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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.550 ks
 Miroslav - 1.050 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 67 pøilehlých mìstech a obcích

Toto èíslo vylo 4. dubna 2003

A nenapíou ...
aneb pravicové, nebo levicové?

Ve svém èlánku na titulní stranì v minulém èísle
ZRCADLA jsem chtìl vem, kteøí z jakýchkoliv dùvodù
vnímají nae noviny jako zaujaté, dokonce pravicové,
vysvìtlit, e tomu tak není. Stylem èlánku jsem také chtìl
vybudit èleny koalice MK radnice (KDU-ÈSL, KSÈM,
ÈSSD), nebo jejich zastánce, aby se nebáli a do naeho
ètrnáctideníku obèas pøispìli. Závìrem jsem vyzval nae ètenáøe, aby vyjádøili své názory na téma objektivity ZRCADLA.
A lidé také zareagovali a zaèali na toto téma psát. Bohuel
to jsou zase jenom zaujatí ètenáøi, kteøí vyjadøují své sympatie k naí práci, kterou dìláme. A tak je radìji nebudeme
ani otiskovat, alespoò do doby, ne se objeví v naí potì
odváný pisatel, který vyjádøí i opaèný názor a nebude pøedevím chválit nai práci, èi psát proti MK radnici.
Jetì jednu poznámku ke vem, kteøí nám píí. Nechceme,
a v mnohých pøípadech ani nemùeme, otisknout vae
pøíspìvky, pokud je nepodepíete! Mnohdy máte zajímavé
názory, nebo námìty, ale bojíte se je podepsat. Nechápu, proè
je stále tolik lidí, kteøí mají strach vystoupit z anonymity.
Chápu ty, kteøí nám sdìlují pomìrnì závané informace
a bojí se jakéhokoliv druhu pomsty. Máte právo si pøát, aby
Vae jméno nebylo zveøejnìno a my umístíme pod vá pøíspìvek pouze znaèku. Ale u pùvodního pøíspìvku vyadujeme,
abychom autora znali. Dokonce se nám stává, e je dopis
sice podepsán, ale jméno je ve skuteènosti smylené.
Pomùete nám, kdy u váných pøipomínek uvedete i Vai
adresu, nebo alespoò telefon (kvùli ovìøení zdroje informací).
Take podpisy jako napøíklad Domkaøi, Anarchisté,
Ivanèická místní organizace ODS nemohou obstát.
Ale zpátky ke krumlovské mlèící støedolevici. Moná,
e tento problém zvelièuji, ale to je zcela zámìrné.
Nedokái toti posoudit, proè tak významné osoby jako je
pan Pitlach, nebo Mgr. Vaíèek a dalí., kterých se mnohé
èlánky v ZRCADLE osobnì dotýkají, necítí potøebu na nì
reagovat. Jaký je dùvod? Nestojí jim za to reagovat na
noviny jako jsou ZRCADLO? Nebo jim za to nestojí
obèané a jejich volièi? Nebo píeme ve tak, e se s tím
ztotoòují? Jako vydavatele mne tento pøístup mrzí. O to
víc, kdy se z úst pøedstavitelù místní KSÈM dozvím, e
jsme pravicové noviny. To bude asi tím, e jsem u dvakrát
za sebou volil ÈSSD.
Co øíci závìrem? Mnohokrát, kdy jsem marnì èekal
na reakci levice, jsem mìl nutkání, sednout a sám napsat
komentáø k nìkterým pøíspìvkùm moravskokrumlovské
opozice. Domnívám se ale, e pokud chceme mít ZRCADLO
za nestranné periodikum, mìl bych se jako vydavatel dret
stranou a nìkteré své osobní postøehy èi názory si nechat
pro sebe. Jen tak toti se svými kolegy mohu tvoøit noviny,
do kterých se nikdo nebude bát pøispívat. Doufejme tedy, e
se, pøevánì levicoví, volièi koneènì doèkají satisfakce
v podobì pøíspìvkù od pøedstavitelù z vedení MK radnice.
PS: Ne ve, kde se levice nechválí, je pravicové! P. ainka

S milionem v kapse uetøíte stovku
XX/Moravský Krumlov/
Jako aprílový ert vyznìla
v pondìlí 1. dubna opakovaná
draba krumlovského zámku.
Zájemce o koupi renesanèního kolosu skuteènì pøiel
v posledních vteøinách pøed
stanoveným zahájením draby
a její zaèátek se tak o chvíli
zpozdil. Pøinesl jeden milion
korun draební jistiny v hotovosti pøímo na drabu a tak
nejdelí èást zpodìní zabralo
pracné a dùkladné poèítání
balíku bankovek. Hrstka divákù, zástupci samosprávy úøadu
mìsta a nejpoèetnìjí skupina
tábù sdìlovacích prostøedkù,
ti vichni s napìtím oèekávali,
jestli koneènì uvidí skuteèného zájemce o zámek.
XXLicitátor Antonín Marek
zahájil draení výètem èástí
souboru nemovitostí, pøeèetl
peèlivì pøipravený historický
pøehled, podal první výzvu s
tøicetimiliónovou vyvolávací
cenou, pak v nauèeném sledu
druhou i tøetí pravidly pøedepsanou formuli kdo uèiní
podání stejné, nebo vyí ...?

foto: mape

Jediný prozatím anonymní zájemce o krumlovský zámek

a n i c ! Jediný evidovaný
zájemce opìt, jako v minulé
drabì, podání nevykonal.
Jediným úderem døevìné palièky draba skonèila. Zájemce
si vyzvedl zpìt svou draeb-

Budou schvalovat rozpoèet
XX/Ivanèice/ Schvalování
mìstského rozpoètu pøipadne
v Ivanèicích na zasedání Zastupitelstva v pondìlí 7. dubna.
Jsou tak asi posledním vìtím
mìstem v regionu, které má
tuto zásadní otázku mìsta pro
tento rok jetì neuzavøenou.
Jak nám øekl pøed samotným
hlasováním v tomto týdnu
starosta Vojtìch Adam,
v obrovském zadluení a napjatém financování se snaili
úzkostlivì a peèlivì vybírat
akce, které jsou jetì schopni
sami z mìstské pokladny
zafinancovat. Podaøí-li se
obratným jednáním uvolnit
nìjaké dalí prostøedky, bude
vdy tvrdé rozhodnout, zda
investovat do rozvoje mìsta,

s.r.o., Ivanèice

PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

nebo radìji umoøovat dluhy
z minulých let. V pøedluení
mìsta mizí nadìje na dotace
a rozetnout tento kruh nebude
snadné. Výdajová strana se u
nedá nijak ukrtit, pøevánì ji
tvoøí nezbytné mandatorní
výdaje. Pokusíme se výrazným zpùsobem zvýit pøíjmy
mìsta, øíká starosta. Jednou
z podmínek získávání dotací
je kromì uvedené dluhové
sluby také platný územní
plán. Ivanèice ho kupodivu
dosud nemají, ale ji probíhá
pøíprava na výbìrová øízení.
Bìhem dalího roku a ètvrt by
snad mohl být územní plán
schválený a to za pøedpokladu, e nenastanou nìjaké prùtahy s termíny.
/PeJ/

ní jistinu, na odchodu odmítl
jakékoliv ústní vyjádøení pro
sdìlovací prostøedky a odjel.
XXPravý smysl tohoto poèínání bude moné pochopit a
zpìtnì s odstupem èasu po
dalích budoucích událostech.
Ve, co mùeme øíci pøedem,
jsou jen dohady s nekoneèným poètem variant. Je celkem obvyklé, e se jediný
zájemce zdrí podání, nespìchá a èeká na sníení ceny
v dalí opakované drabì.,
uvedl ze svých zkueností
licitátor Antonín Marek. Souèasnì øekl, e je to ale taktika
i záludná, protoe sníená
cena draených objektù mùe
pøilákat více zájemcù, kteøí
pak pùvodní cenu vytáhnou
jetì výe. U krumlovského
zámku jde zatím o drabu
dobrovolnou, tedy úpadce spoleènost ZMK a.s. se jí nebrání. Vìøiteli jsou Potovní
banka poboèka Èeské Budìjovice a Finanèní úøad v Moravském Krumlovì. Licitátor
informuje o výsledku draby
vìøitelský výbor, který jediný

je kompetentní rozhodnout
o dalím postupu, jedinì on
mùe sníit vyvolávací cenu.
Vzhledem k tomu, e u znalecké ocenìní je samo o sobì
pomìrnì nízké, nebyla ze strany vìøitelského výboru ke
sníení ceny potøebná vùle.
Dalí draba se mùe opakovat nejdøíve za deset dní, pravdìpodobnì ale bude pozdìji.
XXPodle zkueností z jiných
draeb je prý obvyklé, e se
zájemce o vìtí cennìjí nemovitost pøijde podívat na
drabu právì tímto zpùsobem
a má svou vlastní taktiku, jak
si co nejlépe pøipravit terén
pro své skuteèné zájmy a jak
dosáhnout, pokud mono, co
nejpøíznivìjí ceny. Apríloví
ertéøi se pak jetì v krumlovské aukèní síni shodli, e
je pro zájemce levnìjí pøijít
na drabu a zadarmo tam na
chvíli odloit svùj miliónek,
ne zaplatit natvrdo u nikdy
nevrácené peníze za stokorunovou vstupenku ádanou
po divácích z øad zvìdavé
veøejnosti.
/Petr Jurák/

PLASTOVÁ OKNA

PLASTOVÁ OKNA A DVEØE

Zajitìní kompletních slueb: zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma  demontá  zednické práce  odvoz odpadu.
Zastøeení z lexanu, svìtlíky, støíky pøed vchody  prodej i na splátky.

ÈTYØKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TØÍKOMOROVÝCH

ZIMNÍ SLEVY 15-30%
PRODLOUENY DO 30. DUBNA

Nìmèice 731, 664 91 Ivanèice, tel./fax: 546 451 297

mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁ

RI - TRADE MARKET, spol. s r.o.

