčené pozemky 
vyjmout z půdního fondu. Z toho 
důvodu není jasné, zda fotovolta-
ická elektrárna v Božicích bude. 
Prozatím jsou plány pozastaveny, 
ale společnost Energy 21 se ne-
hodlá s tímto výsledkem smířit.

„Pozemky nám byly obcí nabíd-
nuty, čekali jsme na fi nální vyjád-
ření. Rozhodnutí plně respektu-
jeme. Pokud by nám vedení obce 
nabídlo jiné vhodné pozemky, 
nejlépe již zahrnuté v průmyslové 
zóně, jsme připraveni zahájit další 
jednání,“ uvádí Tomáš Buzrla, 
předseda představenstva Energy 21.

Také ohlasy některých míst-
ních obyvatel s nabídnutými 
pozemky obce byly nesouhlasné. 
Elektrárna měla stát na pozem-
cích naproti rodinným domům
a jejich obyvatelé by se tak z oken

dívali na velké černé pole, a to
odmítali. 

V současnosti připadá v úvahu 
dalších šest lokalit, z nichž dvě 
mají naději na úspěch. Jde o místa 
podstatně více vzdálené od obyd-
lených částí obce. Přitom problé-
mem není samotná elektrárna, ale 
právě její nevhodné umístění.

Na okrese Znojmo zmíněná 
fi rma již buduje dvě velké elek-
trárny stejného typu. Jde o obec 
Jaroslavice, kde technici dokon-
čují nejvýkonnější zařízení svého 
druhu v republice. V příštím roce 
by se měl zahájit provoz slu-
neční elektrárny také v Hrádku. 
Z těchto aktivit obce nebudou do 
obecních pokladen mít tak velký 
zisk jako v případě elektráren 
větrných, jde ale především o 
zhodnocení méně vhodných po-
zemků k jinému využití a z toho 
plynoucí nájem, ale i pracovní 
místa pro dělníky po dobu stavby 
a několik zaměstnanců, kteří se
o elektrárnu po spuštění do pro-
vozu budou starat. Což je přínos-
né jednak pro investora, tak i pro 
zainteresovanou obec.      /mask/

Nad sluneční elektrárnou 
se stahují mračna
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE
Mazda 2 1,3i
r.v. 2007, cena 279.000 Kč
tach. 1.000 km, stř. metal
2x airbag, ABS, posil., orig. rádio, 
imobil., nový vůz

Nissan Micra 0,9i
r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 165 tis. km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, imobil., otáčkoměr, 
manuál, nehavarovaný, stav dobrý

Mazda MX3 1,6i
r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 143 tis. km, červená
stav velmi dobrý, nehavarovaná,
třídvéřová, hatchback

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
r.v. 1993, cena 39.000 Kč
tach. 125 tis. km, červená
centrál, otáčk., příprava pro rádio
stav dobrý

Mazda 121 1,3i DB
r.v. 1995, cena 59.000 Kč
tach. 48 tis. km, zelená metal.
rádio, centrál, tón. skla, manuál, 
velmi dobrý stav

Ford Mondeo 1,8i
r.v. 1994, cena 35.000 Kč
stříbrná metal.
dobrý stav, pětidvéřový
komisní prodej

GE Money Bank
náměstí TGM 41, Moravský Krumlov

tel.: 515 266 441-4
Provozní doba:

po - pá:  830 - 1200   1300 - 1630

Mazda 626 2,0 DITD kombi
r.v. 1998, cena 119.000 Kč
tach. 162 tis. km, tm. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio, 
centrál, imobil., mlhovky, el. př. okna

Mazda Demio 1,3i
r.v. 2002, cena 159.000 Kč
tach. 90 tis. km, stříbrná metal.
klima, 2x airbag, ABS, rádio, imobil., 
centrál,  el. okna, tón. skla, mlhovky

Mazda Premacy 2.0 DITD
r.v. 2003, cena 259.000 Kč
tach. 84 tis. km, tm. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, sat. nav., 
posil., alu kola, CD, el. zrc. a okna

Mazda 3 1,4i SPORT TE
r.v. 2007, cena 369.000 Kč
tach. 3.500 km, tm. modrá metal.
aut. klima, 8x airbag, ABS, posil., 
orig. rádio, el. okna a zrc., CD

Mazda 323 BJ 1,3i
r.v. 2003, cena 215.000 Kč
tach. 56 tis. km, stříbrná metal.
klima, 4x airbag, ABS, rádio,  el. okna
a zrc., imobil., centrál, posil.

Renault Twingo 1,3i
r.v. 1995, cena 50.000 Kč
tach. 180 tis. km, růžový
rádio, centrál, imobil., el. okna a zrc.,
alu kola, tón. skla, nehavarovaný

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

O semináři „V poločase“ pořádaném OBK 3.10. jste byli obsáhle in-
formováni redakčním článkem v minulém čísle. Co k tomu dodat: podle 
reakcí starostů i ostatních účastníků bylo téma semináře voleno šťastně 
a pevně věříme, že se k němu budeme v různých obměnách vracet. 

OBK se 25.10. sešla ke svému 3. letošnímu jednání. V praktické 
části navštívili komisaři meteostanici. Ta je napojena do standardní-
ho systému stanic a přispívá svým měřením k vytváření celosvětové 
předpovědi počasí. Současně trvale dodává potřebné hodnoty meteo-
rologických veličin pro elektrárnu, která by je využila při vzniku 
mimořádných událostí. Dále projednali komisaři aktualizaci dohody 
s elektrárnou, přípravu podzimního semináře,organizační záležitosti 
internetové stránky komise a elektrárenští specialisté nás informovali
o prováděných inovacích na zařízení měření a regulace.

Na prvním bloku pokračuje odstávka, která má skončit 13.11.2007. 
Jedná se o dlouhou odstávku, při které bude namontován 1. a 2. modul 
nového systému kontroly a řízení. Rovněž budou instalovány nové níz-
kotlaké díly turbín, což povede ke zvýšení výkonu o 3,5% na 230 MW.
To představuje celkový výkon bloku 460 MW oproti původnímu 440 MW. 

Elektrárna má v současné době připravenu celou řadu inovací, které 
vedou k dalšímu zvyšování výkonu a tím i zlepšení ekonomiky výroby. 
Děje se tak za přísného dozoru Úřadu pro jadernou bezpečnost.

Omlouvám se čtenářům, že v minulém čísle nenašli svou, zajisté 
oblíbenou, rubriku. Dovolil jsem si dopřát týden dovolené.

21.10.2007, Předseda OBK Ing. Bořivoj Župa

Pane senátore, předloni jste 
s velkým přehledem zvítězil a za-
čal své volební senátorské obdo-
bí, zavazuje Vás to před voliči? 

Samozřejmě mě to zavazuje, 
vždycky jsem to tak cítil a snažím 
se ze všech sil této odpovědnosti 
dostát. Závazek a odpovědnost 
vidím v tom, že se snažím plnit 
své volební sliby průběžně, být 
k dispozici lidem, navštěvovat je 
během celého volebního období
a ne pouze pár měsíců před další-
mi volbami.

Čemu se věnujete v Senátu
a v KDU-ČSL? 

V Senátu pracuji jako mís-
topředseda výboru pro sociální 
věci a zdravotnictví, kde se 
věnuji hlavně otázce lidí s handi-
capem, jak se nyní korektně říká 
s disabilitou. V KDU - ČSL jsem 
místopředseda klubu senátorů, 
člen celostátní konference a na 
této úrovni se věnuji především 
spolupráci s Petrem Pithartem na 
programových otázkách. 

Provozujete i lékařskou praxi, 
povězte nám také něco o ní? 

Neprovozuji lékařskou praxi 
ve vlastním slova smyslu, pracuji 
na částečný úvazek jako vedoucí 
lékař Dětského centra ve Znojmě, 
které se věnuje právě péči dětem
s různým stupněm disability.

Pro lidí jsou důležité skutky,
a ne prázdná slova. Jak konkrét-
ně plníte předvolební sliby? 

Vzhledem k tomu, že senáto-
rem jsem byl zvolen podruhé, 
vím, že celá řada volebních kam-
paní se vede pod heslem: „slibem 
nezarmoutíš“ a naslibuje se coko-
li s nadějí, že voliči jaksi pozapo-
menou a před dalšími volbami se 
scénář zopakuje. Dal jsem proto 
pouze dvě priority, kterým bych 
se chtěl, pokud budu zvolen, vě-
novat. Za prvé jako dětský lékař 
podporuji tělesnou aktivitu dětí 
a mládeže a vím, že nejmaso-
vějším sportem provozovaným 
od ranného dětství je fotbal, roz-
hodl jsem se, že budu z vlastních 
prostředků podporovat činnost 
dětských a dorosteneckých fot-
balových oddílů. Nakoupil jsem 
a a dosud rozdal kolem dvou set 
fotbalových míčů a dále další 
rozdávám. Druhý slib se týkal 
podpory spolkové činnosti. Zde 
je opět jedním z nejrozšířenějších 
spolků s nejstarší tradicí Svaz dob-
rovolných hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. S jejich činností jsem 
se seznámil už poměrně dávno a 
i v minulém období jsem jejich 
aktivity podporoval. Nyní jsem 
se dle svého volebního slibu této 
podpoře věnoval naplno. Na to, 

jak to vnímají členové Svazu je 
nutno zeptat se jich přímo.

A jaké úkoly a problémy řešíte 
v oblasti státní správy?

S oblastí státní správy při-
cházím většinou do styku, když 
řeším problémy, se kterými se na 
mě obracejí lidé, nebo představi-
telé samosprávy. Za těch jedenáct 
let jsem měl možnost vytvořit si 
celou řadu osobních vazeb a kon-
taktů, které jsou velmi prospěšné 
právě pro rychlé a efektivní řešení 
problémů.

Jaké jsou konkrétní problémy 
volebního obvodu? 

Vyšší míra nezaměstnanosti, 
dopravní dostupnost a úroveň sil-
ničních komunikací, dobudo-
vání infrastruktury především v 
malých obcích, podpora služeb
v oblasti  turistického ruchu, větší 
prezentace krás a zajímavostí na-
šeho regionu na celostátních pře-
hlídkách turistického ruchu, větší 
podpora z kraje spolkové činnosti 
a sportu, hlavně mládeže.

Podporujete snahy Energore-
gionu 2020 ve schválení Atomo-
vého zákona? 

Podporoval jsem a podporuji, 
jsem a byl jsem v kontaktu se sta-
rosty obcí, kteří z našeho okresu
do Euroregionu spadají a samo-
zřejmě jsem podporoval a budu 
podporovat takovou variantu 
Atomového zákona, kterou bu-
dou podporovat také starostové 
dotčených obcí.

Kde Vás občané v nejbližší 
době uvidí? 

Zase budu zase jezdit po fotba-
lových hřištích, kde se hrají dět-
ské soutěže v kopané, navštívím 
hasičskou soutěž. Nedávno jsem 
hostil klub senátorů KDU – ČSL, 
kam přijel i místopředseda vlády 
a ministr kultury, byl jsem na 
soutěži škol ve Štítarech. 

Jak relaxujete ? 
Čtu a poslouchám hudbu, rád 

se setkávám s kamarády a popo-
vídám si s lidmi.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář 

Lékař a senátor MUDr. Milan Špaček

Exkurze malých školáků 
přivedla nové hasiče 

/Miroslav/ V úterý 16. října se na práci dobrovolných hasičů v Mi-
roslavi přišly podívat děti ze zdejší základní školy. Ve zbrojnici je 
společně uvítali Václav Kondler, velitel zásahové jednotky a Kateřina 
Kondlerová, která mimo jiné vede tým nejmladších hasičů. Cílem akce 
bylo hlavně poučit děti o ochraně před požáry, představit jim hasící 
techniku a práci s ní.

„Ukazoval jsem dětem, na co se používají hasičské přístroje, děti se 
mohly podívat na nízkotlakou stříkačku, vysvětlil jsem jim, že vozidlo 
Avia je určeno k dopravě hasičů na zásahy, protože do zásahového vo-
zidla Tatra se tolik hasičů nevejde. Jsem rád, že náš výklad se líbil tak, 
že se několik dětí přihlásilo do skupiny nejmladších hasičů. Ti přitom 
již mají své první úspěchy za sebou,“ vysvětlil Václav Kondler.

V Miroslavi tak mohou být rádi, že se jim rozvíjí základna především 
o ty nejmladší. A právě ti nejmenší se mají na co těšit. „Scházíme se 
pravidelně na trénincích, kde trénujeme požární útok, ale také branný 
závod, to znamená, že se učíme uzly, značky, hasební techniky a čím se 
co hasí a další technické dovednosti. Patří do toho také štafeta a překáž-
ková dráha. I těm nejmladším to jde poměrně dobře, snaží se. Máme 
i plány do budoucna. Uvažuje se na příští rok zorganizování tréninko-
vého soustředění formou letního tábora,“ uvedla Kateřina Kondlerová, 
vedoucí mládežnického oddílu SDH Miroslav. To, že dětí bylo po zá-
kladně hasičů všude plno, se snad ani nemusí dodávat.               /mask/

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1993, cena 60.000 Kč
tach. 160 tis. km, červená
ABS,  centrál, el. okna a zrc., alu 
kola, zadní stěr., mlhovky, el. stř. šíbr

Cadillac CTS 2,6i
r.v. 2006, cena 450.000 Kč
tach. 13 tis. km, tm. modrá metal
aut. klima, 6x airbag, ASR, ABS, 
CD, temp., max. výbava

Mazda 6 2,0 MZR CD 120 PS
r.v. 2006, cena 439.000 Kč
tach. 67 tis. km, šedá metal.
aut. klima, 8x airbag, ASR, EDS, ABS,
ESP, CD, poč., max. el. výbava



Představte nám Budkovice? 
Budkovice jsou malou obcí, 

která je od 70. let součástí města 
Ivančice. Osídlení je možno sle-
dovat od prehistorického období 
(nálezy hrobů z doby bronzové). 
Dříve zde stávala tvrz, zhruba
v prostorách dnes již nevyužíva-
ných zemědělských objektů. Brzy 
se Budkovice staly součástí pan-
ství Moravský Krumlov a objekty 
sloužily pouze hospodářským 
účelům a tak přestože se jedná
o zdi stájí, vypadají při pohledu
z údolí řeky Rokytné jako zbytky 
opevnění. V současné době zde 
trvale žije 270 obyvatel. 

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci obce v posledních pár 
letech, co se tu povedlo?

Zásadní modernizací bylo zave-
dení plynu, rekonstrukce vodo-
vodů a nejnověji postupná rekon-
strukce vozovek. Tradiční způsob 
komunikace hlášením místního 
rozhlasu je umožněn díky nové 
aparatuře a amplionům ve všech 
částech vesnice, s možností napo-
jení na centrálu v Ivančicích. 

Co je pro Vás i obec v tomto 
v následujícím období prioritní, 
jaké jsou vaše plány? 

Také nás se týká povinnost
do určitého data zajistit čištění 
odpadních vod. Z formálních dů-
vodů to nebylo možno zařadit do 
projektu rekonstrukce kanalizace 
v celých Ivančicích, a tak musíme 

počkat na další fázi řešení této 
problematiky. 

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

Okraj vesnice hyzdí divoká 
skládka, kterou je nutno asanovat 
a nahradit řízeným odpadovým 
hospodářstvím. První kroky k ná-
pravě se již uskutečňují a vyža-
duje to také kázeň a spolupráci 
všech občanů. Negativně je stále 
přijímáno rozhodnutí Českých 
drah o zrušení železniční zastáv-
ky v roce 2005.

Jak se díváte na uvažovanou 
výstavbu satelitního městečka? 

Naše obec žije klidným živo-
tem, což je všeobecně považová-
no za přednost. Tuto naši idylku 
by výrazně narušila výstavba 
satelitního městečka na nejlepší 
zemědělské půdě v těsné blízkosti 
naší vesnice. To by výrazně naru-
šilo charakter zdejšího života. 

Jaká je u Vás situace s mož-
nostmi malého a středního pod-
nikání? Je pro vás nezaměstna-
nost problém? 

