
/Dolní Kounice/ Občané v ro-
dinných domcích na ulici Rybár-
na v Dolních Kounicích nemají 
příliš klidné spaní. Šesti rodin-
ným domkům hrozí, že se na ně 
utrhne nestabilní skalní masiv.

Situace se řešila již v minulém 
roce a letos se pokračuje. „Jedná 
se o skalní masiv nacházející 
se na ulici Rybárna. Sanace to-
hoto masivu byla zahájena již 
v loňském roce a to za domy čp. 
57-61. Tato akce byla v tomto ob-
dobí také dokončena s rozpočtem 
téměř 2,5 milionu korun. Na re-
alizaci projektu velmi významně 
fi nančně přispělo Ministerstvo 
životního prostředí z dotačního 
programu „Řešení nestabilit 
svahů“. Při dokončování akce 
bylo zjištěno, že část masivu 
nacházející se nad domy čp. 65 a 
67 je také ve velmi špatném stavu
a hrozí jeho řícení. Z tohoto 
důvodu se Město Dolní Kounice 
rozhodlo pokračovat v sanaci celé 
plochy skalního tělesa. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o technicky 
i fi nančně velmi náročnou akci, 
bylo požádáno MŽP o dotaci a ta 

nám byla přidělena v požadované 
výši tj. 1,4 milionu. Náklady na 
realizaci druhé etapy jsou kalku-
lovány na 1,5 mil. korun,“ uvedl 

místostarosta Martin Frei.
V současné době již speciali-

zovaná fi rma na výškové a trhací 
práce zahájila sanaci skály, jenž 

spočívá v odtěžení a vynesení 
uvolněných bloků masivu a po-
kračuje natažením a ukotvením 
ochranného pletiva.              /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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Zřícení skály stále hrozí

KOMPLETNÍ HOKEJOVÁ VÝSTROJ

•  ATOMIC
•  ROSSIGNOL
•  ELAN
•  SALOMON
•  NORDICA
•  LOAP, SAM, ...

Palackého nám. 22 • Ivančice tel.: 731 222 369

SPORTSPORTM
LYŽE

LYŽAŘSKÉ
VYBAVENÍ

ZIMNÍ BUNDY

VELKÝ VÝBĚR
skvělé ceny !!!

PNEUSERVIS
AUTOSERVIS • AUTOBAZAR

OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU
tel.: 733 569 624

Moravský Krumlov • Ivančická 483 
(bývalý areál Dřevotvaru) PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)

                  Hluboké Mašůvky 251

VÝKUPIB-MET

BAREVNÝCH KOVŮ • ŽELEZA 
EL. A TEL. KABELŮ

PROVOZNÍ DOBA:
po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

KONTAKT: mobil: 731 566 786
tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@seznam.cz

s.r.o.

ELEKTRO HANZEL
ZNOJMO • MIROSLAV • MOR. KRUMLOV

člen sítě Euronics

Nakupujte
v prodejnách 

Elektro Hanzel 
bez peněz!

Nyní nakoupíte a splácet začnete
až za 3 měsíce !!! Využijte vánočních slev!

/Bohutice/ V Bohuticích se
pustili do odstranění černé sklád-
ky, kterou tu patrně nelegálně 
založili někteří místní občané. 
I když celé území je součástí  
přírodní rezervace, odpad všeho 
druhu končil i v této státem chrá-
něné lokalitě.

Ten, kdo přijíždí do Bohutic po 
silnici nebo projíždí vlakem, ne-
může přehlédnout jižně od obce 
na návrší žulového pahorku vzty-
čenou sochu sv. Michaela, který 
již po staletí ochraňuje vinice
a přilehlé okolí. Vzácnou květenu 
však před nesvědomitými občany 
ochránit nedokázal.

„Rozhodli jsme se pro úplné 
vyčištění tohoto území a hlavně 
okolí obce od černých skládek
a starých neekologických zátěží. 
Podařilo se nám získat nemalou 
dotaci od Životního prostředí 
JmK Brno a za jejich dohledu 
došlo k odstranění cizorodého 
materiálu a jeho odvoz na sklád-
ku Načeratice. Jednalo se asi o 
20 nákladních aut a třídenní práci 
nakladače. Po manuálním dočiš-

tění bude chráněné území a jeho 
ochranné pásmo po mnoha letech 
bez různých navážek a možnosti 
dalšího uskladňování odpadu. 
Případní návštěvníci sami usoudí, 
že tato akce byla velmi prospěšná 
a již potřebná. Doufáme také, že 
přetrvá dlouholetá legenda o tom, 
kdy kopeček „Přírodní památka 
U Michálka“ byl vždy místem 
pro zamilované, kterým jsme 
nyní zlepšili jejich romantické ži-
votní prostředí,“ vysvětlil starosta 
obce Pavel Štefka.

O ochranu této lokality se 
nyní stará také Odbor životního 
prostředí JmK Brno. Protože se 
chráněné území nachází v ka-
tastru obce, vzala si radnice za 
svou povinnost se o tuto vzácnou 
lokalitu také starat. V letošním 
roce se zvýšil počet turistů, kteří 
přijíždějí do Bohutic v rámci 
konání tradičních akcí a zároveň 
navštěvují i toto místo pro krásný 
výhled do dalekého okolí.

„Socha je jedna ze čtyř, které 
byly jezuity postaveny v roce 
1720 v naší obci. Samotný paho-

rek o rozloze jednoho hektaru je 
od roku 1996 prohlášen přírodní 
památkou. Jeho geomorfolo-
gické podloží ovlivňuje svým 
charakterem rostliny, které se na 
něm nacházejí. Celé stanoviště je 
možno přirovnat svým charakte-
rem k Mohelnské hadcové stepi. 
Vyskytují se zde vzácné, pře-
vážně teplomilné rostliny jako 
např. kozinec dánský, rozrazil 
rozprostřený, křivatec nejmenší, 

modřenec chocholatý a další. 
Bezesporu nejvýznamnějšími 
rostlinnými druhy jsou zde kři-
vatec český, kavyl vláskovitý, 
silně ohrožený pryskyřičník ilyr-
ský a kosatec písečný. Posledně 
jmenovaný se vyskytuje pouze
v několika lokalitách České re-
publiky. Dříve byl kopeček pravi-
delně spásán nebo kosen, od čehož
se již upustilo,“ doplnil starosta 
Pavel Štefka.                    /mask/

Parta zlodějů dopadena
/Ivančice/ Vypečený trojlístek zlodějů si chtěl co možná nejjednodu-

šeji vydělat peníze a tak kradl litinu ve sběrném dvoře. Tu pak vozili  
do Sběrných surovin. Moc se jim to ale nevyplatilo. „Zloději se dva-
krát vloupali do sběrného dvora v Ivančicích. Nejprve ukradli šedesát 
litinových roštů, které se kladou okolo kmenů stromů rostoucích na 
chodnících nebo náměstích. Dohromady to bylo dvanáct set kilo litiny, 
kterou zloději odvezli autem do Sběrny surovin, kde za vše dostali 
něco málo přes tisíc korun. Podruhé ve stejném dvoře ukradli bednu
s hliníkem a nějaké nářadí. Do výčtu trestných činů ještě chybí krádež 
železného šrotu z volně přístupné zahrady v Ivančicích. Za krádežemi 
stojí jednadvacetiletý muž z Ivančic, který byl u všech tří krádeží.
Při nich mu pomáhali dva muži (18 a 28 let). Muž propojující všechny 
tři případy je stíhán vazebně, z výkonu trestu se přitom vrátil letos
v srpnu,“ sdělil Aleš Mergental, mluvčí Policie ČR Brno-venkov.  /jak/

Černá skládka v přírodní rezervaci zlikvidována

Pračka Whirpool 
AWO/D 43125

Mikrovlnná trouba
Whirpool

14.999,-

9.990,-
en. třída A+, účinnost praní A,

0 - 1000 ot./min. 18 programů, na 5 kg prádla

+

foto: OU
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Jak to vidí „na kraji“...
Z důvodu příchodu zimy a hustého sněžení jsme se obrátili na kraj-

ský úřad s dotazem ohledně zajištění sjízdnosti silnic. 
Jak JMK zajistí sjízdnost silnic v kraji pro letošní zimní sezonu. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje 

komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy 
v celkové pasportní délce 3 937 km a údržbu státních silnic I. třídy na 
území JMo kraje (mimo město Brno) v celkové pasportní délce 395 
km. Silniční síť v JM kraji je po dobu zimního období rozdělena do 
tzv. „pracovních okruhů“, kterých je pro letošní zimní období 108 
s průměrnou délkou cca 40 km s vazbou na stanovené časové lhůty, 
kapacitní výkony používaných mechanismů a klimatické podmínky. 
Tyto pracovní okruhy nezahrnují zimní údržbu cca 120 km silnic II. a 
III. třídy ve městě Brně, kde činnosti spojené se zimní údržbou zajišťují 
na základě smlouvy o dílo pro SÚS JMK Brněnské komunikace a.s., 
v rámci údržby základního komunikačního systému města Brna. 

Plán zimní údržby silnic Jihomoravského kraje v zimním období 
2007/2008 na dobu od 1. listopadu 2007 do 31. března 2008 obsahuje 
rozdělení silnic dle pořadí důležitosti: I. pořadí silnice I. třídy a doprav-
ně důležité silnice II. třídy (912 km), II. pořadí - zbývající úseky silnic 
II. třídy nezařazené do I. pořadí  a dopravně významné silnice III. třídy 
(1 263 km), III. pořadí - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. po-
řadí a udržované zpravidla pluhováním a inertním posypem dopravně 
nebezpečných úseků (2 021 km). Neudržovaných silnic je celkem 177 
km. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti v těchto časových lhů-
tách od výjezdu posypových mechanismů, na dálnicích a rychlostních 
silnicích do 2 hodin, na silnicích zařazených do I. pořadí do 3 hodin, 
II. pořadí do 6 hodin, III. pořadí do 12 hodin. U neudržovaných silnic 
v zimním období se jedná se o silnice, na nichž není provozována 
osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní 
význam vykonávat zimní údržbu. Na Znojemku to je 81 kilometrů.

Podrobné informace o sjízdnosti budou k dispozici na internetových 
stránkách www.susjmk.cz a dále je možno se obracet na jednotlivá dispe-
čerská pracoviště Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Pro ob-
last  Znojmo to je tel. 515 221 454.     Ředitel SÚS JMK Ing. Jan Zouhar 

PNEUSERVIS
Petr Bašta

PRODEJ A VÝMĚNA
ZIMNÍCH PNEU

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

Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Přijímáme inzerci
do vánočního čísla Zrcadla
Tel.: 515 321 099, 602 782 232
e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

KOŽNÍ ORDINACE
MUDr. JINDRA ZIPFELOVÁ

Moravský Krumlov
Znojemská 235, tel.: 515 322 444

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

Opět otevřen

rozšířený sortiment 
Koření • Suché plody/Oříšky • Čaj/Káva

Oleje a olivy řecké, španělské

novinka
Přírodní kosmetika nejen pro plaváčky 

Eoné a Ellinor 

Náměstí T.G.M. 40
(nádvoří Knížecího domu)

Moravský Krumlov
Tel.: 608 526 521

www.nejenkoreni.cz
nejenkoreni@nejenkoreni.cz

/Ivančice/ V Ivančicích se stá-
le nedaří získat peníze na rekon-
strukci a dobudování kanalizace 
ve městě. V tomto projektu je 
zapojen svazek vodovodů a ka-
nalizací, v rámci něj se počítá i 
s městem Oslavany.

Jednalo se například o vybu-
dování kanalizačního výtlaku 
z Oslavan a modernizaci ČOV 
v Ivančicích, která by byla spo-
lečná pro obě města. „Vzhledem 
k tomu, že Svazek vodovodů 
a kanalizací Ivančice nedosáhl 
se svým projektem „Zlepšení 

kvality vod v řekách Jihlava a 
Svratka nad nádrží Nové Mlýny“ 
v plánovacím období EU, končí-
cím v roce 2006 na prostředky 
z Fondu soudržnosti a v souvis-
losti s obrovskými současnými 
problémy s Operačním progra-
mem životního prostředí, kam byl 
tento projekt přeřazen, rozhodli 
jsme se, že město Ivančice musí 
na tento vývoj samostatně reago-
vat. SVAK Ivančice se ocitl, stej-
ně jako mnoho dalších žadatelů
o evropské dotace v nezávidě-
níhodné situaci. Vůbec se neví, 

kdy bude vypsána relevantní 
výzva k předložení přepracova-
ných projektů na Ministerstvo 
životního prostředí, a to zejmé-
na z důvodu konfl iktu pohledu 
České republiky a Evropské unie
na nastavení smluv s provozo-
vateli vodárenské infrastruktury. 
Přitom Svazku už mnoho času 
nezbývá, protože termín k reali-
zaci projektu, který určuje vodní 
zákon, je 31. 12. 2010,“ uvedl 
starosta Ivančic Vojtěch Adam.

Město se rozhodlo, že dále už 
čekat nebude a začne po etapách 
části projektu realizovat, zejména 
tam, kde kanalizace zatím vůbec 
není. V první etapě jde o ulice 
Hybešova a Pod Hájkem. Vybraná 
fi rma připravuje žádost o dotaci 
z tuzemských zdrojů Ministerstva

zemědělství a Jihomoravského 
kraje, která bude předložena 
k projednání na příslušné orgány 
v prosinci letošního roku.

„Pokud vše vyjde a dotaci 
obdržíme, chceme obě investice 
včetně defi nitivních povrchů ko-
munikací realizovat v roce 2008. 
Další postupné etapy staveb bu-
dou připraveny. V tu dobu už bude
snad jasné, jakým způsobem bude 
Svazek fi nancovat další části pro-
jektu včetně rekonstrukce a inten-
zifi kace čistírny odpadních vod. 
Od ekonomických prostředků  se 
bude odvíjet další osud projektu 
Svazku. Pokud by se situace vy-
víjela nepříznivě, pak bude muset 
dojít k zásadnímu přehodnocení 
členství ve Svazku,“ doplnil sta-
rosta Vojtěch Adam.              /jak/

Bytový dům na pilotech 
/Oslavany/ Ještě v letošním roce začne výstavba dalšího význam-

ného objektu v Oslavanech, a tím je bytový dům na náměstí. Tento 
dům s 24 bytovými jednotkami rozdělenými do tří oddělených bloků 
vyroste u protipovodňové zdi na břehu řeky Oslavy. Každá bytová jed-
notka bude mít pod domem vlastní parkovací stání a nebudou chybět 
komerční prostory na obou stranách domu, které budou využity jako 
prostory obchodní. Před zahájením stavby bylo nutné přepracovat 
projektovou dokumentaci. Statik opětovně požádal o nový geologic-
ký průzkum, díky kterému se zjistilo, že břeh řeky, do kterého stavba 
zasahuje, vykazuje velmi nestabilní podloží. Naplavené štěrky a jílové 
lože neumožňuje základy domu založit standardní metodou. Proto bylo 
rozhodnuto, že dům bude postaven na betonových pilotech. „Projekt 
je přepracován a probíhá zaměření stavby s tím, že ještě letos se roz-
běhne stavba domu a to zemními pracemi a vrty pro piloty. Z jara se 
začne s hrubou stavbou a do roka by mělo být vše hotovo. Oslavany 
tak dostanou novou dominantu, ale i byty, o které je stále větší zájem
ze strany obyvatel,“ vysvětlil starosta města Vít Aldorf.                 /jak/

Evropské peníze na kanalizaci zřejmě nebudou

Náměstí v Moravském 
Krumlově zprovozněno!

Dodavatelská fi rma Veselý splnila slovo. V termínu doslova šibe-
ničním, tedy k původně plánovanému 16.11.2007 otevřela po náročné 
rekonstrukci kanalizace a vodovodu náměstí v Moravském Krumlově 
pro veškerý provoz. Firmě patří naše poděkování, občanům zprávy
o dalším vývoji situace.

Ihned po dokončení náměstí se dokončují přípojky na ulici Palac-
kého, jejichž budování muselo být přerušeno kvůli náměstí. Součástí 
těchto prací má být i řešení vjezdu do MŠ Palackého. V ulici Dr. 
Odstrčila se překládá plynové vedení, které bylo položeno v rozporu 
s předpisy. Poté budou řešeny kanalizace a vodovod. Na ulici Vyskoči-
lově se bude osazovat technologií čerpací šachta a stejně jako na ulici 
Pionýrská, tj. v předstihu cca 2-3 let, bude rekonstruována vozovka i 
s obrubníky. Dokončuje se čerpací stanice v ulici Pod Hradbami.

Z celé etapy I., která má být dokončena do června příštího roku, tak 
zbývá vybudovat uzel kanalizace-plyn-vodovod v ulici Na Vyhlídce. 
Práce mají, podle odhadu investičního referenta pana Kočího, dosti 
velký předstih. Proinvestováno je cca 62 mil. Kč. V letošním roce se 
současně provádí generální rekonstrukce ČOV Zámecká, která se chýlí 
ke konci. Objem této investice je přes 30 mil. Kč. V příštím roce plynu-
le navážou kanalizace a vodovod etapa II. - okrajové ulice města a IIa. 
– oprava hlavního přivaděče ze sídliště Zachráněná do ČOV Rakšice. 
Ve fázi projektové přípravy je etapa III. - rekonstrukce hlavního přiva-
děče z města do ČOV Zámecká.              Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

PEDIG
jakost AA • pr. 2,5 mm

baleno po 0,5 kg
cena za balení: 180 Kč

tel.: 602 782 280 (MK)
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AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

DOBELICE

Nissan Micra 0,9i
r.v. 1995, cena 49.000 Kč
tach. 155 tis. km, tm. zelená metal.
airbag řidiče, imobil., otáčkoměr, 
manuál, nehavarovaný, stav dobrý

Mazda MX3 1,8i V6
r.v. 1993, cena 59.000 Kč
tach. 210 tis. km, červená
ABS,  centrál, el. okna a zrc., alu 
kola, zadní stěr., mlhovky, el. stř. šíbr

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

Nissan Almera 1,4i
r.v. 2000, cena 89.000 Kč
tach. 150 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., nastav.
volant centrál, imobil., el. okna

Mazda 626 1,8i
r.v. 2000, cena 185.000 Kč
tach. 90 tis. km, červená
klima, 4x airbag, el. okna a zrc., 
posil., perfektní stav

Nissan Micra 0,9i
r.v. 2001, cena 119.000 Kč
tach. 55 tis. km, tm. červená
2x airbag, ABS, imobil., centrál, el. 
okna, dobrý stav

Mazda MX5 1,6i
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
tach. 75 tis. km, černá metal.
kabriolet, dvě místa, perfektní stav, 
koupeno v CZ, servisní knížka

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

Mazda 626 1,8 kombi
r.v. 1998, cena 99.000 Kč
tach. 145 tis. km, tm. zelená metal.
klima, 4x airbag, ABS, posil., rádio, 
centrál, imobil., el. př. okna

Mazda 6 2,0 MZR 
r.v. 2003, cena 345.000 Kč
tach. 62 tis. km, sv. šedá metal.
digi klima, 8x airbag, ASR, EDS, ABS, 
ESP, CD, temp., max. el. výbava 

Mazda 626 GF 2,0i
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
tach. 117 tis. km, sv. béžová metal.
digi klima, 4x airbag, ABS, posil., el. 
okna a zrc., imobil., centrál

Mazda MPV 2,0 MZR CD
r.v. 2003, cena 389.000 Kč
tach. 98 tis. km, sv. modrá metal.
klima, 4x airbag, ABS, sat. navig., 
posil., multif. volant, el okan a zrc.

