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/Moravský Krumlov - Rakšice/
Rakšice navštívil 3. října na
pozvání Ing. Tomáše Rothröckla
místopředseda vlády Martin Bursík a starosta obce Suchá Loz Petr
Gazík. Účastnili se tu semináře
s názvem Podpora venkova - nutnost novely zákona o rozpočtovém určení daní.
„Chceme zlepšit podporu venkova,“ zaznělo na semináři od
místopředsedy vlády i starostů
malých obcí. Během semináře
seznámil Martin Bursík přítomné
s novými možnostmi financování
malých obcí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.
„Pro nás je největší problém
kanalizace, žádali jsme Státní

Pojeďte k volbám do senátu se mnou

fond životního prostředí, ale
byli jsme vyřazeni, protože
jsme nesplňovali požadavek na
finanční analýzu. V prosinci má
být vyhlášena další výzva proto
jsem tady. Z toho důvodu se
spojily dohromady čtyři obce,“
vysvětli problémy Žerotic starosta Jindřich Nožka.
„Já jsem si tu především
vyslechl přednášku o kvalitách
života na znojemském okrese,
což je zhodnocení hned několika
kritérií, a to od stavu životního
prostředí přes socioekonomické
údaje. Mohu říci, že neexistuje jednoduchý recept a je to
dlouhodobá koncepční práce.
Moravskokrumlovsko je region,
kde převažují malé obce a proto
jsme hovořili o rozpočtovém určení daní, což by mělo vycházet
z toho, co obce jako servis poskytují, nikoli systémově, jak je
to v současnosti nastaveno. Toto
se snažíme na vládě eliminovat,
schválili jsme novelu zákona
o rozpočtovém určení daní. Především pro malé obce jsme korigovali koeficienty, takže mnohdy
se rozpočty zdvojnásobily. Jde
nám o to, aby občané neodcházeli do větších měst. Myslím si,
že šlo o odbornou a podnětnou
debatu. Dotkli jsme se se starosty

i problematiky investic do kanalizací. Bude tu další podrobnější
seminář, jehož se starostové mohou zúčastnit,“ zhodnotil ministr
Martin Bursík.
„Pan ministr přijel v rámci odborné diskuze na téma získávání

dotací z Ministerstva životního
prostředí. Bavili jsme se o situaci
na venkově, o daních a kanalizaci
s tím, že se situace určitě zlepší,
takže šlo o přínosnou diskuzi,“doplnil Tomáš Třetina, místostarosta
Moravského Krumlova. /mask/
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Lojza jede !!
Volební sliby jsou často jenom
lákadlem před volbami a pak se na
ně zapomíná. Tento stav se mi nelíbí
a nechci, aby byla politika spojována
jen s neschopnými lidmi, kteří po svém
zvolení myslí více na sebe, než na ty,
kdo ho zvolili. Volby jsou možností, jak
vyjádřit svoji podporu či nesouhlas.
Můžeme se aktivně podílet na
vytváření moderní společnosti, kde

nehraje hlavní role korupce a neférové
chování. Chceme přeci žít v bezpečném
světě, kde se uznávají morální a
etická pravidla a kde v popředí zájmu
stojí občan a ne stát. Jestli se mnou
souhlasíte, nezapomeňte jít 17. - 18.
října k senátním volbám a dát hlas
tomu, kdo se za vás postaví.
Ing. Alois Vybíral,
kandidát do senátních voleb
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„Řeknu Praze, co si na
„
jihu Moravy myslíme .
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Ke starostovi bez schodů

Osm rodin bude bydlet
/Oleksovice/ Nové ubytovací kapacity mají nyní v Oleksovicích.
Předali zde totiž osm nových bytů, které jsou určeny především pro
mladé. K dispozici budou už od počátku listopadu. Jedná se o čtyři
domy, kdy každý má dva byty. Prostorově je situace řešena tak, aby
nájemníci měli co nejvíce soukromí. Domy stály 15,5 milionů a dílem byly financovány ze státního rozpočtu, rozpočtu obce a úvěrem.
Do budoucna se ještě plánuje zprovoznění dalších čtyř podkrovních
bytů se samostatným vchodem.
/mask/

Do lomu za odpočinkem

/Hostěradice/ Žáby, čolci a jiní obojživelníci budou mít svůj životní
prostor a pro lidi vznikne odpočinková zóna. Tak s tímto počítá projekt
rekultivace skládky v bývalém lomu, který bude zahájen ještě v letošním roce. „Nechali jsme zpracovat projekt na rekultivaci staré skládky
v bývalém lomu. Na základě projektu se požádalo o dotaci z evropských
peněž. Dotace nám byla přidělena,“ vysvětlil starosta Hostěradic Marek
Šeiner. V současnosti proběhlo výběrové řízení na dodavatele a dnes je
již známa firma, která rekultivaci bude provádět. Předpoklad zahájení
prací je letos na podzim. Dvě třetiny lomu bude tvořit vodní hladina,
zbytek mokřada pro obojživelníky. Celý prostor bude zatravněn a zalesněn. Budou zde umístěny lavičky a vznikne tak klidová zóna. /mask/

Sprejovali po fasádách

/Oslavany/ Fasády domů, vrata garáží, rozvodné skříně a další objekty dostaly novou ozdobu, protože se staly terčem mladíků, kteří se
na nich rozhodli zvěčnit své jméno. Nestříkali sprejem na plochy svá
pravá jména, ale přezdívky, a to většinou pod rouškou tmy. Majitelé
nemovitostí v Oslavanech a okolí tak zažívali překvapivá rána plná
rozčílení, když našli svůj majetek poničený. „Celkem policisté z Brna-venkova objasnili patnáct případů sprejerství, při nichž vznikla škoda
přes šedesát pět tisíc korun. Šestnáctiletí mladíci při svých nočních kratochvílích zřejmě netušili, že jakékoliv pomalování cizí věci je trestným činem,“ informoval Aleš Mergental, mluvčí policie Brno-venkov.
Ze sprejerství, za které zákon ukládá až jeden rok vězení, jsou obviněni
čtyři mladíci z Brna a Ivančicka.
/jak/

Elektřina do Rakouska
po nových stožárech

/Znojemsko/ Od slavětické rozvodny se napříč okresem Znojmo
nově postaví 132 stožárů vysokého napětí. „Jedná se o posílení přeshraničního vedení zvláště vysokého napětí, z rozvodny Slavětice do
Rakouska,“ vysvětlila Jana Jabůrková, ředitelka firemní komunikace
ČEPS, a.s. Projekt stojí 22 milionů korun a trasa je dlouhá 42 km. Toto
posílení je součástí mezinárodních projektů posilujících spolehlivost
evropské přenosové soustavy - propojení zemí EU. Akce by měla být
hotová na konci listopadu 2008.
/mask/

PNEUSERVIS
Petr Bašta

SKLADEM ZIMNÍ PNEU
ZA SKVĚLÉ CENY
motocykly • osobní auta • dodávky

NOVĚ PŘEZOUVÁNÍ AGRO KOL
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/Tavíkovice/ Novotou září
zrekonstruovaný Obecní úřad
v Tavíkovicích. Kromě zpřístupnění služeb úřadu pro postižené
a nemohoucí občany se také najdou
prostory pro drobné podnikatele.
„K rekonstrukci obecního úřadu nás přiměl jeho havarijní stav,
kdy problémy činil i běžný provoz, ať to byla elektřina nebo topení. Navíc kanceláře úřadu byly
umístěny v prvním poschodí, což
činilo problémy starším občanům
a lidem s fyzickým handicapem,“
uvedl starosta Libor Kosour.
Celková rekonstrukce proběhla za přispění Jihomoravského
kraje, i když řadu věcí si místní
dělali svépomocí. „Musím kladně
hodnotit přínos pracovníků umís-

těných sem na veřejně prospěšné
práce. Ti dělali pomocné, ale i
zednické práce, a to společně
se zaměstnanci obecního úřadu.
Kraj nám pomohl částkou 500
tisíc korun, ale nakonec vzniklo
dílo za jeden milion korun. Došlo
také k rozdělení kancelářských
prostor - účetní a starosty, protože chybělo určité soukromí při
projednávání problémů některých
občanů. Rekonstrukcí se toto
vyřešilo. Zrekonstruovala se také
zasedací místnost, která umožní
důstojné jednání zastupitelstva,“
dodal starosta.
V budově obecního úřadu je
rovněž umístěno kadeřnictví
a v plánu je otevření kosmetického salonu a pedikúry.
/mask/

/Mohelno, Dukovany/ Na západě třebíčského okresu zřejmě
řádí gang lupičů, který se zaměřuje na benzinové čerpací stanice.
K prvnímu loupežnému přepadení došlo v Mohelně. Zde zatím
neznámý pachatel 28. září v 5.50
hodin donutil na benzinové stanici
pod pohrůžkou užití krátké střelné zbraně obsluhu vydat finanční
hotovost. Žena násilníkovi vydala
z trezoru částku ve výši několika
desítek tisíc korun. Při odchodu
pachatel odcizil několik druhů cigaret a poškodil počítač pokladny.
Pachatel byl štíhlé postavy, vysoké
asi 165 cm. Na hlavě měl černou
kuklu, tmavou bundu s kapucí a
tmavé kalhoty. V levé ruce držel
krátkou střelnou zbraň.
Další případ se stal jen o pár
dní později v obci Dukovany.
Zde již dva lupiči přepadli zdejší
benzinku. Stalo se to ve středu 1.
října před půl sedmou večer. Čerpadlářce hrozili střelnou zbraní
a domáhali se vydání tržby.

„Dva pachatelé se pod pohrůžkou použití střelné zbraně
dožadovali od obsluhy stanice
vydání hotovosti. Žena hodila po
útočnících myš od počítače a pachatel zmáčkl spoušť zbraně, rána
však nevyšla. Poté je odvážná, až
příliš riskující žena vystrčila ven
z prostoru stanice a uzamkla dveře. Muži se dali na útěk, nasedli
do osobního vozidla značky Škoda Favorit červené barvy a odjeli
směrem do středu obce Dukovany,“ uvedla mluvčí Policie ČR
v Třebíči Marcela Lavická.
Pachatelé byli ve věku kolem
20-ti let, štíhlé postavy, vysoké
165-170 cm. Oba měli na sobě
tmavé oblečení a na hlavě kuklu.
Jeden z pachatelů držel v ruce
krátkou střelnou zbraň. Druhý měl
přes rameno tmavý batoh. Popis
je podobný případu z Mohelna.
Policisté žádají případné svědky událostí o podání informací
na nejbližší odděleníPČR nebo
přímo na linku 158.
/jak/

Lupiči jdou po benzinkách

Obyvatelé zaznamenají
zvýšený hluk i v noci
/Náměšť nad Oslavou/ Vojenské letiště Náměšť nad Oslavou zahájilo prvního října smíšený letový provoz vrtulníků Mi-24 a letounů L39. Tímto dnem narůstá také počet zaměstnanců základny zhruba dvojnásobně. Pro kraje Vysočina a Jihomoravský to znamená především
zvýšení bezpečnosti, ale také nárůst vojenských manévrů na obloze.
„Obyvatelé zaznamenají zvýšenou hladinu hluku. Piloti vrtulníků mají
předepsaný výcvik v nočním létání, který bývá do pozdních nočních
hodin a probíhá tři až čtyři dny v týdnu. Vrtulníky mají vytyčené letové
zóny, kde budou plnit úkoly. Snahou je noční lety provádět mimo obydlené prostory a tím omezit hluk,“ sdělila Ludmila Formánková, tisková
mluvčí 22. letecké základny Náměšť nad Oslavou.
/jak/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Reakce na článek

S velkým zájmem jsem si přečetl článek pana Husára ze dne
26.9.2008 „Dopis zastupitelům“. Velmi jsem se podivil, že člen
a dokonce předseda MO jedné z vládních politických stran se probudil
od komunálních voleb ze slastného spánku a zjistil, že se v Ivančicích
také něco děje. Zřejmě tady platí heslo: „Ten kdo nejméně ví, nejvíce
křičí“. Jinak by si pan předseda laskavě všiml, že oproti konceptu jsou
v návrhu územního plánu změny, které nebyly projednány v připomínkovém řízení s občany.
Co se týče osoby pana Vavrouška, musím říci, že jsem v jeho osobě našel profesionála, který rozumí svému řemeslu a prosazuje svoji
koncepci rozvoje města, kterou ostatně jako jeden z mála skutečně má.
Nezajímá mě, jestli je něčí příbuzný.
Na druhou stranu chápu současné vedení města, proč spěchá se
schválením územního plánu a chce čerpat dotace na rozvoj. Ve spěchu
dělá chyby jako každý z nás, ale to rozhodně není důvod k odvolání
místostarosty, kterého si zvolili občané města (pan Dočkal byl leadrem
nezávislé kandidátky a neodpovídá za činy svých spolukandidátů, kteří
jsou svéprávní a mají právo na vlastní názor).
Politika, včetně té komunální, není místem pro způsoby trhovců
a drben. Buď chci pro tuto zemi (město) něco vykonat, nebo můžu
sedět v hostinci a vést moudré pivní řeči. Nesmím však směšovat jedno
s druhým. Pokud má můj oponent na věc jiný názor, je to jeho svaté
právo a má moji úctu. Pokud obhájí svoje práva, byť u soudu, obdivuji
ho, neboť dokázal nést svoji kůži na trh a svůj názor obhájit. Zastupitelská demokracie má být o diskusi a kompromisech, ne o urážkách
a intrikách. Jestli chceme cokoli zlepšit, jestli se nám cokoli v politice
nelíbí, začněme od sebe, protože pokud si nevážíme svého oponenta,
nevážíme si především sebe a dopředu ukazujeme svým voličům,
jakou politiku chceme vést. Hlavně musíme začít také něco pro své
voliče dělat,byť nejme u kormidla. Rozhodně to nebude výlep pár plakátů před volbami, aby občané věděli, že naše politické strany ještě nezanikly a dali nám pár hlasů.
Petr Sláma, SNK-ED Ivančice

Žaluzie Koblížek
mjr. Nováka 24, Ivančice

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

Dobelice 83, M. Krumlov
objednávky: 723 026 402

REMAPLAST
www.remaplast.cz
•
•
•
•
•

PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE
PLASTOVÉ ZAHRADNÍ BAZÉNY
JÍMKY, NÁDRŽE, ŠACHTY
ZIMNÍ ZAHRADY
KALKULACE zdarma

IJTE
VYUŽ H CEN!
DĚCÍC
Á
V
A
Z

OSLAVANY

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

• PROVOZNÍHO
ELEKTRIKÁŘE
• BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
Dále přijímáme všechny žádosti o zaměstnání
do databáze uchazečů na HPP i brigádu.

Bližší informace na www.metaldyne.cz,
mobil: 602 288 131, tel.: 546 418 107,
veronika.oplustilova@metaldyne.cz

Prodej
stavebních
pozemků
obec Ivančice

PRODEJNA
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
na ulici Zámecká 17

tel.: 515 222 896, 777 325 225,
e-mail: mkrumlov@remaplast.cz
------------------------------------------------ČESKÝ VÝROBEK

Kosmetické studio Gabi
» Kosmetika - ošetření francouzskou kosmetikou PAYOT PARIS
» Vizážistika - barvové poradenství, denní, večerní, svatební líčení a fotomakeup
» Manikúra - ošetření přírodních nehtů
Grosová Gabriela
mobil: 724 732 189
gabigross@seznam.cz

Provozní doba:
9.00 - 19.00 dle objednání
jinak dle dohody

Provozovna:
Na Zámku 1
664 12 Oslavany

Tři parcely po cca 1000 m2.
Cena 800 Kč/m2.
Veškeré IS na hranici
pozemku. Klidná lokalita,
krásný výhled
na údolí řeky Rokytné.
Info na tel.:
777 666 626,
604 686 182
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Váleční veteráni se sešli v Hostěradicích Občanská bezpečnostní
/Hostěradice/ Pietní akt a
„Během druhé světové války pomoci našich krajanů, kteří hrdě zemi. Pravda nesmí být vymakomise informuje
vzpomínka na kamarády, to se mnoho našich krajanů, kteří a statečně jak na východě, tak na zána a nesmí být překrucována.
bylo hlavním důvodem setkání
příslušníků brigády Jana Žižky
v Hostěradicích.
„Naše obec hostila bývalé partyzány z brigády Jana Žižky, kteří
se tu sešli na vzpomínkové akci
k šedesátému výročí založení této
brigády. Veteráni jsou po celé
republice, ale v Hostěradicích
a Jiřicích je jich nejvíce. Hned
v úvodu se vztyčila vlajka a zahrála hymna. Následoval krátký
proslov o brigádě Jana Žižky
s položením věnců k pomníku.
Po této oficiální části se všichni
hosté přesunuli do kulturního
domu, kde došlo ke zdravicím
a vzpomínání žijících veteránů
druhé světové války,“ sdělil o akci
starosta Hostěradic Marek Šeiner.

již léta žili v tehdejší Jugoslávii,
dobrovolně připojilo k odboji
proti fašistickému vetřelci. Na
základě jejich statečného odporu
a boje se stali součástí pravidelné
armády pod vedením maršála
Tita. Po válce byli vyzváni, aby
se vrátili do své rodné vlasti a založili zde na jižní Moravě své
rodiny a nový život. Tak se stalo.
Musíme si uvědomit, že bez obrovských obětí a úsilí našich hrdinů z Jugoslávie a našich hrdinů
od Dukly, kde také bojovalo velké
množství Volyňských Čechů, by
situace byla pro naši zemi tragická. Nikdy nesmíme zapomenout.
Hlavně na bývalou Rudou armádu, která přes obrovské lidské
a materiální ztráty, právě i za