V současné době není neza-
městnanost problém, většina pra-
cujících je zaměstnána v Ivan-
čicích a v objektech bývalého 
zemědělského družstva úspěšně
podniká kovovýroba fi rmy Maš-
talíř, kde pracuje asi 20 lidí, tesař-
ství Kutílek s 12 zaměstnanci,
obchod, autodoprava, truhlářství, 
veterinární ordinace a další profese. 

Rozvíjí se obec? Je tu podpo-
rována bytová výstavba pro 
mladé, případně jiné aktivity?

Výstavba rodinných domků je 
dána osobní iniciativou stavební-
ků, rozestavěny jsou dva domy.
V připravovaném územním plánu 
se počítá s 20 - 30 parcelami pro 
rodinné domky. 

Jaká je komunikace mezi ob-
čany v obci, schází se k diskuzím 
o situaci v obci a jak Vám vychá-
zí vstříc město? 

Neformální diskuze o problé-
mech obce jsou běžné jako v 
každé vesnici, kde se všichni zná-
me. Zhruba 1x ročně bývá beseda
s vedením města, v letošním roce 
k ní bohužel dosud nedošlo. Město 
přihlíží k návrhům osadního výbo-
ru a v rámci fi nančních možností 
řeší problémy provozu obce. 

Jste začleněni do nějakého 
mikroregionu? Je to přínosné?

Jsme administrativní částí 
města Ivančic a tím je dána i 
naše příslušnost k mikroregionu 
Ivančicko. 

Jaké je to u vás se školstvím? 
Předškolní děti a žáci I. stupně 

dojíždí do mateřské i základní školy
v Němčicích, starší do Ivančic. 

A co dopravní obslužnost? 
Základní obslužnost je zajiště-

na autobusy, vlak zde již dva roky 
nezastavuje. 

Na co se můžeme těšit v oblas-
ti kultury a sportu? Zapojují se 
lidé do veřejného života? 

Ze společenských organizací 

je nejaktivnější Sokol Budkovice 
- fotbalový oddíl, oddíl malé ko-
pané a hojně je využíván tenisový 
kurt obnovený v letošním roce. 
Dále jsou aktivní rybáři, kteří 
spadají pod organizaci v Morav-
ském Krumlově, sladkovodní di-
vize Budkovice každoročně po-
řádá červencové rybářské závody 
a tradiční ples. Aktivní jsou také 
myslivci a včelaři. Celoročně fun-
guje veřejná knihovna a během 
zimního období v budově bývalé 
školy se scházejí ženy k pravidel-
nému cvičení. Tradice pouťových 
a hodových zábav postupem času, 
bohužel, vymizela.

Na co by jste upozornil turisty, 
jak obec využívá svůj potenciál 
turisticky i pro obyvatele? 

Pro turisty je zajímavé údolí 
řeky Rokytné, zvláště slepencové 
skály, které jsou pokračováním 
skal zahrnutých do přírodní re-
zervace Moravský Krumlov. Na 
loukách u řeky pravidelně pořá-
dají letní tábory Salesiánský klub 
mládeže z Brna, Zlína a z Prahy. 
V našem katastru jsou tři chatové 
oblasti, také část domů v obci je 
využívána k rekreaci. 

Jak trávíte volný čas? 
Zajímá mě mnoho oblastí od 

zahrádkaření, chovu včel a zvláště 
myslivost, kde vykonávám funkci 
předsedy mysliveckého sdružení 
Ivančice-Letkovice. Podstatnou 
část času zabírá starost o rodinu, 
zvláště radost z pěti vnoučat. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář
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Agentura Znojmo

Jednatelství
Janíčková Ludmila

Miroslav, Brněnská 27
(areál bývalých skláren)

tel.: 515 221 539
mobil: 603 908 196

Pracovní doba: po, st   8.00 - 17.00 hod. • út, čt, pá   8.00 - 16.00 hod.
Polední přestávka  12.00 - 13.00 hod.

Jednatelství nabízí:
životní a úrazové pojištění • pojištění pro děti „SLUNÍČKO“

pojištění staveb a domácností • pojištění odpovědnosti
pojištění léčebných výloh • povinné ručení a havarijní pojištění

penzijní připojištění • připojištění pobytu v nemocnici
kompletní servis všech typů pojištění • hlášení pojistných události

Možnost získání EXTRA BONUSU +5% navíc pro rok 2008
všem novým i stávajícím klientům.

Od 1.10. - 31.12. 2007 při uzavření životního pojištění
- dárek KARTA BENZINA v hodnotě 500,- Kč.

Agentura Znojmo

Jednatelství
Březina Milan

Moravský Krumlov
T. G. Masaryka 35

tel.: 515 322 886

Pracovní doba:  po   8.00 - 16.30 hod. • út, čt   8.00 - 12.00 hod.
st   8.00 - 17.00 hod. • pá   8.00 - 11.30 hod.

Jednatelství nabízí:
životní a úrazové pojištění • pojištění pro děti „SLUNÍČKO“

pojištění staveb a domácností • pojištění odpovědnosti
pojištění léčebných výloh • povinné ručení a havarijní pojištění

penzijní připojištění • připojištění pobytu v nemocnici
kompletní servis všech typů pojištění • hlášení pojistných události

Možnost získání EXTRA BONUSU +5% navíc pro rok 2008
všem novým i stávajícím klientům.

Od 1.10. - 31.12. 2007 při uzavření životního pojištění
- dárek KARTA BENZINA v hodnotě 500,- Kč.

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Místo ivančického muzea kasíno?

Nedávno byla prodána administrativní budova RETEXU v Ivančicích. 
Bude zde prý provozováno kasino a jiné aktivity. Tato budova mohla při 
dobré vůli všech zainteresovaných sloužit potřebám ivančického muzea, 
jehož sbírky byly vystěhovány do rajhradských depozitářů.

Podobný osud nyní potkal muzejní lapidárium, které dosud setrváva-
lo ve dvoře MěÚ. Jeho dalším domovem se měla stát obřadní kaple na 
židovském hřbitově, ta však dosud není pro tento účel opravena. Proto 
celá sbírka kamenů byla vystěhována z města. A tak občané Ivančic
a okolí budou možná vídat tyto exponáty při návštěvě zámku v Oslava-
nech, když se tak spěchalo s jejich tichým vystěhováním z Ivančic.

Jak to bude se slibovanou opravou židovské synagogy v Ivančicích
a jakým účelům bude nakonec synagoga sloužit není známo.

Jaké zásahy budou následovat k minimalizaci činnosti muzea, je-li 
vůbec ještě co minimalizovat?

Ve dnech 8. - 9.9. proběhly Dny evropského dědictví. V souvislosti 
s touto akcí je smutné konstatovat, že značná část ivančického kultur-
ního dědictví byla již rozprášena po Jihomoravském kraji. Kdo to kdy 
napraví?                                    Členové Muzejního spolku v Ivančicích 

Zrcadlo
Vážení v Zrcadle, poslední dobou se opět dočítám ve vašem tisku 

různé „informace“ o MěKS Moravský Krumlov a její ředitelce. 
Požádala bych Vás o zveřejnění mého vysvětlení a tím uvedení na 

pravou míru výroků, které značka „mask“ zveřejnila v článku „MěKS 
zatím bez ředitele“ (Zrcadlo z 28. 9. číslo 17). Zde se píše, že nespo-
kojenost s kulturním vyžitím „…přivedlo již dříve radní k vypsání 
výběrového řízení… Protože se přihlásila jen stávající vedoucí, zůstalo 
vše při starém.“

Pokud má značka „mask“ na mysli „stávající vedoucí“ mne, Přikrylo-
vou, tedy se musím ohradit: Nezúčastnila jsem se žádného výběrového
řízení jako vedoucí, tou jsem nikdy ani nebyla. Poprvé a naposledy 
jsem se zúčastnila výběrového řízení na funkci ředitele MěKS Mo-
ravský Krumlov v roce 1991 a určitě jsem se výběrového řízení nezú-
častnila sama. Pokud radnice vypisovala jiné výběrové řízení, já jsem
u toho zcela jistě nebyla.

Řada lidí se mne dotazovala na informace uvedené v tomto článku. 
Tak jak byly zveřejněny, neodpovídají skutečnosti a jsou matoucí. Pi-
satele uvedeného pod značkou „mask“ bych požádala, ať mne ve svých 
článcích raději vynechává, když si získané informace neověří. Poprosila
bych jej, aby ctil etický kodex novináře, pokud jím je.     L. Přikrylová

Zeptali jsme se: Bedřicha Řezáče,
předsedy osadního výboru Budkovic 

/Oslavany/ Drzost vandalů 
nezná mezí. I když neradi, přece 
jen jsme si zvykli, že se vandalo-
vé zaměřují na lavičky a odpadní 
koše. Na oslavansku jim ale  za 
zničení stálo i vysoko umístěné 
značení cyklostezek.

Proto v sobotu 13. října využilo 
dvanáct oslavanských a ivančic-
kých cyklistů pěkného sluneč-
ného dne nejen k vyjížďce, ale 
i se záměrem částečně napravit 
škody, které způsobili vandalové 
na značení cyklostezek. Rozdělili 
se do tří skupin a projeli všech-
ny čtyři oslavanské tématické 
cyklostezky. Na jejich realizaci 
bylo skupinou ČEZ poskytnuto 
více než dva miliony korun. 
Kromě značení byly cyklos-
tezky vybaveny infotabulemi a 
odpočívkami, které cyklostezky 
zkvalitňují a poskytují cyklistům 
větší komfort.

„Projížďka byla neveselým zá-
žitkem. Nebyl věru hezký pohled 
na zohýbané směrové šipky, na 
kterých si někdo posilněný alko-
holem zkoušel svou sílu, nebo 
obrácené směrovky, kterými chtěl 

nějaký vtipálek trochu zamotat 
hlavu cyklistům. Nemluvím už
o utrhaných a ztracených znač-
kách a nejhůř dopadla odpočívka 
mezi Litostrovem a Zbraslaví, 
kterou někdo bez všech skrupulí 
celou rozebral a ukradl, aby si asi 
udělal posezení někde v soukro-

mí. Co bylo možné, bylo opra-
veno, ale bohužel ztracené věci 
nelze bez fi nančních prostředků 
nahradit. Škoda, že si tito siláci 
a nenechavci neuvědomují, že je-
jich „žertíky“ ubírají z kapsy nám 
všem,“ posteskl si místostarosta 
Oslavan Miloš Musil.           /jak/

Vandalové ničí vybavení cyklostezek   
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spol. s  r. o., Padochovská 1, 664 12  Oslavany
přijme do pracovního poměru

Metaldyne Oslavany je zahraniční společnost, zabývající se strojírenskou výrobou
převážně pro automobilový průmysl s 12ti letou tradicí na českém trhu.

Certifi kace společnosti
Jsme držitelem certifi kátu 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 kvalifi kací 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.

• Provozního elektrikáře 
• Obsluhu lisů
• Obráběče kovů
     – obsluhu CNC

• Strojního mechanika 
• Zástupce ved. výstupní 

kontroly a expedice 

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 profi l 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

671 42 Vémyslice 275  •  tel./fax: 515 323 451

Audi A4 2,8 V6 quattro
r.v. 1998, cena 169.000 Kč
tach.: 89 tis. km, aut. klima

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

Audi allroad 2,5 TDI quattro
r.v. 2004, cena 730 t. Kč bez DPH
tach.: 87 tis. km, aut. klima

Audi Q7 3.0 TDI quattro
r.v. 2006, cena 1.470.000 Kč
tach.: 20 500 km, aut. klima

BMW 530 D 
r.v. 2000, cena 214.000 Kč
tach.: 235 tis. km, aut. klima

BMW X5 3,0i automat
r.v. 2001, cena 599 t. Kč bez DPH
tach.: 272 tis. km, aut. klima

BMW 525 TDS
r.v. 1998, cena 249.000 Kč
tach.: 210 tis. km, aut. klima

Citroen Saxo 1,4i
r.v. 2003, cena 125.000 Kč
tach.: 89 tis. km

Fiat Panda hardtop 
r.v. 1985, cena 15.500 Kč
tach.: 154 tis. km

Ivančice
AUTOBAZAR telefon a fax: 546 452 948 • mobil: 602 526 745

mobil: 606 385 292 • 602 536 741 • 602 588 072
e-mail: avtom@volny.cz • www.avautobazar.cz
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.

Krumlovská 30, 664 91 Ivančice VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Fiat Tipo 1,4ie
r.v. 1993, cena 26.000 Kč
tach.: 190 tis. km

Ford Focus 1,7 TDCI
r.v. 2004, cena 239.000 Kč
tach.: 108 tis. km, klima

Honda Civic 1,4i
r.v. 1996, cena 75.000 Kč
tach.: 115 tis. km

Hyundai Atos 1,0i
r.v. 1998, cena 69.000 Kč
tach.: 80 tis. km

Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD
r.v. 2004, cena 699.000 Kč
tach.: 90 tis. km, aut. klima

Kia Carens 2,0 CRDI
r.v. 2004, cena 229.000 Kč
tach.: 106 tis. km, aut. klima

Lancia Y 1,2i
r.v. 2007, cena 259.000 Kč
tach.: 2250 km, klima

Mazda 323 1,6i
r.v. 1990, cena 25.000 Kč
tach.: 165 tis. km

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

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

Peugeot 206 1,4i
r.v. 1999, cena 125.000 Kč
tach.: 127 tis. km, klima

Peugeot 205 2,0 GLD
r.v. 1985, cena 16.000 Kč
tach.: 172 tis. km

Peugeot 206 1,4 HDI
r.v. 2006, cena 229.000 Kč
tach.: 27 tis. km, klima

Peugeot 307 1,6
r.v. 2002, cena 189.000 Kč
tach.: 99 tis. km

Peugeot 406 1.8i
r.v. 1998, cena 118.000 Kč
tach.: 145 tis. km

Peugeot 806 2,0 HDI
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 104 tis. km, klima

Renault Clio 1,2i
r.v. 2002, cena 134.000 Kč
tach.: 37 tis. km

Renault Espace 2,0 T
r.v. 2003, cena 355.000 Kč
tach.: 106 tis. km, aut. klima

Seat Toledo 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 79.000 Kč
tach.: 130 tis. km, klima

Seat Cordoba 1,9 SDI
r.v. 2000, cena 125.000 Kč
tach.: 142 tis. km

Suzuki Swift 1,3 GLS
r.v. 2001, cena 79.000 Kč
tach.: 32 tis. km

Škoda Superb 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 82 tis. km, aut. klima

Škoda Octavia 1,9 TDI 4x4
r.v. 2000, cena 209.000 Kč
tach.: 168 tis. km, aut. klima

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 219.000 Kč
tach.: 208 tis. km, klima

Škoda Fabia 1,4 MPI
r.v. 2006, cena 260.000 Kč
tach.: 9500 km, klima

Škoda Fabia 1,4 MPI
r.v. 2002, cena 154.000 Kč
tach.: 153 tis. km, klima

Škoda 135 Pick up 1,3
r.v. 1994, cena 32.000 Kč
tach.: 103 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2005, cena 330.000 Kč
tach.: 143 tis. km, klima

Škoda Fabia 1,4 MPI
r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach.: 68 tis. km, klima

Toyota Avensis 2,0 D-4D
r.v. 2004, cena 374.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

Toyota Avensis 1,8 VVTI
r.v. 2004, cena 305.000 Kč
tach.: 158 tis. km, klima

VW Passat 1,9 TDI 
r.v. 2004, cena 349.000 Kč
tach.: 115 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,4 
r.v. 2003, cena 229.000 Kč
tach.: 42 tis. km, klima

VW Caravelle 2,5 TDI 4x4
r.v. 2002, cena 399.000 Kč
tach.: 182 tis. km, klima

VW LT 35 2,5 TDI
r.v. 2000, cena 219.000 Kč
tach.: 322 tis. km, (bez DPH)

VW LT 28 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 219.000 Kč
tach.: 261 tis. km, (bez DPH)

VW Golf 1,6i
r.v. 1996, cena 78.000 Kč
tach.: 98 tis. km

VW Passat 1,8 T
r.v. 2001, cena 239.000 Kč
tach.: 136 tis. km, aut. klima

VW Transporter 1,9D
r.v. 1997, cena 125.000 Kč
tach.: 250 tis. km (bez DPH)

VW Transporter 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 294.000 Kč
tach.: 198 tis. km

Volvo V40 2,0 turbo
r.v. 1998, cena 125.000 Kč
tach.: 127 tis. km

Renault Messenger chlaďák
r.v. 1999, cena 120.000 Kč
tach.: 380 tis. km (bez DPH)

Přívěs nákladní - valník
r.v. 2002, cena 43.000 Kč
tach.: 50 tis. km

Raft s motorem 50 ccm
cena 34.000 Kč
najeto 100 km

Loď Milenium 485
r.v. 2001, cena 269.000 Kč
stav velmi dobrý

Při koupi vozu na úvěr nebo leasing - satelitní navigace nebo servis v hodnotě 10.000 Kč ZDARMA !!!
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STOLY & ŽIDLE
JÍDELNÍ SET „FLORA“
stůl + 6x židle

JÍDELNÍ SET „PANO“
stůl + 6x židle

JÍDELNÍ SET „CYMA“
stůl + 6x židle

JÍDELNÍ SET „MAX“
stůl + 6x židle

8.400,- 7.500,-

8.000,- 8.000,-

/Moravský Krumlov/ Po téměř
rok a půl trvající práci na knize 
pověstí O hřbitovním strašidle 
z regionu jihozápadní Moravy 
se tato publikace dočkala svého 
slavnostního křtu a uvedení na 
trh. Stalo se tak 17. října v atriu 
základní školy Ivančická v Mo-
ravském Krumlově. Obrázky ke 
knize namalovaly děti ze Základní 
umělecké školy v Moravském 
Krumlově, které se také křtu v hoj-
ném počtu zúčastnily i s rodiči.