ZIMNÍ PNEU
155/70 R13     999,- Kč
165/70 R13 1106,- Kč
175/65 R14 1356,- Kč
185/60 R14 1436,- Kč
195/65 R15 1570,- Kč

další pneu na www.giga-pneu.cz

Návštěva prezidenta České republiky
Václava Klause s chotí v Moravském Krumlově

V úterý dne 27. listopadu navštíví prezident České republiky pan Václav Klaus s chotí a doprovodem město Moravský Krumlov. 
Hlavním cílem návštěvy je diskuze s občany, prohlídka Muchovy Slovanské epopeje a autogramiáda jeho nové knihy, případně 

fotografií. Celá návštěva proběhne v zámku - ve Slovanské epopeji.

Časový program: 13.30 – 14.00  příchod veřejnosti na zámecké parkové nádvoří před Epopejí
   14.10   příjezd pana prezidenta, uvítání starostou a místostarostou,
     předání kytice první dámě a daru panu prezidentovi
   14.10 – 14.30 prohlídka Slovanské epopeje (při prohlídce druhé části Epopeje v kapli
     občané přejdou do Rytířského sálu a vytvoří špalír)
   14.30 – 15.30 zahájení setkání (starosta), pozdrav prezidenta republiky, pozdrav hejtmana JM kraje,
     diskuze s občany, autogramiáda, podpis do pamětní knihy, závěrečné slovo starosty
   15.30  odjezd pana prezidenta

Vážení spoluobčané, přijďte na toto setkání v hojném počtu! Srdečně zvou 
Ing. Jaroslav Mokrý, starosta a Mgr. Tomáš Třetina, místostarosta.

Vážený pane starosto, ráda 
bych se vyjádřila ke své účasti
ve výběrovém řízení na místo ředi-
tele Městského kulturního středis-
ka v Moravském Krumlově, které 
řídí činnost městské knihovny, 
muzea a galerie, Slovanské epope-
je, informačního centra a kina.

Po písemném zpracování a 
odevzdání rozsáhlé koncepce, 
včetně dalších formálních náleži-
tostí souvisejících s podmínkami 
řízení, jsem byla pozvána do 2. 
kola k ústnímu řízení, které se 
konalo 19. října 2007. Velmi mě 
překvapilo složení devítičlenné 
výběrové komise. Kromě vole-
ných zástupců města a vedoucí 
odboru školství a kultury jako 
tajemnice komise, byly přítom-
ny také čtyři členky kulturní 
komise, tedy laická veřejnost. 
Považuji za neprofesionální, aby 
při výběrovém řízení na místo 
ředitele příspěvkové organizace 
města rozhodovali lidé bez ade-
kvátního profesního vzdělání a 
tudíž s logickým předpokladem 
absence hlubší orientace v pro-
blematice jednotlivých subjektů. 
V komisi totiž nebyl přítomen 
ani jeden nezávislý odborník 
na problematiku jednotlivých 
činností MěKS. Mylně jsem se 
domnívala, že v komisi zasedne 
odborník na problematiku veřej-
ného knihovnictví, (např. ředitel 
Městské knihovny ve Znojmě), 
dále zástupci z oblasti muzejnic-
tví a výstavnictví, (např. z  Jiho-

moravského muzea ve Znojmě či 
Muzea Brněnska) a v neposlední 
řadě také nezávislý odborník 
za kulturní a informační centra 
(např. KIC Ivančice). Na dotazy 
takové odborné komise jsem byla 
připravena.

Další zarážející skutečností 
v této záležitosti je fakt, že mnou 
zpracovaná koncepce a rozbor 
stávající situace, návrhy, řešení, 
předpokládající znalost legisla-
tivy daných oblastí, tedy interní 
materiály, sloužící pouze pro 
potřeby výběrového řízení a rady 
města, byly k dispozici i jiným 
lidem, kteří o nich se mnou mlu-
vili, a to již v době před ústním 
pohovorem. Otázka autorských 
práv, profesionální jednání, ml-
čenlivost anebo docela obyčejná 
lidská slušnost jsou pro některé 
jednotlivce zřejmě neznámými 
pojmy.

A výsledek výběrového řízení? 
Pro jednání rady města dne 29.10. 
2007, kdy se mělo rozhodnout
o řediteli městského kulturního 
střediska, výše zmíněné členky 
kulturní komise údajně napsaly 
dopis, ve kterém odvolávají své 
hodnocení v tomto výběrovém ří-
zení. Tento fakt zřejmě způsobil, 
že nebyl vybrán žádný kandidát. 
Tyto informace jsem se dozvědě-
la od jedné paní radní v době, kdy 
jsem ještě neměla v ruce ofi ciální 
vyjádření rady. Takové jednání 
radního města považuji za vysoce 
neprofesionální a za veřejné po-

rušení morálky a snad i platných 
předpisů.

Myslím si, že do budoucna by 
bylo profesionálnější nesestavo-
vat výběrové komise ze zástupců 
politických stran, ale z odborníků 
a tím předejít zbytečným nedo-
rozuměním a komplikacím. Pro 

řízení každého subjektu je zapo-
třebí především profesionality, 
která se prvotně prokazuje odbor-
nou způsobilostí, což laici nejsou 
schopni posoudit a manažerský-
mi schopnostmi. Koneckonců 
jde přece o jmenovanou funkci.                                                                  

Mgr. Taťána Škarková

Otevřený dopis starostovi města
(Výběrové řízení na místo ředitele 

MěKS v Moravském Krumlově.)

Vážená paní magistro,
odpovídám na Váš otevřený dopis, který jste současně poslala k uve-

řejnění do čtrnáctideníku ZRCADLO, jak mně na můj dotaz laskavě 
sdělil pan Marek Pečer. V takových případech je nezbytné, aby se 
odpověď „párovala“ ihned se samotným příspěvkem.

Skutečnosti uvedené ve Vašem dopisu jsou alarmující. Dnes je již 
široké veřejnosti známo, že na základě výsledků výběrového řízení na 
ředitele Městského kulturního střediska nebyl nikdo vybrán. nejsou jí 
však známy některé skutečnosti, které uvádíte.

1. Musím přiznat, že rada města udělala chybu, když dopustila, aby 
výběrová komise na tento odborný post byla složena z členů na základě 
dohodnutého paritního politického principu koalice a nikoliv z profe-
sionálů. Pro budoucnost rada přijala nejen pro personální výběrová 
řízení model menších odborných výběrových komisí, kde bude kladen 
důraz na účast odborníků.

2. Bude-li pro výběrové řízení požadováno zpracování projektu, 
musí být tento projekt základem hodnocení kandidáta a musí být samo-
zřejmě důvěrný až do vyhlášení výsledků výběrového řízení. Otázka 
úniku informací a snad i proniknutí projektů na veřejnost v průběhu vý-
běrového řízení je mimo jakoukoliv pochybnost věcí jednak neetickou, 
jednak přestupkem, který by měl být řešen podle platné legislativy.

3. Výběrová komise musí jednat profesionálně. Nelze měnit rozhod-
nutí v rozporu s protokolárním zápisem průběhu výběrového řízení. 
Totéž platí o výsledcích jednání výběrové komise až do jejich ofi ci-
álního vyhlášení. Naše vystupování v této kauze bylo, bohužel, velmi 
amatérské.

4. Naprosto bezprecedentní je Vámi kritizované jednání členů rady 
města, kteří informace, převzaté zřejmě od členů výběrové komise, 
šířili dále a „projednávali je na veřejnosti“. To nesvědčí o serióznosti 
žádného z účastníků, kteří by ze svého jednání měli vyvodit osobní 
důsledky. Musím přiznat, že to není první případ úniku důvěrných 
informací z rozhodujícího orgánu města.

Jménem rady města a jménem výběrové komise se Vám hluboce 
omlouvám, přinejmenším za způsobenou morální újmu. Město musí 
být také připraveno nést následky, pokud Vám vznikla nějaká škoda 
materiální.   Ing. Jaroslav Mokrý, starosta

Občanská bezpečnostní 
komise informuje

Dnes si budeme povídat o jedné z části provozu elektrárny a tou jsou 
odstávky. Pro většinu občanů je tento často užívaný pojem bez předsta-
vy skutečné náplně. Každý blok je jednou ročně odstaven z provozu. 
Důvodem je výměna vyhořelých kazet a přeorganizování ostatních 
kazet v reaktoru dle představ jaderných fyziků. Dále je třeba provést 
předepsané kontroly a revize zařízení a opravit závady, které byly 
v průběhu roku opraveny provizorně. Dnes trvá normální odstávka 
30-32 dní, a rozšířená, prováděná jednou za čtyři roky asi 67 dní. Při ní 
jsou realizovány rozsáhlejší výměny a rekonstrukce zařízení.

Když elektrárna začínala, byly doby odstávek podstatně delší. Co 
bylo příčinou? Při zahájení provozu před dvaceti lety jsme museli vy-
cházet z revizních termínů předepsaných výrobcem. V průběhu let se 
však zjistilo, že požadavky výrobců byly značně nadnesené. Současně 
se za oněch dvacet let původní instrumentace obměnila přístroji o dvě 
generace modernějšími. To přineslo jednak úspory v jejich obsluze
a díky tomu, že většina těchto zařízení je opatřena autodiagnostikou, 
tedy je schopna zjišťovat své vlastní poruchy i úspory revizních časů.

A v neposlední řadě se dodavatelé i elektrárenští naučili odstávky 
organizovat produktivně.

Ona taková odstávka spočívá v tisících manipulací na strojním za-
řízení i zařízení elektro a poskládat jednotlivé práce za sebou tak, aby 
vše trvalo co nejméně, je otázkou zkušeností a dlouholeté praxe.

Ale zpět do reálu. V úterý 13. listopadu byla dle plánu ukončena
odstávka 3. bloku a 23. listopadu bude odstaven 4. blok. V tomto přípa-
dě není perzonálu co závidět - odstávka skončí až 26.prosince.

19.11.2007, předseda OBK Ing. Bořivoj Župa 

Památník obětem v opravě
/Miroslav/ V Miroslavi se pustili do opravy pietního místa u kultur-

ního domu, které připomíná oběti II. světové války. Na konci války tu 
bylo sestřeleno letadlo a ve městě se tradovalo, že v troskách letadla se 
nacházela dlouhovlasá žena. Proto byla jako připomínka nesmyslných 
válečných útrap postavena socha letkyně, kterou její autor, akademický 
sochař Prümel, nazval „Proč“? V loňském roce byla socha vandalsky 
poničena a po její opravě se letos přistoupilo v celkové obnově místa. 

„Bohužel pieta u kulturního domu neušla řádění vandalů. Koncem 
loňského srpna byly socha, schránky na ostatky i schody poškozeny 
řáděním vandala. Škoda činila 75 tisíc. Spoluprací občanů a Policie 
ČR byl pachatel, devatenáctiletý mladík, usvědčen. Bylo rozhodnuto 
památník celkově opravit a revitalizovat. Projekt obnovy celého pa-
mátníku zpracovala zahradní architektka Irena Dundychová. Sochu 
na jaře letošního roku restauroval akademický sochař Petr Roztočil se 
svými spolupracovníky. V současné době pracovníci SMM vybourali 
poničené schody. Dále budou odstraněny přestárlé tisy. K soše bude 
zřízen decentní chodník z žulové dlažby získané z náměstí Svobody, 
a kolem něj bude vysázena nová zeleň. Urny s ostatky posádky budou 
opatřeny štítky se jmény. Všechny práce dokončíme v příštím roce,“ 
vysvětlil místostarosta města Roman Volf.

V předvečer konce II. světové války byla Miroslav postižena niči-
vým bombardováním, kdy byla značná část města zničena nebo těžce 
postižena, o život také přišlo několik desítek obyvatel. „Při vykopání 
letadla počátkem 80. let minulého století při stavbě nákupního stře-
diska se přítomnost ženy nepotvrdila. Vyzvednuté ostatky dvoučlenné 
posádky byly umístěny do uren u památníku. Velký nadšenec vojen-
ského letecké historie Jan Mahr z Miroslavi mravenčím hledáním v ar-
chivech v roce 2006 zjistil skutečná jména posádky letadla. Jednalo se 
o podporučíka Petra Vasilijeviče Kravcova, nar. 1924 a vojína Nikolaje 
Fjodoroviče Čertova, nar. 1926. O tomto objevu byl informován také
generální konzul Ruské federace v Brně,“, doplnil Roman Volf.   /mask/

FIRESTONE winhawk PŘI ZAKOUPENÍ

4 PNEUMATIK MONTÁŽ

A VÝMĚNA

za 599,-   299,- Kč
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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.

• Zástupce ved. výstupní 
 kontroly a expedice 
•    Provozní elektrikáře

•    Finanční účetní
 se znalostí AJ
• Strojní mechaniky

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
přítomnostní odměny (až 8.000 Kč/rok za nulovou nemocnost)  •  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.
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

Slevy na zdící materiály:
    Heluz, Wienerberger, Ytong, IFT 
Střešní krytiny:
    TONDACH, BRAMAC, KM beta, KB blok 
Střešní okna:
   VELUX, PRIMA Fenestra
Sádrokartony
Obklady a dlažby
Plovoucí podlahy

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

Doprava stavebního
materiálu, štěrků a písků

Čistírna s novou technologií
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově je v současné době 

nově spouštěna do provozu zrekonstruovaná čistírna odpadních vod
na Zámecké ulici. Vodovody a kanalizace, Svazek obcí se sídlem 
v Třebíči a město Moravský Krumlov jako investoři na straně jedné,
a na straně druhé provozovatel Vodárenská akciová společnost jsou 
hlavní účastníci stavby rekonstrukce ČOV Zámecká. Práce na stavbě 
byly zahájeny v dubnu letošního roku a úkolem zhotovitele bylo pro-
vést kompletní rekonstrukci díla za provozu. Celkové náklady na stav-
bu činily více než 38 milionů, přičemž kromě vlastních zdrojů Svazku 
a města přispěla na rekonstrukci i EU ze strukturálních fondů, a to ve 
výši 18 milionů a Státní fond životního prostředí ČR s dotací více než 
2,5 milionů a návaznou půjčkou. Dokončení se předpokládalo dříve, 
ale vzhledem ke komplikacím na počátku stavby, kdy se nepodařilo 
zajistit likvidaci kalu z 1. linky, bylo projednáno prodloužení termínu 
dokončení na listopad letošního roku.

„Předmětem rekonstrukce byly stavební práce, ale i potřebné úpravy 
stávajících objektů, sanační práce, zásahy do stavebních konstrukcí
a jejich doplnění, přístavba nových objektů, výměna technologického 
zařízení a rozvodů, inženýrských sítí, dodávka nových rozvaděčů, stro-
jů a zařízení po demontáži původních; to vše při zachování provozu 
čistírny. Dnes již můžeme konstatovat, že zhotovitel stavby svůj úkol 
splnil. Na stavbě se bude konat poslední kontrolní den s následným 
předávání stavby provozovateli do zkušebního provozu. Zkušební 
provoz bude na ČOV trvat jeden rok a jeho účelem je odstranění pří-
padných skrytých vad a nastavení celého zařízení tak, aby splňovalo 
požadované parametry čištění odpadních vod. Po vyhodnocení zku-
šebního provozu bude v závěru příštího roku následovat uvedení díla
do trvalého užívání,“ vysvětlil Václav Kočí, vedoucí investičního
oddělení Moravskokrumlovské radnice.                                      /mask/

Vrací stromy krajině    
/Mohelno/ Letos bylo v okolí Mohelna vysázeno již čtvrté stromořa-

dí. „Tímto se vracíme zpět k aktivitám našich předků, kteří tuto činnost 
vykonávali. Některé přestárlé stromy musely být poraženy a tak jsme 
se pustili do výsadby nových. Letos jsme vysadili alej v délce asi 200 
metrů s tím, že je to druhová směs všeho možného. Vrátili jsme se k 
takovým dřevinám, které tu v Mohelně bývaly, ale už vymizely. Jedná
se například o moruši, oskeruši, jedli, jeřáb a podobné druhy. Ke stro-
mům jsme vysázeli i keře jako je ptačí zob, aby se obnovily keřové 
systémy a neměli jsme tu holé pláně. Tyto naše počiny jsou plně hra-
zeny z prostředků Ministerstva životního prostředí,“ vysvětlil starosta 
obce Jiří Kostelník. V lokalitě Na Dlouhých tak byly vysázeny stromy 
podél cesty směrem k elektrárně Dukovany. „Před třemi roky jsem do-
stal nápad, že by se mohlo udělat něco s rázem krajiny. Našel jsem na 
Ministerstvu ŽP dotační titul z Programu péče o krajinu, o kterém se 
moc neví, a tak jsme se do toho pustili. Myslím si, že efekt to splnilo, 
protože do volné přírody aleje patří, je to taková tradice a klasika ven-
kovské zástavby a místního koloritu, ptactvo a zvířata z toho budou mít 
potravu a člověk užitek a radost, doplnil starosta Kostelník.          /jak/

/Moravský Krumlov/ Děti 
z brněnské onkologie přijali 
pozvání souboru Krumlováček 
a navštívili Slovanskou epopej. 
Dopravu jim zajistili mladí od-
boráři ze školství, kteří rokovali 
v Moravském Krumlově nad 
problémy rezortu.

„V pátek 9. listopadu začalo 
v Moravském Krumlově celore-
publikové jednání mladých odbo-
rářů. Na základě tohoto projektu 
bylo jedním z cílů myšleno i na 
děti z onkologického oddělení 
nemocnice v Černých Polích 
v Brně. Mladí odboráři odvezli 

onkologicky nemocné děti z Br-
na do Krumlova na prohlídku 
Slovanské epopeje. Město dalo 
dětem také věcné dary.“ uved-
la umělecká vedoucí souboru 
Krumlováček Milada Pelajová.