Nové parcely pro domky
/Tavíkovice/ Až čtyřicet nových parcel budou mít stavebníci na
výstavbu svých domů v Tavíkovicích. Pomoci k získání pozemků jim
chtějí zastupitelé. „Na příštím zastupitelstvu hodlají zastupitelé schválit
záměr nákupu pozemků určených k rozparcelování na individuelní výstavbu rodinných domků. V územním plánu již byly tyto parcely v soukromém vlastnictví určeny k tomuto účelu. Tím, že by obec pozemky
odkoupila, získala by možnost realizace 30 až 40 stavebních parcel. To
by umožnilo bytovou výstavbu ve větším měřítku, protože evidujeme
v poslední době množství požadavků od mladších rodin,“ vysvětlil starosta Tavíkovic Libor Kosour. Tavíkovští počítají, že by dostali na tyto
účely dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a cena parcel by se poté
odvíjela jen od nákladů, které investovala obec. „Nechceme na prodeji
parcel žádným způsobem vydělávat. Začneme s infrastrukturou, máme
slíbeno, že by E-ON na své náklady zřídil elektrické přípojky, to samé
Jihomoravské plynárny. Vodu a kanalizaci zařídí obec na své náklady,“ doplnil Libor Kosour. Předpoklad je, že stavebníci by mohli začít
s výstavbou v horizontu dvou až tří let.
/mask/

západě bojovali za osvobození
své vlasti, dosáhla vítězství nad
hitlerovskými hordami v květnu
1945. Věřím, že nejen já, ale i
statisíce poctivých lidí si vždy
připomene tato výročí a nikdy
nezapomeneme, že jejich odvaha a hrdinství nebyly nadarmo.
Bez tohoto vítězství by náš stát
byl zlikvidován a přestal existovat. Celá léta rád pomáhám
tato výročí organizovat - jak
v Hostěradicích, v Rešicích,
odkud pochází parašutista Adolf
Opálka, ale také i jinde po naší

Bohužel se tak znovu za vydatné
pomoci německých sudetských
organizací děje. Musíme být na
stráži a Benešovy dekrety nesmí
být nikdy zrušeny,“ sdělil přítomným jeden z hostů Jiří Stanislav,
starosta Horních Dubňan.
Brigádou prošly tři tisíce
krajanů, na tři sta jich v bojích
padlo, osm set bylo zraněno.
Po roce 1945 dostali jugoslávští Češi nabídku, aby se vrátili
s rodinami domů, což dvě třetiny přijaly a osídlily Hostěradice
a Jiřice.
/mask/

/EDU/ V současnosti probíhá
obměna tablet Kalium jodidu
z důvodu uplynutí jejich doby
použitelnosti. Každých pět let se
totiž léky v zóně havarijního plánování musí vyměnit za nové.
„Obměna tablet v zóně havarijního plánování se týká obyvatel
všech domácností, všech osob
v podnicích, předškolních i školních zařízeních a vojenských
útvarech a zařízeních, všech osob
ve zdravotnických, sociálních
a rekreačních zařízeních, složek
integrovaného záchranného systému. Pro zónu v okolí Dukovan
máme sto padesát tisíc balení.
Léky, které nepůjdou přímo k lidem, úřady schovají pro chataře,
turisty a nově přistěhovalé. Část
léčiv putuje i do zdravotnických

zařízení a škol,“ vysvětlil Petr
Spilka, tiskový mluvčí EDU.
Jodidové tablety se mají použít
v případě, že z elektrárny začnou
unikat radioaktivní látky. Lidské
tělo můžou otrávit i izotopy jódu,
které se usadí ve štítné žláze. Tomu
lze zabránit tím, že štítnou žlázu
nasytíme normálním, neradioaktivním jódem získaným z tablet.
Bližší informace o preparátu
Kalium jodidu najdete v kalendářích - havarijních příručkách pro
případ velké mimořádné radiační
události v jaderné elektrárně Dukovany, které elektrárna a obce
distribuují do každé domácnosti.
Rozvoz zásob léčiv bude ukončen
v polovině října. Roznáška, kterou
zajišťují města a obce, o asi dva
týdny později.
/jak/

Tablety pro tisíce lidí

Přesvědčíme Vás o tom, že lze - za daných podmínek
- vyřešit Vaše finanční potřeby na jednom místě.

HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

bankovní i nebankovní
důchodci, OSVČ i začínající
zaměstnanci
od 18 do 75 let
peníze možno získat i do 24 hodin
ZNOJMO
BRNO
Horní náměstí 10
Masarykova 37
Obchodní pasáž Duky
4. poschodí
tel./fax: 515 222 893
mobil: 731 616 134
mobil: 731 176 010
mobil: 731 176 010
e-mail: rudolf.herzig@seznam.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vždy byla a je neodmyslitelnou součástí všech činností prováděných v JE Temelín a JE Dukovany.
To potvrdily audity prováděné Oblastním inspektorátem práce pro
Jihočeský kraj a kraj Vysočina v průběhu srpna. Obě elektrárny tak
obhájily osvědčení „Bezpečný podnik“, JE Dukovany již po čtvrté.
Pro informaci uvádím, že titul „Bezpečný podnik“získalo v republice
pouze 50 podniků. Výsledky auditů nasvědčují, že v obou elektrárnách
je nastaven dobrý trend, který vede ke zvýšení úrovně bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, k vyšší kultuře práce a pracovní pohody
v organizaci a snižuje pracovní úrazovost. Závěrečné protokoly auditu
byly podepsány 7. října na JE Dukovany.
V současnosti probíhá obměna tablet Kalium jodidu z důvodu uplynutí doby jejich použitelnosti. Na zdárném zajištění obměny tablet v zóně
havarijního plánování spolupracuje ČEZ, a.s. se starosty obcí. Bližší
informace o preparátu Kalium jodid najdete v kalendářích - havarijních
příručkách pro případ velké mimořádné události v JE Dukovany.
Z provozu elektrárny: 11. října byla zahájena odstávka 1. bloku v trvání 25 dní. Po jejím ukončení bude pak v období od 8. 11. do 9. 12.
odstaven 4. blok.
7. října 2008, Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK

§ Advokátní poradna
Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - www.akmattes.cz, tel. 776 636 647.

Dobrý den, rodiče mi ještě před uzavřením manželství darovali
stavební pozemek, na kterém jsme potom v manželství s manželkou
postavili rodinný dům. V současné době se rozvádíme a řešíme majetkové vypořádání mezi manžely, jak máme vyřešit tuto záležitost?
Děkuji Vám za odpověď.
Darování pozemku proběhlo do Vašeho výlučného vlastnictví, pozemek jste nabyl před svatbou a je pouze Váš. Pokud jde o dům, záleží z jakých prostředků byl postaven. Jestliže to bylo výlučně z úspor
jednoho z manželů nebo například z příjmů, které získal prodejem své
jiné nemovitosti, tak je majetek v jeho vlastnictví. Pravděpodobnější
však je, že jste tento dům stavěli za manželství ze svých prostředků
a tento dům je tak předmětem společného jmění manželů. Odpověď je
tedy taková, že vypořádáváte dům, ale ne pozemek pod ním, dle českého právního řádu nemusí být vlastník pozemku pod stavbou totožný
s vlastníkem stavby, takže se může stát, že jeden bude vlastníkem stavby
a druhý může zároveň vlastnit pozemek pod stavbou. I když tento právní
stav bych nedoporučoval a byl by jistě předmětem budoucích rozporů.
Dobrý den, kupujeme v současné době starší rodinný domek
a s majitelem domu je velmi špatná komunikace. Od známých jsme se
dozvěděli, že může být problém, pokud náš prodávající nezaplatí daň
z převodu nemovitosti. Máme strach, abychom nemuseli platit ještě
tuto daň, obáváme se, že s prodávajícím toto řešit nebude možné.
Informace máte správné, je pravdou, že poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající, který si musí rovněž nechat vyhotovit
znalecký posudek a do určité lhůty podat daňové přiznání, ale Vy jako
kupující jste opravdu vedeni ze zákona jako ručitelé, tj. pokud by daň
neuhradil, pak ji budete muset hradit Vy a následně ji po něm vymáhat.
Aby se této situaci předešlo, doporučuji většinou klientům v těchto
případech, aby si tuto eventualitu již upravili v kupní smlouvě, kdy
částka z kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti se zajistí
v úschově třetí osoby (např. v notářské či v advokátní úschově). Po
úhradě daně z převodu nemovitostí se pak částka uvolní ve prospěch
kupujícího a věc je vyřízena.
Dobrý den, rád bych se zeptal. Jsem osobou samostatně výdělečně
činnou a můj zaměstnavatel mi nezaplatil mzdu za poslední měsíc
a obávám se, že mi nezaplatí ani za tento měsíc. Tuto mzdu neplatí
ani ostatním osobám ze společnosti. Dozvěděl jsem se, že je možné se
proti tomuto nějak bránit, poradíte mi? Děkuji.
Nejprve je třeba uvést, že Vy sám nemáte zaměstnavatele, pokud jste
osobou samostatně výdělečně činnou, jak tvrdíte, a rovněž nepobíráte
ani mzdu jako běžný zaměstnanec. Jelikož nejste zaměstnancem, nevztahují se na Vás ani ochranná ustanovení zákona, která zaměstnancům dávají určité možnosti, pokud jim zaměstnavatel nevyplácí mzdu
(např. přes Úřad práce). Jestliže jste osobou samostatně výdělečně
činnou, tak svoji odměnu musíte zaměstnavateli fakturovat a pokud
Vám ji nehradí, tak ji poté vymáhat klasickou soudní cestou, jako při
nezaplacení každé jiné peněžité pohledávky.

PLETEME Z PEDIGU
čtvrtek 6. listopadu - 9.30-11.30 hod.
PLETENÍ JEHELNÍČKŮ
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.
cena 70 Kč + použitý materiál

čtvrtek 20. listopadu - 9.30-11.30 hod.
PLETENÍ ZVONEČKŮ
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.
cena 70 Kč + použitý materiál

sobota 15. listopadu - 9.00-18.00 hod.
CELODENNÍ KURZ PLETENÍ
Z PEDIGU I PRO POKROČILÉ
Ivančice, RC Měsíční houpačka o.s.
cena 550 Kč včetně materiálu

středa 26. listopadu od 17.00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
pro začátečníky a mírně pokročilé
KD Dolní Kounice, cena 300 Kč včetně
materiálu. Info a přihlášky na KIC Dolní
Kounice, tel.: 546 420 005, pí. Rýdlová

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

e-mailem na alpedo@seznam.cz nebo na tel.: 602 782 280, Alena Pečerová
--------------------------------------------------------------------------------------

Občanské sdružení ALMA • 672 01 Dobelice 1
nákup a prodej materiálu a výrobků • kurzy • poradenství

4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník
RNDr. Marta Bayerová
kandidátka do SENÁTU
ve volebním obvodu Znojmo

CHCI BÝT BLÍŽ
ZNOJEMSKU
Za šest let poslanecké práce sehnala
RNDr. Marta Bayerová pro okres
Znojmo přes 200 miliónů Kč.
HOSTĚRADICE
• 12 miliónů Kč na výstavbu MŠ
• 1 milión Kč na opravu místní komunikace
„Kdyby nám poslankyně Bayerová nepomohla, mateřskou školu bychom
nepostavili,“ říká bývalý hostěradický starosta František Schneider
KUCHAŘOVICE
• 15 miliónů Kč na opravu místní komunikace
• 3 milióny Kč na úpravu náměstí
„Doktorka Bayerová sehnala pro naši obec 18 miliónů korun,“ oceňuje
spolupráci s poslankyní starosta Kuchařovic Lubomír Mlejnek
PODMOLÍ
• 50 tisíc Kč - osobní dar na opravu místní komunikace
• 12,8 miliónů Kč na výstavbu kanalizace
„Osobní dary od politiků nejsou až tak obvyklé,“ konstatuje starosta Podmolí Josef Frélich
KRAVSKO
• 8,5 miliónů Kč na opravu základní a mateřské školy
„Bez pomoci paní poslankyně bychom školy neopravili,“ přiznává starosta
Kravska František Moučka
JEVIŠOVICE
• 25 miliónů Kč na opravu základní školy
„Naší obci pomohla doktorka Bayerová velmi výrazně,“ děkuje kandidátce
do senátu bývalý starosta Jevišovic Oldřich Kukla
CHVALOVICE (HATĚ)
• 5 miliónů Kč na výstavbu vodovodního přivaděče
SUCHOHRDLY U MIROSLAVI
• 10,9 miliónů Kč na výstavbu kanalizace a čističky
SKALICE
• 894 tisíce Kč na přístavbu jídelny a kuchyně pro ZŠ
BLÍŽKOVICE
• 8,8 miliónů Kč na opravu školy
BOŽICE
• 1,8 miliónů Kč na opravu komunikací
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
• 22 miliónů Kč na opravu rehabilitačního centra
• 9 miliónů Kč na opravu školy
• 12 miliónů Kč na opravu komunikací
MORAVSKÝ KRUMLOV
• 16 miliónů Kč na rekultivaci skládky odpadů
• 58 miliónů Kč na výstavbu DPS (ve spolupráci s býv. ministrem Ambrozkem)

Pokud mi v senátních volbách dáte svůj hlas, slibuji Vám,
že v těchto aktivitách ve prospěch Znojemska budu pokračovat
i nadále !!!
Marta Bayerová

10.10.2008

Investice na Ivančicku

/Ivančicko/ Tři nové mosty,
jeden v Oslavanech a dva v Ivančicích, to jsou investice do zlepšení komunikací. Ale co nás na
Ivančicku čeká dál?
Po zprůjezdnění mostu v Ivančicích pokračují stavební práce
v Oslavanech na dalších úsecích
rekonstrukce. Celkové náklady
činí 48 milionů korun. Následovat bude rekonstrukce místní
části Ivančic - Němčic, a to od rekonstruovaného mostu na konec
zástavby směr Moravský Krumlov. Tato stavba bude prováděna
v součinnosti s výstavbou kanalizace městem Ivančice. Celkový

finanční náklad 23 mil. Kč.
Na to navazuje rekonstrukce silnice II. třídy Ivančice - Moravské
Bránice, spočívající v rekonstrukci silnice a opěrné zdi v souběhu
s řekou Jihlavou v předpokládané
částce 56 milionů. V plánu jsou
Neslovice - průtah, zde se jedná
o rekonstrukci silnice druhé třídy
v objemu 39 milionů. I tato akce
je prováděna v součinnosti s obcí
Neslovice v návaznosti na výstavbu kanalizace.
Za zmínku stojí průtah obcí
Tetčice, včetně výstavby přestupního terminálu IDS o celkových
nákladech 72 milionů.
/jak/

Výkonný výbor Odborového
svazu pracovníků zemědělství
a výživy - Asociace svobodných
odborů ČR po svém jednání s ministrem zemědělství Mgr. Petrem
Gandalovičem, konaném dne 3.
října 2008, rozhodl, že OSPZV-

-ASO ČR se aktivně zúčastní
protestní akce zemědělců dne 13.
října 2008 na podporu navýšení
kapitoly zemědělství ve státním
rozpočtu na rok 2009.
Milan Tomášek, oblastní
pracovník OSPZV-ASO ČR

/Moravský Krumlov/ Místní
organizace Moravského rybářského svazu Moravský Krumlov
uspořádala I. ročník závodů o
„Krumlovský pohár v lovu pstruhů“. Do Krumlova se sjelo 50
závodníků z celé Moravy. Rybník
byl výborně zarybněn pstruhem
duhovým, kterého bylo vysazeno
cca 2500 ks. Dvoukolový závod
začal v 7 hodin a vyvrcholil
v poledne. Od počátku se lovilo
mnoho ryb a výsledky jednotlivých závodníků slibovalo drama
až do konce. Vítězem závodů
se stal Igor Pavlov z Břeclavi.
Krumlovské barvy srdnatě hájil
Vilém Maša, který v konečném
součtu obsadil krásné třetí místo.
Poháry a věcné ceny předával vítězům místostarosta Moravského

Krumlova Tomáš Třetina. „Velké
poděkování patří všem rozhodčím,
sponzorům a všem členům výboru
MO. Zvláštní poděkování patří
také zastupitelstvu obce Dolní
Dubňany v čele s paní starostkou,
kteří nám pomohli zachránit tyto
závody vypouštěním rybníka Balaton. Závěrem bych chtěl pozvat
všechny zájemce o lov pstruhů
každou sobotu, neděli a středu od 7
do 17 hodin. Rybařit budeme celý
podzim až do zámrazu,“ uvedl
Jan Košíček, hospodář MO. /mask/

Vážení spoluobčané, pokud vím, všechny moje geny pocházejí z našeho kraje, jsem jihomoravák tělem i duší. Moje volební heslo je prosté: jižní Morava je naším domovem

Využijme svého práva
a pojďme ke krajským volbám.
Rozhodnutí, která jsou v kompetenci kraje bezprostředně ovlivňují život nás všech.

Protestní akce zemědělců

Lovili na umělé mušky

A o co mně jde především:

o dostupné kvalitní nemocnice a lékařské pohotovosti
o dostupné kvalitní školství
o dobrou dopravní obslužnost a bezpečné silnice
o spravedlivé dotace pro rozvoj měst a obcí
o dostupná zařízení pro seniory
o zdravé životní prostředí
Jako kandidát na hejtmana za KSČM vás zvu k volbám
a mám zájem o váš hlas. Je to hlas pro změnu.
MUDr. Vojtěch Adam

Skv�lá podzimní výbava
od spole�nosti Husqvarna®
BONUS

IERACO - WECH a.s.

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY

PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU A DRTÍ
PRODEJ OBKLADŮ A DLAŽBY
IMITACE ŠTÍPANÉHO KAMENE
OBKLADY KRBŮ, SLOUPŮ, SCHODIŠŤ
OBKLADY KUCHYŇSKÝCH LINEK
VENKOVNÍ FASÁDY A DLAŽBY
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Provozovna Moravský Krumlov N
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žel. stanice Rakšice,
A
BEZ N
Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459
tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz

Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, v pátek do 18.00 hodin

AK�NÍ CENA

1.000 K�
BONUS

FINANCOVÁNÍ
10X10

FINANCOVÁNÍ
10X10

Husqvarna 137 e-series

Pila je ur�ena pro hobby vyuití, se snadným startováním. Spl�uje poadavky na bezpe�nost, ergonomii a
funk�nost. Výkon 1,6 kW/2,2 k  délka lity 15/38 cm 
hmotnost bez lity a �et�zu 4,6 kg. Sou�ástí nabídky je taka
na �et�zovou pilu v hodnot� 554 K� zdarma.
B�ná cena

Ak�ní cena

6.990 K�

NOVINKA

Husqvarna 445 e-series

Výkonná pila na vestranné pouití s profesionálními
kvalitami. Napínání �et�zu bez pouití dalího ná�adí.
Motor X-TORQ®. Výkon 2,1 kW/2,8 k  délka lity
15/38 cm  hmotnost bez lity a �et�zu 5,1 kg.
Vym��te svoji starou pilu za novou a získejte k tomuto modelu ekologické palivo Aspen a ek na p�ísluenství v hodnot� 1.000 K� zdarma.