„Pro mne, jako autora, je to ur-
čité dokončení mojí sběratelské, 
ale i tvůrčí práce na této publi-
kaci, která byla nelehká. Jsou to 
proježděné kilometry a nesčetně 
schůzek především se staršími 
lidmi. Některé pověsti v této 
knize jsou mnohým známy, ale 
objevují se tu i zcela nové a dosud 
nepublikované pověsti, což dodá-
vá knize větší poutavosti. Proto 
doufám, že kniha zaujme,“ uvedl 

autor díla Martin Sklenář.
„Kniha Martina Sklenáře o po-

věstech z našeho regionu vyšla 
pod hlavičkou Edice Zrcadlo. Vy-
davatelem je Občanské sdružení 
ALMA, které vzniklo již v roce 
2001 a mimo jiné si za svůj cíl 
dalo podporovat tvorbu regio-
nálních autorů. Chtěl bych po-
děkovat všem, kteří se na tvorbě 
knížky jakkoliv podíleli, zejména 
paní Heleně Vančurové a žákům 
Základní umělecké školy v Mo-
ravském Krumlově, kteří vybrané 
pověsti doplnili o poutavé ilustra-
ce. Myslím, že křest našeho vyda-
vatelsky prvního ryze literárního 
díla se povedl na výbornou. Také 
díky skvělému úvodnímu vystou-
pení dětí ze speciální třídy pro 
tělesně postižené a jejich peda-
gogů. Jejich výkon si zaslouží 
můj obdiv. Přeji všem čtenářům 
krásné počtení,“ uvedl zástupce 
vydavatele Marek Pečer.

S oslavou byla také spojena ver-
nisáž obrázků nejen dětí z ZUŠ, 
ale také žáků speciální třídy pro 
tělesně postižené ZŠ Ivančická.

Samotného křtu se ujal senátor 
okresu Znojmo, ale především 
významný pediatr MUDr. Milan 
Špaček. „Já jsem velice vděčný 
za to, že jsem dnes mohl po-
křtít knížku, která se jmenuje O 
hřbitovním strašidle, a obsahuje 
vyprávění a záznamy pověstí 
z jihozápadní Moravy. Jsem rád, 
že je to v krásných prostorách 
základní školy Ivančická v Mo-
ravském Krumlově. Moc se mi 
líbilo vystoupení žáků speciální 
třídy. Tato příležitost křtu kníž-
ky je povzbuzující. Já sám jsem 
vášnivý čtenář od dětství a jsem 
přesvědčen, že čtení knížek je ten 
správný způsob, jak rozvíjet dět-
skou duši. Každý člověk potře-
buje čtení dobrých knih k tomu, 

aby jeho duše byla zdravá, je to 
takový lék. Já přeji této knížce 
hodně spokojených čtenářů, kteří 
se k ní budou rádi vracet, a aby 
vzbuzovala hrdost v obyvatelích 
tohoto regionu, že se píše o mís-
tech, která dobře znají. Ty, kteří tu 
nežijí, ať kniha inspiruje k tomu, 
aby se sem přijeli podívat a s Tu-
ristickým průvodcem od stejného 
autora prošli náš kraj a strávili tu 
krásné dny a rádi se sem vraceli. 
Všem čtenářům přeji to, aby si 
knihu znovu vzali do ruky nejen 
ve chvílích volna, ale i třeba když 
jim bude smutno, aby se z knížky 
poveselili a vzpomněli si na hez-
ké chvíle. Autorovi děkuji za to, 
že bude dále pokračovat v psaní,“ 
ocenil v proslovu Milan Špaček, 
senátor okresu Znojmo. 

„Inspirací jsou pro mne moji 

dva synové, a to je pro mne také 
důvod stále se smát a naplňovat 
svůj život, který by jinak byl bez 
významu. Proto je také již téměř 
hotov druhý díl regionálních 
pověstí a také turistický průvod-
ce. Tyto knížky by měly vyjít 
v příštím roce. Především druhý 
díl pověstí je zcela původní, takže 
je na co se těšit. Rozepsané jsou 
i pohádky pro nejmenší, které se 
také dočkají knižního zpracování 
a i jiné tituly, o kterých zatím 
nebudu hovořit,“ prozradil své 
plány Martin Sklenář.

Na závěr potěšila přítomné 
hrou na fl étnu Lidmila Kucha-
říková ze ZUŠ v Moravském 
Krumlově. Akci ukončila auto-
gramiáda a předání věcných darů 
vydavatelem třídě postižených 
dětí a žákům ZUŠ.                /abé/

Pokřtěna kniha regionálních pověstí Z dělení medvěda kabiny   

/Suchohrdly u Miroslavi/ Tělovýchovná jednota Suchohrdly
u Miroslavi dostala dotaci ve výši pět milionů korun na vybudování 
kabin a zázemí pro sportovce na místním fotbalovém hřišti. Obec 
pro stavbu kabin poskytla formou dlouhodobého pronájmu pozemek 
a stavba  bude ve vlastnictví a provozní režii sportovců. K dispozici 
bude klubovna a čtyři šatny. Podmínkou dotace je, že stavba musí být 
dokončena do konce roku. To vzhledem k současnému stavu a rychlos-
ti probíhajících prací nebude problém dodržet. Finance na stavbu byly 
získány díky poslanecké aktivitě v rámci parlamentního „porcování 
medvěda“ na konci roku 2006.                                               /mask/

O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti a vyprávění

z jihozápadní Moravy

v prodeji na těchto místech:
Moravský Krumlov:

Redakce Zrcadla, Knížecí dům, 1.p. 
Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22

Miroslav:
František Šmid - stánek u radnice

Ivančice:
Knihkupectví Juřenová, Palackého 27

Oslavany:
Trafi ka Urbanová na Hlavní a Hlavní AN

Olbramovice:
Prodejna Ivanka J. Jarošová, Dům služeb

Dolní Kounice: 
Knihy-květiny-služby

Věra Badinová, Hlavní 2
Mohelno:

Drogerie LIPA Vaníčková
Rouchovany:

UNIVERZÁL pod věží Alena Sklenářová

foto: mask

foto: ALMA



7nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

Lázně

Wellness

Relax

Beauty TMK travel • Moravský Krumlov
Knížecí dům • Tel.: 515 321 044

/Oslavany/ Tento týden v pon-
dělí proběhla na oslavanském 
zámku schůzka několika zain-
teresovaných odborníků, aby se 
tu společně poradili na postupu 
úprav výstavních prostor. V nich 
bude umístěno lapidárium ka-
menických prací, které sem bylo 
přestěhováno z Ivančic.

„Ivančické muzeum mělo 
uskladněné kamenné artefakty 
volně na nádvoří ivančické rad-
nice, a když se Ivančice staly 
městem třetího typu, což zname-
ná malý okres, musely rozšířit 
městský úřad. Z prostor bývalého 
muzea se staly kanceláře a lapi-
dárium, které tu bylo uskladněno, 
bylo složeno pod modrou plachtu 
na nádvoří. Protože se nádvoří 
upravuje, tak byla Muzeu Brněn-
ska dána výpověď a lapidárium se 
muselo odvézt. V této fázi vyšlo 

muzeu vstříc město Oslavany, kte-
ré našlo prostory na zámku, kde 
bude expozice lapidária kamenic-
kých prací z regionu Ivančicka a 
Oslavanska zřejmě na trvalo umís-
těna,“ informoval o situaci Miloš 
Musil, místostarosta Oslavan.

„Lapidárium je ze sbírek 
ivančického muzea a obsahuje 
rozličné kamenické prvky jako 
je ostění, části portálů, objevují 
se i náhrobky. Z historického 
hlediska je nejvíce zastoupena 
renesance, najdou se i gotické 
prvky, část je i z období baroka. 
Co se týče výstavy, tak je před-
poklad celé lapidárium v Osla-
vanech nainstalovat jako stálou 
expozici, která by návštěvníkům 
přiblížila a ukázala z výstavní-
ho hlediska kamenictví. V této 
podobě ještě lapidárium nebylo 
vystaveno pro veřejnost. Bude 

to důstojná prezentace,“ sdělila 
Marta Němečková, historička
a kurátorka Muzea Brněnska,
z pobočky Ivančice.

Lapidárium čítá zhruba 150 
kusů architektonických článků, 
ale i sochařských prací. „Najdou 

se tu také například i umyvadla 
z židovské synagogy. Výstava 
by měla být celkem ve čtyřech 
místnostech se vstupní místností 
pokladny, kde začíná zámecká 
expozice. Prvotní odhad zpro-
voznění expozice je plánován na 
příští sezonu, ale závisí to na po-
stupu stavebních prací při úpravě 
výstavních prostor. Kromě roz-
místění kamenických prací, které 
budou opatřeny popisem a frag-
menty renesančních portálů se je 
pokusíme ve spojení s historický-
mi fotografi emi zasadit do kon-
krétní lokality, odkud pocházely,“ 
vysvětlila Hana Petlachová, his-
torička umění Muzea Brněnska
z pobočky Podhorácké muzeum.

„Dnes poprvé vidím prostory 
budoucí výstavy, v jakém stavu 
jsou, a v této chvíli mohu těž-
ko říci, jak dlouho bude trvat 
zprovoznění expozice. Je tu 
hodně práce - nejprve po stránce 
stavební a poté instalační, kdy 
se budou rozmisťovat jednotlivé 
artefakty do místností. Místnosti 
jsou pěkné a byla bych ráda, kdy-
by se zachovaly ve své podobě,“ 
pochválila Dagmar Sochorová, 
výtvarnice a výstavářka Muzea 
Brněnska.                              /jak/

Ivančické lapidárium v oslavanském zámku  Park na Réně
se dočká obnovy   

/Ivančice/ Krásné přírodní zákoutí v Ivančicích, které je známé 
jako park na Réně, se po svých 120-tých narozeninách dočká zásadní 
funkční i zkrášlující podoby. Již v loňském roce byl zpracován projekt 
na obnovu parku, ke kterému se veřejnost mohla vyjádřit, ale také ho 
doplnit o podnětné zlepšení.

„Park Réna byl vždy tradiční místo odpočinku ivančických občanů 
a v posledních mnoha letech mu nebyla věnována taková pozornost, 
jakou by si zasluhoval. To v současné době napravujeme. S pomocí 
sponzorských peněz ze skupiny ČEZ chceme etapovitě rekonstruovat 
park tak, aby sloužil, k čemu byl původně určen, to znamená k odde-
chu a relaxaci ivančických občanů, ale také k poučení, protože součástí 
rekonstrukce bude i naučná stezka. Na ní nebudou chybět patřičné 
informace o této přírodní lokalitě. Stezka bude ukončena na rozhledně 
Alfonze Muchy,“ sdělil starosta města Vojtěch Adam.

V letošním roce se na základě vypracovaného záměru podařilo zajis-
tit fi nanční prostředky díky podpoře Skupiny ČEZ, která poskytla část-
ku cca 400 tis. Kč. Koncem letošního léta byla dopracována projektová 
dokumentace. Podle ní je obnova parku rozdělena do čtyř etap.

„První etapa rekonstrukce bude zahájena ještě letos na podzim,
v nejbližších týdnech. Další etapy budou následovat v návaznosti na 
získané dotace. Cílem obnovy parku Réna v Ivančicích je především 
vytvoření prostoru vhodného pro moderní způsob rekreace všech 
věkových kategorii a zároveň záchrana historické hodnoty parku. Za-
chováním důležitých historických prvků jako staré stromy, kompoziční 
vazby a vstupem moderních principů zahradní architektury, by měl 
vzniknout vysoce esteticky a funkčně hodnotný prostor vyhovující 
požadavkům současného člověka, a zároveň ne příliš náročný na údrž-
bu. V první fázi přistoupíme k obnově dřevinných vegetačních prvků,“ 
vysvětlil tajemník Mikroregionu Ivančicko Bohumil Smutný. 

Centrální část parku je totiž poměrně zarostlá nálety, stromy jsou 
ve špatném zdravotním stavu, některé z nich již dožívají. Proto je po-
třeba nejprve přikročit k vyčištění parku od náletů a od nebezpečných 
stromů. Postupným prosvětlením centrální části pak vznikne rekreační 
louka vhodná pro pikniky a různé hry, doplněná soliterními stromy a 
menšími skupinami, které budou mít dostatečný prostor pro svůj plný 
vývoj. Vzniknou nové lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště pro různé 
věkové kategorie, ale také hřiště pro pétanque nebo plážový volejbal. 
„Do parku bude opět vnesena voda, již ne v podobě historizujících jezí-
rek, nýbrž voda živá, tekoucí, hravá, podněcující k aktivitě návštěvníky 
parku. Ať se jedná o vodopád ze skály u řeky, balvanité koryto od Šev-
covy studánky, které slouží i jako herní prvek pro děti, nebo o moderní 
nerezovou křivku potoka protínající centrální prostor parku. V průběhu 
podzimu vznikne i naučná stezka parkem a jeho nejbližším okolím, 
doplnil Bohumil Smutný.                                                              /jak/
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Třebíč, Střítež 39
tel.: 568 84 94 84  •  mobil: 608 47 11 47
info@lipaneuro.cz  •  www.lipaneuro.cz

foto: jak
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Jak jistě mnozí z Vás víte, letos v lednu jsme založili v Ivančicích 
občanské sdružení Rodinné centrum Měsíční Houpačka. Naším hlav-
ním záměrem pro tento čin bylo a stále nadále zůstává vytvořit zázemí 
pro setkávání a podporu rodin. 

Svou činnost chceme zaměřit na rozvoj harmonického partnerství, 
vědomou a aktivní přípravu na mateřství a rodičovství, obnovu tradic 
a lidových zvyků, na podporu ekologického smýšlení a chování a na 
poradenství v souvisejících oblastech. Jsme také otevřeni spolupráci 
s místními organizacemi.

V pondělí 22. 10. proběhla 2. členská schůze, kde byli členové infor-
mováni o poskytnutém fi nančním daru Měsíční Houpačce ze strany Měs-
ta Ivančice a o dotaci Jihomoravského kraje na zakoupení počítače s tis-
kárnou. Hlavním bodem schůze pak byla prohlídka prostor v areálu NsP 
Ivančice, které našemu sdružení nabídl její ředitel, Ing. Jaromír Hrubeš,
a řešení fi nanční situace spojené s jejich užíváním. V současné chvíli, i 
přes podporu Města, nejsme schopni v začátcích tyto prostory tzv. uživit.