„Z mého pohledu je toto se-
tkání mladých odborářů dobré, 
protože se Moravský Krumlov 
dostane do podvědomí veřejnosti, 
což potřebujeme. Je to i zásluha 
paní učitelky Milady Pelajové, 
která město se svým souborem 
Krumlováček reprezentovala i 
v Praze. Co se týká návštěvy dětí 
z onkologie v Brně, tak podle 

mého tyto humanitární akce 
slouží k veřejné podpoře toho, co 
někteří přehlížejí. Je prospěšné, 
že se tyto akce dějí a podporují je 
například i odbory. Rádi jsme po-
mohli děti alespoň potěšit dárky a 
prohlídkou díla Alfonze Muchy, 
když už jim nemůžeme pomoci 
zdravotně,“ sdělil v uvítací řeči 
starosta Jaroslav Mokrý.

Akce se zúčastnilo 15 starších 
dětí s dvěma zdravotními sestrami 
a některými rodiči jako doprovod. 
„Pozvání velmi oceňujeme a to i 
díky spolupráci s Krumlováčkem, 
který vystupuje v nemocnici s na-
cvičeným programem, který je 
velmi úspěšný a těšíme se na dal-
ší. Epopej je monumentální a ur-
čitě oslovila děti i rodiče,“ uvedla 
Věra Kadlecová z nadačního fon-
du dětské onkologie Krtek.

V sobotu proběhlo jednání od-
borářů, kdy přišli i zástupci míst-
ních škol. Konferenci navštívila 

také delegace krajských zastu-
pitelů vedená Marií Cackovou. 
Jednalo o problémech ve školství, 
protože odbory jsou ve stávkové 
pohotovosti. Mluvilo se o dalším 
postupu a případné stávce.

„Náš svaz má nejen hájit zájmy 
pracujících ve školství, ale zamě-
řuje se i na jinou činnost. Proto 
jsme společně ve spolupráci s Mi-
ladou Pelajovou vymysleli tuto 
akci a oslovili jsme nadaci Krtek, 
abychom mohli pomoci, protože i 
mladí učitelé k této problematice 
mají co říci. Jsme rádi, že jsme 
dětem mohli alespoň takto pomo-
ci v jejich trápení a ty se mohly 
někam podívat a popovídat si 
z jinými lidmi. Krumlov i Epopej 
jsou hezké, prostory jsou nádherné
a jako pražáka mě mrzí, že ta nád-
hera není v Praze, ale zde je Epo-
pej důstojně a hezky vystavená,“
ocenila Markéta Vondráčková, 
místopředsedkyně ČMOSŠ.  /mask/

Děti z onkologie a odboráři navštívili Epopej

„Chytrý“ obecní úřad 
/Tavíkovice/ S příchodem nových technologií a rozvojem internetu 

a přenosu dat se na obecním úřadě v Tavíkovicích rozhodli změnit 
dosavadní systém práce a díky novému informačnímu systému zvýšit 
efektivitu práce. Za tento přístup získali třetí místo v celostátní soutěži 
Chytrý úřad, kam se s uskutečněným projektem přihlásili. Ocenění 
převzali na mezinárodním veletrhu informačních a komunikačních 
technologií Invex v Brně. „Před zavedením ekonomického infor-
mačního systému disponoval obecní úřad zastaralým vybavením jak 
v oblasti hardwaru, tak i softwaru. Obec využívala ekonomické apli-
kace pracující v prostředí MS DOS, většina základní evidence, jako 
je evidence pošty, vybírání poplatků, poplatní deník, atd. byla vedena 
v papírové formě. Pro odstranění nedostatků z toho plynoucích a pro 
zpřehlednění a zjednodušení evidence těchto údajů jsme se rozhodli 
zavést tzv. moderní kancelář. Proto jsme oslovili dodavatele, kteří se 
touto problematikou zabývají. Základním cílem pro nás bylo zvýšení 
efektivity a rychlosti při vyřizování účetních případů,“ vysvětlil staros-
ta obce Libor Kosour. Z několika nabídek byl nakonec vybrán uchazeč, 
který nejvíce splňoval stanovená kritéria, a který na pilotním provozu 
prakticky prezentoval výhody nabízeného řešení. Zvládnutí práce na 
systému trvalo zhruba týden. Spokojenost s novým softwarem i posky-
tovanými službami vedlo úřad k rozšíření spolupráce.               /mask/

Padochovským zazvoní
/Padochov/ Z popudu oslavanského radního Miloše Růži byl na-

vržen zajímavý nápad, aby historická padochovská zvonička byla 
osazena elektronickým zařízením, které umožní zvonění na zvon, který 
se ve zvoničce nachází. I když se tato záležitost u občanů Padochova 
může setkat s nepřízní vzhledem k tomu, že zvon může například 
budit nebo jinak rušit občany. Například po zkušenostech, které mají 
v Oslavanech, kdy na věž zámeckého kostela byl znovu osazen zvon 
a obnoveno zvonění, se od té doby každý den oznamuje šestá hodina 
ranní, poledne a šestá hodina večerní. Po počátečních dnech, než si lidé 
zvykli je dnes zvonění občany chápáno jako součást života ve městě. 
Samozřejmě Padochov potřebuje důležitější věci, ale i tato drobnost 
zvedne povědomí občanů k jejich „rodné hroudě“.                         /jak/

foto: mask
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Zeptali jsme se: Pavla Vybírala,
předsedy Osadního výboru v Řeznovicích

Představte nám Řeznovice?
Řeznovice leží v údolí řeky 

Jihlavy,  pět kilometrů od Ivančic. 
Zdejší území bylo osídleno již 
v době bronzové.  První písemná 
zmínka je ale až z roku 1252. Do-
minantou obce je románský kos-
tel sv. Petra a Pavla, postavený na 
přelomu 11. a 12. století na místě 
knížecího dvorce. Později byla na 
místě dvorce tvrz  a panský dvůr. 
Na konci 18. století byly budovy 
přestavěny na faru. Ves byla pů-
vodně asi 1 km od kostela, později 
byly vesnice dvě - Horní a Dolní 
Řeznovice. V roce 1980 byly 
Řeznovice sloučeny s Ivančicemi
a tento stav trvá dodnes. V součas-
né době zde žije asi 350 obyvatel. 

Jak hodnotíte stav obce v po-
sledních pár letech? 

Plynofi kací obce v roce 1996 
se podařilo snížit znečišťování 
ovzduší. Důležité bylo vybu-
dování vodovodu v roce 1999. 
Pro lepší informovanost občanů 
byl obnoven místní rozhlas. 
V loňském roce byla po několika 
letech znovu otevřena prodejna 
potravin, která nyní patří Jednotě 
Moravský Krumlov. Letos byly 
zkolaudovány kabiny na hřišti 
TJ SOKOL Řeznovice. Děti mají 
určitě největší radost z nového 
hřišťátka, které je u fotbalového 
hřiště.

Co je pro Vás i obec v tomto i 
v následujícím období prioritní? 

Určitě je to vybudování splaš-
kové kanalizace a její napojení 
na čistírnu odpadních vod. Dále 
pak oprava silnice a místních 
komunikací, které jsou ve velice 
špatném stavu.

Co podle Vašeho názoru v sou-
časnosti nejvíce tíží občany? 

Jedním z problémů je chybějící 
splašková kanalizace a stará ka-
nalizace na dešťovou vodu, která 
se místy rozpadá. Problémem je i 
stav silnice, na které je po každé 
zimě více děr a stav místních 
komunikací, které jsou z části 
pouze vysypány štěrkem. Rovněž 
chodníky by zasloužily opravu. 
Také nám chybí sál, ve kterém 
by se daly pořádat kulturní akce 
a mohli bychom se všichni sejít. 
Společným jmenovatelem při 
řešení je nedostatek fi nancí.  Po-
těšující nejsou ani černé skládky 
v okolí obce.

Jaká jsou u vás možnosti pro  
podnikání? 

Většina občanů dojíždí do 
zaměstnání do Ivančic, Oslavan 
a do Brna. Místní fi rmy jsou 
stavební fi rma FORTEL s.r.o. 
a FOSAN s.r.o., která má pro-
vozovnu v Alexovicích. K malému
podnikání patří stolařství, auto-
doprava, zednictví, instalatéři. 
Nezaměstnanost u nás, myslím, 
není problém. 

Podporujete bytovou výstavbu 
pro mladé?

V obci se staví pouze rodinné 
domky. V připravovaném územ-
ním plánu se počítá asi s 10 
parcelami. 

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

Osadní výbor se od léta schází 
jedenkrát za měsíc v místním 
hostinci, většinou první středu 
v měsíci. Občané se tak mohou 
na členy osadního výboru obracet 
s problémy, které se týkají obce. 
Nejméně jednou za rok je bese-
da občanů se starostou, které se 

účastní i místostarosta a tajemník 
městského úřadu. Ve vzájemné 
komunikaci mezi městem a osad-
ním výborem jsou určitě rezervy 
na obou stranách, uvítali bychom 
rychlejší řešení některých pro-
blémů. 

Jste začleněni do nějakého 
mikroregionu? 

Město Ivančice patří do mikro-
regionu Ivančicko. 

Jaké je to u vás se školstvím? 
V obci je škola a školka. Škola 

je malotřídní pro 1. - 5. ročník, 
navštěvuje ji 50 dětí z širokého 
okolí. 

Jste spokojeni s úrovní do-
pravní obslužnosti? 

Po zavedení IDS v minulém 
roce se zvýšil počet autobuso-
vých spojů v pracovních dnech. 
V sobotu a v neděli k nám auto-
busy nejezdí. 

Na co se můžeme těšit v oblasti 
kultury a sportu, zapojují se lidé 
do veřejného života, na co nás 
pozvete? 

Největší a nejaktivnější organi-
zací v obci je fotbalový oddíl TJ
SOKOL Řeznovice, má dvě muž-
stva dospělých a dorost. TJ 
SOKOL vzorně udržuje hřiště. 
V loňském roce byl založen bas-
ketbalový oddíl Sportovní o.s., 
jehož členové prozatím dvakrát 
týdně trénují v místní tělocvič-
ně.Tělocvičnu využívají i ženy 
k pravidelnému cvičení. Další 
organizací je občanské sdružení 
„Motýl Řeznovice“, které při-
pravuje akce pro děti. Svaz žen 
každoročně pořádá maškarní prů-
vod, na konání ostatkové zábavy 
nemáme sál. V červnu bývají na 
místním rybníčku rybářské závo-
dy pro děti. 

V tomto roce Vás mohu 
pozvat na vánoční koncert a 
jarmark, který pořádá škola. 
Obojí se ale bude konat na 
zámku v Hrubšicích. Poslední 
sobotu v roce bude v místním 
hostinci již tradiční mariášový 
turnaj. TJ SOKOL Řeznovice 
pořádá dne 8.2.2008 ples. Protože 
v Řeznovicích není sál, bude 
tento ples v Biskoupkách.  

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

U silnice vedoucí z Ivančic 
do Řeznovic je na pravém 
břehu řeky Jihlavy přírodní 
rezervace „Pekárka“. Jedná se 
o slepencové skály s vzácnými 
teplomilnými rostlinami, někte-
ré druhy se vyskytují jen zde
a na skalách u Rokytné. Dalším 
chráněným územím je Řez-
novická skála na levém břehu 
řeky, výše proti proudu, rovněž 
se vzácnými teplomilnými 
rostlinami. U Řeznovic začíná 
přírodní park „Střední Pojihla-
ví“, který pokračuje údolím do 
Hrubšic až pod zříceninu hradu 
Templštejn. Součástí přírodního 
parku je několik chráněných 
území s teplomilnou vegetací, 
ty jsou ale již mimo Řeznovice. 
Kolem řeky vede značená turis-
tická trasa z Ivančic a po silnici 
vede cyklotrasa. Největší pamě-
tihodností je kostel, který patří 
k nejvýznamnějším románským 
památkám na území ČR. 

Jak trávíte volný čas, co Vaše 
záliby? 

Rád čtu, jezdím na kole a cho-
dím hrát basketbal. 

Děkuji za rozhovor
Martin Sklenář

Ze židovské synagogy
muzeum pro Ivančice

/Ivančice/ Prostor pro muzejní sbírky i pořádání kulturních akcí 
získají ivančičtí opravou židovské synagogy. Začít s rekonstrukcí by se 
mohlo v druhé polovině příštího roku. „V současné době se dokončuje 
projekt na statické zajištění budovy, bude dokončen do konce roku. Do 
poloviny příštího roku bude hotov celý projekt na rekonstrukci syna-
gogy na kulturní centrum s možností instalace stálé expozice Muzea 
Brněnska včetně možnosti pořádání koncertů a příležitostných výstav. 
Využití synagogy je koncipováno pro celoroční provoz s využitím 
moderních energetických technologií. Město požádalo Ministerstvo 
kultury ČR o zařazení objektu do památkového režimu. Žádost byla 
ministerstvem přijata a zahajuje se příslušné správní řízení,“ vysvětlil 
starosta města Vojtěch Adam. Město požádalo o dotaci z programu Re-
generace památkových zón. Odhad nákladů na komplexní rekonstrukci 
se pohybuje kolem 30 milionů. Nezbytné bude fi nancování z více 
zdrojů. Tím budou Ivančice, kraj, Ministerstvo kultury a v neposlední 
řadě i mezinárodní židovská obec. „Synagoga je sice v majetku města, 
ale je spolu s hřbitovem daleko nejvýznamnější židovskou památkou. 
Rekonstrukce bude znamenat, že Ivančice získají další krásný kulturní 
stánek pro multifunkční využití,“ doplnil starosta města.               /jak/

Stavba sportovního hřiště 
bude brzy dokončena

/Miroslav/ Nové víceúčelové sportovní hřiště, které vyrůstá v Miro-
slavi v lokalitě za farou, spěje ke svému zdárnému dokončení. Umělý 
povrch je již hotov i s oplocením, dokončují se kabiny. Slavnostní pře-
dání do užívání má proběhnout 11. prosince letošního roku. 

„Financování sportoviště bylo zajištěno ze tří zdrojů, Nadace ČEZ, 
MŠMT ČR a rozpočet města Miroslavi. Za účelem výstavby byl od 
římskokatolické farnosti vykoupen objekt stodoly, která byla zbourána 
a pozemek začleněn do areálu,“ vysvětlil místostarosta Roman Volf. 
Hrací plocha s umělým povrchem je určena pro národní házenou, ma-
lou kopanou, tenis, košíkovou a volejbal. Pro oddíl národní házené je 
vybudován sociální objekt - kabiny s klubovou místností.

„Pro veřejnost jsou k dispozici toalety. Hřiště je nasvíceno umělým 
osvětlením, v těsné blízkosti sportoviště je zřízeno nové parkoviště, 
které bude sloužit sportovcům i návštěvníkům nedalekého hřbitova. 
Hřiště je z poloviny chráněno novým oplocením, z druhé části byla 
opravena původní ohradní zeď, která je osázena popínavým břečťa-
nem,“ dodal místostarosta. Sportoviště budou využívat žáci základní 
školy, DDM, členové oddílu národní házené, TJ Sokol a samozřejmě 
miroslavská veřejnost. Na hřišti budou hrát svá mistrovská utkání
házenkářky. V příštím roce se počítá s dnem otevřených dveří pro ve-
řejnost ku příležitosti tradičních kulturních akcí.                         /mask/
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Audi Allroat 2,5 TDI quattro
r.v. 2001, cena 435.000 Kč
tach.: 192 tis. km, aut. klima

Audi A6 2,5 TDI 120 kW
r.v. 2002, cena 369.000 Kč
tach.: 133 tis. km, aut. klima

Audi Allroat 2,5 TDI quattro
r.v. 2004, cena 650.000 Kč
tach.: 87 tis. km (cena bez DPH)

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

BMW X5 3,0i automat
r.v. 2001, cena 549.000 Kč
tach.: 272 tis. km (cena bez DPH)

BMW M3 3,0i
r.v. 1993, cena 230.000 Kč
tach.: 137 tis. km, klima

BMW 525 TDS
r.v. 1998, cena 239.000 Kč
tach.: 210 tis. km, aut. klima

Daewoo Matiz 0,8i
r.v. 1999, cena 70.000 Kč
tach.: 73 tis. km

Daewoo Nubira 1,6i LPG
r.v. 1999, cena 83.000 Kč
tach.: 159 tis. km, klima

Dodge Viper SRT 8,3 V10
r.v. 2004, cena 1.699.000 Kč
tach.: 5,5 tis. mil, aut. klima

Fiat Seicento 0,9i
r.v. 1998, cena 59.900 Kč
tach.: 57 tis. km

Ford Fiesta 1,3i
r.v. 1998, cena 57.000 Kč
tach.: 72 tis. km

Ford Escort 1,4i
r.v. 1996, cena 45.900 Kč
tach.: 109 tis. km

Ford Puma 1,7i 92 kW
r.v. 1999, cena 109.000 Kč
tach.: 150 tis. km, klima

Ford Mondeo 1,8 TD GHIA
r.v. 1998, cena 79.000 Kč
tach.: 139 tis. km, klima

Hyundai Atos 1,0i 40 kW
r.v. 1998, cena 69.000 Kč
tach.: 80 tis. km

Mazda 323F 1,8 94 kW
r.v. 1990, cena 25.000 Kč
tach.: 164 tis. km

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

Mercedes Benz 124 2,5D
r.v. 1990, cena 45.000 Kč
tach.: 330 tis. km

Mitsubishi Space star 1,8 GLX
r.v. 2000, cena 119.000 Kč
tach.: 108 tis. km, klima

Nissan Almera Tino 2,2 TDI
r.v. 2001, cena 199.000 Kč
tach.: 127 tis. km, klima

Peugeot 206 1,1i
r.v. 2000, cena 118.000 Kč
tach.: 45 tis. km

Peugeot 307 1,6 16V
r.v. 2002, cena 165.000 Kč
tach.: 99 tis. km

Peugeot 406 1,8i 66 kW
r.v. 1998, cena 118.000 Kč
tach.: 145 tis. km

Renault Mégane 1,9 DCI
r.v. 2002, cena 179.000 Kč
tach.: 175 tis. km, klima

Renault Clio 1,2i MTV
r.v. 2000, cena 116.000 Kč
tach.: 71 tis. km

Seat Toledo 1,6i magnus
r.v. 1999, cena 95.000 Kč
tach.: 84 tis. km, klima

Škoda Felicia 1,9D
r.v. 1996, cena 45.000 Kč
tach.: 155 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 128.000 Kč
tach.: 168 tis. km

Škoda Forman 135
r.v. 1993, cena 25.000 Kč
tach.: 125 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2005, cena 319.000 Kč
tach.: 46 tis. km

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

Škoda Superb 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 319.000 Kč
tach.: 82 tis. km, aut. klima

VW Passat variant 1,9
r.v. 1998, cena 139.000 Kč
tach.: 205 tis. km

VW Polo classic 1,9 SDI
r.v. 2000, cena 107.000 Kč
tach.: 114 tis. km

VW Multivan   (cena bez DPH)
r.v. 2004, cena 620.000 Kč
tach.: 96 tis. km, aut. klima

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 126 tis. km, klima

VW Golf 1,9 TDI 74 kW
r.v. 2003, cena 219.000 Kč
tach.: 91 tis. km

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

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

VW Transporter 1,9 TD
r.v. 1997, cena 135.000 Kč
tach.: 218 tis. km (cena bez DPH)

Iveco Turbo Daily 2,8 35S11
r.v. 2001, cena 179.000 Kč
tach.: 270 tis. km (cena bez DPH)

Opel Vectra 1,6i GL
r.v. 1994, cena 39.000 Kč
tach.: 117 tis. km

Opel Astra 1,4 LPG
r.v. 1999, cena 134.000 Kč
tach.: 135 tis. km, klima

Peugeot Partner 1,4i
r.v. 2002, cena 145.000 Kč
tach.: 202 tis. km

Seat Ibiza 1,4i
r.v. 1997, cena 49.000 Kč
tach.: 169 tis. km

Škoda Octavia 1,8 20V
r.v. 1998, cena 109.000 Kč
tach.: 207 tis. km

Škoda Felicia 1,9D
r.v. 1997, cena 57.000 Kč
tach.: 162 tis. km

Škoda Felicia 1,3 kombi
r.v. 1996, cena 49.000 Kč
tach.: 119 tis. km

Toyota Land Cruiser 3,0 TD
r.v. 2000, cena 349.000 Kč
tach.: 242 tis. km, klima

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

VW Golg 1,6i
r.v. 1996, cena 79.000 Kč
tach.: 135 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 325.000 Kč
tach.: 171 tis. km, aut. klima

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 249.000 Kč
tach.: 133 tis. km, aut. klima

e-mail: info@avautobazar.cz
www.avautobazar.cz

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292



6 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

V PRODEJI NA TĚCHTO MÍSTECH:
Moravský Krumlov: Knihkupectví „Na Zámecké“, Zámecká 22
Redakce Zrcadla, Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro
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
Znojmo: Knihkupectví Comenius, Kovářská 17

POSLEDNÍ MOŽNOST REGISTRACE
VAŠÍ FIRMY DO KATALOGU

JE DO ÚTERÝ 27. LISTOPADU !!!