ZDARMA:
 demontá a odvoz
stávajících oken
 vytvoøení návrhu
vè. cenové relace
 zamìøení
stávajících otvorù
 doprava
na místo stavby
 5 let bezplatný
záruèní servis

Telefon: 546 425 181 Zelená linka: 800 127 965
546 425 286
Mobil:
608 505 529 Fax:
E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

A NAVÍC:
4-5 komorový profil
SALAMANDER

JARNÍ
SLEVY

A 30 % !
nám. 13. prosince è.8, 664 12 Oslavany

NEJVÌTÍ VÝROBCE VÁM PØINÁÍ NEJLEPÍ CENY
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Dalí dva miliony pro DPS

XX/Moravský Krumlov/ Dnes je ji jasné, e se stavba
krumlovského peèovateláku prodraí. V materiálech pøedloených starostou Pitlachem radì, která se mimoøádnì sela
28. bøezna, se objevilo 1 978 003 korun. Èástka se a záhadnì zastavila tìsnì pod hranicí dvou milionù, o kterých by u
kromì radních museli rozhodovat i ostatní zastupitelé. Peníze
padnou na vícepráce spojené s dokonèováním DPS. Takzvaný
dodatek è. 4, který nìkteøí radní ani nevidìli, obsahuje estatøicet poloek oprav, úprav a zmìn. Jedna ètvrtina penìz bude
proinvestována na opravu komunikace na ulici Jiráskova, která
je ale mimo území stavenitì a tudí do samotné realizace stavby DPS nepatøí. Bìný postup, který by znamenal vyhláení
øádného (ne ádného) výbìrového øízení a výbìr toho nejlepího dodavatele, byl ponìkud opomenut.
XXDle vyjádøení opozièních radních ing. Kudrové a pana
Trefila, není moné zodpovìdnì rozhodovat o dvoumilionovém navýení bez øádných rozpoètových podkladù. Postup
není správný, dnes rozhodujeme o tom, co u je z èásti hotovo
a o èem by, pokud se jedná o navýení ètyøiaedesátimilionové
stavby DPS, mìlo rozhodovat Zastupitelsto. Na opravu komunikace by mìlo probìhnout samostatné výbìrové øízení. Proto
jsme vícepráce pøi hlasování nepodpoøili, dodal radní Trefil.
XXZa koho tedy kope ostatních pìt radních, kteøí rozhodli
o bezmála dvoumilionové èástce, o kterou bude mìstská pokladna chudí? Proè o vem nerozhoduje Zastupitelstvo? Proè
nebylo na samostatnou stavební akci vypsáno výbìrové øízení?
XXVelký otazník je nad samotnou pøíèinou navýení nákladù
na realizaci staveb, která v naí zemi ve vìtinì pøípadù skrývá
nezodpovìdnost projektanta, investora, èi dodavatele. Tyto skuteènosti lze vak jen velmi tìko dokázat, stejnì jako osobní
zainteresovanost z øad ostatních. Otázkou pak zùstává, zda
v tomto pøípadì nejsou výbìrová øízení zcela zbyteèná. /mape/

Senátor Julínek v Ivanèicích

XX/Ivanèice/ Na pondìlí 24. bøezna pøipravilo Místní sdruení ODS setkání se senátorem za Brno - venkov MUDr.
Tomáem Julínkem a poslanci Parlamentu ÈR Miroslavou
Nìmcovou a Mgr. Davidem eichem. Posezení, kterého se
zúèastnilo na tøi desítky èlenù a pøíznivcù ivanèické ODS se
neslo ve velmi pøátelském a neformálním duchu. Hosté
odpovídali na dotazy týkající se postavení a zpùsobu vystupování opozice v parlamentu, pozice Václava Klause
jakoto prezidenta republiky a vìnovali se problémùm místním
i komunální politice.
/abé/

ZRCADLO
Distribuèní sí
Roznos do domovních schránek: Ivanèice - 3.550 ks, Miroslav 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.000 ks a Oslavany - 1.500 ks
Rozvoz do obcí (obchody, pohostinství apod.): Alexovice,
Bìhaøovice, Biskoupky, Bohutice, Braniovice, Budkovice, Èermákovice, Dobelice, Dobøínsko, Dolní Dubòany, Dolní Kounice,
Dukovany, Dukovany - JED, Dbánice, Hlína, Horní Dubòany,
Horní Dunajovice, Horní Kounice, Hostìradice, Hrubice, Jamolice, Jezeøany - Marovice, Kadov, Kubice, Kyjovice, Lesonice,
Letkovice, Lhánice, Lodìnice, Medlice, Mir. Knínice, Míovice,
Mohelno, Moraice, Moravské Bránice, Naimìøice, Neslovice,
Nová Ves, Nové Bránice, Olbramovice, Oleksovice, Padochov,
Petrovice, Polánka, Prosimìøice, Pøeskaèe, Reice, Rokytná, Rouchovany, Rybníky, Øeznovice, Senorady, Skalice, Suchohrdly u M.,
emíkovice, umice, Tavíkovice, Trbouany, Trstìnice, Tuleice,
Újezd, Vedrovice, Vémyslice, Viòové, Vítonice, eletice, erotice

Vítá Vás nový

HOTEL PRINC

v centru Dolních Kounic
Vám a Vaim obchodním partnerùm
nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 restaurace, bar, obèerstvení

Miroslavskou Frutu zatím nikdo koupit nechce

foto mape

XX/Miroslav/ Draba miroslavské Fruty pøipravená na pøedcházející pondìlí se v úplnì
poslední chvíli nekonala.
Probìhnout mìla v areálu
Slovácké Fruty v Kunovicích
v deset hodin dopoledne.
Veøejnost byla do draební
sínì vputìna deset minut
pøed zapoèetím draby, ve
bylo nachystáno na ostro a
o koupi miroslavského areálu
se také ucházel jediný zájemce, který sloil na sedmi milionovou cenu objektù draební jistinu. V té chvíli, také
asi deset minut pøedem, ne-

XXDne 24. bøezna 2003
Zastupitelstvo schvalovalo
rozpoèet roku 2003. Ji tak
celkem napjatý rozpoèet, v
kterém nejsou takøka ádné
rezervy, byl na jednání tìsnì
pøed schvalováním navýen
o 6 milionù korun hypoteèního úvìru, z toho 5 milionù na stavbu DPS a milion
na 54 bytových jednotek.
XXPro koalièní zastupitele
(KSÈM, KDU-ÈSL a ÈSSD)
ádný problém. Tìko øíci,
jak velké navýení by je zarazilo. U nìkterých se obávám,
e horní hranice neexistuje.
XXNebezpeènì se tak zvyuje ukazatel dluhové sluby

Frantiek Èerný

AUTO&PNEUSERVIS
Medlice 20
tel.: 515 339 345, 736 624 955

vá vùz + nae sluby = vá styl, vae jistota

Znalecké posudky o cenì
nemovitostí pro potøebu pøevodù,
pozùstalostí a úvìrù.

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

Projekty - novostavby, pøístavby,
vestavby a rekonstrukce.

nám øekl místostarosta
Roman Volf, který oèekávaný
prodej sledoval pøímo v Ku-

Odhlasovali demolici
XX/Ivanèice/ Trojici zásadních smluv mezi mìstem
a stavební firmou schválilo
podle pøedbìného oèekávání
poslední zasedání Zastupitelstva v Ivanèicích. Otevírá se
tak koneèné øeení pro odstranìní zøíceniny nedokonèené novostavby bytovky na
ivanèickém sídliti. Po mnoho let odkládaná neodvratná
demolice mùe ji v tìchto

dnech zaèít. Jak se vyjádøil
starosta mìsta Vojtìch Adam,
smlouvy ji pøedem schválila
Rada mìsta a stejný úspìch
v Zastupitelstvu povauje za
velmi pozitivní krok k definitivní likvidaci bolavého problému z minulosti. Na oèitìné
základové desce má podle
pøipraveného projektu jetì
tento rok zaèít vyrùstat nová
bytovka.
/PeJ/

Proè opozice v Moravském Krumlovì nehlasovala
pro rozpoèet mìsta na rok 2003

tel./fax: 546 421 977

ProFaG Ivanèice, s.r.o.
Palackého nám. 18, Ivanèice
tel.: 546 452 766

èekanì od svého zájmu
ustoupil. Na místo vlastního
zahájení pak u jen draitel
Dr. Kozák oznámil, e se
z uvedeného dùvodu pøipravená draba neuskuteèní.
XXPro mìsto Miroslav je
bývalá Fruta významným
objektem, který nastálo zamìstnával dvì stì padesát lidí
a je tedy i dál potenciálním
zdrojem tolik potøebné zamìstnanosti. Vedení radnice
vývoj kolem zruené konzervárny bedlivì sleduje a má
zájem, aby se ve výrobních
halách znovu pracovalo. Jak

novicích, dalí budoucnost
miroslavského provozu závisí
na vlastníkovi areálu, tedy na
akciové spoleènosti Hamé
Babice. Podle jeho èerstvých
informací tam zatím nikdo
nerozhodl, zda se bude draba
v pøipravené podobì opakovat, nebo zda budou nabízet
areál zájemcùm po jednotlivých èástech. Sedmi miliónová cena za tak gigantický
objekt mùe být pro firmy
i podnikatele velmi zajímavou nabídkou. Sám pøiznal,
e z výsledku draby zavládlo zklamání. Podle pøedbìných informací mìli být
dva a tøi celkem seriózní
zájemci, ale realita na místì
se ukázala být úplnì jiná.
Draba miroslavské Fruty
mìla tedy podobný konec
jako druhé kolo prodeje
krumlovského zámku. /PeJ/

OF JETMAR
Pionýrská 536, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 988
mobil: 728 249 328

a blíí se rizikové hranici
15%. Doufám, e alespoò
èlenové KDU-ÈSL se budou
modlit, aby se tak nestalo.
S nejistými pøíjmy a výdaji
letoního roku, nebo mìsto
Moravský Krumlov bude
teprve první rok fungovat
jako Mìstský úøad III. stupnì s rozíøenou pùsobností,
se tak mìstské finance dostávají na tenký led.
XXOpozice je opatrná, avak
koalice pokraèuje ve svých
velikáských projektech. Naplno se to projevuje zejména
ve dvou investièních akcích
mìsta - domu s peèovatelskou
slubou a 54 bytových jed-

notkách. Budovat bydlení
pro nae obyvatele v dùchodovém vìku i pro vechny ostatní je jistì chvályhodná èinnost.
XXDvanáct milionù korun
z rozpoètu mìsta vak plyne
i na bydlení dùchodcù z irokého okolí a v nìkterých pøípadech i vzdálených koutù
naí republiky. Poèet bytù je
toti znaènì nadhodnocen,
byty zaplní i pomìrnì sluný
poèet dùchodcù odjinud a
zaplatí to mìstská pokladna.
Úsporný projekt by uetøil
peníze mìsta, které chybí
jinde. Zbylo by na opravy
silnic, na sportovní areály,
rekonstrukce i nové realizace

kanalizací a vodovodù, opravy památek a tøeba i bezbariérový pøístup na Mìstský
úøad, pro 10% naich obèanù, kterým chùze do schodù
èiní problémy.
XXObdobnì je tomu v pøípadì 54 bytových jednotek.
Nejedná se o úsporný projekt
cenovì pøijatelného bydlení
pro obyvatele mìsta s vysokou
nezamìstnaností a nízkými pøíjmy. Dotace státu a sluná
suma z rozpoètu mìsta je tak
adresována lidem se støedními a vyími pøíjmy.
XXOpozice má o rozvoji mìsta diametrálnì odliné pøedstavy. Ing.arch. Kudrová D.

STAVEBNÍ FIRMA
PRÁCE ZEMÌVRTNÝMI STROJI DUBÍK A HOLÝ

JIØÍ SLEPIÈKA

Vrtáme

protlaky, studny, ...