Touto cestou hledáme sponzory a donátory, především z řad 
místních podnikatelů, kteří sympatizují s naší fi lozofi í a chtěli by 
a mohli naši činnost fi nančně podpořit. Každý sebemenší sponzor-
ský dar posílí naše první krůčky. Za každou, byť drobnou fi nanční 
podporu velmi děkujeme! „Případné dárce prosíme, aby se nám 
ozvali na níže uvedené kontakty (telefonicky či mailem), kde můžeme 
dohodnout detaily.“

Naše logo - kruh v kruhu - není jen měsíční houpačkou, symbolizuje 
také rodinu jako kruh lidí sobě nejbližších v kruhu obce či společnosti. 
Rodiny s dětmi jsou totiž to nejcennější, co společnost má.

Foto z členské schůze konané dne 22. 10. 2007

V současné době probíhají pouze taneční kroužky pro děvčátka
a maminky s dětmi v prostorách tělocvičny ZŠ pro neslyšící, Široká 42, 
Ivančice (vstup možný i z ulice Za Ústavem):

Kvítek - pro děvčátka ve věku 4-10 let. Hravé tančení s prvky břišního
tance; muzikoterapie - hry se zpěvem, rytmem a pohybem; relaxační 
techniky hravou formou; rozvoj pohybové koordinace, muzikálnosti
a tvořivosti. Každou středu v 16.15 - 17.15 hodin; poplatek: 35 Kč

Oslava Ženy - pro maminky s dětmi. Orientální břišní tanec jako 
oslava ženství, fyzická a psychická regenerace pro ženy po porodu, 
vhodné též pro nastávající maminky, prvky muzikoterapie, relaxace, 
posílení role ženy-matky ve vzájemném sdílení. Každý pátek v 11.00 
- 12.30 hodin; poplatek: 50 Kč/členové 40 Kč

Těšíme se na případné setkání s Vámi! Jménem sdružení Kateřina 
Pokorná, Kontakt: 603 426 286, e-mail: kat.pokorna@centrum.cz, č.ú. 
Měsíční Houpačky: 214164190/0300.

/Moravský Krumlov/ Šestnác-
tého října byla na Střelnici v Mo-
ravském Krumlově slavnostně 
otevřena nová naučná stezka na-
zvaná Krumlovsko - rokytenské 
slepence. Jde ve své podstatě cel-
kem o tři značené trasy s různou 
délkou. Nejmenší „krumlovský“ 
okruh má 4 kilometry a naopak 
na nejdelším našlapete 15 kilo-
metrů. První panel a počátek tras 
je v zámeckém parku.

„Zbudování naučné stezky je 
počin, který toto místo už dlouho 
potřebovalo. Když před lety byla 
tato krajina a naše slepencové 
skály vyhlášeny národní přírod-
ní rezervací, tak z toho mnozí 
byli zděšeni, protože viděli jen 
omezení vstupu do lesa, omezení 
těžby a omezení hospodářská. 
Postupem času si ale uvědomili, 
že je tu něco ojedinělého a to pří-
rodní rezervace plná ojedinělých 

rostlinných a živočišných spo-
lečenstev, které jinde nenajdete. 
Proto to chtělo už jen jednu věc, 
seznámit s tímto lidi a umožnit 
jim, aby se na to podívali. Oprá-
šila se myšlenka naučné stezky, 
která potřebovala peníze. Ty se
našly v JE Dukovany, využili
jsme velkorysé nabídky a zbudo-
vali naučnou stezku. Po odborném 
zpracování témat a samotném 
zbudování tabulí, na kterém se 
podílela spousta lidí, se tak dnes 
otevřela naučná stezka,“ uvedl 
mimo jiné ve svém proslovu
starosta Moravského Krumlova 
Jaroslav Mokrý.

Přesto, že trasa má 15 kilo-
metrů, není v ní obsaženo jedno 
podstatné stanoviště. Jedná se
o archeologickou lokalitu v Krum-
lovském lese, kde se těžily pazour-
ky. Proto budou snahy stezku pro-
dloužit a tabuli zde doplnit.

Původní nápad na zbudování 
stezky měli Petr Slavík a Broněk 
Gruna a to už před 20 lety. Tehdy 
jako studenti gymnázia se zají-
mali o přírodu zdejšího regionu 
a společně s dnešním ředitelem 
gymnázia Antonínem Třetinou 
už tenkrát zvažovali zbudování 
naučné stezky, na které se nyní 
již jako odborníci spolupodíleli. 
„Myšlenka naučné stezky vnikla, 
ale několikrát zapadla. Do něčeho 
konkrétního se to dotáhlo až dnes, 
po vyhlášení národní přírodní 
rezervace, určitě jsem spokojen 
s výsledkem,“ poznamenal Petr 
Slavík z Agentury ochrany příro-
dy a krajiny Brno.

Na trase bude lidem sloužit 
dvanáct panelů, které stály 220 
tisíc korun. Konkrétní snahy 
o zbudování stezky započaly 
v únoru letošního roku a poslední 
panel byl usazen před čtrnácti 
dny. Panely popisují například 
pramen Mariánské studánky či 
mokřad u městské lesovny a 

spoustu dalších míst. „Já bych po-
přál Moravskému Krumlovu, aby 
stezka pomohla zvýšit atraktivitu 
města a přinesla nové vědomosti, 
obyvatelé tak mají kde trávit svůj 
volný čas,“ řekl Jaromír Vlček, 
zástupce ředitele JE Dukovany.

„Naučná stezka umožní všem 
nahlédnout do tajů přírody, a 
věřím tomu, že spousta z vás 
vůbec netuší, co tu máte za pří-
rodní unikáty. Nebudu popisovat 
všechno, je lepší si trasu projít 
a na cedulích si informace pře-
číst. Děti se mohou zaměřit na 
krásné obrázky, stezka je určitě 
přínosná,“ vyzdvihl Petr Matuš-
ka z Agentury ochrany přírody
a krajiny Brno.

Nové informační značení bylo 
před několika dny instalová-
no také v mikroregionu Sever 
Znojemska. V rámci partnerství 
se Skupinou ČEZ se nové infor-
mační tabule s mapami objevily
v jedenácti obcích tohoto mikro-
regionu.                        /mask/

Naučná stezka po slepencích otevřena

/Mohelno/ Školáci a zahrád-
káři v Mohelně spojili své síly 
a společně v prostorách radnice 
vytvořili výstavu. Zahrádkáři 
prezentují své pěstitelské úspěchy 
a děti výtvarné dovednosti.

„Vystavujeme v naší starobylé 
radnici práce žáků naší školy 
na téma „Krása podzimu a dary 
přírody“. Protože se tu každým 
rokem koná výstava zahrádkářů, 
tak jsme se v letošním roce do-
mluvili, že obě výstavy spojíme. 
Za školu tu jsou práce vyrobené
z přírodních matriálů, jako jsou 
listy stromů, dřevo a jiné,“ sdělila
učitelka místní základní školy 
Ludmila Laitnerová.

„Ve třídě jsme se spolužáky 
vyráběli sněžné muže, draky, 
zavařovali jsme hříbky a švestky, 

a moc nás to bavilo. I výstava je 
hezká, ještě půjdeme na přednáš-
ku o včelách,“ pochlubil se Ma-
rek Ondráček z druhé třídy.

Součástí výstavy je i blok osvě-
tových přednášek. „Začal jsem 
včelařit v roce 1962 se čtyřmi úly 
a dnes jich mám osm. Mám po-
jízdný včelín, kterým popojíždím 
k právě kvetoucím zemědělským 
kulturám a do lesů. Protože jsem 
dlouholetým členem včelařů 
v Mohelně a bývalý předseda 
spolku, vyprávím tu dětem o vče-
laření. Školáky to zajímá, je to 
spíše taková diskuze, kdy se děti 
hodně ptají. Přinesu vždy i med 
na ochutnání a děti jsou nadše-
né,“ vysvětlil místní včelař Josef 
Tůma, který vede blok odborných 
přednášek.                             /jak/

Výstava školáků a zahrádkářů

Zájezd pěveckého sboru
Dne 13.10.2007 se smíšený pěvecký sbor Karla Němečka zúčast-

nil tradičního pěveckého festivalu v Hornej Súči na Slovensku. Zde 
vystoupily kromě místního i sbory z Trenčína, Nového Mesta nad 
Váhom a Horného Srnia. Výbornou úroveň všech souborů podpořila 
i skvělá akustika místního kostela, kde se celé setkání konalo. Podle 
ohlasu publika a kulturních pracovníků z Hornej Súče i Trenčína mělo 
naše vystoupení nejvyšší úroveň. S velkým soustředěním a s patřičnou 
dynamikou jsme zazpívali latinské duchovní písně. 

Na závěr vystoupení všechny zúčasněné sbory zazpívaly společně 
Bortňanského píseň Tebe pajom. Po ofi ciálním zakončení festivalu 
byla v jednom ze šesti kulturních domů místní obce uspořádaná 
společná večeře, před kterou poděkovali všichni dirigenti, kulturní 
pracovníci, starosta obce i jeho předchůdce všem účastníkům za 
mimořádný kulturní zážitek s přáním, aby se činnost sborů i nadále 
rozvíjela. Na závěr je nutno říci, že pěvecký sbor Karla Němečka pod 
vedením pana Bartoloměje Pitlacha výborně reprezentoval město 
Moravský Krumlov.                                Za pěvecký sbor Z. Sklenský

Zasadí zámeckou lípu   
/Oslavany/ V Oslavanech na zámeckém nádvoří bude slavnostně 

vysazena nová lípa. Ta má připomínat výročí 430 let příchodu stavi-
tele oslavanského renesančního zámku Krištofa z Althanu do Oslavan.  
V této souvislosti požádal Vlastivědný spolek Rosicka-Oslavanska radu 
města Oslavany o pomoc při vysazení nové lípy na nádvoří oslavan-
ského zámku. Lípa by měla být vysazena na místě své předchůdkyně,
v centru nádvoří u zámecké kašny. Rada města k tomuto návrhu při-
stoupila pozitivně a navrhla, že město tuto lípu zakoupí a předá ji Vlas-
tivědnému spolku a ten provede její slavnostní zasázení.

„Mnozí návštěvníci jsou vpravdě udiveni, jaké muzejní expozice 
skýtají útroby tohoto historického sídla a to právě díky dobrovolné 
práci členů Vlastivědného spolku Rosicka-Oslavanska, kteří tu za-
nechali obrovský díl svého volného času. To je také jeden z důvodů, 
proč vychází město vstříc Vlastivědnému spolku. Zmíněná lípa je 
symbolem jakéhosi propojení historie, současnosti a zároveň spo-
lupráce, ale také ocenění dobrovolné práce na expozicích,“ ocenil 
starosta města Vít Aldorf.                                                             /jak/

NBA,
Shot, Koo, 
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Prudce
jedovatá
bylina

Velké
pole

SPZ aut
Ostravy

Kabiny
na lodi •

Návštěv-
ník

Notes
Závody 
na kulič.
ložiska

Jméno
fenky

Magma
Čidlo
čichu

Běda
(z lat.)
Dědiny

Špeh Popravčí Kovářské
uhlí • Posel

(slov.)

Žvanit

Zeměděl.
podnik

Traverza
(hovor.)

Léčky Bezkmen.
dřevina

Hlavní
ulice

V tomto
místě • Provésti

setí
Péro

Americká
basket.

asociace
Archa
(ang.)
Jinak
(slov.)

1. díl
tajenky

Lenochod
tříprstý

Atom
Slovenská

pádová
otázka

Puls
Zkr. amer.

dolaru
Minerální

voda

Neznámý
létající
objekt

Hromada
Africká
solná
bažina

Hrábě
(ang.)

Zvětšovací
skla

SPZ aut
Karviné

Syn (ang.)
Jméno

prozaika
Pavla

Internet
on line

Pořádek
Ořech
(ang.)

•
2. díl

tajenky
Tak

(něm.)

Řešeto Červ Čapkovo
drama

Kypřit
půdu

Hluboké
ženské
hlasy

Spojka

Polév.
knedlíček

Čes. obch.
inspekce
Zesílený

zápor

Gigant
Iniciály
Tučného
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šachista

Římsky
1500
Irové

(slov.)
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Loděnice
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(ang.)
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přirovnání
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Slovenska
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kukačky
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býv. měny
Důstojník

(zast.)

Tropická
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Bažinatá
step

Kocouři
(nářeč.)

Nuže
Ruské
sídlo
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tvárný

Typ počítač.
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Na kterém
místě

Odvádění

Pobídka

Kilobyte

Značka
sýra

Dánský
spisovatel

Kanárské ostrovy
Playa del Inglés je (1. díl tajenky) ostrova situo-
vané na jeho jižním cípu v blízkosti známých dun. 
Středisko překypuje denním i nočním životem. 
Je tvořeno souvislým pásem hotelů, aparthotelů, 
vilových čtvrtí, obchodních středisek, diskoték i 
restaurací. Podél střediska probíhá známá přímoř-
ská promenáda, na ni navazují nádherné písečné 
duny, které (2. díl tajenky). Za nimi je široká šest
kilometrů dlouhá písečná pláž. Transfer z letiště 
trvá asi 45 minut. 

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: mask

foto: o.s.
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KULTURNÍ PROGRAMY    29.10. - 11.10. 2007 PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 27.10. ve 20.00 HOSTEL II 
  ne 28.10. v 18.00 Horor USA
• st 31.10. ve 20.00 PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
  Horor USA
• so 3.11. ve 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA
  ne 4.11. v 18.00 Film USA
• st 7.11. ve 20.00 SKANDÁL
  Film USA
• so 10.11. ve 20.00 MISS POTTER
  ne 11.11. v 18.00 Film USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 28.10.ve 20.00 KOŘENÍ ŽIVOTA
  Komedie USA
• st 31.10. ve 20.00 MR. BROOKS   
  Thriller USA 
• ne 4.11. ve 20.00 HAIRSPRAY   
  Hudební a taneční komedie USA
• st 7.11. ve 20.00 PLANETA TEROR   
  Horor USA
• ne 11.11. ve 20.00 BOŽSKÝ EVAN   
  Komedie USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 27.10. v 18.00 FANTASTICKÁ ČTYŘKA
   A SILVER SURFER
  Akční sci-fi USA
• ne 28.10. v 18.00 SIMPSONOVI VE FILMU
  Komedie USA
• so 3.11. v 18.00 PŘEDTUCHA   
  Thriller USA
• ne 4.11. v 18.00 BOURNEOVO ULTIMÁTUM 
  Akční film USA 
• so 10.11. v 18.00 BOŽSKÝ EVAN   
  Komedie USA
• ne 11.11. v 18.00 KOŘENÍ ŽIVOTA   
  Komedie USA 

Změna programů vyhrazena.

TyfloCentrum Brno, o.p.s., pracoviště M. Krumlov ve spolupráci 
s Městskou knihovnou M. Krumlov zve širokou veřejnost

na cestovatelskou besedu 

JADRAN - JADERSKÉ MOŘE
5. listopadu ve 14 hodin v Městské knihovně.

Besedu připravil cestovatel a průvodce Ing. Arnošt Máder. Seznámíte 
se s překrásnou přírodou Jadranu, místní kulturou a poslechnete 
si hudbu typickou pro zdejší oblast. Uvidíte množství předmětů 
pocházejících z Jaderského moře - mušle, kameny, rostliny. Protože 
Ing. Máder dlouhou dobu spolupracuje s TyfloCentrem a besedy 
uzpůsobuje právě zrakově postiženým občanům bude mít beseda 
haptický charakter, to znamená, že všechny jmenované předměty
si můžete prohlédnout opravdu z blízka a osahat si je.

PORADNA PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) otevřela 
v Brně poradnu pro uživatele sociálních služeb. Poradna je otevřena 
všem uživatelům sociálních služeb. Adresa poradny je: Veselá 5, 602 

00 Brno, úřední dny vždy v pondělí a ve středu. Tel: 542 214 110 
- 111, mobil: 736 751 211, email: brno@nrzp.cz. 

Další informace najdete na int. adrese www.poradnaprouzivatele.cz

POZOR! ZAČÍNÁME CVIČIT!
CVIČENÍ NA DOMEČKU PRO DOSPĚLÉ

Pondělí
19.00 - 20.00 Pilates I. • 20.00 - 21.00 Pilates II.