MODERNÍ LINIE 
- 3 TYPY DVÍŘEK
- 46 BAREV

KLASICKÁ LINIE
- 6 TYPŮ DVÍŘEK
- 12 BAREV

SEDM TYPŮ
SEKTOROVÝCH ŘAD
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Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE
tel.: 546 434 105, mobil: 608 870 890, e-mail: ivancice@realgarant.cz

KOMPLETNÍ DENNĚ AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA NA:

NAŠE CENTRUM NABÍZÍ:
•  BEZ STAROSTÍ VÁS PROVEDEME

VAŠÍM REALITNÍM OBCHODEM
•  ZAJISTÍME VÁM

AŽ 100% FINANCOVÁNÍ
NABÍDNĚTE VAŠI NEMOVITOST - ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA 

Oslavanská 22, 664 91 IVANČICE

Pro naše klienty 
hledáme byty

DB/OV
o velikostech

1-3+1
v Ivančicích

a okolí. 

Stav. pozemek na výstavbu chaty
Ivančice, lok. Dejmaly, výměra 
968 m2. Na pozemku jsou 2 sklepy
a horní základ. deska o ZP 16 m2, 
IS: el. na poz., možnost studny. 
Cena: 225 tis. Kč 

Zahrada s ovoc. stromy v obci 
Padochov, vhodný k využítí jako 
užitkový i k rekreaci, možnost 
zbudování chatky o ZP 16 m2, 
celková výměra 7.950 m2. 
Cena: 320 tis. Kč 

VÝSTAVBA RD na klíč 4+1 s gar.,
hr. stavby nebo pozemků v obci
Padochov, dobrá dopravní dostup.,
výměry poz. 471-535 m2, veškeré IS.
Cena hr. stavby: od 1,876 mil. Kč
vč. pozemku a IS

Stav. oploc. pozemek Ivančice
- Budkovice, rovina, vým. 700 m2,
šířka 10 m, nyní využíváno jako 
zahrada s chatou o ZP 36 m2,
IS na hranici pozemku. 
Cena k jedn.: 600 Kč/m2 

RD 2+1 Odrovice, cca 28 km od 
Brna, samost. stojícící, RD určen 
k rozsáhlé rekonstrukci nebo jako 
stav. místo, ZP 114 m2, zahrada 
117 m2 + 1 ha pole, veškeré IS. 
Cena: 680 tis. Kč 

RD Ivančice, poblíž náměstí, 
určený ke kompletní rekonstrukci 
nebo jako stavební místo, 
celková plocha 679 m2, veškeré 
IS na pozemku. 
Cena: 800 tis. Kč 

splátka od 2.123 Kč/měs.

Penzion s restaurací, zahrádkou, 
bytem 3+kk a komfortní chatou
v rekreační oblasti města Ivančice, 
PO REKONTRUKCI, CP 832 m2,
zastav. plocha 337 m2, veškeré IS. 
Cena: 4,8 mil. Kč 

Srub. chata Budkovice u  Ivančic, 
CP 35 m2, 2. NP, 2 místnosti, 
nutná rekonstrukce, topení na 
TP, el. není. Vhodné pro rybáře, 
nachází se nad řekou Rokytnou. 
Cena: 100 tis. Kč 

Dvougaráž s malou dílnou,
v lokalitě Ivančice - Němčice,
v současnosti hrubá stavba,
není zavedena elektřina, vjezd 
do garáže jedněmi vraty. 
Cena: 165 tis. Kč splátka od 5.807 Kč/měs.

Orná půda Ivančice, momentálně 
neobdělávaná, o výměře 6.071 m2,
ve svahu, dobrá dostupnost i vět-
ším zemědělským strojům. 

Cena: 91 tis. Kč splátka od 14.504 Kč/měs.

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

Naše fi rma KORUS servis, 
s.r.o. byla založena již před 12 
lety. Zpočátku jsme byli sdru-
žení fyzických osob a následně 
jsme založili s.r.o. Od roku 1998 
sídlíme na novém sídlišti na ulici 
Mjr. Nováka 1, v objektu býva-
lého Centrumu. Od samotného 
počátku se zabýváme především 
prodejem a servisem kancelářské 
techniky, později jsme se rozšířili 
o prodejnu drobného kancelář-
ského a papírenského sortimentu 
a v poslední době jsme náš sorti-
ment obohatili i prodejem počí-
tačů, LCD a monitorů, tiskáren
a dalších počítačových doplňků.

V oblasti kancelářské techniky 
nabízíme opravdu ucelenou řadu 
kancelářských strojů od japon-
ského výrobce fi rmy Nashuatec. 
Značka Nashuatec není v České 
republice tak známá jako její 
konkurenti, kteří jsou na našem 
trhu i desítky let. Je to ale mladá 
dynamicky se rozvíjející značka, 
na našem trhu má zastoupení 
pátým rokem. Za ten čas se do-
kázala vypracovat na přední po-

zici v  prodejích kopírovacích a 
multifunkčních strojů v celé ČR a 
předstihla tak mnohem známější 
značky. Je to díky jednoduchému 
až intuitivnímu ovládání strojů, 
přizpůsobování výrobků poža-
davkům a nárokům zákazníků
a rychlým zaváděním posledních 
technických novinek do našich 
strojů. Naše stroje se prostě při-
způsobují zákazníkům a nikoli 
zákazník strojům.

Náš sortiment zahrnuje černo-
bílé i barevné kopírky formátu 
A4, A3 i A0. Dále laserové mono 
i barevné tiskárny formátu A4 i 

A3, skenery, faxy a multifunkční 
zařízení.

Víme ale, že samotné technické 
parametry strojů jsou jen polovi-
nou úspěchu značky. Nedílnou 

součástí při nabídce stroje je její 
ekonomická výhodnost, nebo 
nevýhodnost. Sebelepší stroj 
s vysokými provozními náklady 
je prakticky neprodejný. Proto 
značka Nashuatec dbá při vývoji 
nových strojů, aby co možná 
nejvíce snížila náklady na zhoto-
vení jedné kopie. Vyvíjí se stále 
dokonalejší spotřební materiály a 

velký ohled se bere i na spotřebu 
elektrické energie, za což dostala 
společnost Nashuatec několik ce-
losvětových ocenění.

Stejně důležité jako technické 
parametry a malé provozní nákla-
dy je i možnost různých způsobů 
fi nancování a pořízení strojů.

Pro klienty, kteří dávají před-
nost pronájmu strojů před vlastní 
koupí nabízíme pronájmy multi-
funkčních zařízení Nashuatec for-
mátu A4 i A3 černobílé i barevné. 
Nájmy jsou zkalkulovány na 36 
nebo 48 měsíců. V následující 
tabulce jsou jednotlivé modely a 
ceny jejich měsíčních pronájmů.

Jak jsme se zmínili na začátku 
článku rozšířili jsme sortiment 
o PC techniku a počítačové do-
plňky. Navázali jsme spolupráci 
s fi rmou BGS LEVI Czech a.s.

BGS LEVI Czech je předním 

českým distributorem produktů 
informačních a komunikačních 
technologií (ICT). V nabídce 
naleznete PC komponenty a pe-
riferie, společnost je výrobcem 
osobních počítačů LYNX, distri-
butorem periferií, software, síťo-
vých prvků včetně WLAN.

My i naši zákazníci mají mož-
nost využít pro výběr zboží portál 

www.bgslevi.cz, kde si může zá-
kazník zboží prohlédnout, dozví
se zde technické parametry a cenu
výrobku. Už konkrétní zboží, 
nebo PC sestavy si potom zákaz-
ník u nás objedná a obvyklá doba 
dodání je 1-2 dny. U skládaných 
sestav 3-5 dní. Zboží si pak vy-
zvedne v naší prodejně, stejně tak 
i akční letáky a katalogy.

V neposlední řadě jsme pro 
naše zákazníky zajistili možnost 
nákupu na splátky se společností 
CETELEM. Jedná se o nejběžněj-
ší prodej na 10 nebo 20 splátek, 
nebo splátky v rozmezí 5-20 
měsíců dle přání zákazníka. Vypl-
nění a posouzení žádosti probíhá 
On-Line po internetu a je hotovo 

za 5 minut. Na vyřízení žádosti 
do 80 000 Kč potřebujete pouze 
2 platné doklady. Nic víc.

Snažíme se našim zákazníkům 
ať již soukromým, nebo fi remním 
nabídnout opravdu široké spekt-
rum služeb od poradenství, přes 
různé možnosti fi nancování až po 
odbornou instalaci u Vás doma 
nebo ve fi rmě. Samozřejmostí je 
plný záruční i pozáruční servis, 
vše v naší prodejně.

Na závěr bych chtěl popřát 
všem našim stávajícím i budoucím 
zákazníkům hodně zdraví a poho-
dy a do nastávajícího adventního 
času hodně klidu při očekávaném 
shonu před koncem roku.

Kolektiv fi rmy Korus servis

Novinky pro naše zákazníky, nyní i na splátky
NABÍDKA PRONÁJMŮ MFP

MP161 SPF

MP2000 PS

MP2510 PS

MP C2000
MP C2500
MP 5500

1.360,-
1.855,-
3.530,-
5.470,-
5.680,-
9.700,-

500 / x
500 / x

2000 / x
2000 / 500
2000 / 500
10000 / x

0,34 / x
0,33 / x
0,32 / x

0,32 / 2,10
0,32 / 2,10

0,19 / x

název
stroje

měsíční
paušál

zdarma kopií
čb / bar.

cena kopie
čb / bar.

Pronájem na 36 měsíců

MP161 SPF

MP2000 PS

MP2510 PS

MP C2000
MP C2500
MP 5500

1.220,-
1.565,-
2.990,-
4.890,-
5.190,-
8.890,-

500 / x
500 / x

2000 / x
2000 / 500
2000 / 500
10000 / x

0,34 / x
0,33 / x
0,32 / x

0,32 / 2,10
0,32 / 2,10

0,19 / x

název
stroje

měsíční
paušál

zdarma kopií
čb / bar.

cena kopie
čb / bar.

Pronájem na 48 měsíců

NABÍDNĚTE
k prodeji RD 1-3+1 

i určené
k rekonstrukci, 

demolici,
se zahradou i bez, 
v lokalitě nejlépe 
Ivančice a okolí, 

ale není podmínkou.

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ

NOVÁ VÝSTAVBA RD

splátka od 5.807 Kč/měs. splátka od 2.476 Kč/měs.OTEVÍRÁME 29. LISTOPADUOTEVÍRÁME 29. LISTOPADU

Komerční inzerce
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My se nudy nebojíme    
/Nová Ves, Ivančice/ V sobotu 17. listopadu od 14 do 19 hodin 

uspořádalo Středisko volného času Ivančice ve spolupráci s Obecním 
úřadem Nová Ves zábavné odpoledne s názvem „My se nudy nebojí-
me“, kterou navštívilo téměř 250 dětí s rodiči. Ve třech prostorách pro-
bíhaly různé aktivity. V tělocvičně se po celou dobu konaly netradiční 
hry, sportovní a pěvecké soutěže. Děti si mohly vyzkoušet poznávat 
ukázky z filmů a písniček. Odpoledne zpestřilo vystoupení ivančických 
mažoretek Kopretina. Na závěr si účastníci zatančili na diskotéce. Ve 
druhé cvičebně si návštěvníci mohli vytvořit výrobky s vánoční téma-
tikou, např. vánoční přání a drátkované ozdoby. Dále se děti seznámily 
se základy tábornických dovedností a také si mohly namalovat obrázek 
se svým nápadem, jak využít volný čas. Po celou dobu akce měly děti 
vstup do bazénu zdarma, který byl patřičně využit. Akce se vydařila
a těšíme se na spolupráci s dalšími městy i obcemi.   Dagmar Šacherová

Hasičky ve spodním prádle   
/Miroslav/ To, že miroslavské hasičky slaví úspěchy a sbírají oceně-

ní kde se dá, je známá věc. V sobotu se ale představily ve zcela jiném 
světle, a to na přehlídkovém molu, kde předváděly mimo jiné i spodní 
prádlo. Tím dokázaly, že nejsou jen sportovně nadané, ale i krásné. To 
ocenili i přihlížející návštěvníci, ale hlavně pánové. „Předvádí se pyža-
ma, župany a spodní prádlo, společenské a vycházkové šaty, svatební 
šaty doplněné květinovou vazbou. Připravena je ukázka svatebních 
dortů, cukroví a oznámení. Na místě bude i kosmetička a šperky ze 
zlata. Já osobně jsem připravila třináct svatebních kytic. V nabídce jsou 
všechny možné tvary a variace, od kulatých po převislé, ale i extrava-
gantní. Každá je jiná a na výběr mají nevěsty velkou škálu nejen na 
přehlídce, ale i v K-styl Kateřiny Kondlerové,“ uvedla jedna z organi-
zátorek Helena Kondlerová.

Svatební miniveletrh se vydařil, což ukázala i velká návštěvnost. 
„Už když jsem otvírala obchod, jsem věděla, že zorganizuji módní 
přehlídku, protože je dobře, když se Miroslav oživí i po této kulturní 
stránce. Proto jsem se domluvila i s jinými podnikateli a přehlídku 
jsme doplnili o svatební šaty. Musela jsem ale sehnat modelky na 
předvádění. Protože jsem kapitánkou závodního týmu hasiček při 
SDH Miroslav, oslovila jsem své týmové kolegyně ale i kamarádky. 
Všechny mi ochotně vyšly vstříc, a abych je povzbudila, i já sama 
předvádím. Z nabídky spodního prádla jsou asi nejen pro ženy, ale i 
pány nejzajímavější nejen klasické podprsenky a korzety, ale i svatební 
spodní prádlo i erotické a romantické kousky, které určitě zaujmou. 
Širší nabídka je v K-stylu Miroslav,“ sdělila hlavní organizátorka
akce Kateřina Kondlerová.           /mask/ 

V krásném lůně přírody jsme 
náhodou objevili výtvarnou gale-
rii surrealistické skupiny Stir up, 
která jistě stojí za shlédnutí. Ta se 
nachází v kaňonovitém údolí řeky 
Jihlavy v prostorách Mohelského 
mlýna. Požádali jsme o krátký 
rozhovor Lubomíra Kerndla,
člena a mecenáše této umělecké 
skupiny, aby nám něco řekl o ži-
votě umělců v těchto místech. 

Jak vlastně vnikla surrealis-
tická skupina Stir up?

Naše skupina navazuje na 
činnost surrealistické skupiny La-
coste z šedesátých let. V té tehdy 
působili naši tři nestorové Arnošt 
Budík, Václav Pajurek a Josef 
Kremláček. Ti se také zasadili o 
znovuzrození surrealistické sku-
piny a to pod hlavičkou ostravské 
pobočky společnosti Karla Tajga. 
V roce 1995 se tato skupina pro 
názorové rozdíly rozpadla na dvě 
nezávislé skupiny- jedna pod ná-
zvem 1742 a druhá Stir up. 

Jak jste přišli k těmto výstav-

ním prostorám? Co vás vedlo 
k tomu, zde uprostřed lesů zřídit 
galerii? 

Já pocházím z Mohelna a na 
Mohelském mlýně, který patří 
Akademii věd - Ústavu výzkumu 
obratlovců v Brně, pracoval můj 
otec. Udržoval zde v provozu 
vodní turbíny a vzhledem k tomu, 
že jsem mu občas pomáhal s 
elektroúdržbou, inspirovaly mne 
tyto krásné prostory již dávno. 
Díky vstřícnosti Akademie věd 
a zejména ředitele pana Zímy 
se podařilo dohodnout pronájem
a z prostor bývalých archívů se 
stala Galerie Čertův ocas.

Co v současnosti vystavujete? 
V galerii máme stálou expozici 

naší skupiny Stir up a  hostů a to 
ve dvou patrech. Ve druhém patře 
pak pořádáme tématické a samo-
statné výstavy.

Jakou máte v galerii návštěv-
nost, pořádáte nějaké akce?