Pùjèujeme

kompresory a sbíjeèky

Provádíme

práci UNC

Vodárenská 997
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 604 526 713, fax: 515 322 487

 stavební a obkladaèské práce
 stavby na klíè
 pùdní vestavby i nástavby
 opravy a rekonstrukce
 demolice
 pokládka zámkových dlaeb
 zateplování fasád
Nìmèice 301, 664 91 Ivanèice
tel./fax: 546 452 269
mobil: 723 446 996,
604 117 744, 723 715 449
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Krumlovské hradby jsou stále v pohybu V hotelu se vystavovalo

foto mape

XX/Moravský
Krumlov/
Dalí èást mìstských hradeb se
zøítila. Tentokrát pøímo za budovou radnice. Pøedcházející
sesuv smetl v prosinci loòského roku kamennou hradební
stìnu za sídlem krumlovské

Jednoty. Po jarním rozmrznutí
padnul estimetrový úsek za
komplexem radnice.
XXMìsto ádalo o dotaci na
statické zajitìní hradeb u
ministerstva kultury, celkový
objem byl poèítán kolem

deseti milionù korun. Situace
je ale velmi váná a opravdu
akutní. Nikdo dnes nedokáe
odhadnout, které èásti rozsáhlých hradebních zdí se zøítí.
Na Mìstském úøadì proto v
minulém týdnu zasedala

komise sloená ze zástupcù
samosprávy, odboru kultury,
odboru výstavby a Správy
majetku mìsta. Jak nám
následnì øekla místostarostka
Marie Valachová, shodli se na
tom, e nechají vypracovat
statické posouzení a zadají
vypracování projektu. Oprava
naruených èástí musí být
bezodkladná, ale mìsto prý
není schopno celý objem
prací zafinancovat ze svých
zdrojù. Z dotací ministerstva
kultury by mìla nejdøíve pøijít
dalí èástka na dokonèení
oprav historické krumlovské
atlavy. Jedná se asi o ètyøi sta
tisíc korun a stejnou sumou se
musí spolupodílet mìsto. V
nastalé situaci se proto na jednání objevily úvahy pouít tyto
peníze zámìnou na rychlou
záchranu havarijního stavu
hradeb a pozdìji je zase na
pùvodní úèel vrátit. Souèasnì
krumlovská radnice ádá o pøidání dalích penìz z kraje. /tr/

Dùchodci zatím obsadí polovinu
XX/Moravský Krumlov/
Termín plánovaného dokonèení krumlovského Domu
s peèovatelskou slubou se ji
vyjasnil a jak nám øekla místostarostka Marie Valachová,
byl stanoven na 30. dubna
letoního roku. Bìhem kvìtna
by se mohli do nových bytù
stìhovat první zájemci.
XXÈasový horizont kompletního zaplnìní vech 74 bytù

zatím není známý. Pøímo na
krumlovském DPS probìhlo
pøed týdnem jednání mimoøádného zasedání Rady mìsta.
Jak nám upøesnila místostarostka, je celkový náklad
na poøízení komplexu DPS
stanoven na 64 miliónù
korun. Z toho ètyøi pìtiny,
tedy 52 miliónù, tvoøí dotace
a jednu pìtinu ve výi 12 miliónù korun hradí mìsto ze

svého rozpoètu. Dále, e obsazenost je v souèasné dobì
padesátiprocentní, ale e stále
docházejí dalí ádosti o pøidìlení bytù v objektu DPS.
K tomu jsou mìstem stanovena kritéria a jejich dodrení
u vech dolých ádostí vyhodnocuje sociální odbor radnice. Vechny dokumenty pøiloené k ádostem musejí být
ovìøeny po faktické stránce,

MUDr. PAVLIOVÁ Ilona
oznamuje otevøení

PRIVÁTNÍ
PLICNÍ AMBULANCE

zda odpovídají skuteènosti
a také poadavkùm jednotnì
stanovených pravidel. Teprve
potom bude Rada mìsta
schvalovat pøidìlení bytù.
Komplex DPS má kapacitu
90 lùek a pøi srovnání s jinými zaøízeními v ostatních mìstech se podaøilo takový areál
vybudovat za velmi výhodných finanèních podmínek.",
zdùraznila místostarostka. /PeJ/

PO
ÚT
ST
ÈT

7.00
7.00
7.00
7.00

-

12.00
12.00
12.00
12.00

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560
 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

XX/Miroslav/ Obecní zprávy a informace zasílá miroslavská
radnice aktuálnì pøímo do mobilních telefonù svým obèanùm.
Po asi pùlroèní praxi mají s tímto zpùsobem informování
v Miroslavi velmi dobré zkuenosti. Informace dorazí prakticky okamitì a obèané se k ní dostanou, a jsou kdekoliv. Textové
zprávy rozesílá radnièní poèítaè, uivatelé za tuto slubu nic
neplatí, ale jak nám øekl místostarosta Roman Volf, funguje jim
zasílání jen do sítì Eurotelu. Naopak T-Mobil právì tuto slubu
zpoplatnil a tím pádem u není pro uivatele zajímavá. Poèet
úèastníkù sluby neustále narùstá, øekl místostarosta.
Momentálnì je jich ve mìstì víc ne stovka. Pro zachování
soukromí radnice eviduje pouze èísla telefonù bez jména
uivatelù. Uvedl, e si uivatelé novou slubu velmi pochvalují,
jsou informováni úplnì o vem a okamitì, nepotøebují sledovat, kdy bude nìjaké hláení mìstského rozhlasu.
/PeJ/

nabízí levné zájezdy k moøi v letních mìsících

ITÁLIE - Bibione apartmány od 3.150 Kè
CHORVATSKO - Premantura od 2.300 Kè
a dalí bohatý výbìr pobytù z katalogù

CA Profag, Palackého nám. 18, Ivanèice, tel.: 546 451 777

B A Z É N Y
ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

FÓLIOVÉ  LAMINÁTOVÉ  BETONOVÉ  PLASTOVÉ
VENKOVNÍ  VNITØNÍ  ZAPUTÌNÉ  NADZEMNÍ
DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE  SERVIS  ÚDRBA
KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUENSTVÍ

12.30 - 16.30
12.30 - 15.30
12.30 - 15.30

Mobilem místo rozhlasu

Cestovní agentura PROFAG

od 1. dubna 2003 na adrese:
ul. Znojemská 235 - budova polikliniky
Moravský Krumlov, tel.: 515 322 444

Ordinaèní hodiny:

XX/Moravský Krumlov/ Novinkou výstavnické spoleènosti
Omnis Olomouc a.s. je série stavebních výstav pod názvem
Stavíme, bydlíme okolo Brna. Poøadatelé rozdìlili tento
region na tøi spádové oblasti paprskovitì vybíhající z Brna.
Jako nejvhodnìjí místo pro poøádání stavební výstavy byl
v tìchto oblastech zvolen Tinov, Moravský Krumlov a Vykov.
XXVýstavnický maratón zaèal 21. - 22. bøezna v Sokolovnì
v Tinovì. O týden pozdìji se výstava Stavíme, bydlíme
uskuteènila v hotelu Epopej v Moravském Krumlovì a nakonec ve dnech 4. - 5. dubna v Centru kultury AÈR ve Vykovì.
Na výstavì se odborníkùm a hlavnì iroké veøejnosti pøedstavila padesátka firem nabízejících stavební materiály, náøadí,
bazény, krby, èi výrobu a renovaci dveøí, oken, nábytku vèetnì
kuchyòských linek a vech rùzných doplòkù. Pro návtìvníky
bylo jistì pøíjemnou skuteèností, e vstup byl zdarma.
XXNa mylenku uspoøádat výstavy v tìchto lokalitách pøivedl
spoleènost Omnis Olomouc neoèekávanì velký zájem o tyto
lokality ze strany podnikatelù z oboru stavebnictví. Právì zde
v souèasné dobì lidé investují velké prostøedky do staveb
nových rodinných sídel a také i do renovací stávajících domù.
Vdy snem mnoha bròanù je mít monost bydlet mimo ruch
velkomìsta v obcích okolo Brna., sdìlila nám manaerka
projektu Ing. Daniela Vetièková.
/abé/

izolace proti vodì - elektromontáe - stavební práce
Firma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

SLEVY A 5.000,- Kè
NA CHLADNIÈKY, MRAZNIÈKY,
PRAÈKY, MYÈKY A SPORÁKY





zdarma rozvoz
zdarma tøi roky záruky navíc na chladnièky a mraznièky
300 Kè za Vá starý spotøebiè pøi nákupu nového
splátkový prodej pøi 0% navýení  opravy, náhradní díly

PRODEJ
KULTURNÍ DÙM BISKOUPKY

17. dubna 2003 15 - 18 hodin
18. dubna 2003
9 - 17 hodin

Brno, Køenová 19, tel.: 543 235 156-8
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Vliv kina na nápisy na zdech