6.290 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTK A:

12.590 K�

629 K� *

M�SÍ�NÍ SPLÁTK A:

AK�NÍ CENA

AK�NÍ CENA

FINANCOVÁNÍ
10X10

FINANCOVÁNÍ
10X10

Husqvarna 460

�et�zová pila se snadnou údrbou, efektivní technikou �ezání a ergonomicky tvarovaným t�lem. Motor X-TORQ®.
Výkon 2,7 kW/3,7 k  délka lity 15/38 cm  hmotnost
bez lity a �et�zu 5,8 kg.
B�ná cena

Ak�ní cena

16.990 K�

14.490 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTK A:

1.449 K� *

1.259 K� *

Husqvarna 235 R

K�ovino�ez vhodný pro náro�né práce na zahrad�.
Vysoce výkonný motor E-TECH® s nízkými emisemi.
36,3 cm³  výkon 1,3 kW/1,8 k  hmotnost 7,3 kg (bez
p�ísluenství).
B�ná cena

Ak�ní cena

13.990 K�

11.990 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTK A:

1.199 K� *

5.000 K�
BONUS

10.000 K�
BONUS

FINANCOVÁNÍ
10X10

FINANCOVÁNÍ
10X10

Husqvarna LT 151

Kompaktní zahradní traktor s bo�ním výhozem, moderního
vzhledu a ergonomickými prvky. Výkonný motor Kohler s tlakovým mazáním. S mechanickou p�evodovkou. Sb�rací ko a
mul�ovací záslepka (BioClip) k dostání jako p�ísluenství. Motor Kohler 15 k**  í�ka sekání 97 cm  hmotnost 180 kg. Sou�ástí nabídky je kupón na p�ísluenství v hodnot� 5.000 K� zdarma.

54.900 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTK A:

5.490 K� *

Husqvarna Rider 16C AWD

Náhon na vechna kola výrazn� zvyuje trakci a dostupnost a jedine�né kloubové �ízení vylepuje dosah a ovladatelnost. Sn�hová radlice k dostání jako p�ísluenství.
Motor B&S 15,5 k**  í�ka sekání 94 cm  výka sekání 30-80 mm  hmotnost 251 kg. Sou�ástí nabídky je kupón
na p�ísluenství v hodnot� 10.000 K� zdarma.

129.900 K�

M�SÍ�NÍ SPLÁTK A:

12.990 K� *

*P�ímá platba: 10%, po�et splátek: 9, RPSN: 0%.
Prodej na splátky pouze v prodejnách ozna�ených logem Husqvarna Þnancování. Husqvarna Þnancování je
zajit�no spole�ností Essox s.r.o.
** Stanoveno výrobcem motoru. Ceny jsou pouze doporu�ené v�etn� DPH. Akce platí do 15.10.2008.

Spole�nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk�, a proto si vyhrazuje právo zm�nit design, speciÞkace a vybavení bez p�edchozího upozorn�ní. Husqvarna je registrovaná ochranná
známka. Copyright © 2008 HUSQVARNA. Vechna práva vyhrazena.
Navtivte nai prodejnu:

Jan Holý AGROSERVIS

Vémyslice 275 • tel./fax: 515 323 451 • mobil: 737 260 791
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Strážce končí, vandalové mají zelenou
/Mohelno/ V tomto roce
pravděpodobně naposledy hlídal
Hadcovou step u Mohelna správce. Důchodce ze zdravotních
důvodů odmítl dál hlídat přírodní
rezervaci a napomínat mnohé
turisty, kteří se nehodlají smířit
s pravidly chování na této státem
chráněné lokalitě. Je pravdou, že
sice více seděl v budce a prodával
parkovací lístky společně s turistickými známkami, ale u malých
dětí možná budil respekt. Kolaři
se však klidně bez jeho povšimnutí proháněli po stepi.
„Strážný bude na stepi do konce října, a pak definitivně končí,
už ho dál platit nebudeme. Snahu
máme. Hledáme člověka, dali
jsme i výzvu do zpravodaje. Nikdo se nenašel, postarat se bude
muset CHKO Žďárské vrchy.
Kdyby se našel někdo místní,
možná bychom ho i platili, protože vybírá parkovné a prodává
reklamní předměty,“ vysvětlil
starosta Mohelna Jiří Kostelník.
CHKO Žďárské vrchy má
mimo jiné na starosti tzv. maloplošné zvláště chráněné oblasti,
kterých je 49, a jedna z nich je i

Mohelenská hadcová step. „Zásadní a jediný problém je v tom,
že my, CHKO Žďárské vrchy,
jako součást agentury ochrany
přírody a krajiny ČR jsme organizační složka státu. Nemáme
ale v kompetenci ustavovat,
organizovat a financovat strážní
službu v národních přírodních
rezervacích mimo území CHKO
Žďárské vrchy, a tomu tak bylo
vždy. Na stepi v minulosti měly
tuto kompetenci okresní úřady.
Po jejich zrušení jsme měli člověka, který pro nás v rámci ochrany
a péče o krajinu prováděl práce
a byl financován. Na to máme
doklady, například se tam páslo
nebo kosilo, ale prováděla se
i strážní služba. Tak tomu bylo
až do loňského roku. Snahu
o nového strážného jsme měli,
byl vytipován člověk z Třebíče. Ten měl složit strážcovské
zkoušky a v rámci kompetence
krajského úřadu měl vykonávat pravidelnou strážní službu.
Tento člověk z nám neznámých
důvodů na poslední chvíli práci odřekl. Takže krajský úřad
shání člověka na příští sezonu.

Zkoušky jsou nutností, protože
jde o veřejného činitele, majícího
v kompetenci vybírat pokuty. Ten
člověk musí dělat terénní službu,
a ne sedět v budce, to je špatné.
Není problém ve financování, ale
v tom sehnat vhodného člověka,“
popsal problém Jaromír Čejka,
mluvčí CHKO Žďárské vrchy.
Co se týká turistů, tak o ty
nemá chráněné území nouzi. To
ale s sebou přináší i negativní
jevy. Odpadky a rozježděné stezky, tak vypadá v posledních letech
stav vzácné přírodní památky.
Především s rozvojem cykloturistiky se zásadně zhoršil stav stepi.
Problém se strážným je ale jako
začarovaný kruh. „Bývá zvykem,
že návrh na strážce dává obec,
v jejímž katastru se rezervace
nachází, nebo CHKO. Většinou
se jedná o člověka, který oblast
dobře zná a zná požadavky obou
zainteresovaných subjektů. V tuto
chvíli o nikom nevíme. Jsme připraveni tohoto člověka jmenovat
do funkce, když projde příslušným přezkoušením ,“ sdělila Jitka
Svatošová, tisková mluvčí kraje
Vysočina.
/mask/

Cyklisté ukončili letošní sezónu
/Oslavany/ Na svatého Václava, státní svátek, který vyšel letos
na neděli, proběhlo již tradiční
ukončení sezóny na oslavanských
cyklostezkách. Letošního posledního dějství při Zamykání Templářské cyklostezky se zúčastnilo
necelých osm desítek cyklistů
z blízkého i dalekého okolí.
Akce byla poznamenána předcházejícím studeným počasím a
také tím, že se v sobotu uzavírala
sezóna na cyklostezce Brno-Vídeň
a s oslavanskou akcí kolidovaly

ještě dvě další - Cykloklub Komín pořádal klubovou časovku a
cyklisté JE Dukovany jeli časovku
na Klučovskou horu. Tím ubyly
desítky tradičních účastníků.
„Peloton cyklistů, který vyrazil
v nedělním dopoledni z oslavanského zámku na trasu, si
naplno užil vyjížďku v krásném,
slunečném počasí babího léta a v
úchvatných přírodních sceneriích
údolí řek Oslavy a Jihlavy. Účastníci se vraceli do cíle spokojeni,
plní zážitků jak vizuálních, tak

gastronomických. Přeuzovaná cigára a gulášová polévka v táboře
pod Templštýnem opravdu neměly chybu a v podzimním slunci
nasvícená krajina v údolích řek
pocit pohody jen umocňovala,“
zhodnotil místostarosta Oslavan a
organizátor akce Miloš Musil.
Zima je sice dlouhá, ale určitě
se všichni těšíme na akce na
stezkách, jejichž partnerem je
skupina ČEZ i v roce 2009. Tou
první bude 1. května Odemykání
Templářské.
/jak/

Vážení spoluobčané,
připomínám se vám jako
kandidát Občanské demokratické strany pro nadcházející
volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Mám
dostatek zkušeností ze zemědělství v jeho trojjediné funkci (zajištění potravin, tvorba

životního prostředí, udržování stavu a rozvoje krajiny),
státní i veřejné správy a
financování obcí a jejich projektů, které chci využít, seč
mně síly stačí, ve prospěch
jižní Moravy. Sami víte, že
mnohé pravomoci zůstávají
nebo nově budou přecházet
na krajské samosprávné orgány. Současně s tím budou
tyto orgány rozdělovat velmi
podstatné finanční částky
v regionálních operačních
programech a různých drobnějších dotacích.
Z toho důvodu mně záleží
na tom, aby jižní Morava
a Znojemsko zvláště, jako
„bohem a vedením státu opomíjený kraj“, měly v krajských samosprávných orgá-

nech větší zastoupení. Vidím
také možnost učinit ze zachování Muchovy Slovanské
epopeje v jihomoravském
regionu věc celého kraje.
Model tvorby kandidátních listin mně přisoudil na
kandidátce ODS číslo 22.
Pro jistý postup do zastupitelského sboru Jihomoravského kraje si vás proto
dovoluji požádat o vaše preferenční hlasy, které by toto
postavení zlepšily. Budete-li
tedy hlasovat volebním lístkem Občanské demokratické strany (volební lístek
č. 47), nezapomeňte, prosím,
zakroužkovat číslo 22.
Ing. Jaroslav Mokrý, váš
kandidát za ODS do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Proč volit Petra Nezvedu?
Do rozhodnutí, koho volit,
zbývá poslední týden. Myslím, že
slibů už každý slyšel dost a že je
načase zcela seriózně zvážit, který z kandidátů je reálně schopen
proměnit svá slova ve skutky. Někteří z uchazečů o místo v Senátu
na plakátech a v tisku naznačují,
že „rozhodne váš hlas“ a že „máte
přijít k volbám“. V tom jsem s nimi zajedno. Ale nestydím se to
říct celé a naplno: Přijďte prosím
k volbám do Senátu a volte mě,
Petra Nezvedu.
Jak je mým zvykem, nebudu
komentovat ostatní kandidáty, ale
předkládám několik argumentů,
proč volit právě mě:
1) Nemusím nic slibovat, mluví
za mě výsledky mé práce. Za dva
roky, kdy jsem starostou města
Znojma, se jeho ulice významně
změnily. Poznávacím znamením
Znojma se staly čisté ulice a parky doplněné bohatou květinovou
výzdobou. Zavedli jsme zásadní
změny v organizaci dopravy
v centru města. Zařídili jsme, že
odpadové nádoby nehyzdí okraje
znojemských chodníků. Několik
kilometrů chodníků jsme opravili. Nastartovali jsme budování
tří průmyslových zón. Zlepšili
jsme hospodaření města, a to
důsledným vymáháním pohledávek a zefektivněním jednotlivých
činností radnice. Uspořené peníze
investujeme například do fondů,
ze kterých Znojmo přispívá na
opravy nemovitostí v městské památkové rezervaci, nebo do oprav
fasád městských domů, které se
počítají na desítky. Znojmu se
daří na poli získávání peněz z evropských fondů. Na projekt Znojmo, město s přívlastkem, který
podporuje turistický ruch, jsme

získali 6,5 milionu korun. Na
generální rekonstrukci Horního
náměstí a přilehlých ulic nám Evropská unie přispěje hned několika desítkami milionů. Troufám si
říct, že nemusím slibovat, protože
moje práce za mě mluví docela
jasně. Chci přispět k tomu, aby se
stejnou měrou jako Znojmo začalo rozvíjet celé Znojemsko.
2) Nechci utéct do Prahy. Od
okamžiku, kdy jsem přijal nabídku kandidatury, mám jasno
v tom, že práce v regionu je
pro mě prioritou. Byla to právě
moje zkušenost starosty, která
mě přesvědčila kandidovat do
Senátu. Hlas regionů je v Praze
málo slyšet, a tak se rodí zákony,
které vůbec nevycházejí z potřeb
měst a obcí. To chci změnit tím,
že budu v legislativním procesu
hájit jejich zájmy. Kdo si přečetl
můj program, tak ví, které změny
budu prosazovat: více pravomocí
a více peněz obcím, přímou volbu
prezidenta, změnu stavebního
zákona, změnu zákonů na úseku
památkové péče, omezení imunity poslanců a senátorů a zprůhlednění jejich odměňování. Velký neformální vliv, který senátoři mají
směrem k ministerstvům a dalším
centrálním orgánům, bych využíval ve prospěch celého Znojemska
se stejnou razancí, s jakou se o to
snažím dnes z pozice starosty.
3) Nebojím se práce a do všeho
jdu naplno. Svědčí o tom moje
pracovní tempo na znojemské
radnici, ale také intenzita předvolební kampaně. Ta je tak silná,
že se pro některé mé konkurenty
sama stala tématem předvolebního boje. Vyčetli mi, že jsem zaplnil veřejný prostor, a oni nejsou
vidět, a dokonce si prý pěstuji

společnost ASTRE s.r.o.
Mezírka 1, 602 00 Brno
tel.: 541 211 069, fax: 541 240 889

pobočka Znojmo, Sokolská 39,
tel.: 515 225 696, fax: 515 225 699
pobočka Třebíč, Karlovo nám. 25
(budova Centrum bydlení),
tel./fax: 568 423 764

ZÁRUKA 10 LET !!!
•
•
•
•
•
•
•

Okna PVC
Okna hliník
PVC/Al
Okna dřevo/Al
Vchodové dveře
Posuvné dveře
Shrnovací dveře

•
•
•
•
•
•
•

Zimní zahrady
Zakrytí bazénů
Okenice
Rolety
Síťky proti hmyzu
Stínící technika
Parapety

www.plastovaoknafinstral.cz

kult osobnosti. Ve skutečnosti je
moje kampaň jen odrazem toho,
že to myslím vážně, nechci být
kandidátem do počtu, ale naopak chci být zvolen. Využil jsem
všech legálních prostředků, které
se daly využít, a proto je moje
kampaň vidět. Vím přesně, kolik
lidí senátní volby pravidelně ignoruje, a snažím se je přesvědčit,
aby mi dali svůj hlas. Musel jsem
si také zajistit, aby mě znali voliči
nejen ve Znojmě, ale i na znojemském venkově. To proto, že každý
den navštěvuji několik obcí, kde
se osobně sejdu se stovkou až
sto padesáti občany a mnohem
lépe se mi s nimi mluví, když už
mě znají alespoň z plakátu nebo
z inzerátu. Ale hlavně je moje
kampaň důkazem, že slogan
„Přivedu Znojemsko do první
řady“ nejsou pouze slova puštěná
do větru. Jak by mi mohl někdo
věřit, že zviditelním celý region,
kdybych nedokázal v kampani
zviditelnit ani sám sebe?
Přijďte prosím k volbám a dejte
mi svůj hlas. Přivedu Znojemsko
do první řady.
Petr Nezveda,
kandidát do Senátu
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IVANČICE

Na Brněnce 28

telefon: 515 532 899
Provozní doba:
po-pá 8.00-17.00
so 8.30-11.00
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komplet ADAS

JEĎTE S NÁMI K MOŘI A ZAPLATÍME
VÁM LYŽOVAČKU !!!
SOUTĚŽ O POUKÁZKU NA ZIMNÍ DOVOLENOU
V HODNOTĚ 9.999 Kč TRVÁ DO 31. ŘÍJNA 2008

NOVÉ KATALOGY
ZIMA 2008/2009
EXOTIKA • LYŽOVÁNÍ • VÁNOCE • SILVESTR
SESTAVÍME VÁM DOVOLENOU NA MÍRU ! VOLEJTE 515 321 099, nebo 602 782 232
nebo své požadavky sepište a pošlete na tmktravel@seznam.cz
TMK travel - cestovní agentura • Růžová 39, Knížecí dům, 1. patro • Moravský Krumlov
Podmínky soutěže: Do slosování budou zařazeny všechny cestovní smlouvy na pobytové a poznávací zájezdy uzavřené v naší kanceláři od 1. dubna do 31. října 2008. Slosování smluv bude 3. listopadu 2008.
Výherce bude o výhře vyrozuměn poštou a uveřejněn prostřednictvím novin Zrcadlo dne 7. listopadu 2008. Poukázka, kterou od nás obdrží, bude platná do 31. března 2009. Výherce ji může uplatnit při výběru
pobytu ze zimních katalogů námi zastupovaných cestovních kanceláří, nebo ji věnovat svým blízkým jako dárek. Poukázka není směnná za hotovost.
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Turistický průvodce, dobrý rádce regionem

foto: mask

/Region/ Nová knížka Martina
Sklenáře - turistický průvodce,
který má kompletně popisovat
turistické cíle a možnosti na jihozápadní Moravě, vyjde po novém
roce. Svým obsahem vhodně doplňuje snahy skupiny ČEZ, která

se stále více snaží oživit turismus
v této oblasti. V minulosti to byly
především informační cedule a odpočívadla. Nyní je ale potřebné turistům nabídnout i jakýsi manuál.
„Turistický průvodce je jen
část mozaiky. Začali jsme pod-