Návštěvnost je ovlivněna ze-
jména návštěvností Mohelenské 

hadcové stepi - jejíž jedna z na-
učných stezek vede právě kolem 
galerie. Projevuje se zde také se-
zónnost, dva prázdninové měsíce 
jsou nejlepší. Zapomněl jsem ještě 
uvést provozní dobu galerie. Ta je 
denně od 9 do 11.30 a o víkendech 
navíc také od 14 do 16 hod. Přes 
zimu je galerie uzavřena.

Jak hodnotíte stav a celkovou 
situaci ve výtvarném umění v po-
sledních pár letech? 

Rozhodně ji hodnotím kladně. 
Neexistují v podstatě žádná ome-
zení, jak tomu bylo v minulosti a 
to je podle mne podhoubí pro to, 
aby se prosadila různorodost a ze-
jména kvalita a to se pomalu, ale 
jistě děje. Surrealismus, který sám 
podle mne znamená maximální 
volnost tvorby a hledání nových 
cest, ještě také neřekl své posled-
ní slovo a určitě vyplivne do nové 
doby nové výjimečné autory. 

Jaké výstavy jste letos pořádali?
Jak jsem již zmínil, máme ve 

dvou patrech stálou expozici 
našich děl a také hostů, které 
obměňujeme. Ve třetím patře 
máme například vystaveny au-
tomatistické velkoplošné kresby 
jihoamerických kolegů. Ve dru-
hém patře jsme v létě pořádali sa-

mostatnou výstavu portugalského 
surrealisty Miguela de Carvalho. 
Do konce listopadu, kdy se ga-
lerie uzavírá, probíhá tématická 
výstava Templáři.

Vaše plány do budoucna?
Plánujeme  jarní výstavu 

„Energie“ , která by měla proběh-
nout na JE Dukovany, JE Temelín 
a v ústředí ČEZ v Praze. Pan Kre-
mláček jednal s místostarostou 
Oslavan o možné spolupráci při 
budování jejich galerie, kde by 
naše skupina mohla mít další stá-
lou expozici atd. Těch věcí, které 
se chystají, je samozřejmě víc a 
kromě toho každý z nás vystavuje 
ještě samostatně, takže nám za-
číná scházet čas. ale to je dobře,  
znamená to ,že někam kráčíme. 

Jak trávíte volný čas? 
Jsem vlastníkem soukromé 

firmy, která má 37 zaměstnanců, 
tak si asi dovedete představit co 
je to za starosti. Umění je pro 
mne stoprocentní relaxace. Do-
kud mám síly, pracuji na velkých 
dřevěných skulpturách, dělám 
digitální fotografii a méně malbu 
a kresbu. Ke klasickým zálibám 
pak patří sport, zejména fotbálek 
se starou gardou. 

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář 

Lubomír Kerndl : ve výtvarném umění nejsou omezení

Oslavili 100 let muzea   
/Moravský Krumlov/ V pátek 16. listopadu se slavnostní vernisáží 

pro veřejnost otevřela výstava ze sbírek Muzea v Moravském Krumlově
ke stoletému výročí od jeho založení. „Expozice je instalována jednak 
do klasických vitrín a do prostoru, protože počítáme s doprovodným 
programem ve spolupráci se školami, kdy tu budeme mít dílničky.
Výstava začíná u vchodu, kde je instalována pracovna Josefa Kaufma-
na. Josef Kaufman se po druhé světové válce zasloužil o záchranu sbí-
rek, jejichž většinu tu můžete vidět. V přední místnosti u podia máme 
paleolitickou chýši, dále období pravěku pokračuje dobou bronzovou, 
železnou, laténskou a římskou. V další místnosti je středověk, který se 
soustředí na hrady Templštýn a Rokyten. Pak je tu jizba z přelomu 19. 
a 20. století, takže se návštěvníci mohou podívat na to, jak žili jejich 
prababičky,“ sdělila kurátorka výstavy Alena Hrbáčková.

Výstava v prostorách Galerie Knížecího domu potrvá do konce  
března 2008. Samotný Knížecí dům, kde se sbírky muzea nacházejí, 
má dlouhou a pestrou historii. Jeho historie sahá až do první poloviny 
13. století a stavba je charakteristická vysokými pilastry a členěnou 
atikou s volutovým zakončením. Právě ve 13. století se na Moravě 
začali usazovat Němci a zakládali kláštery pro různé řády. Jedním
z nich byla i komenda Řádu německých rytířů a členové této komendy 
bydleli zcela určitě v dnešním Knížecím domě. Tomu nasvědčuje i to, 
že mezi domem a někdejším špitálním kostelem bývala velká zahrada, 
která tyto objekty spojovala. Za vlády Lichtensteinů byl dům opraven 
a věnován klášteru. Dle pověsti zde byl ženský klášter a mimo jiné
i nižší latinská škola. Později v tomto domě bydleli úředníci ze zámku.
V roce 1958 bylo v Knížecím domě umístěno městské muzeum a poz-
ději archeologická expozice Moravskokrumlovska. Muzeum spravuje 
dva depozitáře se zajímavými historickými i archeologickými sbír-
kami, zatím nemá k dispozici vlastní expozici. V současné době má
v Knížecím domě rovněž prostory Galerie, kde po celý rok probíhají 
výstavy, koncerty, přednášky a besedy pro veřejnost.            /mask, ac/

Podzimní kouzlení   
Naše mateřská škola, v níž pracujeme je zařazena do projektu „Mateřská 
škola podporující zdraví.“ Jedním z cílů je, aby děti pochopily, že pro-
středí je vše kolem nás - lidé, společnost, příroda. Chránit přírodu, mít 
rád vše živé okolo, neničit, neubližovat nejsou pro děti prázdné pojmy. 
Navazujeme na znalosti dětí o přírodě, které si přináší z rodin. Při kaž-
dodenních vycházkách získávají další znalosti a dovednosti. Učíme se 
hledat krásu v našem okolí. Výchovně-vzdělávací činnosti, které dětem 
nabízíme, jsou založeny na přímých prožitcích dětí, s prvky tvořivosti
a fantazie. Tvořivosti a fantazie dětí i rodičů jsme využili jednoho slun-
ného říjnového dne ke společnému „Podzimnímu kouzlení“. Dvorek 
mateřské školy se zaplnil přírodninami. Tvořilo se z dýní. Využili  jsme 
kukuřičné natě, různé trávy, bodláčí, plodů a suchých květin. Naše stro-
my na zahradě ožily pod rukama šikovných rodičů, babiček a dětí. Proto 
dostaly i svá jména „Javorový dědeček“, „Lipová babička“ a „ Javorový 
vnouček“. Ježci z šišek od p. Formanové napovídají, že vládne podzim. 
Každý den nás v MŠ vítají dýňový strašáčci a strašáci. A nejen nás, ale 
také děti z miroslavských škol i veřejnost. Náš záměr se podařil. Dětem byl 
odměnou ovocný koláč a dýňový papírový strašáček. Paním učitelkám, ro-
dičům pocit z dobře prožitého odpoledne.  Kolektiv MŠ Husova Miroslav
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Tunisko 
Členité pobřeží Tuniska dlouhé 1200 km nabízí 
jedny z nejlepších pláží ve Středomoří. V jeho 
střední části, nazývané Sahel, se nalézají i proslulé 
písečné pláže Sousse a Monastir, s teplou mělkou 
vodou Hammametského zálivu. Sousse - město s 
původním názvem Hadrumet bylo založeno v 9. 
stol. př.n.l. Jeho nejcennější částí je perfektně (1. 
díl tajenky). Staré město svého uvnitř opevnění 
skrývá mimo jiné klášterní pevnost, (2. díl tajenky) 
a místní trhy. Kolorit města doplňují přístav, restau-
race, kavárny, obchody, diskotéky a kasino.

TIPY NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ AGENTUROU TMK TRAVEL M. KRUMLOV

foto: mask

foto: mask
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KULTURNÍ PROGRAMY    26.11. - 9.12. 2007

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

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 30.11.- 6.1. - výstava Miroslava Kadlece - Ivančické kostelíky ze sirek 
a papírový betlém M. Alše. Chodba Památníku A. Muchy, vstup zdrama.
• 7.12. v 19.00 hod., - Vánoční koncert Václava Hudečka, klavírní doprovod prof. 
Petr Adamec, vstupné 170 Kč, předprodej od 1.11. v KIC, kino Réna Ivančice
• 8.12. - odjezd v 7.00 hod. - celodenní zájezd Vánoční Praha, program 
zájezdu: Ďáblova bible - výstava v Klementinu, Albrecht z Valdštejna a jeho doba 
- velkolepá výstava ve Valdštejnské jízdárně, pořádá Senát PČR, Staroměstské a 
Václavské náměstí s vánočními trhy. Doprava 390 Kč, od Besedního domu.

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
• 24.11. ve 20.00 hod. - Taneční zábava se skupinou Darken, v Dělnickém 
domě. Pořádá Pavel Vavřík
• 27.11. v 16.30 hod. - Vystoupení tanečního oboru ZUŠ, ve velkém sále 
Dělnického domu. Pořádá ZUŠ Oslavany.
• 2.12. v 15.00 hod.- Mikulášská nadílka, ve velkém sále Dělnického domu. 
Soutěže, hry, zábava, tanec. Dvě čertice přijedou znovu pobavit děti. Pro hodné děti 
bude připraven balíček s nadílkou. Srdečně zve Spolek Lidový dům a KIS Oslavany. 
Baličky pro děti sponzorsky zajistí členka zastupitelstva města Oslavany Ing. 
Naděžda Špiříková MSc. 
• 8.12. - Vánoční jarmark. Tradiční trhy na nádvoří zámku. Vánoční vystoupení 
dětí z DDM, herců Divadla na Mýtině, dětského chrámového sboru Oslavany, 
výstava prací žáků ZŠ Oslavany v zámecké kapli, soutěž o nejkrásnější dopis 
Ježíškovi, zabíjačkové hody, teplá medovina. Za příznivého počasí od 13. hod. 
projížďky s koňskou bryčkou. 

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

• 27.11. v 14.30 hod. - Vánoční dekorace, výroba originální výzdoby s vánoční 
tématikou - věnce, svícínky, ozdoby na stromeček, v DDM, poplatek 20 Kč.
• 28.11. v 16.00 hod. - Keramika II. (návaznost na Keramiku I. ze 7.11), 
dekorování vypálené keramiky, v DDM, poplatek 80 Kč ( v ceně výpal, glazura, 
engoby, burel). Přihlásit se můžete v DDM nebo na tel. 546 423 520.
• 1.12. v 17.00 hod. - Orientální večer. Přijďte vychutnat vůni dálného orientu 
a shlédnou půvabné pohyby krásných dívek, ve velkém sále DDM Oslavany.
• Připravujeme: Zimní tábor pro děti, ozdravný pobyt v Jeseníkách: 2.- 9.2. 2008. 
Štědrákova Lhota u Rudy nad Moravou, Jeseníky. Cena 2.200 Kč. Lyžování:
v místě tři vleky. Ubytování: Turistická ubytovna Lesanka 2-8 lůžkové pokoje.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 2.12. od 15 – 16,30 hod. - Mikulášská merenda. Tradiční mikulášský rej pro 
nejmenší děti a jejich rodiče.Odpoledne plné her a soutěží, s mikulášskou nadílkou. 
Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti zdarma. Rodiče, kteří chcete svým dětem nechat 
nadělit dárek od Mikuláše, přineste jej podepsaný v pátek 30.11.2007
• 8.12. od 10 - 16 hod - Vánoční hvězda. V rámci akce Pohádkové vánoce bude 
v prostorách Domu dětí a mládeže připraveno  vánoční zázemí pro šikovné ruce. 
V dílničkách si můžete vlastnoručně  vyrobit levné dárky pro své nejbližší.
• Připravujeme: Chorvatsko - Baška Voda 13. - 22. 6. 08 - Pobytový zájezd 
do jižní Dalmácie. Ubytování: kemp Baško Polje, ve srubech s vybavenou 
kuchyňkou. Stravování: vlastní, doprava autobusem z Mor. Krumlova. Cena: 
3.950 Kč + pobytová taxa a poplatek za povlečení.  Zájemci nechť se nahlásí do 
20. 12. 2007. Bližší informace na DDM, Yvona Žáková.

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
• 25.11. v 15.00 hod. - Diskohrátky pro rodiče s dětmi. Přijďte si 
zatancovat i zasoutěžit. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza), 
poplatek děti 10 Kč, dospělí 10 Kč.
• 25.11. ve 14.00 hod. - Veselý Hubert, SVČ Ivančice, statek Padochovka.
• 28.11. v 17.00 hod.- Adventní věnce, přijďte si vyrobit vlastní adventní 
věnec. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek děti, mládež 30 Kč + 
materiál, dospělí 50 Kč + materiál. Nutné se předem přihlásit.
• 30.11. v 16.00 hod. - Pečeme mikulášské perníky. Přijďte si upéct svého 
Mikuláše nebo čerta, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek 20 Kč.
• 30.11. v 18.00 hod - Diskotéka pro náctileté aneb Hudební večer sestavený 
na vaše přání, SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7 (KM Medúza)
• 5.12. od 17.00 hod. - Mikulášská nadílka na městě. Na děti bude čekat 
Mikuláš se svojí družinou. Ivančice, Palackého nám. Vybírání balíčků: úterý 
4.12. od 8 - 18.00 hod. SVČ Ivančice, Komenského nám.12, 30 Kč/balíček.
• 6.12. v 16.00 hod. - Mikulášský šachový turnaj, účastníky čeká sladká 
odměna, SVČ Ivančice, Komenského nám.
• 6.12. v 18.00 hod. - Kurz účetnictví. Základní znalosti podvojného účetnictví, 
daňová evidence. Informativní schůzka, SVČ Ivančice, Komenského nám. 12
• 8.12. v 8.45 hod - Turnaj v basketbalu, pro děti a mládež (3. - 8. třída ZŠ),  
tým tvoří 5 hráčů, Ivančice, sokolovna na Rybářské ul., 40 Kč/os. S sebou 
sportovní obuv a oděv, pití. Tým nahlaste nejpozději do 6.12.07.
• 8.12. v 10.00 hod. - Turnaj Magic the gathering, SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7,  vstup 55 Kč do 16 let, 95 Kč od 16 let, Ceny: 1⁄2 a 1  booster na hráče.

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

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.11. v 8.00 hod. - Miroslavské raritky, v kulturním domě.
• 26.11. v 17.30 hod. - Slavnostní zahájení Adventu rozsvícením vánočního 
stromu na náměstí v Miroslavi.
• 1.12. dopoledne - „Barborková sobota“, vánoční „Jarmark“ v ZŠ 
s napečeným cukrovím
• 1.12.- Den otevřených dveří a zájezd do ND Brno - ZUŠ Miroslav.
• 1.12. v 19.00 hod. - Gulášovka - 11. ročník - KD, degustace gulášů, 
ochutnávka piva a vína, módní přehlídka, taneční zábava, pořádá - Sdružení 
přátel dobré zábavy a město Miroslav.
• 2.12. v 8.00 hod. - 1. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 2.12. v 8.30 hod. - 1. adventní bohoslužby s večeří Páně v evan. kostele
• 2.12. v 14.00 hod. - Dárkování s programem (charit. sbírka) v ev. kostele.
• 3.12. v 15.00 hod.- Žonglování s čerty v MŠ Sluníčko, ul. Malinovského.
• 5.12. v 15.00 hod. - Mikulášské setkání v restauraci Slávie. 
• 9.12. v  8.00 hod. - 2. adventní mše - Římskokatolický farní úřad.
• 9.12. v  8.30 hod. - 2. adventní bohoslužby v evangelickém kostele, v 16.00 
hod. vystoupení zpěváků z Mašovic.
• 9.12. v 15.00 hod. -  Setkání dětí mateřských škol s Mikulášem v kult. domě  
pořádají město Miroslav, Dům dětí a mládeže, Římskokatolický farní úřad 
a laskaví sponzoři.

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

• Listopad - Výstava kreseb, akvarelů a vystřihované grafiky E. Bataa, 
výtvarníka z Mongolska MěÚ M. Krumlov, chodba v 1. patře, výstava je 
přístupná po dobu otevření úřadu do konce listopadu 2007.
• Prosinec - Výstava „100 let muzea v Moravském Krumlově“, galerie 
Knížecí dům M. Krumlov, výstava potrvá do 28. března 2008, otevírací doba: 
po - pá: 8.30 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hod., ne: 14.00 - 16.00 hod.
• Prosinec - výstava fotografií - Klub Moravskokrumlovských fotografů, 
MÚ M. Krumlov, chodba v 1. patře, výstava je přístupná po dobu otevření úřadu.
• 2.12. v 15.00 hod. - Adventní shromáždění, nám. TGM M. Krumlov, 
vystoupí: „Naše kapela“ a Chrámový sbor L. Havla.
• 4.12. v 18.00 hod. - Fotografický kroužek pod vedením J. Kristiána, KD MěKS
• 6.12. v 19.00 hod. - Koncert k poctě Svatého Mikuláše, kostel Všech 
Svatých. Účinkují: V. Matějček, V. Roubal a PS K. Němečka. 
• Připravujeme: 26.12. - zájezd - Vánoční koncert, Katedrála sv. Petra a Pavla Brno 
v 19.30 hod., Vánoční oratorium - Charles Camille Saint-Saëns, doprava individuální, 
cena vstupenky: 300 a  210 Kč, závazné přihlášky přijímá MěKS do 10.12.07, 
30.1. - zájezd „Taková ženská na krku“, Mahelovo divadlo Brno v 18.00 hod., cena 
vstupenky  230, 173 a115 Kč, doprava individuální, přihlášky do 21.12.07

MěKS 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. prosince 2007.

26. listopadu 2007 od 17.30 hodin

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU A ADVENTNÍHO VĚNCE

Společně provedou starosta města Ing. Augustin Forman a katolický 
farář P. Pavel Merta. V kulturním programu vystoupí žáci MŠ 
Malinovského, Husova, ZŠ a chrámový sbor. Letos je již osmým 
rokem součástí vánoční výzdoby největší adventní věnec v České 
republice, který je vyroben ze 42 m trubkového rámu, kontejneru 
slámy a 4 kontejnerů smrkového a borového chvojí a 250 metrů 

světelného kabelu. 
Město Miroslav také vydalo  věnec na vánoční pohlednici, která 
je k dostání v místních trafikách a obchodech. O tom, jak se dílo 
povedlo, se mohou návštěvníci města přesvědčit po celou vánoční 

dobu, tj. do svátku Tří králů (do neděle 6. ledna). 