XXProtoe se zaèínají objevovat èlánky o problematice letního kina
v Ivanèicích, chtìl bych upøesnit nìkteré informace a objasnit, proè je
stávající situace s letním kinem taková, jaká je. Souèasnì doufám, e
pøesné informace vyrazí pero z ruky pisálkùm, kteøí, aè vìci neznalí, se
cítí být erudováni ke kritice mìstské rady, vedení kina a jeho zamìstnancù.
Slovní obraty jako úpadkové vedení kina, zakopaný pes je v odpovìdnosti, totální úpadek Ivanèic atd. atd. svìdèí o neznalosti problémù, které
vedení kina i mìsta trápí a s kterými se musí potýkat.
XXNejvìtí prosperity dosahovalo letní kino v osmdesátých létech. Byla
to dnes ji nostalgická doba Angelik, Vinettoua a èetníkù ze Saint Tropez.
Byla to také doba jednoho èi dvou televizních programù a doba kotouèových magnetofonù. Jako jediné kulturní vyití obèanù svou funkci letní
kino plnilo beze zbytku. Ti starí z nás pamatují provoz letního kina vdy
od 1. kvìtna a témìø do prvních mrazíkù. Hrálo se dennì a zisk na letním kinì za pár letních mìsícù vysoce pøedèil zisk stálého kina za zbytek
roku. Co se tedy stalo ?
XXI letní kino, tak jako vechna kina u nás i jinde prola v prùbìhu let
nìkolika ekonomickými krizemi a to pøedevím z dùvodu nízké návtìvnosti. Ta byla ovlivnìna rozvojem videotechniky, který se u nás dostavil
poèátkem 90 let. Rychlé uvádìní tìch nejatraktivnìjích filmových titulù
na videokazety s velkým nárùstem videopùjèoven na stranì jedné a neustále se zvyující provozní náklady na chod kina na stranì druhé znamenaly i tam, kde byl provoz kin dotován obecními úøady, jejich postupné
ruení. Proto byl zhruba pøed pìti lety z dùvodu podstatného sníení
návtìvnosti a ekonomické neúnosnosti provoz letního kina zastaven.
Nìkolik konkrétních dùvodù: Zmìna hrací doby - z dùvodu zavedení letního èasu znamenalo posunout zaèátek filmového pøedstavení na témìø
22.00 hodinu. Nová vlna filmù pøinesla podstatné zvýení hrací doby.
Z pùvodní témìø standardní délky filmu cca 1,5 hodiny se hrací doba
prodlouila na dvì hodiny a více. Prostým výpoètem zjistíme, e v souèasné dobì by filmová pøedstavení na letním kinì konèila hluboko po
pùlnoci. Take kolik lidí mùe v ivanèickém regionu ve vední den do
letního kina a ráno do práce? Nepøízeò poèasí - provoz letního kina je na
poèasí vysoce závislý a poèasí je klíèovým faktorem pro návtìvnost.
V minulých letech se stávalo, e kvùli patnému poèasí se hrálo minimálnì, napø. v roce 1998 jenom tøikrát !!!! Zvýení vstupného - v souèasné dobì je vstupné na letní kino pevnì stanoveno. Vedení kina nemá
monost tuto cenu ovlivnit tak, jak to dìlá v pøípadì kina stálého, kde se
snaí udret výku vstupného na nejmení moné hranici. Stanovená
cena vstupenky cca 50-60 Kè je na ivanèický region neakceptovatelná.
Personální otázka - ádný ze zamìstnancù kina není profesionál. Vichni
pracovníci kina jsou pouze v druhém pracovním pomìru za témìø symbolický plat. Svoji práci dìlají hlavnì ze zájmu o vìc. Kdo po nich mùe
chtít, aby dennì vèetnì sobot a nedìlí chodili domù z letního kina po pùlnoci a ráno li odpoèatí do práce? Zmìna ekonomické politiky - nový
pøístup jednotlivých filmových spoleèností k odvodu treb za jednotlivé
filmové tituly, podstatné zvýení ceny pùjèovného za filmovou kopii,
podstatné zvýení ceny dopravného ÈSD, nestálé zvyování ceny elektrické energie a dalích vstupù. Dobrých a jetì lepích filmù, které by
pøitáhly diváky není tolik, aby pokryly vekeré náklady na provoz letního kina. Filmy, které neproly mohutnou reklamní kampaní, jsou pøi
stejné nebo i vyí kvalitì divácky neatraktivní. Bohuel je to tak.
Nabídka titulù filmových spoleèností není zase tak pestrá a na jeden
atraktivní film pøipadají desítky tìch ménì divácky atraktivních a zajímavých. I kino se musí chovat ekonomicky, i kino musí alespoò trochu vydìlávat. Prodìleèné oblasti musí pryè, aby alespoò základ pøeil. Jistì to
není situace koneèná a definitivní. Je to jen øeení poplatné dnení dobì.
XXJetì malá reakce na èlánek pana Mgr. Libora Vodièky: Mladí lidé se
opravdu rádi schází a sdruují. Jak idylická pøedstava u psacího stolu.
Pøijïte se nìkdy podívat, jak to po takovém sdruování mladých lidí
v kinì (a nejen v kinì) vypadá. Pøijïte se zeptat, kolikrát byly zamìstnanci kina fyzicky napadeni. Pøijïte se zeptat, jak tvrdí musí nìkdy
zamìstnanci být, aby situaci zvládli. Pøijïte se zeptat, kolikrát jsme
volali policii. Konec idylky u psacího stolu. Tady je skuteèný ivot.
Kino v ádném pøípadì nehodlá suplovat výchovné procesy, nehodlá
zastupovat kolu, rodinu atd. Vùbec si nemyslíme a pokládáme to za nesmyslné, e zvìtením poètu pøedstavení zmizí nápisy na zdech. Pøes kino
k tomu cesta opravdu nevede. Od psacího stolu je ve vidìt trochu z jiné
perspektivy. Pøijïte mezi nás. Obìtujte tak, jako my, své veèery, soboty,
nedìle a svátky. Vìnujte svùj èas, místo zviditelòování se, na práci jiných
prací pro lidi. My Vai pomoc v kinì opravdu uvítáme. Ve svém pøíspìvku píete, e cosi o této problematice víte. Super. Moná tu káru
spoleènì nìkam dotáhneme. Tìíme se na Vás.
Antonín Novotný, øeditel kina
P.S. Tak co myslíte? Pøijde .nepøijde ..

Svazky spolupracovníkù StB

Vzhledem k tomu, e se na jednotlivé sluebny Policie ÈR
obracejí obèané a ádají seznamy spolupracovníkù StB,
Policie Èeské republiky, okresní øeditelství Brno - venkov
sdìluje obèanùm následující informaci:
Svazky spolupracovníkù StB jsou materiály, které vydává
Ministerstvo vnitra ÈR a zajiuje také jejich distribuci. Na
jiní Moravì lze svazky v titìné podobì získat pouze
v Archívu Ministerstva vnitra ÈR v Kanicích u Brna, a to
dennì od 7.00 do 15.00 hodin. Dále je seznam k dispozici
také na Internetu na stránkách Ministerstva vnitra na adrese:
www. mvcr.cz. a obèané ho tak mohou získat i v elektronické podobì.

Likvidace stromù podél bøehù není barbarskou zvùlí
XX/Ivanèice/ Kácení stromù
kolem ivanèických øek stále
vzbuzuje pohorlivou pozornost mnoha obèanù. Aèkoliv
jsme o této záleitosti v minulosti mnohokrát obírnìji
psali, je asi vhodné pøipomenout, e se stále jedná o pøedbìná protipovodòová opatøení. Mnohé úseky kolem
tokù by snesly z bezpeènostních dùvodù jetì daleko razantnìjí zákrok. Øíèní koryto
se svým nejbliím okolím
musí být schopno propustit
pøípadné pøívalové vody co
moná nejrychleji a bez
pøekáek. Jak se ukázalo pøi
povodních jinde, povalené,
nebo jen pøekáející stromy
jsou nejstranìjí hrozbou
vytváøející èasto a neodstranitelnou bariéru.
XXPøed naivním milovnictvím malebných stromeèkù
musí alespoò ve mìstì zvítìzit
praktické bezpeènostní hledisko. Následky v opaèném
pøípadì mohou být nedozírné.
Jak nám zdùraznil starosta
mìsta Vojtìch Adam, bylo by

foto mape

krásnì jednoduché dívat se
oèima zelených, ale je to i
otázka pøímé právní zodpovìdnosti, kdy se pak opravdu
nìco stane! Kácení zatím
provádí Povodí Moravy jako
správce toku. Jejich lidé
nepochybnì vìdí, co dìlají

a pokud dolo k nìjakým
námitkám, byl to jen zkrat
v komunikaci. Dokud jsme
neumìli vnímat reálnou hrozbu, nebyla dlouhá léta taková
údrba bøehù vùbec provádìna.
Mìsto bylo zaøazeno do komplexního protipovodòového

programu prioritnì, ale a od
roku 2005. Do té doby mají
pøednost ji pokozená území
a program je plný, proto alespoò bìí nejnutnìjí pøípravná akce. Nikdo neumí
slíbit, e do dvou let ádná
vìtí voda nepøijde.
/PeJ/

Na jedovaté zahrádce porostou stromy
XX/Oslavany/ Smícháním
vech oslavanských neøádù
na jednom místì má vzniknout skvìlý uiteèný program
hojící ivotní prostøedí.
O na první pohled dokonalý
zázrak se chtìjí pokusit nadenci pøímo na pláích odkalitì oslavanského popílku.
Mìsíèní krajina se má prý
dokonce zazelenat. Laiky
postraím hned na zaèátku
zjednodueným popisem. Na
popílkovou totálnì mrtvou

plochu se jetì naveze oslavanská struska. Promíchá se
s dovezenými kaly z èistírny
odpadních vod. Na této od
pohledu evidentnì jedovaté
zahrádce budou zkouet vysazovat rychle rostoucí døeviny, aby samy ukázaly, které
mají nejsilnìjí aludek tu
dobrotu strávit. V pøedpokládaném sedmiletém cyklu by
se pak mìly vyuít jako biomasa. Shrnuto a podtreno,
tedy úasná záleitost a doko-

Nastane oivení pøípojek?
XX/Oslavany/ Asi dvì stì
mrtvých pøípojek zùstalo po
kompletní plynofikaci mìsta
v Oslavanech. Tento údaj
nám poskytla oslavanská radnice s vysvìtlením, e mnoho
zejména starích lidí u nedokázalo plynofikaci domácností zvládnout finanènì.
XXNìkteøí si v dobách krize
vytápìní poøídili vlastní nezávislé topení tøeba i na pevná
paliva. Své moná i dost omezené finanèní zdroje smìøovali do jiných druhù energií.
Doba pro pøesvìdèování
dalích spotøebitelù je psy-

chicky krajnì nevhodná pøi
neustále rostoucích cenách
plynu. Pøesvìdèovací iniciativy se odvánì ujali sami
plynaøi, kdy pøipravili pro
obèany nabídku programu
Pohoda. Výhodná cenová
relace obsahuje kompletní servis. Od vyøízení dokladù pøes
projektovou dokumentaci a
po samotnou realizaci prací.
Teprve dalí mìsíce ukáí,
kolik potenciálních odbìratelù mìlo svùj zádrhel právì
v této oblasti a kolik jich zùstane z rùzných jiných dùvodù
dál nepøesvìdèených. /tr/

nalý prùlom zatím neøeitelných zátìí krajiny.
XXNa radnici nám k zámìru
uvedli, e popílkové sloitì je
dosud v reimu vodního díla.
Je v majetku Tepláren Brno,
které provádìjí pravidelný
monitoring lokality. Nevadí,
e na nìm u voda od vyplavování popílku není. Pomìrnì
velká plocha je èásteènì
zrekultivována, má pøes tøi
hektary. V souèasné dobì
pøila na radnici s novým
zámìrem firma Aqatis Brno.
Mají vypracovaný návrh na
revitalizaci popílkové plochy.
Jde souèasnì o zapojení naí
republiky do programù EU.
Ve sloiti by se jednalo
o vyuití území nejen v Osla-

vanech, ale následnì po odzkouení také na jiných stejnì
postiených místech republiky. Zámìr má charakter
výzkumnì vývojového úkolu
vyuití sloi pro pìstování
rychle rostoucích døevin jako
biomasy aplikované co by
alternativní zdroj energie.
Dopad bývalé podoby èerné
energetiky by mohl být
vyuitý k dalímu rozvoji
èisté energetiky. Mìsto bylo
firmou poádáno o vyuití
území ve svém katastru.,
øíká starosta a sám povauje
zámìr za velmi pøíznivý.
Poèáteèní fáze realizace
výjimeèného ekologického
projektu poèítá se zkuební
plochou jednoho hektaru. /PeJ/

Zbývající jáma zmizí

/Oslavany/ Zasypání poslední oslavanské dùlní jámy je ji
ve fázi projektové pøípravy. Informoval nás o tom starosta
mìsta Vít Aldorf. Podle jeho informací má být poslední
jáma Kukla zasypávána haldovinou ji ve velmi blízké dobì.
Rekultivace pozùstatkù dùlní èinnosti má na starosti správce
bývalých dùlních dìl podnik Diamo závod Geam v Dolní
Roínce. V katastru mìsta je to opravdu poslední takový
pozùstatek tìby. V okolí Roínky je podle postøehù starosty
velmi dobøe zahlazena èinnost dolù a doufá, e se stejnou
peèlivostí se budou vìnovat také Oslavanùm.