Krumlováček nezahálí
/Moravský Krumlov/ Děti z národopisného souboru písní a tanců
Krumlováček mají za sebou několik významných vystoupení. Uvítaly
velvyslance USA v Moravském Krumlově, stejně tak i prezidenta ČR
pana Václava Klause, vystoupily pod vánočním stromem organizovaným starostou města Jaroslavem Mokrým a zatančily také na akci
„Krumlovské Vánoce“. V minulém školním roce také absolvovaly
vánoční vystoupení pro nemocné děti v nemocnici v Černých Polích
v Brně, vystoupení v Kadově u příležitosti otevření nového kulturního
centra, vystoupení na plese JMK, předtančení na plese města Moravského Krumlova, zahájení okresních oslav Dne učitelů ve Znojmě,
vystoupení na pouti sv. Floriána a na „Hudebních slavnostech MK.
Výčet je skutečně bohatý. Nový školní rok se ani nestačil rozběhnout
a děti znovu intenzivně zkouší. „V letošním školním roce se Krumlováček účastní akcí organizovaných JMK vedených Marií Cackovou,
zaměřených na propagaci rodinných pasů. Takže členy čeká náročný
podzim, protože vystoupení po celé jižní Moravě je naplánováno skutečně hodně. Jedna akce již proběhla na zámku v Černé Hoře, následuje
vystoupení v Hodoníně a Slavkově. Máme radost, že soubor Krumlováček je znám i zastupitelům JMK a že původní záměr při zakládání
souboru - propagace města Moravského Krumlova, se nám skutečně
daří,“ uvedla umělecká vedoucí souboru Milada Pelajová.
/mask/

porou tam, kde je žádaná, a to
cykloturistice. Na cyklotrasách se
objevily odpočívadla s mapami
a informacemi. Nejde jen o to, aby
si turista někde mohl sníst svačinu, ale také o to, aby našel ostatní
zajímavé cíle, místa k přespání, či
k příjemnému posezení. K tomu
by měl sloužit knižní průvodce.
Poznávejme kouzla regionu. A
u nás je opravdu co poznávat, je
tu spousta zajímavostí. Průvodce
k tomu určitě pomůže, a to je důvod, proč jdeme i touto cestou,“
vysvětlil Petr Spilka, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany.
„Tento podrobný turistický
průvodce pro celou rodinu je
určený pro pěší i cykloturisty. Je
koncipován tak, aby byl zajímavý
z hlediska přírodních krás, historicky zajímavých objektů, kultury, sportovního vyžití, stravování,
ubytování, folklóru. Upozorňuje
na místní zajímavosti a specifika
jako například vinařství. Turisticky se dají využít samostatně
jednotlivé části. Přitom na sebe
vzájemně navazují a tvoří tak
ucelený soubor. Trasy svou ná-

ročností odpovídají výkonu rodiny s dětmi. Zpestřením jsou čtyři
vodácké výlety, čtyři cyklotrasy
a dvě turistické okružní trasy,“
prozradil autor Martin Sklenář.
Tento turisticko - cyklistický
průvodce bude kromě map obsahovat i slovní popis včetně upozornění na problematické úseky.
Počátek hlavní trasy je v Náměšti nad Oslavou, vede přes
Ivančice k Pálavským jezerům,
poté do Moravského Krumlova,
Miroslavi a končí ve Znojmě.
Kniha má podtitul - Z houbařského ráje do úrodných vinic.
„Průvodce je dílo velmi záslužné. Všechny informace, které
pomohou lidem orientovat se
v našich městech, obcích a krajině mají cenu zlata a přispívají
k všeobecnému rozvoji ekonomiky a mezilidských vztahů,“ ocenil
Jaroslav Mokrý, starosta Moravského Krumlova.
Knížku vydává Mikroregion
Ivančicko za finanční podpory
skupiny ČEZ. K dispozici by
měla být na začátku příští turistické sezóny.
/abé/

Ing. Augustin Forman: Co všechno se vejde
do příslibů EU, kolik prostoru pro region získáme?

SAMUEL SMILES:
První povinností je věřit v povinnost
Podmínky pro úspěšné čerpání dotací z EU pro kraje a obce
nejsou dány automaticky naším prostým vstupem do Unie.
Úspěšný může být jen ten, kdo zná své povinnosti a je řádně
připraven. Zastupitelé voličů Jihomoravského kraje jsou důležitým článkem při posuzování reálnosti a kvality předkládaných
projektů, kterými se obce a města o dotace ucházejí. Zástupci
samosprávy, tzn. krajští zastupitelé, jsou totiž jmenováni členy
výběrových komisí, které tyto projekty posuzují a ovlivňují
jejich přijetí nebo zamítnutí. Jednotlivé programy podpor z EU
pro města a obce budou postupně vyhlašovány až do roku 2013.
Do této doby se mohou zájemci se svými projekty k těmto
výzvám přihlašovat. Hodně záleží na tom, aby tvůrci projektů
důkladně zvažovali přiměřenost svých nároků vzhledem k velikosti a perspektivě místa určení a jeho vlastním finančním možnostem. Město Miroslav si to ověřilo již v přípravném období
čerpáním prostředků EU z fondů PHARE na projektu rekonstrukce náměstí a v navázání přeshraniční spolupráce s městem
Langenlois v Rakousku. Při podávání nových projektů těžíme
nyní i do budoucnosti ze získaných zkušeností.
Vycházejíce z potřeb města, jeho možností a dalších skutečností jsme připravili takové projekty, se kterými jsme připraveni ucházet se důstojně o další dotace z prostředků EU. Ačkoliv
jsme jedním z nejmenších měst Jihomoravského kraje, dosáhli
jsme úspěchu opět ve dvou případech. A to v projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží“ a dokončení projektu „Zateplení
budovy ZŠ Miroslav.“ Na realizaci obou projektů jsme tak
získali dotaci ve výši 92% uznatelných nákladů. Práce budou
zahájeny ještě letos a ukončeny v polovině příštího roku.
Nejsem přítelem omílání populistických hesel, o jejichž platnosti a hlavně realizaci se dá s úspěchem pochybovat. Jsem založením pragmatik a zaměřením realista. Znám své povinnosti,
kterými se zavazuji svým voličům každou přijatou kandidaturou. Pomáhají mi hledat východiska k uskutečnění možného.
Ing. Augustin Forman,
nezávislý kandidát do krajského zastupitelstva Jihomoravského
kraje za KSČM, starosta města Miroslavi.

foto: mask
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14 důvodů,
proč volit KSČM

10.10.2008

Rouchovanské hody v horáckých krojích

Volební kampaň pro volby do krajských zastupitelstev vstoupila
do své závěrečné fáze. Voliči mají možnost se seznámit s příslušnými
kandidáty i programy, se kterými jdou jednotlivé subjekty do voleb. Jsou
strany, jejichž členové a kandidáti, kteří sounáležitost s krajem, jako
svým domovem, ctí jenom pár měsíců před volbami. KSČM bude usilovat o to, aby se zde jeho obyvatelé cítili jako doma také po volbách.
Symbolicky jsem zvolil čtrnáct důvodů, stejně jako počtu krajů +
Hlavní město Praha, proč volit KSČM, dát jí přednost před kandidátkami jiných stran a volebních subjektů.
1. Volbou kandidátů KSČM máte jistotu, že nezradí své volební
závazky a doloží je skutky.
2. Volbou kandidátů KSČM zabráníte zhoršení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče, protože KSČM jednoznačně nesouhlasí s transformací krajských nemocnic na akciové společnosti, jako prvním z kroků
k jejich postupné privatizaci. Všichni občané musí mít stejné šance při
zajištění základní zdravotní péče.
3. Volbou kandidátů KSČM zajistíte dostatečný vliv na rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany.
4. Volbou kandidátů KSČM docílíte větší podpory občanské společnosti prostřednictvím neziskového sektoru, a to nejen prostřednictvím
organizací věnujících se dětem a mládeži.
5. Volbou kandidátů KSČM získáte jistotu, že bude prosazován
trvale udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí.
6. Volbou kandidátů KSČM zabráníte dalšímu oklešťování dopravní obslužnosti a zajistíte dostup obcí a měst Jihomoravského kraje
v úrovni odpovídající požadavkům jednadvacátého století.
7. Volbou kandidátů KSČM podpoříte snahu KSČM o efektivitu
výkonu státní správy, o zvýšení její profesionality a odstranění byrokratických přístupů při jednání s občany a organizacemi.
8. Volbou kandidátů KSČM si budete jisti, že finanční prostředky
z fondů Evropské unie budou využity řádně, promyšleně a bez korupčních skandálů a pochybností.
9. Volbou kandidátů KSČM podpoříte náš požadavek bezplatného
školství, včetně prosazení změny struktury učebních, středoškolských
i vysokoškolských oborů tak, aby odpovídaly požadavkům praxe. Jde
nám především o zlepšení možnosti mladých lidí při nástupu do prvního zaměstnání.
10. Volbou kandidátů KSČM podpoříte naši snahu o bezpečný
domov a ulice. V zastupitelstvu kraje podpoříme všechna opatření vedoucí ke snižování kriminality, ochraně veřejného pořádku a dalšímu
rozvoji Integrovaného záchranného systému.
11. Volbou kandidátů KSČM nebudete volit ty, kteří zneužívají
veřejné prostředky nejen ve volební kampani, ale zejména v období
po volbách, pro svůj osobní prospěch.
12. Volbou kandidátů KSČM podpoříte snahu o založení a rozšiřování spolupráce samospráv a úřadů statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, výměnu informací o potřebách a o záměrech a jejich
koordinaci v zájmu rozvoje ostatních měst a obcí.
13. Volbou kandidátů KSČM podpoříte stanovisko, že občané kraje mají právo spolurozhodovat a ovlivňovat trvalý rozvoj kraje, tedy
nejenom jednou za čtyři roky při volbách.
14. Volbou kandidátů KSČM podpoříte stranu, která je připravena
k povolební spolupráci se všemi subjekty, které dostanou důvěru občanů ve volbách a budou ochotny pracovat v zájmu obyvatel a to nejen
ve městech, ale i těch nejmenších a nejvzdálenějších obcích Jihomoravského kraje.
Petr Krátký, kandidát
do krajského zastupitelstva za KSČM

stárkové. Tou letos byla Hana Cafourková. „Na náměstí vystoupí
o půl třetí folklorní soubor
Rouchováček a od tří hodin
budou stárci pod májou zavádět
a podávat rozmarýn a víno,“ říká
Jaroslav Horký.
Horácké kroje letos obléklo
dvanáct párů. Kroje jsou ručně

vyšívané a hodnota jednoho kroje
se odhaduje na osmdesát tisíc.
„Zatím tady máme silné ročníky a o hody je mezi mladými
zájem. Doufám, že tomu tak
bude i do budoucna. Krojované
hody jsou krásnou tradicí, kterou
nemůžeme nechat zaniknout,“
uzavírá Horký.
/fru/

Otevřeli dveře veřejnosti

/Rouchovany/ O víkendu 27.
- 28. září se v Rouchovanech
konaly tradiční krojované svatováclavské hody, jejichž historie
sahá až do roku 1930.
V sobotu ve dvě hodiny odpoledne začaly hody u Dobešů
v Šemíkovicích. Stárci požádali
rodiče o svolení a děvčata rozdala
koláčky. „Potom stárci a stárkový
s konima přejedou do Róchovan
k rychtě pro rychtářa, které jim
dá svolení, abe mohli držet hody
a tancovat,“ přibližuje Jaroslav
Horký coby rychtář.
Šemíkovice totiž patří k Rouchovanům a jsou vzdáleny necelé
tři kilometry. „Když byla stárková ze Šemíkovic, jezdili jsme tam

autobusem. Letos bude změna
a stárci pojedou na bryčce,“
vysvětlil Horký. Na náměstí pod
májou pak hrála kapela Rouchovanka až do šesti hodin.
Večerní krojovaná zábava byla
v Sokolovně. Stárci si vyslechli
paragrafy a zavěsili právo na
májku, kterou museli hlídat.
„Kdyby se totiž někomu podařilo
právo ukradnout, hody končí,“
vysvětlil dlouholetý stárek Jakub
Vacuška. Před půlnocí se to však
vždycky někomu ze ženatých
podaří. Je odměněn několika
litry vína a stárci jsou potrestáni
smutečním průvodem.
Neděle začala mší svatou a o
půl druhé se všichni sešli u první

Hasičky jedenácté
/Přerov, Miroslav/ Tým hasiček z Miroslavi reprezentoval,
město, okres a kraj na republikovém závodě v Přerově. Ten se
konal od 19. do 21. září. Do Přerova se sjeli ti nejlepší ze všech
krajů na Mistrovství České
republiky družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním sportu. Děvčata skončila celkově na
krásném 11. místě a v požárním
útoku dokonce na 4. místě.
„Už jen dostat se na republikové závody je krása. Naše
holky byly čtvrté v útoku, a to je
nádhera. Samozřejmě, že to byly
nervy nejen pro holky. Celkové
jedenácté místo je úspěch. Podle
mě se asi nejhůř vyvedla štafeta,
ale když se na 67 sekund dostalo
sedm družstev, tak co k tomu dodávat. To jsou už časové rozdíly

do jedné sekundy, pak je obtížné
říci, kdo je lepší. Minimální
rozdíly do pátého místa, to je
národní reprezentace, to jsou
atletky. Všichni běhali dobře.
V požárním sportu běhá celý
tým, stačí drobné zaškobrtnutí
nebo horší předávka štafety a je
sekunda pryč. Na požární útok
běží 7 lidí, a to musí být sehrané. Je také potřeba trochu toho
příslovečného štěstí. Radost jsme
ale měli, letos to vyšlo,“ s dojetím sdělil Václav Kondler, trenér
miroslavských hasiček.
Své osobní výkony si také
zlepšily Hanka Matyšková a
Pavla Křepelová v disciplíně 100
metrů s překážkami. Takže lze jen
děvčatům poblahopřát a doufat,
že se v příštím roce opět sejdeme
na republikovém klání.
/mask/

Ve dnech 22.9. - 26.9. proběhl v DDM Oslavany týden otevřených
dveří. Je to jedna z tradičních forem, která umožnila nahlédnout trochu
pod pokličku DDM a například se poradit s pedagogy o volbě správného
kroužku. Vzhledem k tomu, že kapacita domečku je omezená, děkujeme
učitelům za organizované příchody. Pracovníci DDM dětem, rodičům
a zájemcům nabízeli různé kroužky, ať už sportovní, výtvarné či taneční.
Děti měly možnost vyzkoušet si některé činnosti přímo na DDM.
Děkujeme všem, kteří si přišli prohlédnout zákulisí DDM a získat
informace o zájmových kroužcích a těšíme se na Váš zájem. Fotografie
naleznete na www.ddm-oslavany.cz v odkazu GALERIE.
/ddm/

Vodník Čvachta ukončil
plavební sezonu Vysočiny

/Dalešická přehrada/ Druhá plavební sezona na Dalešické přehradě byla slavnostně ukončena. Loď Vysočina svezla tento rok přes 27
tisíc pasažérů. Jedni z posledních se mohli na vlnách přehrady zhoupnout v sobotu 4. října. Slavnostní ukončení se odehrálo v autocampu
Wilsonka v Hartvíkovicích. Pro děti i rodiče byly připraveny soutěže
o věcné ceny, děti využily trampolínu a skákací hrad. K tanci a poslechu zahrála skupina Kamelot. Po setmění ukončil akci ohňostroj.
Pravidelné plavby potrvají až do konce října. Pokud bude přát počasí,
uskuteční se mimořádné jízdy lodi Vysočina na Boží Hod a na Štěpána,
ale také na Nový rok a Tři krále.
/jak/

Mateřská škola Duha

Jak už mnozí čtenáři vědí, proběhlo v měsíci srpnu odloučení mateřských škol Sportovní 12, Havířská 60 a Padochov 164 od původního
zařízení Mateřské školy Oslavany. Dnes má subjekt nový název, a to
Mateřská škola Duha, okres Brno - venkov, příspěvková organizace.
Jelikož nastala doba populační vlny, kdy je více přihlášených dětí než
jsou kapacitní možnosti MŠ, vyvstal problém, který bylo nutné co nejrychleji řešit. Vedení města přišlo s návrhem vytvořit v MŠ Sportovní
novou třídu a v MŠ Havířské zrenovovat podkrovní místnost na ložnici
pro odpočinek dětí. Tím by se zvýšila kapacita MŠ o dvacet čtyři míst
a město Oslavany by vyhovělo všem rodičům, kterým bylo zamítnuto
přijetí dětí do mateřské školy. A tak se začalo! Málokdo si však uvědomil, co všechno to bude obnášet. Než začaly veškeré práce, bylo nutné
vyklidit a přestěhovat celou MŠ Sportovní i Havířskou. Učitelky přerušily svoji dovolenou a svépomocí se pustily do náročného pracovního
„kolotoče“. Ruku k dílu přiložili i rodinní příslušníci učitelek. Veškerý
úklid a malé opravy proběhly pouze v režii pracovnic mateřských škol.
Rozpočet na opravy a renovace byl velice vysoký a ještě v něm nebyly
započteny věci jako např. nábytek do „starých“ tříd, hračky, pomůcky
atd., které bylo nutné zakoupit pro zahájení provozu. Našli se však
sponzoři, kteří se sami nabídli a přispěli finančním či věcným darem.
Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem pracovnicím MŠ, které
se „vzdaly“ své řádné letní dovolené ve prospěch zájmu otevřít prvního
září provoz mateřských škol, a zároveň také všem sponzorům.
Vašulínová Hana, ředitelka MŠ Duha

VYHRAJTE SBÍRKU POVĚSTÍ „O HŘBITOVNÍM STRAŠIDLE“

Tajemné příběhy tradující se v našem regionu se staly podnětem pro sbírku pověstí, které upravil a sepsal Martin Sklenář. Knížku svými ilustracemi doplnili žáci Základní
umělecké školy v Moravském Krumlově. Publikaci zašleme vždy jednomu výherci, kterého vylosujeme z došlých korespondenčních lístků a e-mailů. Znění tajenky zašlete
na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, nebo e-mailem na noviny@zrcadlo.info nejpozději do týdne od vydání aktuálního čísla Zrcadla. Uveďte svou adresu
a kontaktní telefon pro zaslání případné výhry. Výhercem křížovkářské soutěže z minulého čísla Zrcadla je Ludvík Řezníček z Miroslavi.
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I stalo se, že ranního přítmí využil v Hostěradicích
zloděj, přehodil si přes sebe bílé prostěradlo a takto
oděný chodil po hřbitovní zdi, kolem níž vedla cesta
(1. díl tajenky). Když jel rolník okolo, skočil na
vůz. Kočí se polekal, toho strašidlo využilo a shodilo
z vozu několik pytlů obilí. Poté se po strašidlu slehla
zem a kočí byl rád, že se mu nic nestalo. To se stalo
několikrát, a tak si lidé nakonec stěžovali v Hostěradicích na faře a žádali, aby kněz svěcenou vodou
přízrak zahnal. Kněz Anton Weber, silný postavou,
však uvažoval racionálně a místo (1. díl tajenky) a
strašidlo pořádně vymlátil. Tím strašení i kradení obilí
u hřbitova přestalo.