Úterý
17.00 - 18.00 Tae bo • 18.05 - 19.10 Mix aerobic

19.10 - 20.30 Orientální tance
Středa

19.00 - 20.00 Powerjóga zač.
Čtvrtek

16.00 - 17.00 Boubelky • 17.55 - 18.55 Powerjóga pokroč.
19.00 – 20.00 Balóny

Pátek
16.30 - 18.00 Super aerobic (sokolovna)

V Miroslavi připravujeme 

11. ROČNÍK GULÁŠOVÉ OLYMPIÁDY
Pořadatelé této zábavy již nyní začínají pracovat. Jsou  zajištěny 
hudby Jerry band i Dněpr a ostravská  modelingová agentura. 
Organizační výbor již začíná oslovovat sponzory a případné  
dodavatele a kuchaře nejrůznějších gulášů. Akce začíná 1. prosince 
2007, jako vždy v 19. 00 hod. v kulturním domě módní přehlídkou
a slavnostním ceremoniálem a mimo ochutnávky všech gulášů
(v roce 2006 jich bylo 50), se budou ochutnávat i různé druhy piv a vín.

V DDM Oslavany zahajuje svou činnost nový kroužek

COUNTRY
Co Vás čeká? Tradiční americké country tance,

line tance - moderní americké country (sólo tanec). 
Kdy? Úterý ve 13.30 - 14.30 hod., středa v 16 - 18.00 hod.

Na všechny se těší p. Ivana Frimelová 
(herečka a moderátorka divadelní společnosti)

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na soubor irských tanců

LORD OF THE DANCE
hala Rondo Brno neděle 16. března 2008 ve 20.00 hod.

cena: vstupenka 950 Kč + doprava 150 Kč
závazné přihlášky na MěKS do 30. 11. 2007, tel.: 515 322 225.

Dům dětí a mládeže nabízí nový kroužek

JUDO
pro děti od 1. - 5. třídy.

Každý čtvrtek od 16.00 - 17.00 hod. v sále DDM.
Naučíte se - základy juda, sebeobrany, bojových sportů,

nové míčové a netradiční hry ! ! !

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• Do 31.10. - Chryzantémy - aranžmá pro různé příležitosti, sklepení Památníku 
A. Muchy. Vstupné 10 Kč
• 2.11. v 19.00 hod. - Koncert Siren - vokální seskupení,  Galerie Památníku
A. Muchy, spirituály, jazz, populární písně. Vstupné 40 Kč.
• 9.11. - 13.1. Výstava - Panenky 1890 - 1980, Galerie Památníku A. Muchy, 
Muzeum Brněnska - Muzeum v Ivančicích, výstava historických panenek 
ze sbírky Aleny Benešové.
• 6.11. v 19.00 hod. - Dnes vás baví holohlaví, kino Réna Ivančice. Zábavný pořad 
Zdeňka Izera a Petra Freunda. Vstupné 200 Kč. Předprodej od 1.10. v KIC.
• 15.11. odjezd v 17.30 hod.  - Chvilková slabost. Zájezd Brno. Současná 
anglická komedie Donalda Churchilla na známé téma manželství nabízí 
řadu komických situací a překvapivé rozuzlení. Hrají: H. Maciuchová, 
R. Brzobohatý, A. Elsnerová / K. Velebová. Od Besedního domu. Cena 
(vstupenka a doprava): 350 Kč.

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

• do 31.10. - Luštění obří tajenky s jazykolamy se sladkou odměnou.
• Říjen - Klub moravských fotografů. Výstava v 1. patře městského úřadu.
• 28.10. v 18.00 hod. - Beseda nad kronikou s Karlem Krausem, KD Rokytná.
• do 29.10 - Prodejní výstava knih s 20 % slevou z nakladatelství Egmont. 
Knihy budou vystaveny ve studovně a jsou určené především dětem a mládeži
• listopad - Výstava kreseb, MÚ M.K. chodba v 1. patře, výstava je přístupná 
po dobu otevření úřadu.
• Listopad - výstava ke 100 letům Muzea v Moravském Krumlově, galerie 
Knížecí dům, nám. TGM 40.
• 5.11. - ve 14.00 hod. - Cestopisná přednáška „Jadran“, ve spolupráci 
s Tyflocentrem, přednáší ing. A. Máder, výklad doplněn ukázkou aromatických 
exponátů. Městská knihovna M. Krumlov. Vstup volný.
• 6.11. v 18.00 hod. - Fotografický kroužek, pod vedením J. Kristiána, sál 
MěKS, Břízová 254.
• Připravujeme: 26.12. zájezd - Vánoční koncert Katedrála sv. Petra a Pavla 
Brno, Vánoční oratorium - Charles Camille Saint - Saëns, začátek v 19.30 
hod., koncert pro sóla, sbor a orchestr, cena vstupenky 300/210 Kč. Závazné 
přihlášky přijímá MěKS do 10.12.2007. • 16.3. - zájezd Lord of the dance 
(Rondo Brno), cena s dopravou 1.100 Kč, závazné přihlášky přijímá MěKS do 
30.11.2007, začátek ve 20 hod.

Kulturní a informační středisko Oslavany
Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany

tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz
• 3.11. - ve 20.00 hod. - Taneční zábava se sk. Relax, v Dělnickém domě. 
Pořádá Restaurace Dělnický dům Oslavany.
• 10.11. v 17.00 hod. - Dámský klub. Přednáška p. Zaškové o výrobcích Aloe 
Vera, ochutnávka čaje, přednáška numerologie. Vstupné 30 Kč. 

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

• 1.11. v 15.30 hod. -Dýňové variace. Výroba podzimní dekorace v DDM. 
Dýni s sebou! Poplatek 10 Kč.
• 7.11. v 16.00 hod. - Keramika I.- „Blíží se vánoce“. Výroba dárků a vánoční 
dekorace v DDM. Poplatek 80 Kč (v ceně výpal, 2 kg hlíny - další kg. hlíny
á 20 Kč). Je nutné se předem přihlásit (omezený počet míst, realizace akce)

JOLLY FIT® 12. ROČNÍK
otevřená soutěž jednotlivců a týmů pro děti v Třebíči

24. listopadu 2007 od 10 hodin ve sport. areálu Spartak v Třebíči 
(Hájek, směr Velké Meziříčí). Druhým rokem jako soutěž postupová. 

Kolektivy bojují o putovní pohár. Jednotlivci od 4 - 18 let budou 
soutěžit v aerobiku podle Blanky Lorencové (Chotěboř), Petry 
Prudilové (Brno), Petra Blažka (Olomouc) a Roberta Mrkvičky 

(Havlíčkův Brod).Týmy se budou prezentovat společnými skladbami 
různých žánrů. Účast a umístění jednotlivců a týmů se boduje. Tento 

bodový vklad se přenáší do druhého kola (26.4.2008), kdy bude 
vyhlášen celkový vítěz ročníku 2007/8.Předpokládaný konec v 17 hod. 

Přihlášky a další informace na www.wellnesstrebic.cz

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 2.11.od 15.00 hod. - Diskotéka pro děti a 2.11 od 18.00 hod. - Diskotéka pro 
mládež, ve spolupráci s obcí Neslovice, tělocvična Neslovice
• 3.11 v 9.00 hod. - Turnaj regionální florbalové ligy. Přijďte se podívat 
a povzbudit hráče, Ivančice, sportovní hala na Rybářské ul.
• 10.11. ve 13.00 hod. - Turnaj Magic the gathering, SVČ Ivančice, 
Komenského nám. 7, poplatek 55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let. Ceny:
1⁄2 a 1  booster na hráče.
• 11. 11. v 10.00 hod. - Malý Hubert, SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 11.11 v 9.00 hod. - Turnaj ve florbalu, pro děti a mládež, tým tvoří 4 hráči
+ brankář. Ivančice, sportovní hala na Rybářské ul., poplatek 30 Kč/os.,
s sebou: sportovní obuv a oděv, pití. Tým nahlaste nejpozději do 8.11.2007.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 28.10. - Klub cestovatelů Prosiměřice - Cesty, dopoledne + Speculum 
Vedrovice. Zájemcům sdělí podrobnosti J. Flíček.
• 3.11.ve 14.00 hod. - vycházka do okolí Ivančic (do míst, kde jste ještě nebyli, 
nebo dlouho nebyli). Sraz zájemců u Tří kohoutů (u Wenzlových). Vhodné
pro rodiče i prarodiče s dětmi. Vede J. Flíček.
• 11.11. v 7.06 hod. - Listopadový Babí lom, (rozhledna a hřeben Babího lomu). 
Uvidíme i výcvik VHT. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.06 do Kuřimi, zpět odpoledne
z jiné stanice ČD. Kupujeme zpáteční jízdenku do Kuřimi. Vede J. Flíček.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 31.10. - Den seniorů. V kulturním domě v Miroslavi.
• 17.11. - Svatomartinské svěcení vína IV. ročník, kulturní dům Miroslav. 
Podávání husí pečínky a ochutnávka vín v ceně vstupného. Vstupenky je nutno 
zakoupit v předprodeji! Pořádá Hasičský klub Miroslav.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 9.11. od 15.00 hod. - Smalty. Zveme všechny malé i velké, kteří by měli zájem 
vyzkoušet si smaltované drobnosti. Potřebný materiál a pomůcky jsou v ceně 
poplatku. Účastníci si přinesou pouze pracovní oděv a hadřík na utírání rukou. 
Počet účastníků je omezený, proto je nutné se co nejdříve přihlásit osobně na 
DDM nebo na tel. 515 322 770. Cena 80 Kč smaltování hrníčku, 50 Kč smaltování 
20 cm měděné pásky na šperky a 35 Kč smaltování na el. plotýnce.
• 23.11. od 15.00 hod. - Malování na hedvábí. Zveme všechny, kteří by měli 
zájem svým nejbližším namalovat kravatu, kapesníček, polštářek jako vánoční 
dárek. V ceně jsou kontury a barvy. Hedvábný materiál k malování lze u nás 
na DDM přikoupit. Počet účastníků je omezený, proto je nutné se co nejdříve 
přihlásit na DDM. Cena 200 Kč za šátek, 100 Kč za polštářek nebo kravatu 
nebo obrázek, 50 Kč za kapesníček.
• Volná místa v kroužcích: Florbal, Receptík, Keramika, Volejbal, Barvínek, 
Šperkařská dílna, Junior aerobic, Angličtina pro děti, Orientální tance, Mage 
Knight, Airsoft, Košíková, Žonglování a Rybáři. DDM dále nabízí zcela nový 
kroužek nejen pro chlapce - judo. Judo bude vždy ve čtvrtek od 15 - 16 hod.
Do kroužků je třeba nahlásit se co nejdříve!

Suchohrdelské ženy ve spolupráci s Českým svazem chovatelů 
pořádají dne 27.října 2007 od 15.hodin v sokolovně 

II. ROČNÍK ŠTRŮDLIÁDY
Program pro děti i dospělé,občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

Dne 30. října se pro děti z mateřské a základní školy v Rybníkách 
uskuteční divadelní představení s loutkami

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 

Hlavní sponzor: Pneuservis Bašta, Dobelice 83
Dále podpořili: OÚ Rybníky a OÚ Dobelice.

MěKS pořádá 9. prosince 2007 zájezd 

TŘI MUŠKETÝŘI JDOU ANEB 
PŘICHÁZEJÍ BÁJEČNÍ PÁNI

Studio Ypsilon Praha v 19.30 hodin
Hrají: M. Dejdar, P. Nový, M. Vladyka, P. Vacek, J. Schneiderová, 
L. Termerová, J. Jiráň a další. Cena s dopravou 670 Kč. Závazné 

přihlášky přijímá MěKS do 31. října 2007.

Stáj Rokytná pořádá v sobotu 27. října 2007

„HUBERTOVU ZÁBAVU“
V kulturním domě Rokytná od 20.00 hodin.

 Hraje skupina Fantazie.
Srdečně zveme.

DÁMSKÝ KLUB NA TÉMA
„ ZDRAVÝ ORGANISMUS“

V sobotu 10.listopadu 2007 v 17.00 hod. ve velkém sále Děl. domu
Program: Přednáška Jany Vaškové - základy kosmetiky výrobků 

Aloe Vera a jejich důležitosti pro náš organismus, základy pozitivního 
myšlení - jak být sama sebou, vztahy mezi ženami a muži. 

Prodej šperků a kosmetiky z Aloe Vera.
Vstupné 30 Kč.

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.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov připravuje zájezd na

 VÁNOČNÍ KONCERT
KATEDRÁLA

SV. PETRA A PAVLA BRNO
 Vánoční oratorium - Charles Camille Saint - Saëns

Koncert pro sóla, sbor a orchestr
26. prosince 2007 - začátek v 19.30 hodin

Cena vstupenky 300 a 210 Kč. 
Závazné přihlášky přijímá MěKS do 10.12.2007.
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expedice speculum
P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

Dnešní expedici tentokrát
z pera doc. Martina Olivy přijměte 
jako pozvání na nedělní exkurzi.
Pozvánku nejdete na této straně.

I když kraj okolo Moravského
Krumlova byl archeology vyhle-
dáván již hluboko v 19. století 
(vzpomeňme hradisko na Leskou-
ně a sídliště s pohřebištěm nej-
starších zemědělců ve Vedrovi-
cích), samotné zalesněné výšiny 
Krumlovského lesa své tajemství 
dlouho skrývaly.

Vydatná ložiska rohovce, který 
(podobně jako pazourek) sloužil 
k výrobě štípaných nástrojů, byla 
sice známa ještě dříve než pravě-
ká naleziště, ale archeologové si 
jich příliš nevšímali. Rozsáhlých 
ploch pokrytých výrobním od-
padem, tj. jádry a úštěpy, jsem si 
povšimnul až roku 1972.

Od roku 1994 tam provádíme 
archeologické výzkumy, které 
ukázaly, že těžební revíry na vý-
chodních svazích Krumlovského 
lesa patří mezi největší v Evropě. 

Rohovce se vytvořily z živočiš-
ných zbytků v jurském moři, tj.
v době dinosaurů. Poté byly z roz-
rušených vápenců vyplaveny a 
mnohem později znovu uloženy 
v píscích třetihorního moře.

 Zdroje suroviny přitahovaly již 
lovce starší doby kamenné. Sídlili 

zde nepochybně už neandertálci
a dokonce i jejich předchůdci, 
kteří v okolí Dolních Kounic za-
nechali své typické nástroje - va-
lounové sekáče a ojedinělé pěstní 
klíny. Těžiště osídlení spadá do 
počátku mladšího paleolitu, kdy se
vedle přežívajících neandertálců 
již objevují lidé dnešního typu. 

Také prvním zemědělcům s tzv.
lineární keramikou a poté lidu s ma-
lovaným nádobím sloužil zdejší 
rohovec jako základní surovina 
pro výrobu štípaných nástrojů
na celé jižní Moravě. Na sídlištích
a pohřebištích starší doby bronzové
(od začátku 2. tisíciletí př.n.l.) se
štípaná industrie vyskytuje ob-
vykle již jen sporadicky.

Již samotný počátek našeho 
průzkumu ukázal, že největší na-
hromaděniny výrobního odpadu 
jsou provázeny nápadně zvlně-
ným terénem, který bezpochyby 
představuje dochované pozůstat-
ky pradávné těžby. Navíc se tu 
vyskytují nehnutelné kamenné 
bloky, jež pravěkým štípačům 
sloužily jako sedátka při práci. 
Taková situace nemá nikde jinde 
ve světě obdoby a jistě si zaslouží 
nejen archeologický výzkum, ale 
i patřičnou ochranu a turistické 
využití. Zjištěná těžní pole se sou-
střeďují do dvou skupin (severní
a jižní) a nyní je odděluje silnice 
z Moravského Krumlova do Jeze-
řan-Maršovic. Spolu s přilehlými 

sídlišti a dílnami zaujímají plochu 
přes 50 hektarů. 

Mohli bychom předpokládat, 
že intenzita těžby bude vzrůstat 
v obdobích největšího využívání 
a šíření rohovců. Skutečnost je 
však zcela jiná.