Letadlo rozhodí vakcínu do krajiny
XX/Region/ Letos poprvé se
v naí oblasti uskuteèní vakcinace liek proti vzteklinì plonou leteckou metodou. Akce
se má uskuteènit ve dnech
pøíznivého poèasí ji od prvního dubna do poloviny mìsíce
a je celostátnì koordinovaná
v souznìní s podobnými programy na území ostatní sousedních státù Evropy.
XXDosud na velké èásti území
pokládali vakcinaèní návnady
myslivci ruènì. Tato aplikace
byla dùkladnìjí, cílená pøímo
do jednotlivých vybraných
míst krajiny a návnady bývaly
také pøikryté padaným listím
tak, aby je liky vyslídily.
Naopak letecká aplikace se

zaèínala nejprve uplatòovat
v horských a jinak ménì pøístupných oblastech. V souèasné dobì je ji natolik propracována, e bude vyuita jako
nenároèná metoda na celém
území státu. Jak nám øekl ve
Znojmì epizootolog Státní
veterinární správy MVDr. Jan
Doèekal, není moné vylouèit
shození nìkteré vakcinaèní
tablety na takové místo, kde
se k ní lika nedostane. Aplikovaná dávka je proto o nìco
vìtí, ne doposud. Vechna
døívìjí pravidla bezpeèného
chování dál platí, je rozumné
se návnady vùbec nedotýkat.
XXUvedl, e letadlo se speciálním adaptérem startuje

pro celou jihomoravskou
oblast z Jihlavy. Pøesný den
shozu tablet nevìdí, bude
záviset na poèasí a letovém
programu. Aplikace probíhá
po souøadnicích a je vedena
automatickým dávkovaèem
jednotlivých kusù po èasových intervalech v souvislosti
s rychlostí pohybu letadla. Je
tedy za daným úèelem dostateènì pøesná.
XXObrovským úspìchem je,
e se vzteklina na naem
území ji prakticky nevyskytuje. Jediný pøípad byl v
dubnu minulého roku. Podle
vysvìtlení veterináøù je ale
zapotøebí vakcinace jetì
nejménì dva roky opakovat.

Zachování zdraví a ivota lidí
pøed smrtící nákazou vztekliny je tím nejdùleitìjím
kritériem zásahu.
XXVedlejím dùsledkem zùstává takzvané pøemnoení
liek, které nemají ivého
nepøítele, kromì èlovìka.
Myslivci provádìjí masívní
odstøely, ale na druhé stranì
se jim starají o dostatek
potravy podporou drobné
lovné zvìøe. Samoregulaèní
schopnost pøírody je potlaèena a z nadhledu jde tedy
vlastnì jen o formu konkurenèního boje proti takzvané
kodné, která nikomu jinému, ne myslivcùm, z talíøe
neujídá.
/PeJ/
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Anonym pro oslavanské zastupitele Víte, co je Ciciricus Craslicus?

XXJe patrné, e to psal starí
èlovìk, který urèitì má problém. Nezastíráme to, víme o
tom vichni, e v Oslavanech
zatím ádné zaøízení pro dùchodce není. Není tady domov
dùchodcù, ani penzión, ani
dùm s peèovatelskou slubou.
Oslavany pøi své velikosti jen
velmi tìko mohou provozo-

vat Dùm dùchodcù, dost tìko
by mohly provozovat penzión
ivanèického typu, ale celkem
dobøe by se dala provozovat
takzvaná DPSka. Ji v minulém roce jsme na radnici podnikali kroky k tomu, abychom
nali cestu k vybudování DPS.
Je to systém nájemního bydlení s doprovodnými sluba-

Bezpeènostní opatøení

Policie ÈR upozoròuje, e v souvislosti s válkou v Iráku jsou
i na naem okrese provádìna bezpeènostní opatøení. Jedná se
pøedevím o namátkové kontroly a hlídky. Zvýená pozornost a ostraha je vìnována nìkterým objektùm. Zároveò
vyzývá obèany, nech volají na linku 158, pokud ve svém
okolí uvidí nìjakou podezøelou osobu, nebo skupinu lidí.

mi pro dùchodce. Pokud by
ve mìstì byly podmínky i
døíve, jistì by tady domov pro
dùchodce vznikl u nìkdy od
padesátých let.
XXV podtextu anonymu je
vidìt velice smutného èlovìka,
který má urèitì potíe se
svým stáøím, podle dopisu se
cítí oputìný. Budeme se snait tìmto lidem pomoci, urèitì
to ve mìstì takto nenecháme,
hledáme financování a to
nejde ze dne na den.
XXTrpkost, která z toho èií
je asi nejbolavìjí. Je tøeba
také vysvìtlit, e by zámek
pro pøestavbu na domov dùchodcù byl nejménì vhodným
objektem. Náklady na rekon-

strukci tohoto typu by byly
daleko vìtí, ne u novostavby
takøíkajíc na zelené louce.
Na dnení poadavky u to
ani nejsou budovy vhodné
k trvalému obývání. Jsou tu
otázky vytápìní, zateplení,
klimatizace, k tomu výka
stropù a kamenné zdivo (?).
Nakonec, pokud by se èást pøestavìla na trvalé bydlení, co bychom potom mohli asi umístit
do zbývající vìtiny zámeckých budov ? Jak je vyuít ?
XXAkce na zámku se urèitì
nedìlají pro to, aby se tam
chlastalo. To je stralivá
pøedstava a jetì stralivìjí
omyl. Spoleèenské a kulturní
oivení zámku je pro udrení
a vytváøení spoleèenského
ivota. Zkrátka proto, aby se
tady lidi dávali dohromady,
aby se vytváøela ivá obecní
pospolitost, sounáleitost spolu
i s mìstem.
XXTen èlovìk jako by zapomnìl, e se od druhé svìtové
války do zámku vùbec nedostal. Dneska je moné tam
nejen pøijít, ale nabízí i monosti vyití tak, jak jsou nám
dnes reálnì dostupné. Posunem dopøedu je i skuteènost,
e tady nìkdo dokáe investovat nemalé peníze do cizího
majetku také proto, aby ho
zvelebil a opravil. Jestlie
chce nìkdo vidìt restauraci
jen jako hospodu k opíjení,
pak je to velmi patné a zcestné a úplnì zdeformované
nazírání.
Vít Aldorf, starosta mìsta

XX/Miroslav/ Dalí velkolepá a ji tradièní miroslavská
senzace se odehraje na námìstí pøed radnicí ji ve ètvrtek
10. dubna. Pøímo na námìstí
Svobody se objeví nový prazvlátní strom. Je také úplnì
novým botanickým druhem
s názvem Skoøápkovník miroslavský a nese si i své latinské botanické jméno Ciciricus
Craslicus. Vylechtili ho a
vypìstovali áci z Mateøských
kol, z Domu dìtí a mládee,
ze kolní druiny, ze Základní
a Zvlátní koly, pochopitelnì
za pomoci svých uèitelù a vychovatelù. Strom nepøímo

ukazuje také na spotøebu vajec ve stravovacích zaøízeních
mìsta. Celé dva mìsíce pøedem dìti zdobily a malovaly
nepøedstavitelnou hromadu
vajeèných skoøápek, peèlivì
posbíraných z provozu kolních jídelen a miroslavské
restaurace. Na bøíze bývá navìeno a neuvìøitelných dva
a pùl tisíce krásnì vymalovaných kraslic. Jde skuteènì
o místní raritu, která zatím
nemá jinde obdoby. Kdo
zmeká pøíleitost si ji prohlédnout, bude si muset na
podobný záitek poèkat zase
celý rok.
/tr/

Obnovili záchytnou nádr
XX/Miroslav/
Záchytnou
nádr pøívalových sráek nechala v minulých dnech vyèistit samospráva v Miroslavi.
Pouèení z minulých povodní
probudilo zodpovìdné lidi i
v takových mìstech, kde
ádnou øeku nemají. V Miroslavi mají poslední povodòovou zkuenost z doby pøed
devíti lety, kdy k poøádnému
maléru staèila prùtr namìøená jako 74 milimetrù sráek.
To u dnes není ádné vysoké
èíslo, stávají se i pìtinásobky.
Jak nám na radnici upøesnili,
Rada mìsta schválila strategii
protipovodòových opatøení.
První z nich bylo obnovení
retenèní nádre v èásti Ramo, tedy ulice Údolní. K tomu místostarosta vysvìtluje:
Nai pøedkové asi velmi
dobøe vìdìli, proè tuto nádr

budovali. Za minulá léta byla
zanesena tak, e jsme z ní
pøed nedávnem vyvozili a
neuvìøitelných estset kubíkù
zeminy. Sbírala se tam celá
desetiletí, kdy se do podobných akcí nic neinvestovalo.
Dál má být na øadì vyèitìní
pøísluné strouhy u nádre
a objevili jsme také pùvodní
studnu v místì. Chceme ji obnovit. Bahno z lesa pøi dalí
prùtri u má záchytný prostor
a nemùe vplout a do mìsta.
Situace se od dob døívìjích
sedlákù zmìnila. Pole jsou
sjednocená a osetá vesmìs
monokulturou. Pak kadý pøíval vody proletí po svahu
rychle a bez jakéhokoliv
zachycení. Právì s tím je
tøeba dnes poèítat a podle
toho také plánovat úèinné
záchytné objekty.
/PeJ/

Barevný tisk
roziøujeme nae sluby o:

digitální tisk
a kopírování
tisk od jednoho kusu
tisk z Vámi dodaných dat
(formát dat je lépe konzultovat pøedem)
mono zasílat e-mailem
kontakt:
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281, fax: 515 322 722
e-mail: tiskarnamk@quick.cz

 tisk do formátu A3+ (oøez na A3 na spadání)
 oboustranný tisk
 gramá papíru 90 a 200 g/m2
 tisk na hladký a matnì lesklý papír,
raené plátno a transparentní fólie

Èernobílý tisk

 tisk publikací od jednoho kusu
 kvalita a pouitá technologie se blíí
ofsetovému tisku

Velkoformátový tisk

 tisk ze souborù PLT,
ostatní formáty nutno konzultovat
 kapacita 480 formátù A0 za hodinu
 skládání 2 Kè za výkres
 kopie i na pauzovací papír a fólie
 skenování výkresù
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Dokáí poøádnì zabrat ?