10.10.2008

KULTURNÍ PROGRAMY
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz
• říjen - VÝSTAVA - Slovanská epopej v Moravském Krumlově. Výstava ke
45. výročí je přístupna po dobu otevření úřadu. MěÚ M. Krumlov - 1. patro
• do 31.10. - PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIH nakladatelství Egmont
•14.10. v 19.00 hod. - KONCERT - Naše kapela Josefa Kristiána. Sál MěKS,
Břízová 254, vstupné dobrovolné.
• 16.10. v 10.00 hod. - NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK. Pořad pro MŠ
a 1., 2. třídu ZŠ, kinosál M. Krumlov, vstupné: 40 Kč.
• 20.10. v 19.00 hod. - VRAŽDA SEXEM - divadelní komedie. Divadlo Pavla
Trávníčka. Hrají: P. Trávníček, U. Kluková, K. Kornová aj. Vstupné: 270 Kč,
předprodej a rezervace vstupenek v IC. Kinosál Moravský Krumlov
• 22.10. V 18.00 HOD. - ZPĚV SRDCE - JAKUB JAN RYBA. Slavnostní
koncert k 90. výročí republiky. Vystoupí: Vl. Matějček - umělecký přednes,
Vl. Roubal - varhany, Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka. Farní kostel M.
Krumlov. Vstupné dobrovolné
• PŘIPRAVUJEME: 26. 6. 2009 - ZÁJEZD do Českého Krumlova - otáčivé
hlediště - ČAROSTŘELEC - romantická opera v režii Zdeňka Trošky.
Vstupenka: 750/525 Kč, doprava: 400 Kč. Závazné přihlášky přijímá MěKS
do 15. ledna 2009, tel.: 515 322 225

Kulturní a informační centrum Ivančice

Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• 12.-31.10. - PŘÍRODA POD DROBNOHLEDEM. Výstava fotografií
Matyáše Hoška a Pavla Marečka. Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné: 10 Kč.
• 14.10.-16.11. - „VODA, ZEMĚ, VZDUCH“. Výstava obrazů - MILOŠ
FAJKUS a keramiky - DARIA NAGYOVÁ. Vernisáž v pondělí 13. 10. v 17.00
hodin. Chodba Památníku A. Muchy - vstup zdarma.
• 23.10. v 18.00 hod. - EKVÁDOR A GALAPÁGY. Diashow cestovatele
a přírodovědce Karla WOLFAKino Réna Ivančice. Vstupné: 50 Kč.
• 18.10. v 19.00 hod. - DVA MUŽI V ŠACHU. Divadelní komedie Miroslava
Horníčka. Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděrič, Petra Hobzová, Kateřina
Petrová, Otmar Brancuzský. Kino Réna Ivančice. Vstupné: 220 Kč
• Připravujeme: 9.12. (úterý), - TALKSHOW HALINY PAWLOVSKÉ
„BANÁNOVÁ VELRYBA“. Zájezd - Brno - KD Rubín, odjezd v 18.00
hodin od Besedního domu Ivančice. Cena (vstupenka a doprava): 440 Kč.
PŘIHLÁŠKY DO 25. 10. V KIC!

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
• 24.10. V 18.00 HOD. - DÁMSKÝ KLUB, tentokrát na téma mandaly - Co to
je a jak působí na člověka? Praktická ukázka výroby. Jak se naučit žít s diabetem
- rady jak se vyrovnat s „cukrovkou“. Přijďte si nechat změřit hladinu cukru
v krvi. Ochutnávka DIAvýrobků. Přednáška paní śalplachtové. Předvánoční
úklid organismu, přednáška výrobků přírodní kosmetiky s možností nalíčení ve
velkém sále dělnického domu. Vstupné 30 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav

nám. Svobody13, 671 72 Miroslav
tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 23. 10. - v 18.30 hod. - OSLAVA 90. VÝROČÍ VZNIKU I. REPUBLIKY,
lampiónový průvod, ohňostroj + HALLOWEEN výstava dýní v ZŠ.
• 25.10. ve 20.00 hod. - Koncert populární slovenské skupiny HORKÝŽE
SLÍŽE + ARTEMIS. Celovečerní akce v KD Miroslav.

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
• 14.10. v 16.30 hod. - MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ pro všechny, kdo chtějí
aspoň na chvíli proměnit svůj obličej v mistrovské dílo. • 17.10. v 18.00 hod.
- DISKOTÉKA PRO NÁCTILETÉ. SVČ Ivančice, Tesařovo nám. 7. (KM
Medúza). Poplatek: 30 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 18.10. v 15.00 hod. - RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY, sportovní
odpoledne pro celou rodinu. Sestavte tým - alespoň dvoučlenný a přijďte!
Na všechny účastníky čeká odměna. Park Réna. Poplatek: 20 Kč/tým. Za
nepříznivého počasí se akce nekoná!
• 21.10. v 17.00 hod. - TANCUJ S VÍLOU AMÁLKOU, děti od 3 let se naučí
jednoduché taneční krůčky v doprovodu Víly Amálky. SVČ Komenského
nám. 7. Poplatek: 30 Kč/dítě.
• 25.10. v 9.00 hod. - MALÝ HUBERT, vyjížďka koní ze statku Padochovka.
• 25.10. - 27.10. - VÍKENDOVKA PRO VÁS, zábava, dobrodružství, zážitky,
noční hry...Náměšť nad Oslavou (Jedov), nutné přihlásit se předem do 29.9.
Poplatek: 480 Kč/osoba, členové klubu zdarma.
• 27.10. v 9.00 hod. - TURNAJ VE FLORBALU, pro děti a mládež od 4 třídy,
tým tvoří 4 hráči + brankář (možnost náhradníků). Ivančice, sportovní hala na
Rybářské ulici. Poplatek: 30 Kč/dítě. Tým přihlaste nejpozději do 23.10.
• 27.10. v 15.00 hod. - SPRÁVNÁ TREFA, soutěž o nejlepšího střelce:
luk, prak, kuš, vzduchovka. Ivančice, park Réna. Poplatek: 20 Kč/dítě. Za
napříznivého počasí se akce nekoná!
• 28.10. v 9.00 hod. - VELKÝ HUBERT, vyjížďka koní ze statku Padochovka.
• 29.10. v 10.00 hod. - PODZIMNÍ DEKORACE, dekorace z přírodnin, kartonu,
ubrousková technika. SVČ Ivančice, Komenského nám. 7. Poplatek: 20 Kč + mat.
• 29.10. v 10.00 hod. - SKATEPARK CUP, soutěž na skateboardech
a freestylových kolech HIP HOP a RAP vystoupení. Ivančice, skatepark (FC Slovan
Ivančice). Poplatek: 20 Kč/soutěžící. Za nepříznivého počasí se akce nekoná!

DDM a školní družina Oslavany

Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520
Připravujeme: • 27.10. od 16.00 hod. do 28.10. do 10.00 hod. - MY SE V NOCI
NEBOJÍME. Poplatek 50 Kč. V ceně snídaně, pitný režim, pedagogický dozor,
noční hrátky. Pokyny na přihlášce.
• 29.10. od 8.00 do 15,00 hod. - SKOTAČENÍ V DRUŽINĚ. Poplatek 70 Kč.
V ceně oběd, pitný režim, hry a pedagogický dozor. Pokyny na přihlášce.
• 29.10. - LEZENÍ V KUŘIMI. Celodenní výlet na umělou lezeckou
stěnu v Kuřimi. Sraz účastníků v 9.00 hodin před budovou DDM Oslavany.
Cena výletu: 180 Kč. V ceně je zahrnuto jízdné, celodenní vstup na stěnu,
půjčení lezeckého vybavení. S sebou: vhodné sportovní oblečení, kapesné, jídlo
a pití na celý den /možnost koupit v supermarketu/.
• 31.10. v 19.00 hod. - CESTA ZA SVĚTÝLKEM. Sraz na novém náměstí.
Lampiónový průvod Oslavany zakončený strašidelnou cestou a ohňostrojem.
Lampión nebo lucernu s sebou.
TJ Sokol Padochov pořádá dne 27. 10. 2008

ZÁBAVU S OHŇOSTROJEM
K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Program: 18:00 - 19:00 hod. slavnostní koncert skupiny MELODY
MUSIC (muzikálové písně) • v 19:00 hod. bude odpálen slavnostní
ohňostroj • od 19:30 hod. bude taneční zábava s MELODY MUSIC.
Těšíme se na Vaši účast
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13. 10. - 26. 10. 2008
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH!! KROUŽKY PRO DĚTI: Hopsálek cvičení pro děti od 3 let. Probíhá každé pondělí v sále DDM od 16.00 hod. Zápisné
na pololetí: 250 Kč. Šperkovnička - výroba originálních šperků z vlastní dílny.
Kroužek probíhá každé pondělí od 15 hodin na DDM. Zápisné na pololetí je
350 Kč. Experimentální klub - pokusy, výroba vlastní raketa, sopky, nebo
meteorologické stanice. Kroužek probíhá každý čtvrtek od 13.30 na DDM.
Zápisné na pololetí 250 Kč. Airsoft – hra podobná paintballu, pro děti od 13
let. Probíhá ve čtvrtek od 15.00 – 16.00 hodin . Zápisné je 150 na pololetí. Free
Dance Group - hudba a životní styl podle tebe, taneční kroužek zaměřený na
různé styly „pouličních tanců“ jako je Hip Hop a New Style. Kroužek probíhá
každý čtvrtek 16.00 hodin v sále DDM. Zápisné je 250 Kč na pololetí. Tvořílek
- kroužek výtvarných technik pro děti. Probíhá ve středu od 14.00 hodin.
Zápisné na pololetí 300 Kč. Tyjátra - divadelní kroužek pro děti; muzikál,
film, televize, divadlo. Probíhá každou středu od 14.00 hodin na DDM. Zápisné
na pololetí 200 Kč. Žonglování - různé techniky vedení yo-ya. Probíhá každou
středu od 16.00 hodin na DDM. Zápisné 100 Kč za pololetí. Cheerleads
- roztleskávačky a mažoretky. Každou středu od 15.00 na DDM. Zápisné na
pololetí 250 Kč. Angličtina pro děti - 1.-2. tř. každé úterý od 13.30 hod.; 3.- 5.
tř. každé úterý od 14.15 hod.; 6. -9. tř. každé úterý od 15.00. Zápisné na pololetí:
250 Kč. Jawahir - orientální tance pro děti. Každé pondělí od 15.00 hodin
v sále DDM. Zápisné na pololetí 250 Kč. NOVINKY!! Jumping - aerobic na
trampolínách. Každý pátek od 15.00 v sále DDM. Zápisné na pololetí 250 Kč.
Dance aerobic - aerobic s tanečními prvky. Každé úterý od 16.00 v sále DDM.
Zápisné na pololetí 250 Kč.
• 17.10. OD 16.00 HOD. - FALEŠNÁ VITRÁŽ. Technika falešné neboli
americké vitráže se používá často v nábytkářské průmyslu. Nevyžaduje žádnou
speciální zručnost a můžeme si díky ní vyzdobit zútulnit naše domovy. Jedná se
o samolepící pásku, která má barvu olova a snadno ji přilepíme na sklo. Proto
si přineste vlastní skleněný, předmět, který chcete ozdobit a dobarvit barvami
na sklo. Možnost dokoupená závěsných tvarů na DDM. Cena: 45 Kč
• 24.-25.10. OD 18.00 HOD. - NOC NA DOMEČKU S ASTERIXEM
A OBELIXEM. Tématem celého večera budou olympijské hry. S sebou si
vezměte pohodlné oblečení, řezavky a spacák. Poplatek: 50 Kč, v ceně je
večeře, snídaně a pitný režim. Je nutné nahlásit se v kanceláři DDM.

Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s.

Široká 16, 664 91 Ivančice • mobil: 603 426 286
mesicnihoupacka@seznam.cz, http://mesicnihoupacka.sweb.cz
• 14.10. od 17.00 do 19.00 - ARTANTRA FENG SHUI ANEB ČAROVNÉ
BYDLENÍ II. Prožitkový podvečer pro ženy a dívky. Feng Shui je jednoduchý
způsob, jak upravit, načechrat a zkrášlit váš byt, abyste obohatily svůj život
o štěstí, spokojenost a lásku.... Odhaluje vaše touhy, sny a emoce, které se
na vytváření vašeho domova podílejí. Přednáší: Ing. arch. Magda Holá (interiérové
a projekční poradenství, feng shui ve stavební a architektonické praxi, spolupráce
s odborníky na výstavbu eko. domů) Poplatek: členové 80 Kč, ostatní 90 Kč.
• 24.10. od 16.00 do 20.00 hod. - BAREVNÝ SVĚT. Artefiletický program
pro dospělé. Skupinová a individuální výtvarná práce, netradiční relaxace,
sebepoznání. Barva mé duše, sblížení barev, barevné příběhy, harmonie barev.
S sebou: karimatka, pohodlný pracovní oděv, temperové barvy, lepidlo (nejlépe
herkules), štětec, hadr, kelímek na vodu, nůžky,voskové a prašné pastely. Hlaste
se předem! Kapacita: 15 OSOB. KONTAKT: s.drlickova@seznam.cz. Setkání
vede: Svaťa Drlíčková, arteterapeut. Poplatek: členové 320 Kč / ostatní 350 Kč.
• 25.10. od 13.00 do 18.00 hod. - HOMEOPATIE PRO MOJI RODINU
- 1. seminář. Kurz tří lekcí říjen 2008 - leden 2009. Krátký kurz nejen pro
maminky. Ve 3 lekcích se seznámíte se základy homeopatické samoléčby a
naučíte se vybrat správný lék pro jednoduchá onemocnění a první pomoc v rámci
své rodiny. Sestavíte si také svoji vlastní domácí homeopatickou lékárničku.
Přednáší: RNDr. Alena Bratková Poplatek: členové 600 / ostatní 700 Kč.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlovpořádá zájezd na

DIVADELNÍ KOMEDII DAVID A GOLIÁŠ
sobota 27. prosince 2008 v 19.00 hod.
STAVOVSKÉ DIVADLO PRAHA - prohlídka Stavovského divadla
Začátek 16.30 hodin - vstupné: 80 Kč.
Hrají: V. Postránecký, E. Salzmannová, J. Dolanský, V. Beneš,
T. Medvecká, P. Špalková, I. Bareš, V. Javorský, F. Němec a další.
Cena: vstupenka: 300 Kč, doprava: 400 Kč.
Závazné přihlášky na MěKS do 31. října 2008.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV

(

515 322 618

st 15.10. ve 20.00

NÁŠ VŮDCE
Film SRN

so 18.10. ve 20.00 SIROTČINEC
ne 19.10 v 18.00
Horor Španělsko, Francie
st 22.10. ve 20.00

TOBRUK
Český historický film

so 25.10. ve 20.00 BATHORY
ne 26.10 v 18.00
Historický thriller ČR, SR, VB

KINO RÉNA IVANČICE
(

546 451 469

st 15. 10. ve 20.00 KULIČKY
Komedie ČR
ne 19. 10. v 17.00

VALL - I
Anim. pohádka USA, česky

st 22. 10. ve 20.00 BATHORY
Historický thriller ČR, SR, VB
ne 26. 10. v 18.00

STAR WARS: Klonové války
Anim. scifi USA, český dabing

KINO OSLAVANY

(

546 423 018

so 18.10. v 18.00

TEMNÝ RYTÍŘ
Akční film USA

ne 19.10. v 18.00

HANCOCK
Akční komedie USA, česky

so 25.10. v 18.00

MUMIE:
HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Akční film USA, česky

ne 26.10. v 18.00 DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Akční komedie USA

pátek 24.10. 2008 v 18.00 hodin

DÁMSKÝ KLUB

tentokrát na téma mandaly - Co to je a jak působí na člověka?
Praktická ukázka výroby. Jak se naučit žít s diabetem - rady jak se
vyrovnat s „cukrovkou“. Přijďte si nechat změřit hladinu cukru v krvi.
Ochutnávka DIAvýrobků. Přednáška paní śalplachtové. Předvánoční
úklid organismu, přednáška výrobků přírodní kosmetiky s možností
nalíčení ve velkém sále dělnického domu. Vstupné 30 Kč.
Srdečně zve KIS Oslavany.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá
v sobotu 18.10.2008 taneční zábavu

TRADIČNÍ VINOBRANÍ

Hraje Fantazie, začátek ve 20 hodin. Burčák, bohatá tombola
Srdečně zvou pořadatelé

HOTEL EPOPEJ 18.10. pořádá

COUNTRY VEČER
SE SKUPINOU VLAKVOUS
začátek ve 20.00 hodin • vstupné 60 Kč

Suchohrdelské ženy a ČSCH Suchohrdly u Mir. Vás srdečně zvou na

ZABIJAČKOVÉ HODY

dne 17.10. 2008 v 19.00 hod. v sále KD
divadelní představení ochotnického spolku Stodola z Jiříkovic.
Uvidíte detektivní hru s názvem

Dne 18. října 2008 ve 12.00 hod. na „place“
Připravíme pro Vás ovarové pochoutky přímo z kotle, tlačenku,
jelítka, škvarky a další specialitky. K tomu nabízíme kalíšek
kvalitního burčáku i něco ostřejšího. O dobrou náladu se postará
harmonika. Vstup na zabíjačku zdarma.
Od 16.30 hod. Vás zveme ke zpěvu i k poslechu do sálu místní
sokolovny, kde nám zahraje cimbálová muzika JAVOR Z KYJOVA
Před cimbálkou vystoupí dětský krojovaný soubor KRUMLOVÁČEK.
Vstupné 50 Kč. Více info na: www.suchohrdelskezeny.wbs.cz

Vstupné 40 Kč.

Dne 18.10. 08 v 16:00 hod. se koná v pohostinství ŘEZNOVICE

SM DOMINO Branišovice pořádá

MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU.
dne 26. 10. 2008 od 16.30 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ IV.

+ soutěž o nejlépe vyzdobenou dýni. Občerstvení zajištěno.
Podrobnější informace na plakátech nebo na čísle 607 547 304.
dne 8.11. 2008 od 15.00 hod.