Osvětová beseda Rešice Vás srdečně zve na 

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
sobota 24. listopadu od 14.00 hodin 

Připravili jsme pro vás: 
výrobu a prodej vánočních dekorací z přírodních materiálů • výrobu 
a prodej svíček a ozdob z včelích plástů • zdobení triček savovou 
technikou • zdobení perníčků • prodej proutěných, keramických
a dalších výrobků klientů Domova u Lesa Tavíkovice • prodej svíček 

• prodej výrobků žáků ZŠ D. Dubňany • prodej vánočních kolekcí 
a cukrovinek • prodej květin • prodej medu a medoviny

Malá tombola, občerstvení. V sále KD v Rešicích.

V sobotu 1. prosince 2007 od 19.00 hodin 
se uskuteční v KD Miroslav již 

11. ROČNÍK GULÁŠOVKY
Přehlídka asi 50 druhů nejrůznějších gulášů (kančí, srnčí, hovězí, 
rybí, kuřecí, zplynující segedin atd.), které dodají místní restaurace, 
jídelny i občané. V průběhu večera předá předseda organizačního 
výboru kuchařům „Řád zlaté vařečky“. Dále bude probíhat 
degustace vín a piv. Na začátek „Guláš - párty“ připravili pořadatelé 
atraktivní módní přehlídku v podání profesionálních manekýnek, 
které předvedou kolekce od společenských šatů po spodní prádlo. 
Po skončení následuje taneční zábava. O pohodu návštěvníků se 
budou do časných ranních hodin starat kapely Jerry Band a místní 

umělecké těleso DNĚPR - (Duo Němeček - Prďa). 
Kontakt: Oto Schlesinger, tel.: 515 333 329, mobil: 731 177 344.

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd do Českého Krumlova
Otáčivé hlediště

ROBIN HOOD
hrají herci činohry Jihočeského divadla
sobota 28. června 2008 v 21.30 hodin

Cena vstupenky 650 a 455 Kč, doprava 400 Kč
Odjezd v 8.00 hodin.

Dle zájmu prohlídka: zámecké barokní divadlo, město, zámek.
Závazné přihlášky na MěKS do 31. ledna 2008, tel.: 515 322 225

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na divadelní představení

TAKOVÁ ŽENSKÁ NA KRKU
Mahenovo divadlo Brno

Třeskutá komedie o milostných vztazích v česko - slovenském podání
30. ledna 2008 v 18.00 hodin  

Cena vstupenky 230, 173 a 115 Kč, doprava individuální
Závazné přihlášky na MěKS do 21. prosince 2007, tel.: 515 322 225

MěKS Moravský Krumlov pořádá zájezd na derniéru hudební pohádky

ZAHRADA DIVŮ
středa  23. ledna  2008 v 18.00 hodin
Městské divadlo Brno - hudební scéna

Hrají: E. Pardus/J. Mazák, A. Antalová/I. Vaňková/M. Horká, 
S. Slovák/P. Štěpán, M. Sedláčková/M. Lalková, J. Apolenář/L. Kolář

Cena vstupenky 190 a 380 Kč, doprava individuální
Závazné přihlášky na MěKS do 5. prosince 2007, tel.: 515 322 225.

sobota 1. prosince 2007 ve 20.00 hodin 
koncert kapely Missa (cca 20 písní) 

KAREL KRYL - REVIVAL 
Sokolovna - Vémyslice u Mor. Krumlova. Vstupné 70 Kč

Přijďte si poslechnout písně veselé i vážné a také ty, které již
za minulých bezmála 30 let zlidověly. Folková kapela Missa

(http://missa.zde.cz) zahraje Krylovy písně ve folkovém aranžmá 
(kytary, housle, flétny, kontrabas, afrobuben atd.) Věříme, že písně, 
které nás oslovily a stále oslovují, budou i pro Vás pohlazením
a snad i povzbuzením do života. Už Karel Kryl totiž věděl, že vápno, 

které vězí na duši, se jen těžko seškrabává...
Bližší informace a skupinové rezervace na tel.: 603 757 719.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 24.11. v 18.00 SIMPSONOVI VE FILMU  
  ne 25.11. v 18.00 Animovaná komedie USA
• st 28.11. v 18.00 SHREK  TŘETÍ
  Animovaná komedie USA
• so 1.12. ve 20.00 TRANSFORMERS
  ne 2.12. v 18.00 Akční sci-fi USA
• st 5.12. v 18.00 GYMPL
  Česká komedie
• so 8.12. ve 20.00 INVAZE
  ne 9.12. v 18.00 Sci-fi thriller USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 25.11. v 17.00 DIVOKÉ VLNY
  Animovaná komedie USA
• st 28.11. ve 20.00 KDYŽ SI CHUCK
  BRAL LARRYHO
  Komedie USA
• pá 30.11. v 17.00 MEDVÍDEK
                 ve 20.00 Komedie ČR
• so 1.12 ve 20.00 MEDVÍDEK
  Komedie ČR
• ne 2.12.ve 20.00 MEDVÍDEK
  Komedie ČR
• st 5.12. v17.00 RATATOUILLE
  Animovaná komedie USA
• ne 9.12. ve 20.00 GYMPL
  Komedie ČR

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 24.11. v 18.00 MR. BROOKS
  Kriminální thriller USA
• ne 25.11. v 18.00 DISTURBIA
  Thriller USA
• so 1.12.v 18.00 RUSH HOUR 3
  Komedie USA
• ne 2.12. v 18.00 HAIRSPRAY
  Hudební muzikál USA
• so 8.12. v 18.00 DENNÍ HLÍDKA
  Akční fantasy thriller Rusko   
• ne 9.12. v 18.00 OKAMŽIK ZLOMU
  Thriller, drama USA

Změna programů vyhrazena.
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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 “

Turisté přijíždějící do Ivančic si 
zpravidla prohlíží expozice Vla-
dimíra Menšíka a Alfonse Mu-
chy v Památníku Alfonse Muchy, 
ale když se rozchází po náměstí, 
pak obdivují výzdobu domu pánů 
z Lipé, dnes sídlo Městského 
úřadu. Je škoda, že heraldická 
výzdoba domu nebyla dosud od-
borně zpracována a na případné 
dotazy nemůžeme odpovědět 
komplexně. Většinou první dotazy
se týkají budovy, zda se jednalo
o ivančický hrad, kdo a kdy bu-
dovu stavěl a kdo ji opatřil tak 
nádhernou výzdobou, která se po-
kládá za nejhezčí z městských pa-
lácových budov na Moravě. Řada 
otázek je dosud nevyjasněných
a potrvá, než odborníci podají 
konečné vysvětlení.

Prvním otazníkem je doba vzni-
ku ivančického hradu. V září roku 
1304, kdy byly Ivančice vypáleny 
oddílem Kumánů, hledali lidé 
ochranu v kostele. Tuto informa-
ci potvrzuje kronikářská zpráva 
Petra Žitavského, který navštívil 
Ivančice v roce 1312, přičemž se 
nezmiňuje, že by v době zničení 
města byl v Ivančicích pevnější 
objekt vhodný k obraně. Je proto 
jisté, že pokyn k výstavbě hradu, 
asi králem Václavem II. byl dán 
až po těchto smutných událostech. 

 V další období až do novově-
ku nebyly případné pozůstatky 
hradu v Ivančicích počítány mezi 
důležité objekty. Žádné informa-
ce neposkytují ani dva nejstarší 
půdorysné náčrty města, prvý 
z roku 1666, druhý z rozmezí 
let 1701-1710. To dokazuje, že 
zmizelo i podvědomí o existenci 
hradu. Až nejstarší historik měs-
ta kaplan Tomáš Procházka ve 
svých rukopisných dějinách Ivan-
čic z roku 1847 označil za bývaly 
ivančický hrad dodnes docho-
vaný, pozdně renesanční palác. 
Vedla jej k tomu nepochybně jak 
velikost, tak i okázalá heraldická 
výzdoba portálu a průčelí paláce, 
odkazující na Pertolda Bohosuda 
z Lipé jako městskou vrchnost na 

počátku 17. století. Tato úvaha 
byla za tehdejšího stavu infor-
mací přijatelná a ovlivnila názory 
na polohu ivančického hradu na 
dalších 150 let.

V roce 1991 byl zahájen sou-
stavný průzkum historického já-
dra Ivančic. První pozornost byla 
nejprve věnována domu pánů 
z Lipé, který byl doposud poklá-
dán za přestavěný městský hrad. 
Vyhodnocení výzkumu přineslo 
překvapivé výsledky. Skladba 
zdiva, chybějící původní gotické 
prvky a hlavně uspořádání skle-
pů, prokázalo, že zde nejsou žád-
né stavební prvky z období 14. 
století, ale že se jedná o přestavbu 
dvou měšťanských živností 
z druhé poloviny 15. a počátku 
16. věku. To vše znamená, že lze 
lokalizaci ivančického hradu do 
míst domu pánů z Lipé zásadně 
zpochybnit.

Druhou otázkou je, kdo tuto 
budovu postavil. I zde se zatím 
odborníci stoprocentně neshodli 
a připouští, že defi nitivní závěr 
bude možný až po všestranném 
archivním i stavebně-historickém 
výzkumu. Zatím lze připustit, 
že dům mohl začít stavět Šimon 
Pírko. Po Šimonově smrti mohl 
jeho bratr Jan prodat rozestavěný 
dům Pertoldu Bohosudu z Lipé, 
který jej do roku 1622 dostavěl 
do konečné podoby. Za této 
stavební fáze přibyla heraldická 
deska s erby Pertolda a jeho ženy 
Marie Zárubové z Hustířan. Uve-
dený Šimon Pírko se přistěhoval 
z Chrudimi v r. 1586 a v roce 
1609 se stal purkmistrem. Uvádí 
se jako bohatý provazník. Zda se i 
v Ivančicích živil tímto řemeslem, 
není známo, ale je prokázáno, že 
v Ivančicích kupoval, opravoval a 
znovu prodával domy. Mohl tedy 
být tím, kdo začal s přestavbou 
domu, který jeho bratr prodal 
vrchnosti. Za účast ve stavov-
ském povstání v roce 1622 byl 
celý majetek pánů z Lipé zkon-
fi skován císařem a prodán kní-
žeti Gundakaru z Lichtenštejna. 

Pertold Bohosud z Lipé se musel 
vystěhovat a zemřel v chudobě 
v uherské Skalici ...

Dodnes se můžeme obdivovat 
heraldické výzdobě. 

Vstupní část tvoří mužská a 
ženská postava, které nesou troj-
dílné kládí, po stranách zalome-
né. Pod postavami jsou lví hlavy. 
Vstupní otvor portálu je zakončen 
půlkruhovitým obloukem, na je-
hož vrcholu se nachází vavřinová 
oválná plocha s reliéfem znaku 
pánů z Lipé. Vlastní erb tvoří 
zkřížené ostrve se šesti suky. Na 
štít je postavena přímo hledící 
turnajová přilba s mřížkovým 
hledím. Na přilbě spočívá polštář 
s rybou, na níž vyrůstá sedm pá-
vích per. Po stranách na cviklech 
(plocha ve tvaru klínu) portálu 
jsou ke středu nakloněné oválné 
štíty zasazené do ornamentálního 
rámce s listovými dekoracemi
a boltci. Vpravo je vytesán znak 
města Ivančic - tři poháry posta-
vené do obrácené vidlice. Znak 
byl vytesán chybně a odporuje 
všem dobovým pramenům. Vle-
vo se nachází ve štítu srdce. Při 
podrobnějším pohledu zjistíme, 
že z něho byly osekány zkřížené 
nástroje. Lépe je tento znak vidět 
na prostředním sloupu v mázhau-
zu. Ve štítě tvaru polského terče 
je srdce probodené zkříženými 
zkrucovadly a kolmo je probo-
dené napínákem s kladkou dole. 
Jedná se o provaznické nástroje. 

Je otázkou, zda tyto tři znaky tvo-
ří erbovní soubor a jak je vysvět-
lit. První vyjadřoval příslušnost 
stavebníka (provazníka) k městu, 
druhý erb k cechu provazníků. 
Obojí nasvědčuje, že z počátku 
mohl být stavebníkem Šimon 
Pírko. Erb pánů z Lipé vyjadřuje 
vztah tohoto rodu k městu.

Je zde i druhá možnost. Pískov-
cová deska s erbem pánů z Lipé 
mohla být umístěna až když se 
dům dostal do vlastnictví rodu 
pánů z Lipé po smrti Pírkově. To 
by také vysvětlilo osekání provaz-
nického erbu. Společensky bylo 
neúnosné, aby dům v majetku 
šlechty nesl znak řemesla. Z erbu
byly odstraněny provaznické nás-
troje a ponecháno neutrální srdce.

Bohatě zdobený vlys má na 
obou stranách reliéfně vytvořené 
býčí lebky, snad připomínající 
rod Perštejnů. Na hlavní římse 
jsou umístěné po obou stranách 
plastiky dvou lvic. Nad hlavní 
římsou portálu je na jeho verti-
kální ose umístěné sdružené okno 
s bohatě zdobeným ostěním, 
vlysem a římsou, nad nimiž dvě 
dětské postavy nesou ve věncích 
alianční znak s erby Pertolda 
Bohosuda z Lipé a jeho manželky 
Anny Marie Zárubové z Hustířan. 

Velice zajímavé jsou čtyři 
hlavy přibližně asi 2 metry od 
země. V době vzniku budovy 

se jižně od nás odehrávaly boje 
s Turky. Osmanská říše zabírala 
postupně evropské země a bylo 
ohroženo evropské křesťanství. 
Byla to vážná záležitost a byla 
také připomenuta ve zdobení 
portálu. Nalevo (levá strana je 
označována jako strana špatností 
a zla) je vytesána hlava Turka. 
Vyholená lebka s pramenem 
vlasů, stejně tak vyholená brada 
s dlouhým knírem doprovázená 
hned vedle ženskou hlavou s tu-
reckým půlměsícem - symbolem 
islámu. Napravo (na správné, 
dobré straně) je tatáž ženská 
hlava, ale se sluncem - symbolem 
křesťanství. Hned vedle je muž-
ská hlava s upraveným vousem, 
ne mohamedánský divoch, ale 
ušlechtilý křesťan..

O portálu lze říci, že byl zřej-
mě produktem kamenické hutě 
v Hrubšicích, která pracovala 
pro pány z Lipé. Přepokládá se, 
že jde o práci sochaře J. Gial-
diho (+1622), činného tehdy v 
Ivančicích. Můžeme poděkovat 
Lichtenštejnům, že po převzetí 
panství ponechali heraldickou 
výzdobu na budově, přesto, že 
připomínala dřívější majitele - 
rod pánů z Lipé. Otázkou je, co 
vše bylo odstraněno při přestavbě 
budovy v roce 1873.

Mimo portálu nelze přehléd-
nout renesanční, bohatě zdobený 
válcový nárožní arkýř. V hori-
zontálním řezu má tvar třičtvrtin 

kruhu. Nese jej na svalnatých 
rukou silná mužská poloposta-
va, po bocích je hrající muž a 
pes (medvěd?). Na parapetu je 
umístěn dvouhlavý habsburský 
orel střežený po stranách gryfy. 
Nahoře cibulovitá stříška má 
drobnou lucernu. Také na arkýři 
je znázorněné zlo a dobro. Pes na 
straně zla, jako velké zvíře před-
stavuje mohamedánské vojsko, 
které si vypískává nelibé zvuky. 
Napravo na správné straně se line 
krásná melodie. Ušlechtilý muž 
(křesťan), s upravenými vousy, 
tu hraje na housle libou, možná 
nebeskou hudbu. Ostatní plochy 
arkýře jsou vyzdobeny převážně 
květinovým dekorem. Malá zá-
hada je ještě nahoře. Vlaječka má 
zkřížené ostrve a letopočet 1636. 
Zatímco ostrve patří do erbu pánů 
z Lipé, letopočet není v pořádku, 
protože v té době už dožíval rod 
pánů z Lipé ve vyhnanství. 

Článek je pokusem o vysvět-
lení záležitostí kolem domu pánů 
z Lipé. Snad by měl Městský úřad 
požádat znalce o odborné zpraco-
vání a teprve potom zařadit historii 
a popis výzdoby do propagačních 
materiálů města.           Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY:
Archaeologia historica 27/2002
Ivančický zpravodaj č. 2/2005
Kolektiv autorů: Ivančice,
dějiny města

Dům pánů z Lipé

♣ 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.

Erb pánů z Lipé umístěný nad vchodem do domu

Svatomartinské víno a husa
Kromě toho, že 11. listopadu přijíždí Martin na bílém koni (a le-

tos tedy přijel na čas), tak z gurmánského hlediska je tento den také 
významný. Podle tradice se poprvé připíjí mladým vínem z letošní 
úrody. K tomu patří tradiční pokrm svatomartinská husa. Svatý Mar-
tin je patron vinařů a slaví se v termínu, kdy je ukončen proces zrání 
mladého vína. V dobách minulých v tento den končívala sjednaná 
služba a vyplácela se domluvená mzda.

A jak vznikla tradice martinských hus? Svatý Martin byl voják 
v římském vojsku a byl známý lidským přístupem k obyvatelům. 
Jednou mečem rozsekl svůj plášť a jeho polovinu dal polonahému 
chudákovi. Poté co učinil tento skutek, se mu v noci zjevil Kristus, 
oděný právě do poloviny jeho pláště. Bývá tak i často znázorňován 
na koni s mečen a polovinou pláště. Před jednou z bitev se odmítl 
zúčastnit boje a byl prohlášen za zrádce. Nabídl se, že půjde proti 
nepříteli jen s křížem. A tak se i stalo. K boji vůbec nedošlo a pro-
tistrana přišla s návrhem na mír. Martin byl poté z vojska propuštěn
a vstoupil do církve. Později byl jmenován biskupem. Tuto hodnost 
však nechtěl přijmout a schoval se před papežovými posly do stodoly 
mezi hejno hus. Ty ho však svým kejháním prozradily. Proto se na 
Martina jí pečená husa, která se zapíjí mladým vínem.

Tradice ochutnávání mladých vín je letitá, i když bylo období, kdy 
se na tradice příliš netrpělo. V našem kraji naštěstí zůstaly zachová-
ny. Mladá vína se na Martina ( 11.11. ) mají ochutnat v 11 hodin a 11 
minut. To má být chvíle, kdy si vinaři poprvé přiťuknou mladým ví-
nem. K Svatomartinskému vínu vlastní ochrannou známku Vinařský 
fond a značku může používat každý vinař, jehož mladé víno je vyro-
bené z jedné ze čtyř určených odrůd. Před uvedením na trh je každé 
víno posouzeno nezávislou komisí, která zhodnotí, zda senzorické 
parametry vína odpovídají požadované charakteristice. Pokud ano, 
bude vinař moci využívat společnou známku Svatomartinské, které 
je první představení nového ročníku milovníkům vína. Mladá vína 
se například ochutnávají v Novém Šaldorfě v Modrém sklepě, kde 
se podává tradiční pečínka a svatomartinské koláčky. V Miroslavi 
organizuje ochutnávku paní Helena Kondlerová v Hasičském klubu. 
Ochutnává se také například v Bohuticích. Právě proto dnes přiná-
šíme Svatomartinské menu restaurace U Žáků v Bohuticích. 