XX/Moravský Krumlov/ Pøipomínku svátku Den Zemì
uspoøádá Dùm dìtí a mládee v Moravském Krumlovì pod
názvem Pøíleitost pro nae mìsto. Zvou nejen své pøíznivce
na 22. dubna odpoledne od 14. hodin. Souèástí setkání je
aktivní podíl na vyèitìní mìsta a tím i konkrétní zlepení ivotního prostøedí kolem nás. Chtìjí tak dát pøíleitost pøírodì, aby
se s nadcházejícím jarem mohla lépe projevit a nám pak
odmìnit svými dary krásy i pohody. K aktivitì DDM se pøipojila svou výzvou také místostarostka Marie Valachová. Vyzývá
vechny obèany Moravského Krumlova bez ohledu na vìk, aby
podle svých moností pøispìli k úklidu a vyèitìní mìsta, se
slovy: Ukame naim dìtem, e to, co jim øíkáme a k èemu je
vedeme, myslíme také sami zcela vánì.
/tr/

Odvozili pìt a pùl tuny

XX/Miroslav/ Peníze získané za prodej tøídìných odpadních
surovin investují v Miroslavi zpìt do vylepení odpadového
hospodáøství. Takzvaný elezný víkend vynesl v nedìli 17.
bøezna pìt a pùl tuny sesbíraného elezného rotu a s ním stejnou èástku pìt a pùl tisíce korun. Mìsto pouije tyto finance
k nákupu drtièe zahradního odpadu. Radní pak také podepsali
smlouvu s firmou Ekokom na odprodej dalích tøídìných
odpadù jako je papír, sklo a plasty. V minulém roce nashromádili pøi tøídìní témìø ètyøi a pùl tuny papíru, pøes ètyøi tuny
skla a pøes tøi tuny plastù. Výtìek z prodeje budou dál
investovat do zlepování ivotního prostøedí a k mírnìní zátìí,
které pøírodì lidé zpùsobují.
PeJ/

Na havárii byli pøipraveni

XX/Dukovany/ Dne 2. dubna probìhlo v areálu JE Dukovany
plánované krizové cvièení pod názvem PROTON 2003.
Námìtem cvièení bylo prasknutí druhé smyèky chlazení reaktoru s následným únikem horkého radioaktivního chladiva
do kontejnmentu - ochranné obálky reaktoru. Cvièný únik
dvou tisíc litrù vody za vteøinu je cvièením s tìkou havárií, která vede ke sputìní havarijních systémù postieného reaktoru
a k zapùsobení systémù pro sníení tlaku páry v kontejnmentu.
XXBezpeènostní systémy jsou vak konstruovány tak, aby
zvládly i takovouto havárii (co je ovìøeno i nejnovìjími
expertízami provedenými v rámci spolupráce s EU) a personál
je pro takovéto události rovnì cvièen. Proto po odeznìní
havarijních pøechodových stavù personál situaci zvládnul a stabilizoval. V prùbìhu této události vak dochází k jistému riziku
úniku radioaktivity z kontejnmentu do okolí. Toho vyuil krizový táb pod vedením svého velitele Ing. Petera Rydla,
vedoucího odboru bezpeènosti Jaderné elektrárny Dukovany
a v rámci procvièování naøídil shromádìní a ukrytí pracovníkù v lokalitì Dukovany. Varování personálu probìhlo trojím
sputìním varovacích sirén v EDU. Jeden z krytù byl cviènì
evakuován pomocí pøistavených evakuaèních autobusù.
XXCvièení bylo v rámci výcviku obsluh velínù rozehráváno
na plnorozsahovém trenaéru (vìrné kopie blokové dozorny
a výrobního bloku). Odtud se braly vechny údaje o havárii.
Cvièení skonèilo v jedenáct hodin dopoledne a zúèastnilo se ho
celkem na tisíc pracovníkù. Ukonèením cvièení vak práce
nekonèí. Je tøeba shromádit a vytøídit vechny pøipomínky pozorovatelù, hostù i samotných aktérù a najít pouèení z toho, co se
ne zcela povedlo. Pøestoe cvièení na první pohled dopadlo
na výbornou, jistì se nìco najde. Jinak by nebylo tøeba cvièit.
/Petr Spilka, mluvèí Jaderné elektrárny Dukovany/
Ater, Toro,
load, akita,
Donar, un, Obmìna
HY, csárda

Pomoc

Kalaba

Tisková
agentura
Etiopie

Ruský
souhlas

Motorové

závìs

XX/Ivanèice/ Dùm dìtí a
mládee v ivanèickém Besedním domì zùstává, odpovídá
na nai otázku týkající se
zmìn v tomto objektu starosta
mìsta Vojtìch Adam.
XXVysvìtluje tak pochybnosti, které k nám doléhaly od
nìkterých obèanù. Sdìlil, e
také DDM jako jediný pøímý
partner radnice má celou budovu od mìsta pronajatou.
Pak figuruje jako pronajímatel dalím zaøízením v Besedním domì. Z této pozice
vypovìdìl z budovy dosavadního provozovatele restaurace

a stejnì konèí smlouva i prodejnì konfekce, která má svùj
vchod z boèní strany. Na
úøední desce mìsta pak bude
vyvìený zámìr vybrat z
dolých nabídek nové nájemníky uvolnìných prostor
a mìsto se na tomto kroku
spolupodílí. Definitivní øeení vech otázek kolem budoucnosti Besedního domu
zatím není., pøiznává starosta. Podle nìj bude moné
nìjakou koncepci vytvoøit a
poté, kdy budou doøeeny
vechny otevøené problémy
kolem kolských zaøízení. /tr/

místních i fanoukù z okolí.
Kapacita kaple musela být
z bezpeènostních dùvodù regulována a omezena jen na
sedmdesátpìt lidí, øíká starosta Vít Aldorf. Stavební konstrukci kaple není mono
nerozumnì zatíit, pokud není
dokonèeno její statické zabezpeèení. Sám povauje hudební záitek z tohoto díla za
obrovský a bezkonkurenèní,
prostì samé Nej! Jeho vlastní

hodnocení potvrzovalo i to, e
se po opakovaných produkcích ádostivé publikum
doslova násobilo. Divadlo nyní ze veho nejvíc potøebuje
sponzory, nebo astný kousek osudu tak, aby bylo moné vyrobit, dokonèit a hlavnì
zaplatit kostýmy i dalí provozní potøeby. Muzikál by
mìl být do své finální premiérové podoby nacvièen do
prosince letoního roku. /PeJ/

Ze sídlitì u zmizí roury

XX/Moravský Krumlov/ V pøedjarním úklidu radnice je
i zámìr, jak odstranit obøí betonové skrue hyzdící plochu
zelenì na krumlovském sídliti. Èásti bývalého komína brzy
najdou nové majitele. Dvojici betonových monster koupí
zájemce a dalí tøi stejnì objemné válce slíbila uklidit stavební
firma Imos. Brzký zájem radnice si v Krumlovì vyslouila i
ulice Karla Hynka Máchy. Podle místostarostky je její zanedbanost ji v pøíerném stavu a hrozí zøícení utrené krajnice.
Radnice tam musí jetì pøed jarním úklidem zajistit vyèitìní
strouhy od letitých nánosù.
/tr/

Ulice jsou pøece také nae

XX/Ivanèice/ Výraznìjí jarní úklid pøipravuje na závìr tohoto
mìsíce také radnice v Ivanèicích. Jak nám øekl pøi naí poslední
návtìvì starosta mìsta Vojtìch Adam, rád by skrze nás
poádal své spoluobèany, aby také pøiloili ruku k dílu. Mìsto
vytvoøí podmínky, ale úplnì vechno za vechny uklidit
nemùe. Jistì je dùleité, aby si kadý sám kolem svého
bydlitì spoluudroval dùstojnìjí prostøedí. Nejde jen o neastné odpudivé psí hromádky, ale o dalí odpadky pohozené
lidmi na ulicích. Je to asi celoploný problém vìtiny mìst i
vesnièek odráející vytrvalou mentalitu dvojnosti. Odbourání
vlastních lidských zlozvykù je tou nejtìí døinou. Tìko by se
hledala domácnost, kde si v kuchyni házejí na zem papíry,
rozlapávají a odkopávají do rohu petlahve, nebo zadupávají
nedopalky cigaret pøímo pod nohama.
/PeJ/

Druhý roèník tradiènì netradièního úklidu zámku
XXVáení pøátelé, vzhledem
k blíícím se oslavanským
kulturním mezníkùm, kterými
jsou Májový den na oslavanském zámku, 296. Karmelská
pou a V. roèník Historických
slavností, akcím dnes ji tradiènì spjatých s areálem oslavanského zámku, si Vás jménem
Rady mìsta Oslavany dovoluji
poádat o pomoc a zároveò
Vás tímto pozvat na akci
Generální úklid oslavanského zámku 2003".
XXÚèelem této akce je, tak
jako v loòském roce, vyèitìní
a úklid dalích ménì vyuívaných prostor oslavanského
zámku a jeho blízkého okolí.
Letoní úklid bude zamìøen

Orat
Více ne
(pøechod.
jedny
minulý)

Dívèi
jméno

Citoslovce Øímsky
povzdechu 1000

pøedevím na prostory druhého
nádvoøí zámku, okolí zámecké
kaple a zámecký park.
XXUvìdomujeme si, e oslavanský zámek je historickou
perlou naeho mìsta a vìøíme,
e se stává i jeho chloubou. Je
proto velmi dùleité tuto významnou kulturní památku
udrovat nejen po stránce stavební a historické, ale peèovat
o ni i z pohledu jejího kulturního vyuití, o které se ji po
nìkolik let snaíme. Právì
tato úklidová akce by mìla být
dalím, vìøím, e spoleèným
krokem v tomto úsilí.
XXJsem pøesvìdèen, e osud
a vzhled oslavanského zámku
není lhostejný nejen nám



Výplò
otvoru
ve zdi

Iniciály
Nepáchne Zápotockého

Pár
Èásti
rostlin

oslavaòákùm, ale i lidem
z irokého okolí Oslavan, milovníkùm historie a vem,
kteøí se do Oslavan a na oslavanský zámek rádi vracejí.
XXDovoluji si Vám proto
upøímnì a z celého srdce pøedem podìkovat za Vai hojnou
úèast, ochotu a pomoc pøi:
Generálním úklidu oslavanského zámku 2003.
Místo konání: zámek Oslavany
- pøízemní, podzemní, nadzemní prostory, zámecký park.
Termín: pátek 25. dubna od
15.00 - co vydríme, nebo se
setmí (pøijïte, jak to komu
vyjde - sraz na hlavním nádvoøí - styèný dùstojník bude
k dispozici). Co vzít s sebou:



Zahaleèi

Ch. zn.
kyslíku

SPZ aut
Olomouce
Bùh
hromu

Les
Nádoby
na jídlo

Kakao
(angl.)



vhodné jsou pracovní rukavice a pracovní odìv, vítány
jsou dále zejména koleèka,
hrábì, lopaty, kbelíky, koata, pøípadnì svaèinka a nìco
na udrení tekutin v tìle.
Samozøejmì dobrou náladu
a chu do práce. Co si odneseme: fajn a smysluplnì proité páteèní odpoledne. Jinak
si neodneseme nic jiného,
protoe vyklizený materiál
budeme ukládat do pøistavených kontejnerù a vleèek.
Pøedpovìï poèasí: poèasí
objednáno sluneèné. V pøípadì detì - nejsme z cukru
a akce se koná také.
Vít Aldorf
starosta mìsta

Moje

Èerný
(lat.)