PRVNÍ ROČNÍK DRAKIÁDY

Každý účastník, který přijde se svým drakem, dostane sladkou
odměnu. V případě bezvětří se akce přeloží na jiný termín.
Základní škola Vémyslice vyhlašuje X. ročník pěvecké soutěže

LYRA 2008

Soutěž se uskuteční v středu 22. října 2008.
Mohou se jí zúčastnit žáci základních škol a gymnázií našeho
regionu, ve věku od 6 do 15 let. Vystoupení budou hodnocena
odbornou porotou ve třech kategoriích (do každé může škola
přihlásit 2 žáky): I. kategorie - žáci 1.-3. třídy, II. kategorie - žáci
4.-6. třídy (prima), III. kategorie - žáci 7.-9. třídy (sekunda - kvarta).
Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 10. 2008 na adresu:
ZŠ Vémyslice, Mgr. Dagmar Drahozalová, Vémyslice 213, 671 42
nebo e-mailujte na adresu: dagmar.drahozalova@seznam.cz.
Veškeré informace týkající se soutěže a večerních přehlídek, včetně
přehledu vítězů, fotografií z předešlých ročníků, apod. najdete na
internetových stránkách: www.volny.cz/zsvemyslice.
Přehlídka vítězů za uplynulých 10 let a prezentace CD s názvem
„The best of Lyra je plánována na pátek 24. října 2008 v sokolovně
ve Vémyslicích, na pátek 31. října 2008 v kinosále v Moravském
Krumlově a na pátek 7. listopadu 2008 v KD v Miroslavi.

1.ROČNÍK TURNAJE VE HŘE 66
Ve 4. hře startovné 80 Kč. Malé občerstvení v ceně.
Bližší info na tel.: 608 509 176.

CHRYZANTÉMA organizace JIŽNÍ MORAVY pořádá

23. TRADIČNÍ IVANČICKOU
VÝSTAVU CHRYZANTÉM

25. - 26. října 2008 od 9.00 hod. do 17.00 hod.
a 27. října 2008 od 9.00 hod. do 12.00 hod.
v sále Besedního domu v Ivančicích
Po dobu konání výstavy je zajištěn prodej chryzantém.
Na výstavě lze získat inforamace o pěstování
chryzantém na zahrádce i v bytě.
Příjemný zážitek přeje výstavní výbor
Zájezd na výstavu v sobotu 25. října 2008, odjezd autobusu ve 14.00
hod. od Blondýny s dalšími zastávkami: hotel Epopej, DPS, Rokytná.
Přihlášky k dostání v prodejně TABÁK Jednoty na nám. TGM.

HUBERTOVA JÍZDA

25. října 2008 ve Vémyslicích
Sraz v 10.30 hodin u hospody u „Ptáčků“,
Od 20.00 hodin hraje v sále radnice k dobré náladě,
tanci a poslechu country skupina VLAKVOUS.
občerstvení zajištěno, připraveno opékané sele, vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé. L. Procházka, A. Chaloupková a V. Hefr.
Generální sponzor akce SBS Services
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Dějiny a pamětihodnosti
obcí mikroregionu
Moravskokrumlovsko

OLBRAMOVICE

Současné Olbramovice vznikly v roce 1948 sloučením Olbramovic,
Babic, Lidměřic a Želovic. Původní Olbramovice bývaly městečkem
a jejich zástavba je soustředěna kolem kostela a radnice. Lidměřice byly
na severovýchodě, Babice na jihovýchodě a Želovice na jihozápadě
sloučené vesnice. Obyvatelstvo bylo do roku 1945 převážně německé.
Pro velký rozsah materiálu se v tomto čísle budeme věnovat historii
Olbramovic, ostatní dříve samostatné obce si necháme na příště.
Olbramovice mají první zmínku z roku 1253, kdy je jmenován
farář Litold z Olbramovic. Roku 1321 prodala vyšehradská kapitula
díl Olbramovic Jindřichu z Lipé na Krumlově. Prvním vlastníkem
Olbramovic však zřejmě byl šlechtic neznámého jména, který si postavil zřejmě kolem poloviny 13. století tvrz na kopečku „Kalvárie“. Ve
14. století byly Olbramovice převážně majetkem pánů z Lipé, ovšem
rozděleny na více dílů, na kterých seděli lipští manové. K povýšení na
městečko došlo možná již kolem roku 1420, písemně je statut městečka
doložen až k r. 1436. Mezi léty 1430-1447 skoupili různé díly vladykové
z Kukvic. Po nich vlastnili městečko v období 1514-1528 brněnští
měšťané, 1528-1569 Zikmund Valecký z Mírova, 1569-1621 Hodičtí
z Hodic. Za účast ve stavovském povstání bylo městečko zabaveno. Roku
1634 však byl konfiskát Hodickým vrácen. V roce 1651 koupil městečko
Ferdinand Jan z Lichtenštejna a připojil ke krumlovskému panství.

Renesanční radnice, v pozadí kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího. Dvoulodní chrám postavený koncem
15. století patří k předním stavbám moravské a dolnorakouské pozdní
gotiky. V interiéru je gotická kamenná schránka na hostie a křtitelnice
z roku 1598. Věž je renesanční postavená kolem roku 1564. Původní
kostel zde stál již v roce 1253. Na zbytku ohradní zdi je kamenná deska
se symboly řeznického cechu a s letopočtem 1584.
František Sušil. V Olbramovicích působil v letech 1827-1835 jako
kaplan P. František Sušil, sběratel lidových písní. Osobnost připomíná
pamětní deska na olbramovické faře.
Gotická boží muka. Cennou památkou jsou dvoje sloupcová boží
muka z první poloviny 16. století. Mají bohatě zdobené hlavice se sochami světců. Boží muka u kostela nesou vinařské symboly a letopočet
1518. Druhá památka tohoto typu se nachází na okraji Olbramovic při
silnici do Moravského Krumlova.
Radnice. Renesanční radnice pochází z 2. třetiny 16. století. Nad
vchodem do radnice je znak Valeckých z Mírova. Městský charakter
kostela a radnice kontrastuje s vesnickým rázem obytné zástavby.
Kalvárie. Uměle navršený pahorek za jihovýchodním cípem náměstí.
Podle pověsti jde o mohylu zemřelého vojevůdce. Ve skutečnosti se
jedná o sídlo nižší šlechty, původně dřevohlinité tvrziště typu „motte“
pravděpodobně z poloviny 13. století.
Leskoun. Žulový kopec býval dominantou širokého okolí, která
od pravěku přitahovala pozornost obyvatel této krajiny. Leskoun míval
tři vrcholy a dosahoval nadmořské výšky 388 m n.m.. V době bronzové
a železné bylo na vrcholu kopce opevněné hradiště. V posledním půlstoletí byl památný Leskoun téměř celý odtěžen.
Artézské prameny. Hluboko v geologickém podloží vesnic na
okraji úvalu jsou uloženy velké zásoby kvalitní pitné vody. Voda
v podzemním jezeře je pod stálým tlakem, který dokáže vytlačit vodu
z vrtu několik metrů nad zemský povrch. Veřejně přístupný artézský
pramen je v místní části Lidměřice.
Vinařství. Pěstování vína bylo zdrojem bohatství olbramovických
poddaných i vrchnosti. Ve vinicích městečka bývali hojně zakoupeni také
jihlavští a brněnští měšťané. Na území Olbramovic a Želovic bylo před
třicetiletou válkou přes 140 hektarů vinic. Dnes se vinná réva pěstuje
hlavně na úbočí Leskounu a slibně se rozvíjí vinařská turistika. Nabídka
služeb pro turisty je soustředěna především kolem nové sklepní uličky.
Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova

Pozdně gotická boží muka
datovaná do roku 1518

Sv. Šimon - detail z výzdoby
božích muk
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expedice speculum
Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Mnichov a Ivančicko na podzim 1938
Většina občanů Československé republiky sledovala s obavami vývoj politické situace ve
střední Evropě v září 1938. Stupňující požadavky Adolfa Hitlera
proti ČSR, vzrůstající provokace
a nepokoje německých obyvatel
v pohraničních oblastech nevěstily do budoucna nic dobrého.
Jako blesk se 19. září rozšířila
zpráva o plánu britské a francouzské vlády na odstoupení pohraničních oblastí Československa
(s více než 50 % německého obyvatelstva) německé říši. Souhlas
vlády dne 21. září s odstoupením
požadovaných území oznámený
československým
rozhlasem
v 17 hodin, způsobil v Ivančicích
spontánní shromáždění lidí u Besedního domu. Vyhlášení všeobecné mobilizace československé
branné moci ve 22.50 hodin dne
23. září 1938 znamenalo, že tuto
noc byly celé Ivančice na nohou.
Pohotovost měl také Československý červený kříž a Protiletecká civilní ochrana.
Přijetím Mnichovské dohody
dne 30. září 1938 o odstoupení
pohraničních oblastí Německu
způsobilo, že začátkem října se
nová hranice s Německem začala
rychle přibližovat k Ivančicím.
Hranice zabraných území byly
určeny na základě sčítání obyvatel v r. 1910 a do záboru měly být
zahrnuty pouze města – vesnice
s podílem německého obyvatelstva nad 50%. V roce 1938 byly
poměry obyvatelstva úplně jiné,
avšak k tomu nebylo přihlédnuto.
I v takových městech, jako byla
Břeclav, Miroslav, Moravský
Krumlov, Znojmo, byla v roce
1938 česká část obyvatelstva již
početnější než německá, a přesto
byla tato města zahrnuta do zabraného území.
Silnice k Ivančicím se zaplnily
nepřetržitým proudem vystěhovalců, kteří prchali z území obsazovaného německým vojskem.
Moravský Krumlov s okolními
osadami (Rakšice, Dobřínsko,
Německé Knínice, Jezeřany,
Skalice a Morašice) byl obsazen
německým vojskem 10. října
1938. Ve čtvrtek a pátek, 13. a 14.
října, se konal v Ivančicích tradiční svatováclavský trh, ale lidé
z Krumlovska zde již chyběli. Pro
židovské uprchlíky byl v Ivančicích zřízen sběrný tábor, ve kterém bylo k 31. 12. 1938 umístěno
500 osob. Celkem prošlo táborem
až do jeho likvidace v březnu
a dubnu 1942 přes 800 osob.
Dne 22. listopadu 1938 oznámil okresní hejtman Dr. Hovůrka
starostovi Ivančic (A. Šturma),
že podle konečné úpravy hranic má být k říšskoněmeckému
území připojen také městský les
Réna, který byl na katastru města
Ivančice. Městské zastupitelstvo
zaslalo okamžitě protest proti
této úpravě hranic ministerskému předsedovi arm. generálu
Syrovému, ministru vnitra Dr.
Černému, ministru zahraničí Dr.
Chvalkovskému a plukovníku
Nesvedovi z delimitační komise.
V dopise upozornilo, že toto polesí je od nepaměti vlastnictvím
města a nikdy nebylo majetkem
hrabat Kinských z Moravského
Krumlova.
Zpráva o předání Rény Německu způsobila okamžitou reakci
ivančických obyvatel, kteří se
vrhli na park na Réně, vykopali

vzácnější květiny, zničili skalku,
odnesli stromky, které vytrhali
ze země. Na jaře byl park znovu obnoven. Občanská záložna
v Ivančicích věnovala na obnovu
parku 5 000 Kč.
Podle protokolu o stanovení
státní hranice mezi republikou
Česko-Slovenskou a Říší německou podepsaného 20. listopadu
1938 v Berlíně a dne 21. listopadu schváleného mezinárodním
výborem v Berlíně měla přesné
vytyčení nové hranice na místě
samém provést česko-slovensko-německá hraniční komise.
K předání Rény mělo dojít dne
24. listopadu v 9 hodin dopoledne. Novou hranicí s Německem
se u Ivančic měly být řeky Jihlava
a Rokytná. Zástupci Německa se
o několik hodin opozdili a dorazili teprve krátce před polednem.
Ivančickému starostovi a okresnímu hejtmanovi Dr. Hovůrkovi se
je podařilo zastavit na ivančickém
viaduktu a po krátkém rozhovoru
přesvědčili německé finanční
úředníky, četníky a nezbytné
ordnéry, aby nepostupovali dále,
dokud tuto spornou záležitost
nerozhodne delimitační komise.
To byl první úspěch boje města
o navrácení Rény.
Během prosince 1938 Ivančice prokázaly, že polesí Réna je
majetkem města nepřetržitě již
od 16. století. Jako doklady byly
použity výpisy z pozemkové knihy Okresního soudu v Ivančicích,
existující katastrální mapy, zápisy
ze zasedání obecního výboru

Demarkační čára - r. 1938 (plná čára), r. 1939 (přerušovaná)

ským státem a říší německou.
Definitivní hraniční čáru tvořila
severní strana dráhy Moravské
Bránice - Moravský Krumlov
a probíhala od tehdejší železniční
zastávky Němčice až po ivančický viadukt k řece Jihlavě po katastrální hranici lesa Réna. Lesní
majetek za železniční dráhou
„Bařiny“ zůstal nadále majetkem
města, avšak byl již v zabraném
území. Přesně dva měsíce po oznámení, že Réna připadne Německu,
mohl starosta shromážděným obyvatelům na ivančickém náměstí
slavnostně oznámit radostnou
zprávu, že Réna je opět součástí
Československé republiky. Nový
rok 1939 tak pro Ivančice začal
radostněji, alespoň na chvíli zahnal
smutek a beznaděj.
Zatímco Ivančice dosáhly
vynětí Rény z německého záboru, v Budkovicích byl výsledek

Propustka opravňující občana Budkovic ke vstupu na své pozemky

z druhé poloviny 19. století a také
rychtářská registra ze 16. a 17.
století, která byla tehdy uložena
v archivu městského muzea.
Začátkem ledna 1939 nadále
pokračovala práce delimitační
komise. Velké vzrušení způsobilo zahájení kolíkování hranic
na pravém břehu Jihlavy. Zdálo
se již jisté, že Réna připadne
Německu. Znovu byly podniknuty četné kroky, aby se zábor
neuskutečnil. Zvláště starosta
města Antonín Šturma nepřestával intervenovat v Praze i v Brně
a rozhodující činitele se neustále
snažil přesvědčit, že Réna byla
od nepaměti majetkem obce
a nikdy nenáležela panství krumlovskému. Ještě 4. ledna prohlásil
německý styčný důstojník ing.
Eschner, že nemá žádné zprávy
o změně rozhraničovací čáry
ve prospěch Ivančic. V následujících dnech však konečně došlo
k příznivému obratu a žádost Ivančic byla uznána jako oprávněná.
Dne 17. ledna 1939 byly za
účasti pana starosty vytyčeny
nové hranice mezi česko-sloven-

opačný. První komise pro úpravu
hranice jednala 30. října 1938.
To už byla hranice posunuta
pod Babou až k řece Rokytné,
která tvořila hranici až k lávce
Pod kopcem. Tuto skutečnost
potvrdila i mezinárodní komice
(21. listopadu). Krumlovský les,
dříve patřící Kinskému, byl celý
připojen k německé říši.. Vytýčení nových hranic se uskutečnilo

15. ledna 1939.
Konečné stanovení hranice
- nepomohly protesty a jednání
představitelů obce - se dotklo
citelně hospodářského postavení
obce. Obec ztratila 856 hektarů
lesa a asi 28 hektarů dalších
pozemků. Na pozemky, které byly za řekou, ale zůstaly
v soukromém majetku občanů
Budkovic, byl přístup pouze
po lávce Pod kopcem a v blízkém brodu po vyžádání zvláštní
propustky Okresního úřadu v Moravském Krumlově.
K ochraně nových hranic byly
jednak doplněny stávající četnické stanice (Ivančice) a zřízeny
nové např. v Řeznovicích ve staré
škole, to trvalo až do roku 1945.
Nejprve zde bylo 9, později 12
četníků. Finanční dozor převzali finanční strážníci ze stanic
v Němčicích a Polánce, kde byla
také pasová kontrola. Také část
Polánky byla původně zahrnuta
do záboru, ale po jednáním byla
vrácena Československé republice. Vlivem nových hranic byly
také provedeny zněny v církevní
správě. Dne 11. 12. byla k farnosti Řeznovice připojena farnost
Rokytná a od 1. ledna 1939 došlo
také ke změnám děkanátů.
Mnichovská dohoda byla zradou Československé republiky.
Zástupci západních států Anglie
a Francie podlehli nátlaku Adolfa
Hitlera a obětovali pohraniční
oblasti Československé republiky
v naději, že zachrání evropský
mír a nasměrují zájmy Německa
východním směrem. Již za několik
měsíců byl zabrán zbytek Československa a po několika dalších
měsících vypukla 2. sv. válka,
do které byly zataženy také Anglie
a Francie.
Jiří Široký
POUŽITÉ PRAMENY: • Pamětní kniha města Ivančice, 2 díl
- SOkA Rajhrad, fond 36, inv. č.
198 • Pamětní knihy obcí Budkovice a Řeznovice - SOkA Rajhrad
• Rubeš P.: Boj o Rénu - Ivančický zpravodaj č. 9/2008

Exkurze pro amatérské archeology

Z BOHUSLAVIC DO POPIC

aneb hledání ztraceného času v údolí Dobřínského potoka
neděle 26. října, sraz ve 13 hodin
v Dolních Dubňanech u Obecního úřadu
Nacházíte na polích střepy a zajímá vás jejich stáří? Láká vás hledat
zaniklé středověké vesnice a pravěké osady? Akce určena právě vám!
Co nás čeká?
určování základních typů keramiky • seznámení s metodou
povrchového průzkumu • možná objevíme zaniklou ves Bohuslavice
Co s sebou?
terénní obuv (půjdeme do polí) • sáček na střepy
(pokud máte vlastní nálezy, vezměte s sebou)
Za nepříznivého počasí (déšť, bláto) se akce koná v náhradním
termínu v úterý 28.10. (můžete ověřit na tel. čísle 721 169 343)
Srdečně zvou Bronislav a Eva Grunovi
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE
Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 300 Kč, tučně v rámečku 400 Kč, inverzně 500 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. 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. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátu neručíme.