Fazolová polévka
Postup: Osmažíme cibulku, na kostky opražíme uzené maso

a zalijeme zeleninovým vývarem. Přidáme kořenovou zeleninu,
fazole (1 hrnek), dvě nakrájené brambory, vše povaříme do úplného 
změknutí. A zahustíme zásmažkou a dochutíme česnekem, vegetou 
a majoránkou. 

Pečená husa po Bohuticku
Postup: Husu řádně očistíme, zbavíme vnitřností a den předem 

naložíme do soli, medu, česneku a kmínu. Druhý den dáme péct 
2,5 hodiny při 190°C, potom husu obrátíme a dopékáme za zvýšené 
teploty ještě půl hodiny (do zlatova a do měkka). Podléváme vlažnou 
vodou a odebíráme vypečený tuk. Upečenou husu vyndáme z pekáče, 
přebytečný tuk můžeme slít do sklenice a mazat na chléb jako husí 
sádlo. Jako přílohu podáváme zadělávané červené zelí s osmaženou 
cibulkou a bramborový knedlík. Zapíjíme mladým Svatovavřinec-
kým vínem.       Michaela Žáková 

A na závěr ještě vylepšení v podobě receptu na nádivku do husy 
(může se použít i na kačenu nebo kuře) a bramborové knedlíky. 

Nádivka svobodného gurmána 
Co budeme potřebovat: 20 dkg másla, 8 vajec, 12 rohlíků, sůl, 

nastrouhaný muškátový oříšek, až půl litru mléka, petrželku, tři
stroužky utřeného česneku, majoránku. 

Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky a s rozpuštěným máslem, 
mlékem a vejci rozmíháme v hmotu. Přidáme koření, propracujeme
a plníme tím vnitřek husy. Pokud nám nádivka zbude, nic se neděje. 
Volně ji rozložíme kolem ptáka na pekáči. Recept od Vladimíra Šitavance 

Bramborové knedlíky podle babičky 
Co budeme potřebovat: 1 kg vařených brambor, 30 dkg hrubé 

mouky, 3 dkg krupice, 1 vejce, lžičku soli.
Postup: Studené brambory od minulého dne ustrouháme na vál, 

přidáme mouku s krupicí a sůl. Do důlku rozbijeme vejce a těsto 
zpracujeme nejprve nožem, pak rukama. Protože bramborové těsto 
stáním řidne, děláme hned podlouhlé šišky. Zaváříme je v prudce 
vroucí osolené vodě. Po zavaření je ode dna nadzdvihneme, aby ne-
přisedly. Vaříme je podle velikosti 15 až 20 minut. Uvařené vybíráme 
děrovanou naběračkou a necháme nad hrncem chvilku okapat. 

Generační recept od Ludmily Sklenářové

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.

Pes (možná medvěd) na zdobeném nárožním arkýři

Dům pánů z Lipé



11nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO

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
•• motor se Š 105, typ 742.10, provo-
zuschopný. Tel.: 605 471 368.
•• Š 125 v dobrém stavu, r.v. 89, 5 rychl.,
LPG výhodou. Tel.: 721 081 244.
•• Š 105, 120 k okamžitému ježdění. 
Tel.: 736 765 532.
•• Š Felicii, Fabii. Tel.: 721 143 452.
prodám
•• Opel Astra caravan 1,6 16V, ecotec, 
modrá metal., ton. skla, šíbr, el. okna 
i zrc., 100% stav, 50.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 777 946 672, 1a2a3@email.cz
•• Mitsubishi Lancer 1,5 GLXi, r.v. 
89, červená metal., 250 tkm, el. okna i 
zrc., centrál, výšk. stavit. volant, seda-
dlo, rádio, dobrý stav, spěchá, 20.000 
Kč. Tel.: 605 900 949.
•• Peugeot 306 1,9 TD, r.v. 97, stří-
brná metal., 81 tkm, cena 72.000 Kč. 
Tel.: 728 271 934.
•• BMW 316 stříbrné, dvoudvéřové, 
výkon 66 kW, TP 10/07 - neplatná, 
cena 4.000 Kč. Tel.: 728 777 662. 
•• Š Felicia 1,3 MPi, r.v. 99, nová 
STK, nový výfuk, brzd. destičky, olej. 
filtr, př. sklo, bez koroze, 65.000 Kč. 
Tel.: 731 936 697.
•• Mazda 323 F 1,6, 16V, r.v. 02, 4x 
airbag, klima, centrál, taž. zař., zámek 
zpátečky, koupeno v ČR, serviska, 
výborný stav, cena 165.000 Kč, rych-
lé jednání sleva. Tel.: 603 581 155.
•• Opel Astra G 2,0 DTL 16V, model 
2000, zelenomodrá metal, 2x airbag, 
klima, el.okna, šibr, mt volant, el. 
výbava, super stav, cena 126.000 Kč, 
možná dohoda. Tel.: 603 581 155.
•• Hyundai Sonata 2,0 16V, r.v. 96, 
plná výbava, kůže, el. zrc., okna, tem-
pomat, SRS, modrá metal., 62.000 
Kč, rychlé jedn. sleva, dobrý stav. 
Tel.: 604 712 092.
•• Peugeot 306 kombi 2,0 HDi,
r.v. 99, bílá, rádio, cena 65.000 Kč. 
Tel.: 608 509 176.
•• Renault 21, červený, 1,8 benzin, 
r.v. 89, TP 3/09, cena 6.000 Kč. Tel.: 
728 777 662.
•• Renaut 19, 1.9, 5 dv., r.v. 91, červený, 
dobrý stav, nový lak, tažné, STK  3/09, 
cena 20.000 Kč.  Tel.: 732 586 447.
•• Š felicia 1,9D, r.v. 98, 100 tkm, zimní 
13“, letní 15“, airbag, 54. 000 Kč,  tel.: 
736 473 611, novotny@oslavany.net
•• Š 125L, r.v. 89, najeto 110 tkm, 
cena 13.000 Kč. Tel.: 776 795 669.
•• Mitsubischi Colt 1,3 12V, r.v. 98, 
červený, 2x airbag, výšk. stavit. vo-
lant a sedadlo řid., posil., rádio, CD, 
MP3, alu kola Enzo, let. pneu 195/50 
R15 + plech. disky, zim. pneu 165/70 
R13, výb. stav, nutno vidět, 65.000 
Kč, foto e-mailem. Tel.: 605 900 949.
•• jednorychlostní babetu, el. čer-
padlo na vodu 380V, vzduchovku 
Slavia. Tel.: 728 276 783.
•• 2 ks zimní pneu, jednu zimu jeté, na 
Fiat 126 P Debica 135/80 R12 za 500 
Kč/ks. Tel.: 605 471 368.
•• 4 ks zimních pneu Matador MP 55 
Plus 165/70/R13 i s disky (vw golf). 
Pouze komplet všech 4 za 3.400 Kč. 
Jako nové, téměř nejeté. Ivančice 
a okolí. Tel.: 721 308 843.
•• autobaterii HT Alfa 12V, 40 AH, 
cena 400 Kč. Tel.: 732 906 312.
•• převodovka vč. poloos a homog. 
kloubů na Favorit, 2.000 Kč. Tel.: 
728 179 905.

Byty - nemovitosti
koupím
•• garsonku v MK. Tel.: 774 175 270.
•• garsonku nebo 1+1 v MK. Tel.: 
776 202 051, 606 538 559.

•• byt 2+1 nebo 1+1 v MK nebo oko-
lí. Tel.: 739 678 204.
•• byt 2+1 nebo 3+1 v Ivančicích do 
OV, cena do 1 mil. Kč, nejlépe bez 
RK. Tel.: 777 039 144.
•• byt 2+1 nebo 1+1 v M. Krumlově. 
Tel.: 777 582 899.
•• byt nebo dům 3+1 v OV v Ivanči-
cích. Tel: 602 771 744.
•• garáž v Oslavanech na Havířské. 
Tel.: 728 264 272.

•• RK BASTA nabízí - byt Medlov + 
2 garáže + chata se zahr. a bazén 1,89 
mil. / RD: Rybníky zrekonstr. 1,45 
mil. dohoda / RD Jamolice obyvatel-
ný 685 tis. / Neslovice velký RD 3 mil. 
/ Hrotovice RD 935 tis. / - M. Krum-
lov chatka se zahr. 150 tis. / - Ivančice 
zahrada pro chatu 19 tis. / Dalešická 
přehrada pozemky na chaty od 200,- 
Kč/m2. Volejte 777 200 557.
prodám
•• RD 9 + 2 v Polance u MK, dvůr, 
zahrada, možnost chovat koně, ihned 
k ustájení 5 ks koní, cena 5,5 mil. Kč. 
Tel.: 602 501 443, 739 213 324.
•• RD 2+1 v Rybníkách, koupelna, 
WC, po část. rekonsrukci, ihned
k nastěhování, větší dvůr a zahrada
u domu. Tel.: 774 412 675.
•• RD 4+1 v Olbramovicích, WC, koupel., 
UT plyn, voda, el., dvorek,  zahrada, ihned 
k bydlení. Tel.: 604 795 874.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
•• zahradu, chatu v M. Krumlově. 
Tel.: 777 582 899.
nabízím pronájem
•• Nabízím k pronájmu komerční 
prostor o rozloze 6x4,5 m s vlastním 
topením, WC a vodou. Vhodné 
jako prodejna. Volný přístup, velké 
parkoviště, hlídané prostory. Tel.: 
606 704 379.
hledám pronájem
•• bytu či domku v Oslavanech, v co 
nejbližší době. Tel.: 724 539 650.
••  bezdětná žena stř. věku hledá 
podnájem nebo pronájem malého 
bytu nebo části domu v Miroslavi. 
Nabídky sdělte na tel.: 733 186 519.

Stavba - zahrada
koupím
•• vyschlé palivové dřevo vhodné
do krbové vložky. Tel.: 602 782 272.
•• palivové dříví, nejraději v metrech. 
Tel.: 606 605 738.
•• kalové čerpadlo. Tel.: 604 663 123.
•• pilu cirkul. na řezání paliv. dřeva
s kolébkou, možno i bez, pouze tov. 
výroby. Tel.: 724 690 907.
•• velká kamna školní. Tel.: 602 184 313.
•• seno nejlépe balíkované, nabídněte. 
Tel.: 515 320 000, 728 179 905.
prodám
•• 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.
•• dvoukřídlá plechová vrata 2x3,48 
m za 3.000 Kč. Tel.: 605 449 318.
•• brambory, sadba rané a velmi 
rané. Tel.: 568 642 406.
•• vchodové dveře, levé, plast., nové 
85x200x60, proskl. světlík, kombin. 
zl. dub/bílá. PC 27.500, nyní 14.500, 
nevh. rozměr. Tel.: 736 124 151.
•• volně uskladněná pšeničná sláma, 
za odvoz. Tel.: 604 303 267.
•• křídla z dřev. euro oken, vh. pro 
skleník, pařeniště. Tel.: 604 303 267.
•• paleťák Jungheinrich, nosnost 
2.000 kg, rok starý, 5.000 Kč, dohoda. 
Tel.: 736 765 532.
•• vzrostlou Juku, 2 m., 5.000 Kč. 
Tel.: 604 303 267.

•• nové cihly Heluz 24 P+D, pro nosné 
zdivo, 14 palet. Tel.: 736 289 282.

Vybavení domácnosti
prodám
•• lustr dřevěný, lakovaný s 5ti 
koulemi a dřevěný stojan na lampu 
(sada) za 500 Kč. Tel.: 606 601 271.
•• dvě křesla Poang z Ikey, rám lak. dub. 
dýha se snímat. potah., 100% bavlna, 
68x83x110 cm. Tel.: 774 267 606.
•• čtyřmístnou sed. soupravu s 2 
křesly, velice pohodlná, starší typ, 
cena 1.500 Kč. Tel.: 604 712 092.
•• samostatnou rozkl. sedačku 
s ÚP, 160x95 cm. Po rozložení 
dvoulůžko, tmavá vzorová, cena 
dohodou. Tel.: 605 957 914, e-mail:
jiri.kuncik@seznam.cz

Elektro a elektronika
prodám
•• TV Sony trinitron, úhl. 51 plocha, 
plně funkční, cena cca 2.500 Kč. Tel.: 
604 781 270.
•• Intel Dual core procesor 1,80 Ghz, 
800 Fbs, 2x MB Ram dual channel, 2x 
ATI X 1650, 256 MB Aticrossfire, HDD 
160 GB, CD-RW, DVD, monitor 17“, 
cena 15.000 Kč. Tel.: 724 805 389.
•• AMD Duron 750, 384 RAM, ATI 
9250, 64 MB, ATX 300W, chybí 
hardisk, CD rom, 15.000 Kč. Tel.: 
724 805 389.
•• procesor P4, 2,66 Ghz za 500 Kč, 
grafika ATI X600,  256 MB, PCIx
za 400 Kč. Tel.: 724 805 389.
•• elektromotor 1420 ot., 3 kW, cena 
3.000 Kč. Tel.: 605 471 368.
•• kombin. lednici Whirpool v provo-
zu, dohoda. Tel.: 737 500 478.
•• pračku Whirlpool  s vrch. plněním, 
3 roky stará, výborný stav, cena 3.000 
Kč. Ivančice, tel.: 606 788 706.
•• elektrický ohřívač vody Tatramat 
EO 5N, zcela nový a nepoužitý, 
nevhodný dar. Výrazná sleva. Tel. 
724 246 387 
•• eta vysavač, napařovací žehličku, 
mlýnek na maso č. 10, 2 ks reprobed-
ny hnědé dřevo, funkční 6Wa. Tel.: 
605 776 380.
daruji
•• tisk. Epson Stylus s oper. syst. Win. 
95, 98. Oslavany. Tel.: 774 991 569.

 Vše pro děti
koupím
•• dětské sáňky s opěrkou, v dobrém 
stavu a dívčí lyže i s lyžáky na 6 let. 
Tel.: 605 588 673.
prodám
•• dětskou postýlku 3 v 1 a hucanek, 
autosedačku 0 - 13 kg, používanou
3 měs., cena 500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• autosedačku 0 - 13 kg, tmavě  
modrá, pěkná za 500 Kč, Dukovany. 
Tel.: 737 951 152.
•• směsku oblečení na  holčičku 1 - 3 
roky, šatičky, sukýnky, tepláčky,  20 
Kč/ks. Ivančice. Tel.: 774 620 977.
•• oblečení na holčičku 0,5 - 2 roky, 
zimní kombinéza, čepky, boty, trika, 
výběr. Tel.: 774 620 977.
•• skládací sport. kočárek, pratelný, 
nafuk. kola, stabil. konstr., dobrý stav, 
pláštěnka, taška na rukojeť, dohoda. 
Tel.: 777 187 214.
•• plast. židličku Cam Futura, PC 2.500, 
nyní 1.000 Kč. Tel.: 720 580 265.
•• oblečení na holčičku vel.: 82 - 92, 
pěkné, levně. Tel.: 732 888 556.
•• sport. kočárek na panenky zn. Marco, 
přehaz. rukojeť, polohovatelný, vh. od 
2,5 let, 300 Kč. Tel.: 728 763 549.
•• kočárek golfáč se stříškou, jako nový, 
málo použ., po 1. dítěti, tm. modrá, není 
poloh., cena 500 Kč. Tel.: 515 334 057.
•• chlapecké brusle zn. Botas vel. 6 za 
400 Kč, Oslavany. Tel.: 737 844 926.
•• 2 měs. použ. děts. chodítko růžové 
barvy se zár. listem. Tel.: 728 120 593.
•• chlapecké brusle vel. 40 v dobrém 
stavu. PC 1.100, NC 600 Kč.  Tel.: 
724 687 971, MK.
•• dětskou autosedačku 0 - 13 kg zn. 
Hauck, cena 400 Kč, Tel.: 724 760 550.

•• kočárek Bambino zelenobéžové 
barvy v dobrém stavu, 2.300 Kč,  
rychlé jednání sleva, foto emailem. 
Saténovou fusakozavinovačku za 350 
Kč. Tel.: 724 760 550.
•• souprava houpaček, kovový opěrný 
rám, 1.200 Kč. Tel.: 515 320 000.
•• oblečení pro chlapce vel.: 56 - 74 
narozeného v lednu. Tel.: 732 532 724.
•• autosedačku 0 - 13 kg za 500 Kč, 
vak na břicho váha 3 - 12 kg za 800 
Kč. Tel.: 732 532 724.
•• dětskou tříkolku z plastu, málo 
používaná, děts. kolo 1/4, růžové, děts. 
lyže 70 cm, malé sáňky, koloběžku
s nafukovacími koly a sedátkem, auto 
Tatra. Tel.: 605 776 380.
•• motokára dětská šlapací 4 - 6 let
za 800 Kč. Tel.: 728 179 905.

 Zvířata
koupím
•• kdo přenechá nebo levně prodá 
bílou holubičku amer. kinga pro chov, 
nabídněte. Tel.: 515 337 354.
prodám
•• prase 140 kg, 32 Kč/kg. Tel.: 732 
605 832.
•• prase, dohoda. Tel.: 777 634 263.
•• 2 ovce, dohoda. Tel.: 777 634 263.
•• štěně Shiba Inu, bez PP. Tel.: 
731 417 475.
•• štěňata zlat. retrievera bez PP,  vh. 
k malým dětem, na dvorek, do bytu. 
Možnost výběru ještě před odstave-
ním. Odběr možný po 15.12.07. Při 
odběru budou již očk. a odčerv. Cena 
3.500 Kč. Tel.: 605 957 914, e-mail:
jiri.kuncik@seznam.cz
•• mládě činčily, samička, barva čer-
nošedá. Tel.: 605 883 267.
daruji
•• mourovatá koťata. Tel.: 723 464 040.

 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.

•• Chcete poskytovat úvěry? Spol. 
Profireal hledá zprostředkovatele 
úvěrů. Práce na ŽL, zaškolení zdar-
ma. Tel.: 603 561 579

•• Peníze na ruku do 24 hod. ID, MD, 
důchodci. Bez poplatku, splátka 
měsíčně. Pozor - smlouvy uzavřené 
do 30.11. 07 budete splácet až v  
lednu 2008! Tel.: 605 720 362. 

•• 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.

•• Vážení pánové, chcete překvapit 
nevšedním vánočním dárkem svou 
ženu či přítelkyni? Ráda Vám 
s jeho výběrem pomohu a poradím. 
Dárek připravím a přivezu. Tel.: 
724 473 905.