Hluk

Slovenská

øeka

Bretaòský
svìtec
Nedoplatek
Skladatel
øeèí
Vìtí mnoství plazù

Cizí en.
jméno
Toto

Náklad
(angl.)
Køíenec
velblouda

lechtièna

Autorem ochotnického
veledíla je místní obèan,
hudebník a skladatel, (mimochodem s typickým moravským jménem) Jan Jerry
Èech. Jako polyfunkèní autor
zpracoval scénáø, napsal hudbu i texty a pak také v profesionálním hudebním studiu
postupnì nahrál za celý
orchestr kompletní hudební
doprovod. Divadlo potøebovalo jen peníze na úhradu studia a propùjèení slueb profesionální techniky, ve ostatní
svou obdivuhodnou lidskou
silou a pílí zvládali sami.
XXNa vyslechnutí rovnì
obdivuhodnì dlouhé, celou hodinu trvající ukázky, se v sobotu a v nedìli sely davy lidí

Besedòák zùstal DDM

Zabiják

Divadelní

enské
jméno
Tito

Domácí
zvíøe
Èernobíle
(zkr.)

1. díl
tajenky
Had

Irská
armáda
Zesílený
zápor
Teøeti

Znaèka
kosmetiky

Bíti
(dìtsky)
Citoslovce
hlasu vrány

Bída
Hedvábí
Kanceláø.
zkratka
Výènìlek

Mys Chile
Kyselá
pochutina

Otøes
Rakouské
mìsto

Bicykly
Eso
(angl.)

XX/Oslavany/ Dùkladnou
zatìkávací zkouku prodìlávala o minulém víkendu
oslavanská zámecká kaple.
Celkem estkrát se zcela
zaplnila laèným a dychtivým
publikem, které odcházelo
uchváceno sílou a hloubkou
kulturního záitku. V oslavanské kapli probíhala pøedpremiérová ukázka vùbec
prvního a úplnì pùvodního
oslavanského muzikálu vytvoøeného na téma pøíbìhu
Èachtické paní. Tuto pøedbìnou ochutnávku pøipravovaného muzikálu nabídlo
s témìø tøi ètvrtì rokem pøedstihu pøed plánovanou premiérou místní ochotnické
divadlo Na mýtinì.

Spodem

kolo

Ch. zn.
jodu



Pøedpremiérová ukázka muzikálu zabrala

Ch. zn.
draslíku
Osivo

SPZ aut
Svitavy
Oblast na
Moravì
Zkr. cizí tel.
spoleènosti
Latinský
zápor

Záøez
v kmeni
Iniciály
Kryla

Karetní
výraz
Patøící
dravci

Zlato
(panìl.)
Celní
poplatek

Utopenì

Soustava
mravních
zásad

2. díl
tajenky

© /ah/

MPZ aut
Maïarska
Dritel invest.kuponù

Maïarská
hospoda
Bez
(angl.)

Tretka

Pøedloka

Národ
Ch. zn.
dusíku

KØÍOVKA

PRO VOLNÝ ÈAS

Víte, e ...

Bananal je brazilský ...(1. díl tajenky)... na svìtì
s rozlohou témìø dvaceti tisíc km2, co je asi ètvrtina
Èeské republiky. Byl pojmenován podle obrovských ...(2. díl tajenky)..., které v tropickém
vlhkém prostøedí divoce rostou.

Informaèní servis

Ivanèický klub Okno

XXV dnení dobì èíhá na dìti a mládì mnoho nástrah v podobì
drog, alkoholu i nebezpeèných part, proto Dùm dìtí a mládee
Ivanèice zøídil klub pro mladé s názvem Okno, kde mohou
dìti trávit svùj volný èas a vyhýbat se tìmto kodlivým jevùm.
Klub funguje ji tøi roky a nachází se v prostorách Domu dìtí
a mládee Ivanèice v Besedním domì - v bývalé vinárnì. Je
urèen pro dìti od 8 let, ale navtìvují ho pøevánì náctiletí.
XXÈinnost klubu spoèívá v kadodenním pøipraveném programu pro dìti, jako jsou turnaje ve stolním tenise, ipkách, stolních a deskových hrách, videohrách, poslechové soutìe, tvoøivá
odpoledne, hry v klubovnì, atd. Tyto programy zaèínají vìtinou v 15.00 hodin. Páteèní nealkoholické diskotéky, u dìtí velice oblíbené, zaèínají v 17.00 hodin. Dìti v klubu také mohou
pracovat s internetem, dívat se na televizi, poslouchat hudbu,
èíst èasopisy, nebo si jen tak posedìt a popovídat s kamarády.
XXV klubu je zajitìno obèerstvení a potraviny za pøijatelné
ceny a po celou otevírací dobu je zde stálý dozor. Otevírací
doba klubu: pondìlí - ètvrtek 13.00 - 18.00, pátek - sobota
13.00 - 22.00 a nedìle 13.00 - 18.00 hodin.
Spolek Lidový dùm Oslavany poøádá

výstavu obrazù a plastik
manelù Kjullenìnových

Areál kina - 5. a 6.dubna
Vernisá - sobotu ve 14.00 hodin v pøedsálí kina.
Za umìleckým záitkem zve výbor spolku.

Bylo jedno království ...

XX... a v nìm si spokojenì ili král s královnou a dvìma princeznami. To není pohádka, je sobota 15. bøezna 2003, 14 hodin
a právì tak pohádkovì zaèíná dìtský makarní karneval v Kulturním domì v Rybníkách. Skotaèivé princeznièky, které by
nejradìji tanèily, v miku roztancovaly celý sál. A vìøte, úkol to
nebyl lehký! Zapojit do tance vechny pøestrojené dìti /asi 115
masek/ z Rybníkù, Dobelic, Vémyslic i z Moravského Krumlova ale zvládly. K tanci hrála hudební skupina MERLLIN.
Tancovaly princezny, vodníci, kovbojové, aci a mnoho jiných
kouzelných masek. V prùbìhu karnevalového odpoledne si dìti
vyzkouely obratnost v nìkolika soutìích, napø. ve stavìní
nejvyího komínu z kostek, nebo v chùzi na molitanových
lapkách. Nechybìly ani soutìe pøi hudbì - tanec s nafukovacím míèkem, èi pomeranèem. Za splnìný úkol byly vdy
dìti odmìnìny sladkostí.
XXKe kadému karnevalu patøí tombola. A ta byla opravdu
bohatá díky vìcným nebo finanèním pøíspìvkùm mnoha sponzorù. Za rozzáøené dìtské oèi z výhry malé nebo velké chci
touto cestou podìkovat zejména: Obecnímu úøadu Rybníky,
Obecnímu úøadu Dobelice, firmì Kofit, Zemspol a Premix
z Rybníkù, místním Zahrádkáøùm a Myslivcùm. Dále své pøíspìvky do tomboly vìnovali i p. ing. upa - výroba dìtských
hraèek, p.Tichý - sklep Rybníky, JEDU, Pohøební sluba Mike,
p.Dvoøáková - Èeská pojiovna, MUDr. Pavla Slaninová,
p.Sobotka - voda topení, plyn a vichni rodièe naich dìtí
z Mateøské a Základní koly a mnoho dalích obèanù z Rybníkù.
Kadé dítì dostalo obèerstvení, které dìtem vìnovali pan Psota
z Rybníkù a pan Hrubý S. z Dobelic.
XXV sále pøekrásnì vyzdobeném pracemi dìtí ze Z i M se
vichni cítili jako v pohádce. Svìdèí o tom radostná atmosféra,
dìti tanèily, soutìily a skotaèily celé odpoledne. Vem poøadatelùm kadoroèního karnevalu patøí vøelé podìkování.
A jestli se karneval vydaøil? Zeptejte se dìtí, ty Vám øeknou
pravdu.
Za M a Z Rybníky Jandová Milena,uè.

O potrestaném drakovi

XXV pátek 21. bøezna sehráli èlenové divadelního krouku pøi
Z Vémyslice pohádkovou hru se zpìvy O potrestaném drakovi. K pøíbìhu na motivy pohádek Josefa Lady sloil hudbu
Petr Hapka a pro potøeby souboru je upravili a nahráli uèitelé
Dagmar Drahozalová a pan Jan Rozmahel.
XXPo mnoha mìsících zkouek, mnohdy do pozdních veèerních hodin, mohli áci vémyslické koly koneènì ukázat iroké
veøejnosti nejen své divadelní umìní, ale pøedevím nadení
pro divadlo a touhu rozdávat radost druhým. Právì nadené
výkony mladých hercù pod reijním vedením paní uèitelky
Marie Chudobové byly základem velkého úspìchu témìø dvì
hodiny trvajícího pøedstavení. A e se hra opravdu líbila, dávalo
spokojené obecenstvo èasto najevo potleskem na otevøené scénì.
XXK úspìchu hry dopomohlo vedle výbornì zvolených kostýmù
a obsazení rolí i zdaøilé upravení scény malovanými kulisami,
které za vydatné pomoci èlenù výtvarného krouku ztvárnila
paní uèitelka Olga Dolealová. Vzhledem k tomu, e se bìhem
hry èasto støídaly obrazy, bylo nutné rozestavìt kulisy tak, aby
mohlo docházet k bleskovým výmìnám. Pohádka se tak
neodehrávala dlouhou dobu na jednom místì a nabírala na
dynamiènosti. Dlouho trvající potlesk po jejím skonèení byl
spravedlivou odmìnou pro vechny zúèastnìné, pøedevím
vak pro mladé herce. Doufejme, e jim tento úspìch vlil do il
novou vlnu nadení a e se podobnì zdaøilých pøedstavení
doèkáme v budoucnu jetì mnohokrát.
Radovan Stanìk

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7
Kulturní programy
7. - 20. dubna 03´
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 Pøipravujeme: 24.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert. Úèinkují Jaromír
Novotný - tenor, stálý host ND v Brnì; Andrea Priechodská - soprán,
sólistka ND v Brnì; prof. Jarmila Krátká s vybranými studenty
JAMU, klavírní doprovod Dagmar Klementová.  26.4. Hrad Bouzov,
jezkynì Javoøíèko, Boskovice - celodenní poznávací zájezd, odjezd
v 7.00 hod. od Besedního domu.  26.6. - Muzikál Cabaret. Mìstské
divadlo v Brnì, odjezd ve 13.30 hod. od Besedního domu.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 16.-19.4. - Èeský Krumlov. Výlet do historického mìsta. Poznáte
Èeský Krumlov s jeho pamìtihodnostmi a jinými zajímavostmi.
Ubytování na DDM. Cena bude jetì blíe upøesnìna. Zájemci se ji
mohou nahlaovat na DDM.
Pøipravujeme:  22.4. od 14.00 hod. - Den Zemì. Sraz úèastníkù na námìstí pøed DDM. Spoleènì oslavíme svátek Zemì a vyèistíme nae mìsto.
 24.4. od 13.00 hod. - Lukostøelba v klubu Pokolák. Vyzkouejte
si, jak se støílelo ve støedovìku. Startovné: 5 Kè.
 Uzávìrky výtvarných soutìí - 14.4. pro tøídní kolektivy Z a S,
témata: voda je ivot, stromy vyprávìjí, odpady a odpadky a pro jednotlivce od 4. tøídy Z a S, téma: krumlovské dvory a dvorky.
Vechny oznaèené práce odevzdávejte v kanceláøi DDM