Příjem inzerce: telefon a fax: 515 321 099, sms: 602 782 232, e-mail: inzerce@zrcadlo.info
Auto - moto

•• Čištění osobních a náklad. vozidel,
koberců a čalouněného nábytku.
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 30,
Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• přívěsný vozík za osobní automobil
na velkých kolech. Tel.: 776 063 292.
•• motor na Fiat Tempra, obsah 2,0 D,
dobrý stav. Tel.: 731 931 817.
•• Škoda Fabia. Tel.: 777 070 749.
Fotografii můžete poslat na e-mail:
petrkubasky@seznam.cz.
•• doklady k jednoosému přívěsu za
traktor, nosnost 3 t. Tel.: 722 534 725.
prodám
•• Škoda Felicia Combi 1,6 GLX, r. v.
1997, 2 x airbag, ABS, centrální zamykání, posil. řízení, tažné zařízení, letní
+ zimní pneumatiky. Tel.: 777 084 266.
•• Škoda 120, motor v perfektním
stavu, pohon Natural, zahrádka, tažné
zařízení, vhodná na práci. Cena: 1.500
Kč. Tel.: 777 044 200.
•• Citroen Xsara 1,4i, 55 kW, stříbrná
metal, najeto 76.000 km, r. v. 2000, STK
do 8/2010, servis. knížka, po servis.
údržbě, výměna oleje, filtrů a svíček,
centrál, lité disky, multifunkční volant,
tónovaná skla, medvěd blok, závěs,
rádio, otáčkoměr, pal. počítač, posil.,
Cena: 76.000 Kč. Tel.: 732 764 306.
•• Daewoo Kalos, 1,4 i, r. v. 2004, najeto: 46.000 km, klimaizace, vše v el. př.
i boční airbagy. První majitel, servis.
knížka, garážováno, velmi dobrý stav.
Cena: 145.000 Kč. Tel.: 602 950 128.
•• Škoda Felicia, 1,3i, r. v. 1995,
zelená barva, centrální zamykání,
rádio, najeto 115.000 km, velmi
dobrý stav. Cena: 30.000 Kč. Tel.:
603 581 155.
•• Ford Escort, 1,6 16 V, r. v. 1998,
modrá metalíza, klimatizace, centrální
zamykání. Cena: 40.000 Kč, dohoda
možná. Tel.: 603 581 155.
•• Škoda 120 L, r. v. 1983, STK
do 06. 2010. Cena: 5.000 Kč. Tel.:
732 752 016.
•• Škoda Felicia, 1,3i, 50 kW, r.
v. 1995, bílá barva, tažné zařízení,
střešní okno, rádio, bez koroze. Cena:
28.000 Kč. Tel.: 737 974 174.
•• Škoda Favorit s doklady, prošlá
STK, 2 roky nové blatníky, tažné
zařízení, pojízdné, levně. Tel.: 776
694 494 nebo 608 181 200.
•• Škoda Favorit, r. v. 1994, po
výměně olejů a filtrů, tažné zařízení,
bez koroze. Cena: 15.000 Kč. Tel.:
604 24 568.
•• Fiat 126p – 3 x. Jeden vůz STK do
10/09, další dva vozy na ND. Cena:
10.000 Kč. Při rychlém jednání sleva.
Tel.: 728 225 941 – odpoledne.
•• Daewoo Nexia 1,5i, 55 kW,
vínová metalíza, r. v. 1997, najeto
115.000 km, pravidelně servisované,
výborný stav, tažné zařízení, zimní
pneumatiky, autozahrádka. Cena:
19.000 Kč. Tel.: 724 993 728.
•• Citroen ZX, 2,0 D, r. v. 1995,
najeto 144.000 km, STK ještě rok, litá
kola, zachovalý interiér. Cena: 17.000
Kč. Tel.: 603 534 814.
•• skůtr Yuki 50, r. v. 2005, pojízdný,
možno s novou přilbou, malá vada
– prasklá přední maska, pošlu foto.
Cena: 12.000 Kč. Tel.: 605 948 913.
•• ND z Renaulta 19, 1,8 benzín. Tel.:
604 814 534.
•• pneumatiky zn.: Barum 155 R 13
78 T Radial na rávcích, 80 % vzorek,
2 ks. Cena: 200 Kč/1 ks, Ivančice.
Tel.: 774 509 694.
•• zimní pneumatiky, zn.: Firestone
Winterhawk, 165/70 R 13 na rávcích
+ poklice, 90 % vzorek. Cena: 4.000
Kč. Tel.: 723 300 604.
•• nové díly výfuku na Škodu Felicii.
Tel.: 608 509 176.

•• uzamykatelnou zahrádku na
Škodu Felicii. Cena: 700 Kč. Tel.:
606 418 690.
•• kompletní kola na Škodu 1203 se
zimním vzorkem, 2 ks. Cena: 700
Kč/ks. Tel.: 605 471 368.
•• zimní pláště na Škodu 120. Tel.:
723 086 476.
•• komplet sněhové řetězy, zn.:
Areo na všechny tipy 13 a 14 kol,
nepoužité, s českým návodem. Cena:
500 Kč. Tel.: 723 300 604.
•• firma Proimpex, spol. s r. o. nabízí
k odkoupení vůz LDV Convoy a
nákladní bržděné přívěsy za nové
nižší ceny. Více na: www.proimpex.cz
nebo na tel.: 515 300 214, 602 419 101.
Byty - nemovitosti
prodám
•• Prodáme novostavbu RD 4+1
v Ivančicích, garáž pro 2 vozy,
terasa, sklep, pozemek 550 m2, podl.
pl. 227 m2, cena 4,6 mil. Kč na klíč
nebo 2,8 mil. hrubá stavba. Další
informace na tel.: 605 749 319.
•• byt 1+1 v Ivančicích. Tel.: 722
091 678.
•• byt 3+kk s garáží v Tavíkovicích,
dohoda jistá. Tel.: 723 166 130.
•• RD 2+kk v Miroslavi. Tel.:
777 582 899.
•• DB 1+1 v MK. Tel.: 777 582 899.
•• cihlový byt 2+1 v Oslavanech
s garáží, v OV. Tel.: 607 847 759.
•• menší RD v M. Krumlově, 2+1,
koupelna, WC, dům po rekonstrukci,
ihned k bydlení. Tel.: 773 940 740.
•• RK ACITY Vám nabízí: Pěkný
domek 3+1, pozemek 400 m2, vjezd,
po rekonst., blízko centra Ivančic,
cena 2,7 mil. k jednání // RD 4+1
v centru Ivančic, k bydlení i podnikání, sleva na 2,2 mil. // Penzion
Ivančice, s vybavením, po rekonstrukci, cena k jednání // Byt 1+1
v OV Ivančice, 2 NP, 40 m2, cena
870 tis. + provize // chatka 1+1 se zahradou, 678 m2, Budkovice, cena
355 tis. // st. pozemek 430 m2,
Ivančice - Letkovice, cena 650 tis.
k jednání. Další informace na tel.:
605 749 319 nebo na www.acity.cz.
nabízím pronájem
•• byt 3+1 v M. Krumlově, 6. patro
+ výtah, možné uvolnění v prosinci.
Tel.: 737 327 835.
hledám pronájem
•• pronájem garáže v MK - Sídliště.
Prosím nabídněte. Tel.: 731 042 910.
•• pronájem garsonky, možno i byt
1+1 v Ivančicích. Tel.: 721 079 105.
•• pronájem bytu 1+1, nebo 2+1 v M.
Krumlově, spěchá, prosím nabídněte.
Tel.: 723 441 554.
•• pronájem garáže na Sídlišti
v M. Krumlově. Tel.: 774 171 271.
Stavba - zahrada
koupím
•• proschlé řezivo. Tel.: 776 671 771.
•• cihly nepálené, hliněné (vepřovice),
možno i z bouračky. Tel.: 776 671 771.
prodám
•• lanový zvedák 3,2 a 0,8 t (hupcuk)
nepoužitý, dále k tomu lano 15 m.
Tel.: 733 204 557.
•• lešenářské trubky, 40 m, vhodné
na sloupky, za cenu šrotu. Tel.:
722 736 219.
•• kovanou branku, 90 x 200 cm,
stáří 150 let. Cena: 8.500 Kč. Tel.:
722 736 219.
•• lícové cihly, 148 ks, (23,5 x 7 x
11), barva břidlicově černá. Cena: 15
Kč/ks. Tel.: 606 525 643.
•• zinkované schodiště, roštové nášlapy, výška na jedno patro. Tel.: 721
761 942.
•• bodláky na obarvení do suchých
vazeb. Tel.: 721 761 942.

Svůj inzerát si můžete ZDARMA
zadat také na naše webové stránky:

www.zrcadlo.info

•• krakorcovou desku KPP 1820 pro
komín Schiedel. (Spodní deska pro
obezdění vrcholu.) Průměr kouřovodu 20 cm, nová, nepoužitá. PC 1.200
Kč, nyní 800 Kč. Tel.: 602 782 272.
•• hydroizolační folie pro střešní
okno VELUX BFX MO6 78x118 cm
- 8 ks originálních balení. PC 580 Kč/
balení, nyní 400 Kč/balení. Možno
i jednotlivě. Tel.: 602 782 272.
•• lehkou cirkulu s nastavitelným řezem. Tel.: 737 884 165, 721 954 317.
•• Vari systém s příslušenstvím. Tel.:
605 030 934.
•• štěpovač za traktor. Tel.: 723 086 476.
•• čerpadlo Iris na zalévání, kompletní, nevyužité. Tel.: 723 747 646.
•• motorovou pilu na ND, zn.: Jonsered. Tel.: 777 044 200.
Vybavení domácnosti
koupím
•• interiérové dveře 60 i 80 levé
i pravé - třípantové „sídlišťovky“, nepotřebné, i mírně poškozené. Za pusu
a odvoz. Tel.: 602 782 272.
•• nábytek nebo kdo daruje starší
skříň menších rozměrů. Předem děkuji za nabídky. Tel.: 605 883 267.
Stačí sms.
•• dětskou šatní skříň i poškozenou,
rozměry: 80 (90) x 180 x 50 (60) cm.
Tel.: 737 010 367.
prodám
•• roztahovací stůl. Tel.: 732 153 409.
•• sprchový kout Sanipro, 80 x 80cm.
Cena: 3.500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• sedací soupravu 3+1+1, černá
barva, imitace kůže. Velká sleva.
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 603 485 899.
Ivančice.
Elektro a elektronika
prodám
•• pračku Mini Romo se ždímačkou.
Tel.: 603 900 890.
•• lednici Gorenje s mrazákem, úplně
nová, od 04. 2008. PC: 6.500 Kč,
nyní: 5.000 Kč. Tel.: 775 610 505.
•• nový, nerozbalený parní vysavač
Maxi Vapori 2000 + bonus parní
žehlička. PC: 60.000 Kč, nyní: 15.000
Kč. Možnost i mechanického čištění
bez použití sáčků. Zn.: Nevhodný
dárek. Tel.: 724 534 839.
Vše pro děti
prodám
•• kočár golfové hole pro dvojčata.
Cena: 2.000 Kč. Tel.: 737 478 798.
•• pěkný kočárek, trojkombinace,
po 1 dítěti, barva tm. modrá + béžová,
nafuk. kola, pláštěnka, taška na rukojeť. Cena: 1.800 Kč. Tel.: 724 795 978.
•• dětskou postýlku, délka: 140 cm,
šířka: 70 cm, výborný stav, matrace
+ nebesa. Cena: 2.200 Kč. Tel.:
723 300 604.
•• dětské kolo Velamos, pro dítě
ve věku 5 - 10 let, v dobrém stavu.
Cena: 500 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• dětskou autosedačku, hmotnost:
9 - 36 kg, český atest, cena: 450 Kč.
Tel: 723 300 604.
•• dětský kvalitní kočárek, zn.: ABC
Design, odpružená robustní konstrukce, po 1 dítěti + zimní fusak, jako
nový. PC: 8.000 Kč, nyní: 2.800 Kč.
Tel.: 723 300 604.
•• dívčí boty, pěkné, věk: 1-2 roky,
levně. Tel.: 607 925 569.
•• dětskou tříkolku, kolo, sáňky, lyže.
Tel.: 605 776 380.
•• velmi pěkné oblečení na holčičku,
vel.: 58-98, dupačky, soupravičky, trika, rifle, podzimní a zimní kombinézy,
bundu, čepičky, aj. Tel.: 605 108 554.
•• kombinovaný dětský kočárek, zn.:
Inglesina Magnum, podvozek Allum,
natáčecí kola, hmotnost 11 kg, otočení vaničky proti směru jízdy, moderní,
modro-béžová barva, po 1 dítěti. PC:
11.000 Kč, nyní: 3.000 Kč. Fotku zašlu na e-mail. Tel.: 737 975 277.
•• dětské vínově červené podzimní
boty na šněrování, jako nové, zepředu
mírně okopané, vel. 21. PC: 600 Kč,
nyní: 120 Kč. Tel.: 723 332 973.
•• dětský růžový svetr, 2 ks, jeden
je pruhovaný na zip s kapucí, druhý
je přes hlavu se srdíčkem na hrudi.
Cena: 80 Kč/ks. Vel.: 9 - 12 měsíců.
Tel.: 723 332 973. Ivančice.

•• dětskou postýlku i s matrací a roštem, vzhled jako velká klasická postel
s čely. Pro děti do 6 let. Cena: 600 Kč.
Tel.: 737 800 602.
Zvířata
koupím
•• plemenné králíčky, tříslový černý,
bílopesíkatý černý a rex (nejlépe
hnědý) s PP i s oceněním z výstavy,
k chovu, výstavám i jako mazlíčky.
Tel.: 721 747 883.
•• letošního pekingského kačera
k chovu. Tel.: 774 585 936. Ivančice.
•• selata. Tel.: 728 921 466.
prodám
•• štěňata mopse, odběr po 20.
10. 2008, cena dohodou. Tel.:
722 577 089.
•• štěňata francouzského buldočka,
bez PP, barva černá + bílo-černá, odběr koncem října, cena dohodou. Tel.:
736 527 760.
•• 2 pejsky + 2 fenky, stáří 4 měsíce, pouze do dobrých rukou. Tel.:
739 866 417.
•• štěně zlatého retrívra, pejska,
zvyklý venku, odrostlý, 3 x očkovaný
+ odčervený. Cena: 2.000 Kč. Tel.:
607 907 452.
•• štěňata 75 % bern. salašského psa,
25 % středoasijsští, krásní chlupáči,
vhodní k dětem i na hlídání, očkovaní
+ odčervení, k odběru ihned. Cena:
1.500 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• zakrslé králíčky, kříženci beránka a zakrslého králíčka s malými
oušky, zajímavě zbarveni, vhodní
pro děti jako domácí mazlíčci. Tel.:
721 747 883.
•• chovné a jateční králíky. Tel.:
732 562 498.
•• letošní odchov, kohoutci plemene
Araukan černý a divoce zbarvený,
případně vyměním. Tel.: 774 585 936.
Ivančice.
•• kamerunského beránka, jehňata na
chov + jatečná. Tel.: 722 577 089.
•• prase, váha asi 120 kg. Tel.: 728
921 466.
nabízím
•• ke krytí 2 pejsky mopse, nepříbuzné a francouzského buldočka, dobře
kryjí. Tel.: 603 168 609.
•• ke krytí pejska mopse, bígla, maltézáčka a bulteriéra. Tel.: 722 577 089.
daruji
•• kocourka černé barvy, stáří 2 měsíce, exotického původu, vhodný i do
bytu. Tel.: 603 343 048.
Různé
koupím
•• staré vzduchovky a vzduchové pistole i na díly. Tel.: 724 468 171.
•• staré obrazy, hodiny, porcelán, nábytek, i celou pozůstalost. Platím hotově.
Tel.: 606 294 846, nebo 541 212 148.
•• stoly do hospody, 90 x 90 cm (80 x
80 cm). Tel.: 721 169 483.
•• šicí stroj, zn.: Lada, šlapací,
do sbírky, r. v. 1957 – 1960. Tel.:
515 322 314.
•• krmnou řepu. Tel.: 606 575 472.
•• demižony 50 l, v okolí M. Krumlova. Tel.: 606 723 246.
•• funkční kotel na tuhá paliva s vrchním plněním. Tel.: 732 615 485.
prodám
•• MED přímo od včelaře. Celoročně nabízíme různé druhy medů.
Rodinné včelařství Bronislav a Eva
Grunovi, Petrovice 46. Tel.: 515 320
787, e-mail: b.gruna@seznam.cz.
Naše medy můžete koupit také v M.
Krumlově v prodejně pekárna Ivanka na Znojemské ulici.
•• propanbutanové láhve 2 ks,
plné, 30 kg. Tel.: 737 884 165,
721 954 317.
•• konzumní brambory. Cena: 5 Kč/
kg. Tel.: 728 457 571.
•• brambory na uskladnění. Cena:
6 Kč/kg. Tel.: 737 777 798.
•• krmnou řepu. Cena: 50 Kč/metrák.
Tel.: 728 457 571.
•• bílé dveře vnitřní levé, do poloviny prosklené – chybí sklo. Tel.:
731 066 181.
•• proso. Cena: 8 Kč/kg. Tel.: 777
634 263.