Náš letošní objev dokladů 
hloubkové těžby z´počátku střed-
ní doby kamenné (mezolitu) je
zcela převratný, protože v této 
době jde o jediné stopy dolování 
na celém světě.

Těžní pole o rozloze snad po-
loviny hektaru leží východně od 
skalky zvané U kroužku v nej-
jižnějším revíru č. 1. Těženou 
sloj představuje velmi tvrdá drť 
z místních hornin (granodioritů),
obsahující četné rohovcové va-
louny, usazená v miocénním 
moři. Do tohoto sedimentu pra-
věcí horníci razili svislé šachty, 
z nichž se v hloubce 2 - 4 m roz-
šiřovaly vodorovné podkopávky 
a patrně i chodbičky.

Před 9 a půl tisíci lety, kdy 
ještě neexistovalo zemědělství, 
lidé vedli roztoulaný život lovců
a sběraček a dle dosavadních 
představ se ještě neusazovali 
po delší dobu na jednom místě. 
Hloubení šachet ve velmi tvrdém 
sedimentu na značné ploše však 
vyžaduje tisíce pracovních ho-
din, takže naše názory o způsobu 

života a o prioritách lidí z konce 
paleolitu a z mezolitu budeme 
nuceni vážně poopravit.

Vzdor předpokladům jsme do-
sud neobjevili žádné doklady těž-
by z mladší doby kamenné, kdy 
byl místní rohovec nejvíce vyu-
žíván a šířen. Kvalitní čepelová 
technika na sídlišti v Končinách 
u Nových Bránic však napovídá, 
že alespoň část surovin pochází 
z dosud nezjištěných šachet. 

Jednoznačné důkazy těžby 
potom pocházejí až z mladšího 
stupně kultury s malovanou ke-
ramikou. V průkopech pod horní 
hranou jednoho údolí v severní 
skupině se vyrýsovalo 18 těžních 
šachet, z nichž však pouze tři 

spadají do zmíněného období. 
V šachtě č. 4 jsme narazili na mis-
ku na nožce, obklopenou uhlíky 
starými 5 a půl tisíce let. V hloub-
ce 6 metrů ležela v postranním 
rozšíření silně skrčená kostra že-
ny, a o metr hlouběji další ženská 
kostra v natažené poloze s rukama
sepnutýma za hlavou. Na trupu 
měla kostru novorozence, patrně 
rozděleného ve dví. Asi jde o 
rituální oběti, i když stopy násilí 
na kostech chybí. Nad hlavou 
dolní kostry se objevil shluk kostí 
menšího psa. Nad šachtami leží 
na prokopaném podloží metrový 
balvan - megalit, nepochybně 
přivlečený z asi půlkilometrové 
vzdálenosti.

Další rozvoj těžby spadá na 
samotný konec doby kamenné 
v době před asi 4,5 tis. lety. Je 
zajímavé, že v oné době se s vý-
jimkou hrobů neprováděly takřka 
žádné zásahy do země. Zatímco 
zde se otevíraly až 8 m hluboké 
úzké šachty a odkopávaly až 4 
m vysoké těžní terasy ve svahu. 
Výtěžek rozsáhlých zemních 
prací v této části svahu byl přitom 
zpracován a ponechán na místě. 
V Krumlovském lese jsme tedy 
nyní poprvé svědky davových 
pracovních akcí, postrádajících 
praktický smysl, ovšem přispíva-
jících ke stmelovaní obyvatelstva 
ve společensky i kulturně složité 
době (připomeňme, že právě lid
se zvoncovitými poháry se v již-
ní Anglii podílel na budování 
megalitických konstrukcí, např. 
Stonehenge). 

Největší rozmach těžby nastal 
v únětické kultuře starší doby 
bronzové, tedy asi před čtyřmi 
tisíci lety. Svislé studňovité jámy 
s nálevkovitě rozšířeným ústím
a podkopávkou u dna nyní dosa-
hují průměru až 5 metrů a jejich 
hloubka může překročit 7 metrů. 
Vždy je doprovází obrovské množ-
ství úštěpů a jader. Z jediného 
půlkubíku zeminy v Krumlov-
ském lese pochází víc kamenných 
výrobků než z celého středního 

Podunají!
Část produkce se odnášela na 

rozsáhlé sídliště únětické kultury 
u Kubšic, kde se jí dostávalo dal-
šího zpracování. V pozdější době 
popelnicových polí se do starší 
polozasypané šachty v jižní sku-
pině přenášely žárové hroby. 

Naposled se v Krumlovském 
lese těžilo ve starší době železné, 
asi 600-450 let před Kristem. Ze-
jména svah pod zmíněným me-
galitem byl v této době protkán 
svislými děrami jako ementál. 
Nejhlubší z nich jdou až na skalní 
podloží v hloubce 8 metrů.

Nad svahem se rozkládalo síd-
liště horákovské kultury, v jehož 
chýších („zemnicích“) se z ovčí 
vlny předly nitě a tkaly látky. Polo-
zasypané šachty a skupiny balva-
nů ještě pak navštěvovali Keltové 
a Germáni, jak dokazují zlomky 
jejich nádob. Jeden z těchto bal-
vanů je lidskou rukou upraven
do tvaru jakési dvojhlavé stély, 
jiný do podoby hlavy nebo falu.

Koncem 19. století byla v kraji 
zaznamenána pověst o čertovi, 
který snídal na skále zvané Čerto-
va díra nad Vedrovicemi (na již-
ním okraji těžních areálů) a mizel 
v děrách, dokud si mlynářský 
tovaryš neudělal z jeho kamenné-
ho talíře žernov. Protože ve skále 
žádná dominantní díra není (v ne-
krasové vyvřelé hornině se žádné 
jeskyňky ani nemohou vytvořit), 
jde patrně o přenos lidového ná-
zvu stále viditelných těžebních 
jam na nejbližší markantní pří-
rodní útvar na okraji vesnice. 

V Krumlovském lese se nepo-
chybně nachází největší těžební, 
výrobní a současně i ceremo-
niální areál našeho pravěku. Ob-
jem vykonaných prací naznačuje, 
že do prostoru těžních polí se po 
dobu nejméně 3500 let (od počát-
ku eneolitu do konce starší doby 
železné) soustřeďovalo obyva-
telstvo ze značné části Moravy
a Dolního Rakouska. S tak dlou-
hou lokální tradicí se jinde v ev-
ropské prehistorii sotva setkáme. 

Spolu s přilehlými pravěkými 
sídlišti dnes Krumlovský les tvoří 
unikátní a donedávna zcela netu-
šený pozůstatek pravěké sídelní 
struktury se zvláštní, časově pro-
měnlivou funkcí. Těžební areály 
s delší historií výzkumu, ale bez 
viditelných reliktů pravěké kraji-
ny a s mnohem kratší pravěkou 
tradicí jsou dnes vyhlašovány 
za památky UNESCO (například 
Krzemionki v Polsku a Spiennes 
v Belgii). V tom má Krumlovský 
les obrovský dluh, jehož splácení 
by mohlo zahájit např. vybudová-
ní naučné stezky. 

doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. 
Moravské zemské muzeum - Anthropos 

(moliva@mzm.cz)

O posvátné pravěké krajině Krumlovského lesa 

♣ 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.

Podzimní vepřové hody
Mnozí z nás při letmé kontrole masa uskladněného v mrazáku a při 

pohledu na vypaseného pašíka v chlívku zjistí, že je nejvyšší čas začít li-
kvidovat předchozí zásoby vepřového masa před nadcházejícím obdobím 
domácích zabíjaček. Proto si vystrojme vepřové hody! Ale než se pustíme 
do vaření řekněme si něco o vepřovém mase. 

Vepřové maso je u nás ze všech druhů masa nejoblíbenější a přichází 
nejčastěji na náš stůl. Připadá na ně plných 50% veškeré spotřeby masa. 
Oblíbené je nejen pro svou chutnost a vydatnost, ale také proto, že se 
většinou samo omastí. Je-li tučnější, omastí i příkrm. Od ostatních druhů 
masa se liší tučností, tuhostí, barvou í vůní. Vepřové maso má bledě rů-
žovou až tmavě červenou barvu. Nejlepší maso pochází z jednoročních 
vepříků, kteří mají jemnou kůži, a tuhou, bílou slaninu. Za nejlepší část 
vepřového u nás považujeme maso z kýty, používané na oblíbené smaže-
né řízky v trojobalu.  Z lehkých výsekových kusů do váhy 85 kg získává-
me ještě velmi chutné, mírně prorostlé maso. Maso těžkých výsekových 
prasat do váhy 125 kg je již poměrně dosti tučné. Jakmile má prase kolem 
150-170 kg, nazýváme je sádelnaté, z něho získáváme především sádlo
a těžší tučné maso. Méně tučné a libové vepřové je často snáze stravi-
telné, například šunka se doporučuje i při dietách.  Z těžších kusů pou-
žíváme maso na guláše, nebo je meleme do sekané a karbanátků. U nás 
na venkově se nejvíce používá vepřového masa z domácích zabijaček, a 
to v zimních měsících. Je to doba velmi vhodná, protože v zimě se maso 
nezapaří a neotravuje hmyz. Je nutno dbát na to, aby po domácí zabijačce 
bylo maso dobře opracováno, zbaveno zbytků vnitřností a krevních sraže-
nin a aby bylo dobře vychlazeno. Na správném pracovním postupu velmi 
záleží, proto si o něm řekneme příště. 

Ovarová hlava, kdo by ji neznal. Ale víte, jak se připravovala v roce 
1645? Že ne, tak zde máte dobový recept z toho roku, i když mnozí by 
řekli, že z dnešního pohledu jde spíše o roládu. 

Jak se vepřová hlava strojiti má 
Má se vzíti hlava vepřová a tři nebo štyry z ročních vepříkův a je spolu 

dobře nechati vříti, potom s tej polívky vyjmúti a drobno skrájeti, uši 
podlúhovati, jako zelí krájeti, potom tu polívku zase na ně vlíti a všechno 
dáti vevříti, potom mezi to vmíšeti pepřu a soli, tak aby ta sůl dobře to 
maso přejmulo, trochu octa k tomu vlíti a právě dobře uvařené slaniny 
rozkrájené mezi to vkrájeti, na šatu to všechno vsypati, chvílu tak nechati 
státi a mezi dvěma deskami a na verch dobrú tíhotu vložiti, tak aby se 
dobře spolu spresovati mohlo, potomě mají se s toho topenky skrájeti
a octem políti, mají se také k tomu vonné zelinky vzíti.             L.P. 1645 

Vepřoví vrabci nejen při zabíjačce 
Postup: Vepřové maso při zabíjačce prorostlé nakrájíme jako chléb 

na lístky. Do kastrolku dáme vrstvu sekané oloupané cibule. Teď zase se 
dá vrstva toho masa nakrájeného. Posolíme, opepříme, opět cibuli, zase 
maso. Takto vrstvu klaď jednu za druhou, až je vše spotřebeno. Navrch 
opět maso, posol, opepři, posyp kmínem a přidej lžíci sladké růžové pa-
priky. Zvolna polévkou anebo vodou zalej. Přiklop puklicí a v troubě do 
měkka peč, anebo na plotně dus. Horké s chlebem a silnou černou kávou 
s rumem anebo slivovicí, pivem anebo vínem předkládej.

Zaslala Dagmar Dřevojanová, která uvádí, že jde o zajímavý pradávný 
recept po hospodském z Ratišovic. 

Mleté maso s paprikami a rajčaty 
Co budeme potřebovat: 500 g mletého vepřového masa, 2 zelené 

papriky (nebo 1,5 lžičky sladké se špetičkou pálivé), 5-6 rajčat (případně 
3 lžíce rajčatového protlaku), 1 cibuli, 2 lžíce oleje, 2 stroužky česneku, 
špetku glutasolu, 1 lžičku zázvoru, 1 lžičku sójové omáčky, sůl.

Postup: Na oleji osmahneme pokrájenou cibuli a papri ky. Přidáme 
mleté maso, drcený česnek, glutasol, koření, sójovou omáčku a za stálého 
míchaní dusíme. Podle potřeby podléváme. Nakonec přidáme drobně na-
krájená rajčata (protlak). Opatrně dosolíme a vydusíme na menší množ-
ství šťávy. Na talíři můžeme také posypat nadrobno pokrájenou cibulí. 
Jako přílohu podáváme rýži nebo zeleninový salát.                        /mask/

Ženská kostra v šachtě, stáří 6 tisíc let.

Karel Figer, Jiří Široký
Židovský hřbitov v Ivančicích

   V září vydalo Kulturní a informační centrum Ivančice
brožuru „Židovský hřbitov v Ivančicích“ od autorů Karla
Figera a Jiřího Širokého. V brožuře jsou informace o historii 
židovské obce v Ivančicích, o historii židovského hřbitova
a popis židovského hřbitova podle rozdělení do devíti sekcí. 
Velice zajímavá je část vysvětlující symboly vytesané do hor-
ních částí náhrobků i několik překladů hebrejských nápisů. 
V druhé části jsou uvedeny fotografie náhrobků význačných 
osobností ivančické židovské obce s krátkým vysvětlením. 
Důležitý je jmenný seznam pohřbených v nové části hřbitova 
s uvedením základních údajů o každém pohřbeném. 

Publikace doplňuje zatím málo známou část historie
Ivančic. Zájemci si brožuru mohou koupit v Památníku

Alfonse Muchy v Ivančicích, nebo u pí Dvořáčkové,
Mřenková ulice č. 24 za 30 Kč.

Vážení přátelé Expedice Speculum
zveme vás na veřejnou exkurzi do Krumlovského lesa

ZA PRAVĚKOU TĚŽBOU ROHOVCŮ
v neděli 28. října, sraz ve 13 hodin

ve Vedrovicích u obecního úřadu (na návsi)

Krumlovský les přitahuje v posledních týdnech pozornost 
celostátních médií díky objevu nejstarších dolů v Evropě. 
Rohovec na výrobu kamenných nástrojů se zde těžil již před
nejméně 9000 lety. Poslední říjnovou neděli máte možnost 
být u toho spolu s vedoucím výzkumu doc. Martinem 
Olivou, ředitelem brněnského ústavu Anthropos.

Zvou Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice.

Mohutná těžní šachta kultury únětické v revíru č. 2, stáří 4 tisíce let.

Šipka ukazuje na kroužek vyrytý na balvanu, který sloužil jako sedátko
pro pravěké řemeslníky.
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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
koupím
•• hero gizmo nebo moped corado 
v dobrém stavu. Tel.: 723 224 165.
•• staré autobaterie, za malou 10 Kč/ks, 
za velkou 20 - 30 Kč/ks. Přijedu a odve-
zu, i staré železo. Tel.: 737 800 602.
prodám
•• invalidní motorovou tříkolku 
s motorem Babeta, typ BVH 1, cena 
3.000 Kč. Tel.: 604 384 293.
•• Dacia Solenza 1,4, r.v. 04, najeto 42 
tkm, stříbrná metal., rádio, el. zamy-
kání, velmi dobrý stav, cena dohodou. 
Tel.: 515 322 279 po 18 hod.
•• Š 105 v provozu, TK 11/07, nové 
pláště, za 4.000 Kč. Tel.: 728 778 248.
•• VW Caddy pick-up, 1,8 benzin, 
r.v. 85, servo, dobrý stav, pěkná alu 
kola 15, sport. úprava, barva fialová 
pastel, STK 09, pevná cena 40.000 
Kč. Tel.: 737 800 602.
•• Fiat Regata 100S, po STK, 100 PS, 
5 rychlostí, v elektrice, dohoda. Tel.: 
515 333 339, 776 626 586.
•• skútr moped Shineray XY50QT 3 
s obsahem 49,5 ml., žlutostříbrný, 
nový z dovozu, v původním obalu, 
neotevřený, nepřihlášený. Nevh. dar. 
Bližší info na tel.: 737 125 813.
•• přívěsný vozík, dřevěný, malá 
kola, cena 8.000 Kč. Tel.: 516 475 
466 po - pá 8 - 15 hod, 732 453 109.
•• malotraktor dom. výroby s dvou-
kolovým vlekem, motor octavia, 
šípovitá kola, málo využívaný. Tel.: 
723 266 393.
•• ND na Zetor 25, koňský pluh 
s kolečky. Tel.: 515 334 039.
•• ND Š Forman: motor 2.00 Kč, 
převodovka 1.800 Kč, startér 500 
Kč, nové př. tlumiče 400 Kč/ks, dve-
ře 300 - 500 Kč, čelní sklo 400 Kč, 
zad. + př. nárazník plast 600 Kč/ks. 
Tel.: 728 179 905.
•• secí mašinu vh. za traktor 3011 ve 
výb. stavu, dohoda. Tel.: 723 945 153.
•• na Zetor 3011 vtř. čerpadlo, star-
tér, diferenciál. Tel.: 736 152 596.
•• jednoosý přívěs za traktor, cena 
dohodou. Tel.: 604 897 513.
•• na BMW 4 ks zimní pneu 15“ na 
plech. discích, cena 2.000 Kč. Tel.: 
737 800 602.
•• 4 disky na Š Felicia, r.v. 96, jeté 2 
zimy, nepoškozené. Tel.: 606 764 310.
•• Al Fabie 185/60/15 letní Bravuris. 
Tel.: 777 658 573.
•• zimní pneu 13/165/80 z Š, 90% vzor-
ku, cena 1.500 Kč. Tel.: 721 021 889.
•• zimní pneu Barum s ráfky 155/70 
R 13 na Fiat Punto za 2.500 Kč, doho-
da. Tel.: 603 243 497.
•• zimní pneu Michelin R 14, 100% 
stav, nejeté. Cena dohodou. Tel.: 
733 159 817.
•• nové topení na Š 120, ventilátor to-
pení na Avii, brzdové pakny na žiguli. 
Tel.: 720 444 245.