••  Uvažujete o zhubnutí?
www.hubnete.cz/pohoda123, tel.:
603 212 763.

•• MED PŔÍMO OD VČELAŘE. 
Celoročně nabízíme různé druhy 
medů. Rodinné včelařství Bro-
nislav a Eva Grunovi, Petrovice 
46, tel.: 515 320 787, e-mail:
b.gruna@seznam.cz. Naše medy 
můžete koupit také v M. Krumlo-
vě v prodejnách: Pekárna Ivanka
na Znojemské ul. a Květinka na 
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).

•• Akuna vám přináší zdraví. Omezíte 
spotřebu léků a snížíte výdaje za léky. 
Domluvte si bezplatnou konzultaci 
na tel.: 724 438 284 nebo e-mail:
kp2031@seznam.cz

•• Úvěry a hypotéky bez poplatku, 
nízké splátky od 500 Kč. Neprově-
řujeme dluhy v bankovním registru 
a st. institucích. Vyřízení do 7 prac. 
dnů. Vhodné i pro důchodce, ID, 
MD, OSVČ. Tel.: 774 458 811.

•• Nevíte co na Vánoce pro své blízké? 
Nabízím cenově dostupné šperky 
stříbrné, zlacené a z chirurgické oceli 
a dále pak ekologické, ekonomicky 
výhodné a neodolatelně parfémované 
čistící prostředky do Vaší domácnosti. 
!!! V nabídce: Akční dárkové sady !!! 
Více na : www.sarah410.wbs.cz  nebo 
na tel: 605 788 581, Pavla  Němcová.
•• Půjčky, úvěry, hypotéky pro za-
městnance, důchodce, podnikatele.
Velmi rychlé vyřízení. Tel.: 604 143 649.

•• Nedostali jste úvěr v bance, potře-
bujete peníze na dům, rekonstrukci 
nebo cokoli jiného? Zavolejte nebo 
piště SMS na tel.: 604 361 483 a něco
s tím uděláme.

Různé
koupím
•• várnici na čaj, starší kulečník,
za rozumnou cenu, nabídněte. Tel.: 
515 323 279.
•• stolní tenis a kulečník, nabídněte,
v dobrém stavu. Tel.: 724 251 701.
prodám
•• drtič na ovoce (jádroviny), vál kovo-
vý 3 m, brány polní 4 ks, katovská se-
kera, husitský cep, dámské kolo za 650 
Kč, velmi dobrý stav. Tel.: 515 336 601.
•• nový řepák bez motoru za 600 Kč. 
Tel.: 725 604 625.
•• akvárium 50 l. + vzduch. filtr 
a vzduch. motorek, za 200 Kč. Tel.: 
604 303 267.
•• posilovací věž multi gym, málo po-
užívaný, 3.000 Kč. Tel.: 737 132 307.
•• černý dlouhý zimní kabát, vlněný, 
vel.: 48, málo nošený za 1.500 Kč. 
Tel.: 739 357 715.
•• hvězdářský dalekohled Bresser 
Venus 76/700 v kufru s bohatým  pří-
sluš., PC 3.600 Kč, nyní 2.000 Kč, 18 
měs. záruka. Tel.: 737 135 125.
•• hokejky Passvilan pro praváky, 1x 
nová, 1x použitá, cena 300 Kč/obě. 
Tel.: 604 303 267.
•• silniční kolo Amulet tour, ráfky 
aero, pláště Hutchinson, zapouzdřený 
střed, 12 převodů, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 604 303 267.
•• rohové akvárium 100 l., 
100x100x140x50, komplet. set za 
5.000 Kč. Tel.: 775 341 376.
•• vláčky HO + koleje + krajina. Tel.: 
724 949 238.
•• materiál na vlečku s nápravou za 
2.000 Kč. Tel.: 725 604 625.
•• letošní loupané ořechy za 100 Kč/
kg. Tel.: 515 333 975.
•• švestkový máč, dohoda. Tel.: 721 
008 744.
•• zimní bundy, růžová vel.L, písková 
vel. M za 200 Kč, kabátek sv. hnědý 
vel. M, vevnitř um. kožešina 300 Kč, 
vše jako nové. Tel.: 602 730 035.
•• zahrádku na os. auto, uchycení pod 
okap, příčníky original, podélníky z 
jeklu, cena 500 Kč, dále kancelářskou 
otočnou židli nastavitelnou, nemá ko-
lečka za 200 Kč, starší vařič Palavan 
s 2 kg bombou na PB za 200 Kč, tel.: 
731 406 423.
•• lyže běžky z. Trak, Racing, d: 200, 
210 cm bez holí za 400 Kč/pár. Tel.: 
728 179 905.
•• soubor - Zahrada pro radost, v 
sedmi šanonech, PC 10 tis. Kč, za 
symbolickou cenu. Krásný dárek. 
Tel.: 777 338 257.
•• lyžařský set, carv. lyže Elan 140 cm, 
váz Marker, hole 110 cm, v dobrém sta-
vu, cena 700 Kč. Tel.: 724 357 192.
•• fotoaparát Olypus C-745 digitální 
zrcadlovka, zoom 10x, 2 roky starý 
s příslušenstvím. za 1/2 PC. Nepoško-
zený, plně funkční, vh. pro začínající 
profi fotografy. Tel. 602 782 240.
•• zachovalý dvoumístný kajak Heli-
os, tm. zelený + 2 pádla, dohoda. Tel.: 
737 571 172.
•• loupané ořechy za 100 Kč/kg. 
Tel.: 732 123 663.

•• růžový župan vel.: 36/38 a modrý 
župan vel.: 54/56 z Quelle, orig. za-
balené, PC 1.100 Kč, nyní 400 Kč/ks. 
Tel.: 774 547 268.
daruji
•• promítací plátno na diapozit., pletací 
jednol. stroj, hrnce na odšťavňování. 
Tel.: 775 371 292.

Seznámení
•• muž 44/169/72, rozvedený, vše-
stranných zájmů, by rád poznal ženu, 
která chce začít nový život. Ivančice a 
okolí. Tel.: 737 461 722.
•• rozvedený 46 roků hledá ženu do 
50 roků, rád se přistěhuji, domácí ku-
til. Jen SMS. Tel.: 728 049 385.
•• najde se svobodná holka do 34 let, 
pro 35 letého obyčejného kluka? Jsem 
abstinent, nekuřák, kolo, příroda, ro-
dina. Tel.: 607 850 772.
•• 32 let a rozvedená s 2 letým synem 
hledá přiměřený protějšek, okolí ZN 
a MK. Tel.: 720 580 265.
•• žena SŠ hledá trvalý vztah s mu-
žem okolo 55 let. Tel.: 724 324 515.
•• hledám trvalý vztah s mužem SŠ, 
VŠ kolem 55 let. Tel.: 724 949 238.
•• muž 35 let, 183 cm z Brna, zajištěný, 
nezávislý, hledá dívku, ženu z oblasti 
Ivančic, Oslavan, M. Bránic pro nezá-
vazný a hezký vztah, možno i s dítětem, 
vdaná. Jen SMS. Tel.: 776 545 411.
•• muž 45 let, svobodný hledá dívku 
do 30 let z MK a okolí, která se nechce 
toulat životem sama a touží po lásce. 
Dítě není překážkou. Tel.: 515 320 539. 
Prosím ozvi se, vánoce ve dvou.
•• hledám muže kolem 65 let k trva-
lému vztahu, abstinenta, kutila, auto 
vítáno. Tel.: 723 071 074.
•• je vám 65 let a jste sám? Ozvěte 
se, bude ve dvou veseleji a v životě 
ve dvou jde vše zvládnout lépe. Tel.: 
728 367 838.
•• jsem 56letý 171/72 a chtěl bych 
štíhlou přítelkyni, která má ráda 
výlety autem a také by si šla občas 
zaplavat. Tel.: 732 284 863.

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.

•• zahraniční o. s. hledá ženy všech 
věkových kategorií. Nenáročná práce, 
skvělý výdělek. Tel.: 732 125 440.
•• obch. firma hledá nový tým 
spolupracovníků do kanc. Měs. příjem 
od 22.000 Kč. Tel.: 724 321 199.
•• přijmeme řidiče sk. C+E, převážně 
na vnitro. Tel.: 736 765 532.

•• Přijmeme stavební dělníky, mon-
tážníky oken. Tel.: 736 624 954.

•• hledáme zájemce z IV, MK, Osl, 
Nesl. a okolí, kteří by se chtěli účastnit 
průzkumu trhu a max. 2x ročně vyplnit 
s naším tazatelem dotazník. Odměnou 
je test. výrobek, příp. drobný dárek od 
spol. Kontakt na mail: pruzkum.trhu.bv
@seznam.cz nebo tel.: 728 237 055.
•• K-servis Konečný s.r.o. přijme 
zaměstnance na HPP do pozice 
manažer/ka firmy. Požadujeme: 
znalost práce na PC, ŘP sk. B, 
časová flexibilita nutná, celkový 
přehled o vedení firmy, praxe v oboru 
stavitelství výhodou. Nabízíme: dobré 
plat. podmínky dle prac. výsledků, 
práce v mladém kolektivu. Životopis 
zašlete na e-mail: konecnyb@email.cz 
Bližší info o společnosti: www.kservi
s.nakupujeme.cz 

Poděkování
•• Děkujeme za projevenou soustrast 
a kondolence všem přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit 
s Ing. Václavem Procházkou. Marta 
Procházková s rodinou.

•• Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat za projevenou soustrast všem, 
kteří se přišli rozloučit a na posled-
ní cestu doprovodit paní Bisovou. 
Manžel s rodinou.

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 22/07 vyjde 7. prosince 2007, uzávěrka 4. prosince 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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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

Také se těšíte na Vánoce?
Řekněte v naší prodejně

heslo „JEŽÍŠEK“
a získejte 50% slevu

na plastové brýlové čočky
1,5 s antireflexní úpravou! 

Oční optika Šárka Kocandová
Palackého nám. 43

664 91 Ivančice
tel.: 546 437 116   

www.optikakocandova.cz

akce trvá do konce roku 2007

PLASTOVÁ OKNA - KVALITA 
BEZ KOMPROMISU

AKC montáže Vám nabízí: 5-ti komorový originální německý profi l
TROCAL innonova, kování ROTO, U=1,1 W/m2K, vysoká kvalita, záruka 5 let,

 montáž, zednické zapravení, parapety, žaluzie, sítě, … 
Možnost výhodného splátkového prodeje. DOPRAVA ZDARMA!

Zároveň hledáme obchodní zástupce pro Váš region.
tel.: 603 230 939  •  e-mail: obchod@akceokna.cz  •  www.akceokna.cz 

Klub biatlonu Hostěradice se 
zúčastnil Mistroství republiky v 
letním biatlonu dorostu a dospě-
lých v Bystřici pod Hostýnem, 
které se konalo na konci letošního 
srpna. Rychlostního závodu se v 
kategorii juniorů zúčastnil i ho-
stěradický Milan Jandek. Závod 
rozběhl velmi kvalitně a neustále 
se pohyboval kolem medailo-
vého umístění. Nakonec z toho 
bylo čtvrté místo. V závodech
s hromadným startem Jandek po 
dvou kvalitních střelbách v leže
dokonce v polovině závodu vedl!! 
Ale 4 chyby v každé položce ve 
stoje zmařily všechny naděje a na 
lepší jak šesté místo  to nestačilo.

Poté se Klub biatlonu Hostě-
radice přesunul do krásného pro-
středí Letohradského závodiště, 
kde měl 14ti denní soustředění. 
Závodníci pilovali techniku na 
kolečkových lyžích, běhali, po-
silovali, stříleli. Soustředění vy-
ústilo víkendovými závody žac-
tva. Do Letohradu se sjela celá 
republiková špička. Naše žákyně 

B, Nela Jandeková, měla ve své 
kategorii 21 soupeřek. V závodě 
s hromadným startem se Nela 
postupně dostala na 12. místo.
V rychlostním závodě, který má 
Nela Jandeková nejraději, vyběh-
la velice svižným tempem a po 
bezchybné první střelbě to vypa-
dalo na velice pěkný výsledek. 
Nela ukázala, že je velice dobrou 
střelkyní a i po druhé střelbě byla 
bezchybná. Poslední kolo šlo 
vidět, že už toho má ,,plné kec-
ky“, ale rvala se s tratí pořád dál. 
Nakonec si naše talentovaná zá-
vodnice doběhla díky kvalitnímu 
běhu a vynikající střelbě pro svou 
první bronzovou medaili.

Ve dnech 23. – 24. 9. 2007 se 
konal poslední závod v sezóně a 
to Mistrovství České republiky 
žactva. Závodu se opět zúčastnila 
Nela Jandeková. Bohužel forma
z posledního závodu v Letohradě 
nevydržela, ale i tak je 13 resp. 
14 místo ze 26 závodnic hezkým 
výsledkem. 

Při MČR se zároveň konal i šta-

fetový závod a tam jsme cítili vel-
ké šance na mistrovskou medaili. 
Štafeta běžela ve složení Dita 
Hořínková (Střelka Brno), Nela 
Jandeková (KB Hostěradice), 
Veronika Brettfeldová (Střelka 
Brno). Závod rozběhla Dita a po 
střelbě se pohybovala na pátém 
místě s minimální ztrátou na třetí 
místo. Po předávce vyběhla Nela 
a malou ztrátu stáhla. Na střelnici 
předvedla nejrychlejší střelbu 
ze všech a na trať vybíhala třetí
s minimálním odstupem na dru-
hou a i první závodnici a zároveň 
s velkým náskokem na štafetu po-
hybující se na 4. místem. Po pře-
dávce už to bylo jen na Veronice 
a ta solidní střelbou a výborným 
během vylepšila ještě postavení 
štafety a do cíle doběhla na skvě-
lém druhém místě. Takže holky 
vybojovaly  z Mistrovství repub-
liky krásnou stříbrnou medaili.

Pokud by některá fi rma z naše-
ho regionu měla zájem o spo-
lupr8cí, nechť zanechá kontakt
v redakci. Děkujeme.             /kb/

Krumlovským fotbalistům 
se konec podzimu vydařil

 

FC Pálava Mikulov  -   FC Moravský Krumlov   0:3  (0:1)
Branky: J. Procházka, L. Zelníček, R. Doubek           

Jak nastoupili: Novotný - Vošmera, Horák, Hlučil, Šeiner - Anders,
Zelníček, Laml, J. Procházka - Doubek, Březina. Střídali: Caha,

Záviška. Trenéři: K. Pelikán - T. Třetina,
 

 K poslednímu letošnímu utkání na hřišti soupeře zajel krumlovský 
tým do Mikulova. Domácí jsou sousedy v tabulce a tak se vlastně hrálo 
o 6 bodů. Fotbalisté Krumlova se po dobrých výkonech v posledních 
kolech na utkání poctivě připravili. Na dobře upraveném trávníku se
do domácích pustili od první minuty. Už v páté minutě měl gól na 
kopačce Březina. Nedokázal ale přehodit chybujícího domácího gól-
mana. Hosté si neustále udržovali herní převahu, kterou ve 22. minutě 
korunoval gólem z 18 metrů Zelníček po předchozím rohovém kopu. 
Domácí byli úvodním gólem zaskočeni a do poločasu si kromě 40. mi-
nuty  (zmatek před hostující brankou) nic nevytvořili.

I ve druhém poločase si hosté dokázali vypracovat více příležitostí. 
Už ve 47. minutě střílel J. Procházka nad. V 65. minutě unikl po pra-
vé straně Březina a jeho odraženou střelu od břevna dokázal dorazit
do domácí sítě Doubek. Poté Mikulov více otevřel hru a tak se jezdilo
nahoru dolů. Poslední ránu domácím uštědřil J. Procházka, který 
obešel i domácího gólmana a zavěsil do opuštěné branky. Utkání  
bezchybně řídil pan Buček. Krumlovský tým zahrál velmi dobře
po taktické stránce. Dokázal vymazat domácí kanonýry Machalu
a Fabio Goméze. Celý tým zaslouží pochvalu a je jen škoda, že poslední
kolo s týmem Hrušek bylo pro špatné terény přeloženo na jaro.

Více na stránkách klubu: www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz

TABULKA KRAJSKÉHO
PŘEBORU V KOPANÉ
PO PODZIMNÍ ČÁSTI

1. Dědice           33 b.
2. Ráječko         31 b.
3. Šardice          31 b.
4. Velká n/Vel.   26 b.
5. Kyjov             23 b.
6. Veselí            23 b.
7. Ratíškovice    21 b.
8. Rosice           20 b.
9. Bohunice       20 b.
10. Sparta Brno   19 b.
11. Kuřim             19 b.
12. Hrušky           18 b.
13. Mikulov          17 b.
14. M. Krumlov    16 b.
15. Miroslav         15 b.
16. Mokrá              0 b.

Konec sezony v letním biatlonu

Podzimní část krajských soutěží 
v národní házené ženských kate-
gorií ovládají házenkářky z Olbra-
movic. V neofi ciálním krajském 
přeboru mladších žaček vedou 
děvčata z Olbramovic s jednobo-
dovým náskokem, když jedenkrát 
remizovala, jedenkrát prohrála a 
v ostatních zápasech byla úspěšná. 
Ještě lépe si vedly starší žákyně, 
které prošly podzimní částí kraj-
ské soutěže bez jediného zakolí-
sání a s plným bodovým ziskem 

jasně vedou tabulku. A že se 
v Olbramovicích dlouhodobě vý-
borně pracuje s mládeží a děvčata 
mohou pokračovat ve svém sportu 
i ve starších kategoriích, dokazuje 
družstvo žen, které po podzimní 
části kraluje krajskému přeboru 
s tříbodovým náskokem. Družstvo 
pouze jedenkrát hrálo nerozhodně 
a ve všech ostatních utkáních zví-
tězilo. Nejlepší střelkyní družstva 
i celé soutěže je zatím A. Vespal-
cová s 30 brankami. Dále úspěšně 

hrály: S. Petlachová, M. Kučero-
vá, K. Doubková, H. Hlavničko-
vá, L. Bechová, B. Ferusová, K. 
Honková, S Polínková, V. Štefa-
niková, M. a J. Mičkovi, K. Pospí-
šilová . Při kvalitní zimní přípravě 
a úspěšném absolvování jarního 
kola by mohlo družstvo postoupit 
do kvalifi kace o postup do 1. ligy, 
což by byl ojedinělý úspěch naší 
oblasti v tomto sportu.

Mgr. Bořivoj Ziegler za odd. 
NH TJ Olbramovice

Olbramovice vévodí krajským soutěžím