•• garážová vrata, dvoudílná, obložená, výška: 2 m, šířka: 2,40 m, zateplená 5 cm polystyrénem, barva hnědá.
Tel.: 731 066 181.
•• pšenici. Cena: 450 Kč/metrák, cca:
3 metráky, dále brambory na uskladnění. Cena: 500 Kč/metrák. Tel.:
736 782 347.
•• kotel s kotlinou na zabíjačky + na
vaření brambor. Cena: 2.500 Kč. Tel.:
606 418 690.
•• dámské kolo. Tel.: 603 900 890.
•• dámské kolo, zn.: Super de Luxe,
modrá metalíza, jako nové. Cena: 800
Kč. Tel.: 604 909 581.
•• pánské kolo, pologaluskové, zelená metalíza. Cena: 950 Kč. Tel.:
604 909 581.
•• kamaše pro koně černé, zvony černé neopren KenTaur pony, uzdečku
komplet, barva hnědá, bederní deku
bezpečnostní, barva žlutá, třmeny pro
koně, třmenové řemeny, třmeny s gumami, strouhavky bílé KenTaur. Ceny
již od: 100 Kč/ks. Tel.: 721 747 883.
•• bicí soupravu Stagg, téměř nehraná.
Cena: 5.500 Kč. Tel.: 604 303 267.
•• venkovní plastové rolety hnědé
barvy, rozměry: 173 x 110 cm – 3 ks,
138 x 58 cm – 3 ks. Cena: 1.000 Kč/za
vše. Tel.: 603 367 503.
•• madlo k rohové vaně, zelené barvy,
zn.: Ravak, nové, nepoužité. PC: 990
Kč, nyní: 500 Kč. Tel.: 723 332 973.
•• těhotenské kalhoty 4 ks, vhodné na
vyšší postavu (175-180 cm), rozměry
přes boky 100 cm. Cena: 300 Kč/ks.
Cena: 1.000 Kč/ za všechny 4 ks.
Dále těhotenské halenky 3ks, cena
dohodou. Tel.: 777 877 631.
•• těhotenské oblečení, vše vel. 40/
42, rifle, šaty, sportovní kalhoty, svetr,
halenku. Tel.: 776 792 508. Ivančice.
•• terárium, vhodné pro malé i střední ještěry nebo hady. Cena: 500 Kč.
Tel.: 737 800 602.
hledám
•• zručného stolaře se soustruhem
pro malosériovou zakázku. Tel.:
602 782 280.
Služby
•• Nekupujte drahý software,
naučím Vás využívat počítač jak
pro firmu, domácnost tak i pro
studenty. Případně Vám vytvořím
program, který bude pracovat za
Vás. Zn.: Levně. Tel.: 723 652 065.
•• SÍTĚ a dveře proti hmyzu i sítě
atyp, ŽALUZIE vertikální a horizontální, SILIKONOVÉ těsnění
oken a dveří, ROLETY předokenní z PVC a hliníku, LAMELOVÉ
dveře, kuchyňské VODNÍ FILTRY
Fontanus a VYSOUŠEČE vlhkosti.
Pavlík Ivo, Dukovany 211. Tel./fax:
568 865 321, 602 719 156, e-mail:
ivokarpavlik@seznam.cz
•• Peníze na ruku do 50.000 Kč, nad
50.000 Kč vyplacení exekuce, zástavy
a veškeré dluhy. Neřešíme registry,
bez prokazování příjmů, bez poplatků předem. Tel.: 605 720 362.
Seznámení
hledám
•• muže do 60 let, hledá žena 58
let s vyřešenou minulostí, žijící
v RD, všestranných zájmů. Tel.:
737 962 404.
•• muž 33 let, hledá partnerku do 35
let, upřímnou, milou, veselou. Věřím,
že se mi ozveš. Tel.: 728 970 840.
•• muž 20 let, 190 cm vysoký, svobodný a bez závazků, hledá partnerku
milou, upřímnou, dítě není překážkou, byt vítán. Věk nerozhoduje. Tel.:
731 931 817.
•• muž 38/182/80, kutil – nekuřák,
hledá obyčejnou ženu, nejlépe z vesnice i s dítětem do 36 let. Jsem bez
závazků a nezklamu, najdu Tě? Tel.:
776 569 039.
•• muž 46/175/84, hledá obyčejnou
ženu, nejlépe s dítětem, která je také
již delší dobu sama a ráda by to zmenila. Žiji v RD. Budu se těšit. Tel.:
515 320 539. Volat po 15:00 hod.
•• pohledná vdova hledá vhodný protějšek. Tel.: 515 322 135.

•• muž 33 let, kuřák, hledá touto cestou sympaťáka do 25 let z Oslavanska, sms potěší. Tel.: 731 287 067.
•• pohodový muž 50/185/84 hledá
temperamentní, sympatickou a štíhlou ženu do 45 let, Znojmo a okolí,
s vlastním zázemím. Nabízím přátelství a výpomoc. Tel.: 733 204 557.
Pouze sms.
•• nekuřák, abstinent 35/170/70 se
zájmem o el. kytaru, jazyky, přírodu,
hledá všestranně založenou, romantickou dívku se smyslem pro fér
jednání. Tel.: 602 237 861.
•• svobodný nekuřák, 40/170/70 se
smyslem pro humor hledá hodnou
a upřímnou ženu pro vážný vztah, dítě
není překážkou. Tel.: 728 732 934.
•• muž 50 let/175 cm vysoký, nekuřák hledá pěknou přítelkyni domácího
typu z okolí Oslavan nebo Ivančic.
Tel.: 722 534 725.
Zaměstnání a brigády
nabízím
•• přijmeme řidiče sk. C, pro rozvoz
zboží po ČR. Tel.: 724 976 894.
•• krejčovou pro Krejčovství MM,
V Uličce 2, Iv., Tel.: 731 179 959.
•• hledám k sobě pomocníka – zedníka, na zapravování plastových oken,
řidičský průkaz a auto výhodou. Plat
za 1 hod./180 Kč. Tel.: 777 070 749.
•• servírku/číšníka pro hotel Vinum
Coeli - vinařské nebe v Dolních Kounicích, dále osobu, která pracuje v
oblasti gastronomie a ráda by doplnila
náš kuchařský tým. Staňte se součástí
ojedinělého projektu v JMK. Pro slušné
a pracovité zájemce s ochotou se vzdělávat, nabízíme mimo stabilního platu obratové bonusy, zdarma nápoje a stravu,
individuální přístup, možnost ubytování
hot. typu. Těšíme se na Vás. Kontakt:
Manager hotelu: p. Jan Janda. Tel.: 604
439 695. Více informací: www.vinumcoeli.cz, e-mail: info@vinumcoeli.cz
•• trenéra/trenérku hotelového fitness
centra, možno i brigádně. V případě
zájmu Vás rádi zaškolíme. Možnost
hodnocení v závislosti na obratu. Tel.:
604 439 695.
•• KÚ pro JMK přijme právníka pro
pracoviště v M. Krumlově. Požadujeme:
VŠ vzdělání práv. zaměření, znalost
práce na PC (Word, Excel..), vysoké
prac. nasazení, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost, velmi dobré kom.
schopnosti, obč. bezúhonnost (výpis
z ev. Rejstříku trestů), zájem učit se
a vzdělávat, znalost AJ/NJ výhodou.
Náplň práce: posuzování a osvědčování
tech., právní a správní způsobilosti
rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení
do katastru nemovitostí. Požadované
dokumenty: strukturovaný prof. životopis s popisem dosavadní odborné
praxe, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně
i kopie dalších dokladů (doklad o jaz.
znal. apod.). Předpokládaný termín
nástupu: 01. 01. 2009 nebo dle dohody.
Písemné přihlášky vč. požadovaných
dokumentů zašlete nejpozději do
30. 10. 2008 v el. podobě na adresu:
alexander.dufek@cuzk.cz,
nebo
v listinné podobě na Katastrální
pracoviště M. Krumlov, T.G.Masaryka
35, 672 01, řediteli katastrálního úřadu
- panu Bc. Alexandru Dufkovi.
•• paní na výpomoc do cukrářské výroby na VPP. Tel.: 515 323 279.
•• přijmu brigádníky na izolační
práce. Tel.: 603 822 930.
hledám
•• hodnou paní, která by pomohla alespoň 1 x týdně s úklidem domácnosti.
Tel.: 732 457 690. Ivančice.
•• amatérský fotograf hledá dívky
k fotografování v ateliéru i venku.
Dlouhodobá spolupráce možná,
vhodné i jako brigáda pro studentky.
Tel.: 732 180 721.
•• VŠ/50 pedagog hledá práci i mimo
obor, fyzicky méně náročnou, na HPP
i na VPP. Tel.: 736 435 858.
•• zkušenou jezdkyni na moji klisnu,
je temperamentní, stáří 15 let. Potřebuji někoho, kdo ji projede 2x - 3x
týdně na vyjížďky. Tel.: 777 877 631.
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Trenér s velkým renomé: Moravský
Krumlov povede Bohumil Smrček

Fotbalisté Moravského Krumlova mají nového trenéra! Místo
odvolaného Františka Lorence
povede mužstvo Bohumil Smrček. Sedmačtyřicetiletý kouč
trénoval naposledy divizní Líšeň. S tou se minulý rok probil
až do osmifinále celostátního
poháru. Památný zápas ale přišel na řadu o kolo dříve. Zápas,

který šokoval celou republiku.
S nepořízenou odjela z Líšně
pražská Slavia. Po sezoně Smrček
překvapivě v Líšni skončil. Před
tím působil tři roky jako asistent
v prvoligovém Brně.
Kudy vedla Vaše hráčská
kariéra? Moravský Krumlov žáci, Zbrojovka Brno - dorost (4
tituly Československa), juniorská
reprezentace
Československa,
Královopolská Brno - dospělí II. liga, SC Donaufeld - dospělí
- Vídeňská liga
A kudy vedla Vaše trenérská
kariéra? Královopolská, 2 rakouské kluby, asistent 1. FC
Brno, SV Horn - 1. landesliga, SC
Retz - 1. landesliga, SK Líšeň.
Jaké máte trenérské vzdělání?
Nejvyšší UEFA profi-licenci.
Máte nějaký trenérský vzor?
Od každého trenéra se mohu
něco naučit, tak jako od každého člověka.

Jaký styl fotbalu preferujete?
Spíše útočný a hezkou hru pro
diváky, nebo hru stylu „účel světí prostředky“? Útočný se zabezpečenou obranou, kde je patrná
soudržnost a týmový duch.
Jste impulsivní trenér? Někdy
dokážu být nepříjemný.
Jaký je podle Vás ideální typ
fotbalisty? Gentleman se vším
všudy, reprezentativním vystupováním, se znalostí několika jazyků
a uměním hrát na hudební nástroj.
Znal jste kádr A-týmu? Osobně
jsem znal Lukáše Zelníčka a Stanislava Vybírala. Po úvodním tréninku mám už přehled i o ostatních.
Jaký osobní cíl si v FC MK
stanovíte? Hrát fotbal pro radost, protože sport není stres
a pobavit diváky atraktivní hrou
v duchu fair play.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám
i celému týmu hodně úspěchů.
Lucie Pelikánová

ČAFC Židenice - FC Moravský
Krumlov 3:1 (2:0)
Branka MK: Vybíral
Zápas začal tlakem fotbalistů
Židenic. V krátkém sledu kopali
pět rohových kopů. Od 10. minuty se hrál vyrovnaný fotbal.
Krumlovští se však k ohrožení
domácí branky prakticky nedostali. Ve 32. minutě propadli ve
středu hřiště a domácí se po rychlém protiútoku ujali vedení. Hned
o tři minuty později to bylo po
obdobné situaci již o dvě branky.
Až do konce poločasu hráli hosté
ve velkém útlumu.
Druhá půle začala opět tlakem
domácích. Krumlov jakoby na
hřišti ani nebyl. Trest za to přišel
v 70. minutě. Po penaltě to bylo
3:0. Teprve potom se Krumlov
mírně zvedl. Vypracoval si několik šancí a jednu z nich proměnil
čtvrt hodiny před koncem Vybíral. Upravil tak na konečných
a zasloužených 3:1 pro ČAFC.

Tento zápas byl posledním pro
trenéra Lorence, kterého vedení
FC MK odvolalo.
FC Moravský Krumlov
- FC Slovan Rosice 4:1 (1:1)
Branky MK: Procházka 2,
Machotka, Zelníček
Velmi slušně zaplněný stadion
Na Střelnici viděl těžkou premiéru
Bohumila Smrčka na lavičce FC
Moravský Krumlov. Jako soupeř
totiž přicestoval vedoucí celek
krajského přeboru. Od začátku
měli míč více na kopačkách Krumlovští. Kombinační křídelní hrou
se tlačili do zakončení. Po několika nepřesných pokusech se v 26.
minutě dostal k míči kousek za
vápnem Machotka a přesnou střelou k tyči otevřel skóre. Rosicím
se podařilo chvíli před poločasem
vyrovnat. Ve velkém vápně zůstal
neobsazený nejlepší střelec soutěže
Malata a dělovkou rozvlnil síť.
Po změně stran začala převaha Krumlova narůstat. Nejprve

nevyužil tutovku Anders, když
ze dvou metrů mířil vedle. V 61.
minutě se již skóre měnilo. Na
Zelníčkovu nádhernou střelu
brankář hostů nedosáhl. Na rosickou branku se valil jeden útok
za druhým. Po pasu za obranu zvýšil na 3:1 v 69. minutě Procházka.
Hosté odpověděli dvěma trestnými
kopy Malaty. Do vyložených šancí
je však obrana domácích nepouštěla. V 77. minutě podnikl bleskový
výpad po pravém křídle Machotka,
centrem našel na malém vápně
Procházku a ten hlavou zvýšil na
4:1. Závěr zápasu se dohrával za
aplausu téměř čtyř stovek spokojených diváků. Krumlov se výhrou
dostal s 11 body na 11. příčku nejvyšší krajské soutěže.
V příštím kole zajíždí Krumlovští do Velké nad Veličkou. Dalším
domácím soupeřem bude celek
Bavor, který má ve svém středu
několik exligových hráčů (Šmíd,
Michal, Vlasák, Baštař, Ferreira).

Vítězná premiéra nového kouče

10.10.2008

s.r.o.
PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
ZEDNÍCKÉ PRÁCE • REKONSTRUKCE
» certifikovaná výroba = vysoká kvalita
» kalkulace u zákazníka, doprava, demontáž
a odvoz starých oken ZDARMA
» montáž a zednické zapravení samozřejmostí
» široký výběr parapetů, žaluzií, okenních sítí
» plnobarevný profil a pokovená skla K 1.0
» výběr ze široké nabídky odstínů a dezénů
» záruka 5 let - po dobu záruky seřízení ZDARMA
» záruční a pozáruční servis

GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ • STŘEŠNÍ OKNA
VJEZDOVÉ BRÁNY • AUT. POHONY
ZATEPLENÍ • PLOTY • PLOTOVÁ POLE
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40%

VZORKOVÁ KANCELÁŘ Ivančice • Široká 1, (budova Ekotexu, 1. p.)
tel.: 546 211 522, 775 551 040, 775 551 073 • info@1a-trade.cz • www.1a-trade.cz

MERCEDESY OVLÁDLY BRNO
Podzimní cena Brna přivítala
jezdce domácího šampionátu automobilů. V sobotním vytrvalostním závodě se po třech hodinách
z vítězství radovala posádka
Tomáš Enge, Antonín Charouz
a Stefan Mücke s Mercedesem
DTM. Na druhém místě skončil
Jarek Janiš, se kterým se za volantem střídali dva bývalí piloti
F1 Pedro Lamy a Nicolas Kiesa,
kteří jeli se stejným vozem jako
vítězové. Třetí pozici vybojovali
Rakušané Talkanitsa a Talkanitsa
jnr. s vozem Corvette. Nedělní
Sprint, který byl vypsán na 10.
okruhů se stal jasnou kořistí
Charouzova týmu. Zvítězil Enge
/Mercedes/ před Mückem /Aston
Martin/ a Janišem /Mercedes/.
„Byl to skvělý víkend,“ řekl v
cíli Tomáš Enge. „Splnili jsme do
puntíku, co jsme si před víkendem
předsevzali. To je vždy veliká

radost. V závodě jsem neměl větší
problém, po startu se mi docela
brzy podařilo dostat se do čela,
a pak jsem v podstatě kontroloval
situaci. V celkovém hodnocení D4
jsem se dotáhl na Tomáše Kostku.

Dělí nás pouhé dva body.“
Posledním závodem letošní sezóny na Masarykově okruhu bude
šestihodinový závod automobilů Epilog. Uvedený podnik se uskuteční 25. října.
/Ctibor Adam/

Foto Květoslav Adam

Boxová zastávka vítězné posádky

HLAVNÍ PARTNEŘI FC MORAVSKÝ KRUMLOV:
Město Moravský Krumlov, Stavební firma VESELÝ, VHS Znojmo, GERSTNER MONT, M SPORT,
OSP Moravský Krumlov, WHC ČERNÝ, UNICONTROLS, Hotel VINUM COELI, A+V AUTOBAZAR

Krajský přebor v kopané - 12. kolo

NEDĚLE 19. ŘÍJNA V 15.00 HODIN

FC MORAVSKÝ KRUMLOV
- FC PÁLAVAN BAVORY

Stadion Na Střelnici • Moravský Krumlov
www.fcmoravskykrumlov.estranky.cz

Mediálním partnerem FC Moravský Krumlov je čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

„Nakoláci“ se sešli v Oslavanech
/Oslavany/ Od čtvrtka 25. do
neděle 28. září se v Oslavanech
uskutečnil Podzimní sraz „NaKoláků“. Jedná se o lidi, které spojuje láska ke kolu a k cyklistice
a kteří se soustředí kolem webového serveru www.NaKole.cz.
Více než tři desítky účastníků
se po internetu svolaly opravdu
z celé ČR. Nejvzdálenější účastníci ze Severočeského kraje to
měli domů více než 480 kilometrů a daleko to měli i Plzeňáci,
Jihočeši, Středočeši a Pražáci.
Blíž to měli ze severní Moravy
a z Jihomoravského kraje. Ti
většinou dorazili po vlastní ose.
Sešli se lidé různého věku, pohlaví a rozličného pojetí cyklistiky.
Přijeli i tři borci na lehokolech.
Obdivuhodné bylo jejich počínání v terénu, kde projeli totéž,

co ostatní na horských kolech.
Nejstarší z nich po ukončení
srazu odjel na lehokole z Oslavan
až domů, k Olomouci.
„NaKoláci pořádají vždy dva
srazy do roka. Jarní byl u Máchova jezera a pro podzim padla volba na Oslavany. Ubytovaní byli na
zámku, v hotelu Horník a v ubytovně Stadion. Po celé tři dny
jsem jim byl průvodcem. Program
byl nabitý. Projeli si Hornickou,
Pivovarskou, Templářskou cyklostezku a ještě každý den nějaký
„nášup“ – v průměru sedmdesát
kilometrů denně. Všichni účastníci byli nadšeni přírodou v údolí
Oslavy a Jihlavy, zajímavostmi na
trasách, ať už přírodními (Mohelenská step, Biskupský kopec,
Pekárka, Chroustovské údolí),
či výtvory lidských rukou (Da-

lešická a Mohelenská přehrada,
Babylon, důl Simson a Jindřich)
i kulinářskými zážitky z cest.
K chuti jim přišlo nejen oslavanské zámecké pivo, ale večer i
burčák,“ informoval Miloš Musil,
místostarosta Oslavan.
Jako doprovodný program absolvovali cykloturisté prohlídku
zámku v Oslavanech, návštěvu
expozice Hornictví a energetiky
a Hasičského muzea. Byli také
na exkurzi v zámeckém pivovaru. Někteří navštívili i galerii
na Střibském mlýně, ivančický
viadukt, Moravský Krumlov
a infocentrum JE Dukovany.
Účastníci srazu se v neděli rozjížděli do svých domovů plní dojmů
a zážitků z míst, které jsou úplně
stranou od zaběhnutých destinací
cestovního ruchu.
/jak/