•• Avia 30: vtřikov. čerpadlo 1.500 Kč, 
stratér 1.200 Kč, nový chladič 1.200 Kč, 
alternátor 500 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• veškeré díly z bouraného Citroenu 
Saxo 1,5 D, r.v. 00, najeto 155 tkm, 5 
dveří, modrá metal, doplňky, vnitřek 
jako nový, zimní sada Fulda 7 mm. 
Tel.: 606 268 287.
•• nové př. blatníky na Š Favorit za 
800 Kč. Tel.: 736 289 282.

Byty - nemovitosti
••  RK BASTA nabízí: RD - Ryb-
níky zrekonstr. za 1,45 mil. Kč, 
Jamolice obyvatelný za 685 tis. Kč, 
Jezeřany - Maršovice zrekonstr. 
za  875 tis. Kč, Neslovice velký 
za 3 mil. Kč, Hrotovice (ZU) za 935 
tis. Kč, byt Medlov + 2 garáže + posi-
lovna + chata se zahr. a bazén za 1,8 
mil. Kč, M. Krumlov chatka se zahr. 
za 150 tis Kč. Tel.:  777 200 557.
koupím
•• v lokalitě Oslavany, MK, Ivančice
byt nebo RD. Tel.: 774 760 763.
•• RD 3+1 v MK a okolí, Ivančicích, 
ihned k nastěhování. Tel.: 737 010 367.
•• garsonku. Tel.: 774 175 270.
•• garsonku nebo 1+1. Tel.: 776 202 051, 
606 538 559.
•• byt 2+1 v OV v M. Krumlově, nej-
lépe cihla. Tel.: 721 761 942.
•• byt 2+1 nebo 1+1 v M. Krumlově. 
Tel.: 777 582 899.
•• v Šemíkovicích, popř. v Roucho-
vanech domek nebo zahradu či chatu. 
Tel.: 723 266 393.
•• ornou půdu v okolí M. Krumlova. 
Tel.: 723 945 153.
•• zahradu, chatu v M. Krumlově. 
Tel.: 777 582 899.
•• garáž na starém nebo novém Síd-
lišti v Ivančicích, příp. i k pronájmu. 
Tel.: 777 045 367. 
prodám
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost pěstovat koně, ihned 
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• dům 3 + 1 v Olbramovicích, 
ÚT plyn, koupelna s WC, ihned k 
nastěhování, dvůr a zahrada u domu. 
Tel.: 774 412 675.
•• RD 4 + 1 v Olbramovicích, WC, 
koup., ÚT plyn, el., voda, dvůr, zahrada, 
ihned k bydlení. Tel.: 604 795 874.
•• novostavbu garáže v Miroslavi
na ul. Příční. Tel.: 602 341 250.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
hledám pronájem
•• hledám byt 2+1 v Ivančicích
i nezařízený za rozumnou cenu. Tel.: 
737 016 643.
•• mladý pár hledá pronájem gar-
sonky, 1+1, 2+1 v Ivančicích. Prosím 
nabídněte spěchá. Tel.: 724 824 598, 
732 258 136.
•• kdo pronajme chatu pro 12 lidí na 
Silvestra? Tel.: 777 948 279.
•• bytu 2+1 v MK. Tel.: 731 574 508.

Stavba - zahrada
koupím
•• vyschlé palivové dřevo vhodné
do krbové vložky. Tel.: 602 782 272
•• krmnou řepu a seno, nejlépe balí-
kované. Tel.: 728 179 905.
prodám
•• nepoužité děrované cihly 24 x 
36 x 14, cca 250 ks, 38 Kč/ks. Tel.:
607 859 409.
•• elektrody E - B 242, prům. 3,15, vak. 
balené, levně. Tel.: 739 290 712.
•• rouru ke kouřovodu z černého 
plechu 2 mm, délka 1 metr, průměr 
20 cm, nová, nevybalená, PC 700 Kč, 
nyní 500 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• krakorcovou desku pro komínový 
systém Schiedel. Průměr kouřovodu 
20 cm, nová, nepoškozená. PC 1.200 
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• okno zdvojené, dvoukřídlé, v: 154 
cm, celk. šířka rámu 220 cm, šířka 
1.křídla 62 cm, šířka 2.části 144 cm. 
S hliníkovými žaluziemi, cena 1.500 
Kč. Tel.: 516 475 466 po - pá 8 - 15 
hod., 732 453 109.
•• truhlářské fošny, tl.: 5 cm, d.: 4 m. 
Tel.: 607 753 444.
•• zámkovou dlažbu tl.: 6 cm, 250 ks, 
5 Kč/ks a bílé cihly 200 ks, 5 Kč/ks, 
novou bílou koupelnovou vanu za 900 
Kč. Tel.: 605 449 318.
•• cihly supertherm 24 P+D pro nosné 
zdivo, 48 Kč/ks. Tel.: 736 289 282.
•• plynový teplovod. kotel Gasex 24 
kW, garážová vrata s rámem 2,4 x 
2 m., glazované kameninové roury 
150 na odpad nebo místo komínovek, 
akryl. rohovou vaničku ke sprch. 
koutu mělkou i hlubokou za 500 Kč. 
Tel.: 720 444 245.
•• 15 m2 izolační vaty Nobasil FKD 
- fasádní 100 mm, cena za m2 333 Kč. 
Ivančice, tel.:  604 785 344 celý den.
•• stropní vložky Miako Heluz 19/50 
52 ks a 8/50 19 ks. Nové, zbytek ze 
stavby. Cena 40 a 30 Kč/ks. Oslavany. 
Tel.: 724 912 299.
•• traverzy, pr. 14 cm , 3 ks po 4 metrech, 
á 370 Kč/m. Tel.: 602 540 206.
•• křídla z dřevěných euro oken, vh. pro 
stavbu skleníku atd. Tel.: 604 303 267.
•• balíky pšeničné slámy, seno, vše 
za odvoz. Tel.: 604 303 267.
•• brambory na uskladnění, dohoda. 
Tel.: 607 134 936.
•• řepu. Ivančice. Tel.: 721 008 744.

Vybavení domácnosti
prodám
•• ratanovou lavičku s malým 
stolečkem hnědé barvy za 450 Kč. 
Tel.: 737 800 602.
•• chodbovou skladnou skříň 
s nástavcem, poloh. válendu a ÚP, 
levně. Tel.: 605 776 380.
•• šatní předsíň. stěnu se zrcadly 
za 2.000 Kč, ob. stěnu s možností 
velkého ÚP, cena 2.500 Kč, 2 
pohodlná křesla 500 Kč/ks, mikro. 
troubu 300 Kč. Tel.: 777 808 869.
•• patrovou děts. dvojpostel, masiv 
borovice mořená na olši, 85 x 160 cm, 
s rošty i s matracemi, ve velmi dobrém 
stavu. Použ. cca 1 rok. Možno k vidění 
v prodejně Nábytku U Tří kohoutů, 
Oslavanská 4, Ivančice. Cena 6. 700 
Kč, p .Sladká, tel.: 721 577 153.
•• rohová 4 patr. skříň kov + sklo + 
zrcadlo, vh. do salonu, PC 8.000 Kč, 
nyní 2.000 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• TV stolek, lamino, stříbrné kombin. 
sklo. velmi dobrý stav. Použ. 1 rok, 

cena 2.500 Kč, PC 4.500, p. Sladká, 
Tel.: 721 577 153.
•• nový psací stůl světlé barvy v: 74 
cm, š: 50 cm, d: 100 cm za 800 Kč, 
konferenční stolek tmavý v: 52,5 
cm, š: 60,5 cm, d: 110,5 za 500 Kč. 
Tel.: 608 114 611.
•• levně přenechám rozkl. sedačku 
a křeslo s ÚP, světlý potah. Tel.: 
515 333 339, 776 626 586.
•• TV stolek, barva buk, rok a půl 
starý, PC 1.700 Kč, nyní 700 Kč. 
Tel.: 776 646 907.
•• postele nad sebou za 2.000 Kč, 
konferenční stolek dřevěný za 300 
Kč. Tel.: 603 243 497.
•• brutar a velké hrnce na zabijačku, 
zachovalé. Tel.: 720 587 416.
daruji
•• za odvoz přenechám nábytek: ložni-
ce r. 35, ob. nábytek r. 50, děts. pokoj 
r. 60. Vše zachovalé, přidám nádherný 
lustr. Tel.: 515 322 061 po 17 hod.

Elektro a elektronika
koupím
•• kdo daruje nebo za odvoz přenechá 
funkční mini pračku se ždímačkou? 
Tel.: 603 900 890.
prodám
•• lednička Calex 100, nové těsnění. 
Tel.: 546 423 061 večer.
•• kombin. lednici Whirpool v provo-
zu, dohoda. Tel.: 737 500 478.
•• multifunkční tiskárnu Epson Sty-
lus CX 3650, plně funkční za 800 Kč. 
Tel.: 606 893 588.
•• voj.  elektrocentr. ZBA 1,5 z r. 1960, 
menší oprava nutná, jinak plně funkč-
ní, cena 500 Kč. Tel.: 603 914 392.
•• klávesy Yamaha PSR 400, PC 24 
tis., nyní 6.850 Kč. Klávesy jsou 
téměř nepoužívané, jako nové, zaba-
lené se vším v orig. krabici. Vh. pro 
začátečníky začínající v kapele. Vše 
vysvětlím a ukážu. Tel.: 737 423 202.
•• elektr. mixér Moulinex za 1.000 
Kč, horkovzduš. trouba Clatronic za 
1.000 Kč. Tel.: 603 243 497.
•• kompletní PC Pentium 3 vč. moni-
toru, příslušenství, tiskárny a vypalo-
vačky DVD/CD. Cena dohodou. Tel.: 
733 159 817.

 Vše pro děti
prodám
•• autosedačku vajíčko 0 - 18 
kg, tmavě modrošedá za 600 Kč, 
rychlozavinovačku s medvídky za 
100 Kč. Tel.: 605 108 554.
•• dětské dupačky za 20 - 30 Kč/ks, 
růžovou kombinézu na holčičku 1 rok 
za 120 Kč. Tel.: 737 800 602.
•• botičky vel.: 23 - 26 botasky, 
polobotky, kozačky pro chlapce za 30 
Kč a 50 Kč zn. Nike. Tel.: 737 800 602.
•• autosedačku 0 - 13 kg, tm. modrá, 
pěkná, rok po záruce za 500 Kč. Tel.: 
737 951 152.
•• povlečení 90x120 za 100 Kč,
oblečení na mimi cca od 3 měsíců
za 25 Kč/ks, kočárek na zahradu hně-
dý za 200 Kč. Tel.: 604 382 102.
•• oblečení na dvojčata, trička, svetry, 
body od vel.: 92, od 25 Kč/ks i samo-
statně, golfový kočár na dvojčata za 
300 Kč, možný os. výběr, kdykoliv. 
Tel.: 604 382 102.
•• levně mix oblečení na holčičku 
0 - 4 roky. SMS na tel.: 774 547 268.
•• sáňky a růžové plast. lyže, kolo-
běžku na bantanových kolech cca od 
5 let. Tel.: 605 776 380.
•• atypická trojkolka, vpředu velké 
kolo se šlapadly, chrom, 1.000 Kč. 
Tel.: 728 179 905.
•• kopačky Puma, vel: 30-31, málo 
použ. za 200 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• plastovou vaničku po 1 dítěti, 
levně. Dětské oblečení: zimní bundy, 
otepl. kalhoty,mikiny, svetry, trička, 
čepice aj. od vel. 122. Velmi levně. 
Tel.: 728 801 709.
•• kolo na 5 - 6 let, přilba na kolo vel. 
XS/S, zimní boty vel. 29, na suchý zip 
vel.30, kožené šněr., tenisky do haly 
vel. 30, chlapec. brusle vel. 40, ve vel-
mi dobrém stavu. Tel.: 724 687 971.
•• autosedačku po 1. dítěti 0 - 18 kg, 
5ti bodové pásy, cena 800 Kč, Ivanči-
ce. Tel.: 605 920 191.
•• sportovní kočár, modrooranžový, 

PC 6.900 Kč, nyní 1.800 Kč, dobrý 
stav. Tel.: 777 187 214.
•• koloběžka zn. Kettler, vzadu dvoj-
kolečka, na 4 - 5 let za 800 Kč. Tel.: 
728 179 905.

 Zvířata
koupím
•• agapury škraboškové, samečky. 
Tel.: 720 495 722.
prodám
•• peking. kačeny stáří asi 8 týdnů. 
Tel.: 724 957 358 po 19 hod.
•• králíky chovné i jateční. Tel.: 724 
957 358 po 19 hod.
•• štěňata franc. buldočka, dohoda. 
Tel.: 728 921 466
•• králíky Český albín + Haveny, 
letošní tetované, očkované, oceněné. 
Tel.: 546 423 061 večer.
•• korely a horské papoušky. Tel.: 
720 495 722.
•• alexander čínský, chovná pára 1,1, 
r. 03, cites papíry, odchované 1 mládě, 
cena 14.000 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• letošní krůty bronzové. Ivančice. 
Tel.: 603 903 348.
•• jorkšírského teriéra, čistokrevný 
bez PP, 5 měsíců, do dobrých rukou. 
Cena 4.000 Kč. Tel.: 731 466 796.
•• NO bez PP se znaky (typ Rex), 
rodiče mohutní, otec zk. ZZO, ZOP, 
ZM, ZVV1. Volný pejsek a fenka, ro-
diče k vidění. Tel.: 606 277 195.
•• foxteriér hladkosrstý, štěňata s PP 
po exter. i lovecky vedených rodičích. 
Tel: 515 333 925, 739 751 225 večer.
•• prase k dokrmení 70 kg, cena 35 
Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• štěňata bíglů bez PP, rodiče s PP, 
trikolor, stáří 3,5 měs., 4x odčerv., 
3x očkov. Tel.: 724 033 609.
daruji
•• za menší odměnu pejska mopsík 
- buldoček. Tel.: 736 447 123.
•• koťata. Tel.: 723 464 040.
•• do dobrých rukou koťátka černé a 3 
mourovatá, ihned. Tel.: 728 104 779.
•• 2 koťata, 11 týdnů, mourovatá, do 
dobrých rukou. Tel.: 773 221 923. 
•• koťata, čistotná, zvyklá na psa. 
Tel.: 602 536 341.

 Služby
•• Plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsnění oken a dveří. Ža-
luzie 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.

•• Účetnictví Vlasta Burešová sděluje 
všem svým klientům a případným 
zájemcům o účetní a daňové služby, 
že změnila sídlo firmy. Najdete nás 
na nové adrese: Dr. Odstrčila 51, 672 
01 Moravský Krumlov, (asi 50m od 
náměstí ). Tel. čísla a e-mail zůstávají 
stejné: 515 323 398, 728 728 619, 
e mail: buresova.vlasta@seznam.cz

•• Vánoce se blíží a nákup dárků 
můžete začít již nyní, stačí zavolat. 
Půjčka od 5.000 - 50.000 Kč, hotovost 
až do domu do 24 hod. Měs. splátka, 
bez poplatku. Dostupné MD, ID, 
důchodci, sociálka. Tel.: 605 720 362. 

•• Půjčky - bez poplatků - výplata 
peněz do 24 hod. Ke každé 10. 
smlouvě mobilní telefon Nokia, 
100 000 zákazník odměna 100 
000 Kč. Šanci má každý!!! Tel.: 
777 044 033.

•• Kancelář WÜSTENROT stavební 
spořitelna a.s., Široká 1, Ivančice 
opět v provozu! Zajímavá nabídka 
povinného ručení a havarijního po-
jištění, stavební spoření, hypotéky, 
úvěry, pojištění životní a neživotní
(i domy, chaty). Středa + čtvrtek, 9-16 
hod. + dle dohody. Tel.: 723 530 725.

•• Geodetické práce Ing. Pexa 
Pavel. Zaměření rodinných domů, 
pozemků. Tel.: 777 582 899.

Různé
koupím
•• akcie Cidem Hranice do 50 Kč/ks. 
Tel.: 723 266 393.

•• včelí med, okolí Miroslavi. Tel.: 
515 334 039.
prodám
•• celé ořechy. Tel.: 604 375 787.
•• kovový vál 3 m, brány 4 ks, drtič 
na ovoce - jádroviny, katovská sekera, 
husitský cep, pánské kolo, březová 
košťata. Tel.: 515 336 601.
•• kožich (bizam a beran), čepice a 
límce, cena dohodou. Tel.: 608 421 130.
•• vyloupané ořechy za 100 Kč/kg. 
Tel.: 605 724 881.
•• švestkový kvas. Tel.: 732 156 976.
•• autorádio funkční, TV Merkur čb, 
děts. kolo a kolob., autíčko Tatra, plyn. 
kotel provozuschop. Tel.: 603 900 890.
•• masážní stroj značky Kettler. 
Vh. i do posiloven. Nevh. dárek. PC 
10.000Kč, nyní 4.000 Kč. Jednolůž. 
čalou. válendu s ÚP, cena 1.500 Kč. 
Tel.: 603 878 952.
•• dřev. zábrana na schody d: 93 cm 
za 400 Kč, dřev. schůdky masivní
k poschoďové posteli, tři stupně
za 300 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• kompletně zavedené akvárium, 
cena dohodou. Tel.: 602 812 324.
•• loupané ořechy, 100 Kč/kg. Tel.: 
605 724 881.
•• dvojkolová kára, rám + kola, špat-
né pláště, 500 Kč. Tel.: 728 179 905.
•• klec pro morče s držákem napaječ-
ky a s oddělitelným plastovým dnem  
v modré barvě za 200 Kč. Rozměry:
š/v/d: 360/300/580. Tel.: 607 885 013.
•• promítací plátno 1,20x1,20 na sto-
janu za 600 Kč. Tel.: 728 179 905.
daruji
•• za odvoz gramorádio skříňkové, 
hnědé na nožkách, starší. Tel.: 736 
759 564 Oslavany.

Seznámení
•• 40letý hledá ženu přiměřeného 
věku, děti nejsou překážkou. Okolí 
MK. Tel.: 774 069 127.
•• hledám muže kolem 65 let, absti-
nent, dom. kutil a auto vítáno. Tel.: 
720 449 784.
•• žena 59 let hledá kamaráda od 
60 - 65 let. Samota je zlá. Jen SMS
na tel.: 607 791 894.
•• hledám muže SŠ, VŠ se vzděláním 
kolem 55 let k trvalému seznámení, 
abstinenta, spíše dom. kutila. Ozvěte 
se. Tel.: 724 949 238.
•• rozvedený 48 let, štíhlý nekuř. 
hledá ženu k seznámení, Ivančice 
a okolí. SMS na tel.: 605 501 163.
•• muž 45 let hledá dívku upřímnou, 
která nezklame, do 40 let z MK a okolí 
k váž. seznámení. Dítě není překážkou. 
Čekám tě! Prosím, ozvi se, ve dvou se to 
lépe táhne. Tel.: 515 320 539.
•• rozvedený 40/180 štíhlý, citlivý, 
hodný, se smyslem pro rodinu. Hle-
dám ženu i s dětmi pro vytvoření 
pěkného vztahu, ve kterém bychom 
naslouchali jeden druhému. SMS na 
tel.: 728 923 505.

Zaměstnání
••  Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Reaguji
i na SMS. Volejte: 777 969 552.

•• elektromontážní firma příjme 
elektrikáře. Tel.: 732 842 837.
•• zahraniční o. s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 732 125 440.
•• Krejčovství MM přijme krejčovou. 
V uličce 2, Ivančice, i na MD, nebo šití 
doma, anebo na 4 hodiny denně. Tel.: 
731 179 959
•• obchod. fi. hledá telefonisty, zpro-
středkov., referenty, asistenty, managery, 
23-40 tis. Kč/měs. Tel.: 724 321 199.
•• hledám spolupracovníka na vnitřní 
zaprav. oken. Není nutné zednické vyu-
čení, stačí šikovnost. Tel.: 776 788 417.
•• hledám práci admin. char., SŠ se 
znalostí PC (Word, Excel, Internet, 
Outlook Express), část. NJ, psaní na 
stroji. Spolehlivá, pracovitá, pečlivá, 
komunikativní a mám organizační 
schopnosti. Ráda se učím novým 
věcem. Tel.: 605 724 881, email:
rolinkova.jana@seznam.cz

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 20/07 vyjde 9. listopadu 2007, uzávěrka 6. listopadu 2007.  

OZNÁMENÍ REDAKCE
 Upozornění všem inzerentům!

Inzeráty přijímané formou SMS, budou otištěny 
pouze v případě, že se telefonní číslo, které má být 

zveřejněno, bude shodovat s číslem, ze kterého 
inzerce přišla. V opačném případě bude inzerát 

vyřazen. Děkujeme za pochopení. 

Svůj inzerát si můžete
ZDARMA zadat také

na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KOPANÉ

NEDĚLE 4. LISTOPADU 2007
VE 13.30 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
-

FC TATRAN BOHUNICE
Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov

Mediální partner FC Moravský Krumlov:
čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

Šestadvacáté mistrovství světa 
v silovém trojboji, které se kona-
lo 2.- 6. října v Ostravě, přineslo 
skvělý úspěch reprezentantovi 
ČR Milanu Šlapanskému - SK 
oddíl Siko Znojmo, který se při-

pravuje v ivančické Royal Areně.
Na tomto mistrovství startovalo

300 závodníků ze všech kontinen-
tů, USA, Austrálie, JAR, Indie, 
Japonska, Iránu a dalších. Šampio-
nát byl právem označován za jeden 

z nejpočetněji a nejkvalitněji obsa-
zených mistrovství všech dob.

Fantastická atmosféra a ještě
skvělejší výkony toto jasně do-
kazovaly. Nechyběl žádný ze 
šampionů a na výkonech to bylo 
znát. Výkony daleko za hranicí 
300 - 350 kg, přiváděly diváky 
a všechny účastníky v úžas. ČR 
zastupoval v kategorii do 100 kg 
stálý člen reprezentace ČR Milan 
Šlapanský. Ve trojboji vybojoval 
výborné 6. místo. V dřepu 5. 
místo stejným výkonem jako 
borec na 4. místě. Vyšší tělesná 
hmotnost ho však odsunula na 
pátou příčku. V jeho parádní 
disciplíně -  tahu, se k němu ob-
rátilo sportovní štěstí opět zády. 
Jeho výkon byl stejný jako výkon 
mistra světa Batisona, ale opět ho 
vyšší tělesná hmotnost odsunula 
na nepopulární 4. pozici. Tyto 
výsledky na takové soutěži jsou 
hodnoceny jako opravdu výborné.

Sám reprezentant Milan Šla-
panský k tomu dodává: „Tako-
vou fantastickou soutěž, s tak 
špičkovým obsazením, takovými 
výkony a skvělou atmosférou, 
jsem ještě neviděl. Všichni borci 
si sáhli snad až nad hranici svých 
sil a možností. Neskutečné! Na 
druhou stranu, takové vyčerpání
a únavu jsem nikdy nezažil. Chtěl
bych poděkovat majitelce Royal 
Areny Ivančice Darji Janíčkové 
(také reprezentantce ČR), za mož-
nost trénovat v takto špičkovém 
zařízení, které je na té nejvyšší 
možné úrovni. Bez takové mož-
nosti bych tyto výkony nikdy ne-
dokázal. Taktéž bych chtěl podě-
kovat majiteli fi rmy Siko Znojmo 
p. Josefu Pospíšilovi. P. Janíčková 
a p. Pospíšil mě jako asistenti vedli 
na tomto MS. Bez jejich skutečně 
profesionální pomoci bych tento 
šampionát asi takto nezvládl.
Děkuji!“              /Ladislav Kerbl/

Royal Arena Ivančice opět září

Desetiletý střelec překvapil
Dne 21.10. uspořádal ČSS - SSK Miroslav 11. ročník střeleckého 

víceboje v těchto disciplínách: kulovnice – 1. místo Bartoš (Miroslav) 
146 b., 2. místo Bartůněk (Rybníky) 145 b., 3. místo Beinhauser (Brno) 
140 b. Pistole: 1. místo Bartoš (Miroslav), 2. místo Řeřucha (Hostě-
radice), 3. místo Zahradník (Brno). Brokovnice: 1. místo Zahradník 
(Brno), 2. místo Kohlmauser (Brno), 3. místo Řeřucha (Hotěradice). 
Účastnilo se cca 25 střelců všech věkových kategorií. Broušený skle-
něný pohár si odvezl p. Beinhauser do Brna. Soutěž v nastřelování ku-
lovnic se střílela na 100 m./20 ran, krátké zbraně se střílely na 10 a 15 
metrů na terč, ve vzdálenosti 25 metrů byl uvázán nafukovací balonek. 
Soutěž střelby z brokovnice se skládala ze sestavy osmi poprů + 2 vr-
hačky holubů a pevného terče na 100 metrů. V této disciplíně se ukázal 
výborně  desetiletý V. Patočka, kdy trefi l 9 zásahů. Děkujeme všem 
sponzorům a dovolujeme si zájemce pozvat 23. prosince na stejnou 
akci pod názvem „Vánoční kapr“.

Češi doma bez bodu

Foto: Květoslav ADAM            Boxová zastávka v podání českého týmu

Naprázdno vyšel český tým při domácím závodě A1GP, který se 
jel na Masarykově okruhu v Brně. Jezdec domácího týmu Erik Janiš  
vybojoval v nedělním sprintu 18. místo. V hlavním závodě se dokázal 
zlepšit a získal dvanáctou pozici. „Věděli jsme, že to pro Erika bude 
velice těžký víkend, ale dokázal se s tím vypořádat a zajel hodně dobře  
hlavní závod“, uvedl manager týmu Antonín Charouz.

Nejlépe se v Brně vedlo Novému Zélandu, jenž vyhrál oba závody. 
Ve sprintu druhé místo obsadila Velká Británie před Irskem. Z hlavního 
závodu si stříbro odváží Holandsko a bronzová pozice patří Švýcarům. 
V celkovém hodnocení je český tým po druhém závodě na 15. místě 
se ziskem jednoho bodu, který Janiš vybojoval v úvodním závodě
v holandském Zandvoortu.                                              /Ctibor Adam/

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE 
GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ  •  ZATEPLENÍ
VJEZDOVÉ BRÁNY  •  AUTOMATICKÉ POHONY
PLOTY  •  PLOTOVÁ POLE 
»  certifi kovaná 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 profi l 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

ZIMNÍ SLEVY

40%
OD 1. ŘÍJNA

/Region/ V sobotu 20. října se 
v Oslavanech uskutečnila poslední 
cyklistická akce v letošním roce, a 
byla to akce vpravdě zvláštní. Na 
trať plánované „Oranžové cyklos-
tezky“ se vydalo šestnáct cyklistů, 
aby tak ukončili letošní sezonu.

Cyklostezka bude tři metry 
široká, s asfaltovým povrchem, 
přemostěním Oslavy za silem a 
dalšími propustky ve slepém ra-
meni za vlečkou na silo u bývalé-
ho splávku v Pancířích. Bezpečně 
se tak spojí Oslavany a Ivančice 

pro pěší a cyklisty s vyloučením 
motoristické dopravy.

Celková délka trasy je 3,2 km 
a výstavba vyžaduje obnovení 
lávky přes řeku Oslavu a tři trub-
ní propustky, lávka je navržena 
dřevěná v šířce 2 metry, na trase 
budou dvě odpočívky.

Ve stejnou dobu AMK Neslo-
vice pořádal na motokrosové trati 
v areálu bývalých kasáren roz-
loučení s motokrosovou sezónou 
pod názvem „Zavírání šoupátek“. 
Spojením obou pořadatelů vznik-
la myšlenka zajímavého výletu 
z oslavanského zámku přes Ivan-
čice, rozhlednu Vladimíra Menší-
ka na Hlíně, do Neslovic na mo-
tokros. Zde měli cyklisté možnost 
vyzkoušet motokrosovou trať na 
kole a shlédnout zajímavé soubo-
je mladých motokrosařů od těch 
nejmenších na „padesátkách“
až po juniory.                        /jak/

Projížďka po budoucí „Oranžové“ 

Velká nad Veličkou
- FC M. Krumlov 5:1 (2:0)

 Branky: Kohůt 2, Macko 2, 
Sládeček - Hlučil

Domácí po krumlovských hrub-
kách vedli v poločase 2:0. 

Ve druhé půli se hra vyrovnala, 
ale přišla 55. minuta, kdy domácí 
přidali další gól střelou z 35 metrů. 
V 68. minutě snížil Hlučil. Ovšem 
další hrubky zadních řad  hosty při-
pravily o naději na lepší výsledek.

FC Moravský Krumlov
- Veselí nad Moravou  5:1 (4:1)

Branky: Zelníček 2, Laml,
J. Procházka, Březina - Kalfař,

V uplynulém studeném ví-
kendu dokázali krumlovští hráči  
opravdu rozehřát diváky. Ukázali, 
že mají i na týmy z čela tabulky. 
Všichni hráči zabrali jak se patří a 
výsledkem bylo 5 gólů v síti hos-

tujícího gólmana Hudečka.
O výsledku rozhodla už první 

půle. V 7. minutě se po centru 
Anderse trefi l hlavou Zelníček. 
Ve 14. minutě bylo srovnáno po 
nedorozumění v obraně. To ale 
domácí nezlomilo. Ostřelování 
branky hostí pokračovalo. Dva-
krát hlavičkoval těsně vedle  Hlu-
čil. Po střele Anderse vykopávali 
hosté z prázdné brány. Trestný 
kop z 25 metrů poslal tvrdou stře-
lou  k tyči Zelníček a upravil na 
2:1. V další pětiminutovce se hos-
té položili po střele J. Procházky
a hlavičce Lamla.

Ve druhé půli se Veselí více 
věnovalo bránění, aby debakl 
ještě nenarostl. Do černého mířil 
pouze střídající Březina. V závěru
se ještě vylučovalo na straně 
hostů za protesty. Po delší době 

si v áčku  zachytal  Pavel Novot-
ný a  předvedl dobrý výkon. Po 
zranění hrál poprvé doma i Vy-
bíral. Celý tým zaslouží pochvalu

za zodpovědný výkon. 
Více informací o fotbalovém 

klubu naleznete na adrese: www.
fcmoravskykrumlov.estranky.cz 

Fotbalisté v krajském přeboru jako na houpačce