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 duben - Výstava obrazù Svatopluka Buree. Galerie Kníecí dùm,
otevøeno: po-pá 9-12, 13-15.30, so 13-16.
 14.4. v 18.00 hod. - Pøednáka Nový Zéland a Austrálie oèima veterinárního lékaøe. Pøednáí doc. MVDr. Ivo Pavlík, Csc. Kníecí dùm.
 15.4. v 19.00 hod. - Koncert skupiny Poutníci. Kinosál MK, pøedprodej : IC a MìKS, vstupné: 120 a 100 Kè.
Pøipravujeme:  24.4. Flora Olomouc - Zájezd na mezinárodní výstavu kvìtin, aranmá a zahradnických potøeb. Cena: vstupenka 60 a 50
Kè, doprava 140 Kè. Závazné pøihláky do 10.4. na MìKS.  31.5. muzikál Carmen - Divadlo na fidlovaèce. Zájezd na divadelní pøedstavení do Prahy. Cena: vstupenka 320 Kè, doprava 250 Kè. Závazné
pøihláky do 10.4. na MìKS.  2.6. - Politické haraení aneb s politiky stále netanèíme - Divadlo Jiøího Grossmanna. Zájezd do
Tøebíèského divadla. Cena: vstupenka 180 Kè, doprava 80 Kè. Závazné
pøihláky do 25.4. na MìKS.  27.8. - Komedie Tøi muketýøi èinohra Jihoèeského divadla. Zájezd do Èeského Krumlova, otáèivé
hleditì. Cena: vstupenka 360 Kè, doprava 250 Kè. Závazné pøihláky
do 11.4. na MìKS.

Klub èeských turistù Ivanèice

 9.4. v 15.30 hod. - Exkurze Japonské umìní. Sraz pøed Umìlecko-prùmyslovým palácem v Brnì.
 12.4. - Dunajovické kopce u Mikulova. Odjezd autobusem z BrnaZvonaøky v 8.15 smìr Mikulov, nástupitì H-37 na zastávku Dolní
Dunajovice-rozcestí. Trasa Dolní Dunajovice - Lièí kopec - høeben
Jánské Hory - Brod nad Dyjí (obèerstvení). Návrat z Brodu autobusem
v 15.30, pøíjezd do Brna v 16.40. Chùze asi 10 km, vede pan Oldøich
Polák. Z Ivanèic do Brna lze autobusem v 7.10 hodin.
 19.4. - Medlánecký velikonoèní pochod - pìí i cyklo 10 - 60 km.
Sraz v Brnì na Zvonaøce v 7.50. Blií informace na nástìnce KÈT.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 11.4. ve 20.00 hod. - Rocková taneèní zábava se skupinami Relax
a Lusy. Dìlnický dùm, vstupné 60 Kè.
 19.4. ve 20.00 hod. - Diskotéka. Dìlnický dùm, vstupné 40 Kè.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 10.4. v 17.00 hod. - O imunitì trochu jinak aneb co nám bylo vtìpováno døíve a co je tøeba dìlat nyní, abychom si udreli odolnost a vitalitu.
Pøednáí: MuDr. Urbánková, DDM Komenského nám., poplatek: 35 Kè.
 13.4. v 17.00 hod. - Módní pøehlídka aneb jaro v ivanèických obchùdcích. Manekýnky DDM vás zvou na svoji letoní první módní
pøehlídku, DDM Tesaøovo nám. 1, poplatek: 60 Kè.
 16.-17.4. - Noc v DDM aneb my se duchù nebojíme, Sraz 16.4.
v 18.00 hod. v DDM Tesaøovo nám. 1, návrat 17.4. v 10.00 hod..
S sebou: pyamo, spací pytel, poltáøek, pøezùvky, hyg. potøeby, jídlo
a pití na veèer. Poplatek: 60 Kè (snídanì, ped. dozor, odmìny, výroba
velikonoèní dekorace)
 17.4. od 9.00 do 19.00 hod. - Velikonoèní dílna. Tvoøivý den.
Výroba velikonoèních dekorací, v DDM Tesaøovo nám.1, poplatek:
10 Kè + materiál. S sebou pracovní odìv.
 18.4. - Vodní skotaèení v Hrotovicích. Pro dìti i rodièe s dìtmi, pedag.
dozor zajitìn. Odjezd v 10.00 hod. od DDM Tesaøovo nám., návrat
kolem 13.00 hod.. S sebou: plavky, ruèník, svaèina, poplatek: 100 Kè.
Pøipravujeme:  27.4. od 15.00 hod. - Slet èarodìjnic. Odpoledne
plné zábavy, her a soutìí, statek Padochovka, poplatek: dìti 10 Kè,
dospìlí 30 Kè.

Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany

 12.4. - Plavání v Hrotovicích. Odjezd v 7.30 hod. od budovy kolního klubu. Návrat okolo 11. hod.. Cena: dospìlí 75 Kè, dìti 65 Kè
(sauna a víøivka v cenì).
 17.4. v 9.00 hod. - Velikonoèní prázdniny. Vycházka do pøírody.
Sraz u kolního klubu - buøty s sebou. Návrat okolo 12.00 hod.. Èlenové M, K a D zdarma, ostatní 10 Kè.
 18.4. v 9.00 hod. - Malování velikonoèních vajíèek (kraslic) ve K
- vajíèka (kraslice) s sebou. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
Pøipravujeme:  24.4. ve 14.00 hod. - Závody na kole v ikovnosti.
Tyto závody poøádáme ji tradiènì. I tentokrát pùjde nejen o èas, ale i
ikovnost závodníkù. Samozøejmì máme nachystáno mnoho krásných
cen. Sraz u kolního klubu. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
 30.4. ve 14.00 hod. - Slet èarodìjnic a èarodìjù. Sraz na zahradì K
- buøty s sebou. Upálíme èarodìjnici, opeèeme buøty a zahrajeme si èarodìjné hry. Kadá maska limonádu zdarma. Monost obèerstvení. Tøi
masky budou ocenìny vìcnými dary. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
 stø 9.4. ve 20.00

 515 322 618

GURU
Komedie Fr, VB a USA, titulky

 so 12.4. ve 20.00
PÁN PRSTENÙ: DVÌ VÌE
 ne 13.4. v 16.30 a 20.00 Film USA a SRN, titulky
 stø 16.4. ve 20.00

NA POKRAJI SMRTI
Akèní thriller USA, titulky

 so 19.4. ve 20.00
KAMEÒÁK
 ne 20.4. v 17.30 a 20.00 Èeská komedie Zdeòka Troky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 9.4. ve 20.00

MÌSTEÈKO
Èeský film

 ne 13.4. ve 20.00

GURU
Komedie Fr, VB a USA, titulky

 stø 16.4. ve 20.00

JSEM AGENT
Komedie USA, titulky

 ne 20.4. ve 20.00

KRUTÉ RADOSTI
Èeský film
________________________________________________

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 so 12.4. v 18.00

GURU
Komedie Fr, VB a USA, titulky

 ne 13.4. v 18.00

PØEBER SI TO
Komedie USA, titulky

 so 19.4. v 18.00

NA POKRAJI SMRTI
Akèní thriller USA, titulky

 ne 20.4. v 18.00

PLANETA POKLADÙ
Kreslený film USA, èeská verze
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

Kubánský den v Miroslavi

XX/Miroslav/ Mìsto Miroslav ve spolupráci s velvyslanectvím republiky Kuba pøipravuje na nedìli 4. kvìtna
spoleèensko - gastronomickou akci pod názvem Kubánský
den. Nad poøádáním slavnosti pøevzali zátitu Msc. David
Paulovich, Chargé d' Affaires a.i. republiky Kuba, Ing.
Augustin Forman, starosta Miroslavi a pan Frantiek Schneider, starosta obce Hostìradice. Návtìvníci budou moci ochutnat speciality latinskoamerické kuchynì èi míchané nápoje,
které s oblibou jedl a pil napø. Ernest Hemingway. Kulináøské
speciality pøipraví personál originální kubánské restaurace
v Praze. K poslechu a tanci bude po celý veèer hrát kvarteto
Havana. Na videoprodukci budou k dispozici turistické zajímavosti zemì. Vstupenky budou v prodeji od 1. dubna 2003
u vedoucího restaurace Slávie, pana Jana Schlesingera. /R.Volf/
Junácké støedisko Oslavany Vás zve na 24. roèník
dálkového pochodu a vyjiïky na horských kolech

OSLAVANSKÁ 50

Start 26. dubna od 7.00 do 9.00 hodin u kolního
klubu (býv. DDM) v Oslavanech.
Trasy: pro pìí 20, 30 a 50 km a pro horská kola 30 a 50 km.
Za startovné 5 a 10 Kè nabízíme servis bìhem pochodu,
atnu, upomínku ve formì diplomu a krásné vzpomínky na
den strávený v jarní pøírodì. Doporuèujeme turistickou mapu
Okolí Brna, Ivanèicko, nebo Brno - západ.

Vchod dostane výzdobu

XX/Miroslav/ Ètvero roèních období má po celý rok pøedstavovat girlanda na vchodu miroslavské radnice. Mìla by se od
letoního roku stát trvalou souèástí vstupních dveøí a pøipomínat symbol ètvrtiny roku. Velikonoce (Jaro), pak Léto, po nìm
Hody a závìrem Vánoce. První velikonoèní výzdoba se symboly pøíchodu jara bude nad radnièní vchod zavìena v den
Skoøápkovníku, tedy 10. dubna. Velká èást ruènì, pracnì
a s láskou vytváøené výzdoby je ji pøipravená v krabicích
na radnici a vyrábìly ji dìti ze Zvlátní a Základní koly.
/tr/

JARO S AEROBIKEM
sobota 19. dubna od 9.00 do 13.00 hodin
sportovní hala Z Hrotovice
Jako cvièitelé vystoupí instruktoøi aerobiku
H. Kolouchová z Hrotovic, J. Dostálová z
Mor. Budìjovic a P. Blaek ze Znojma.
Podloky na cvièení s sebou.
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STØELNICE CROOS
XX/Moravský Krumlov/
V pátek 28. bøezna se na
Støelnici konal první roèník
branného závodu Støelnice
Cross. V závodu se utkalo
114 dìtí ze 3 základních kol
(Z Ivanèická, Z Kláterní,
Z Vedrovice ) ve 3 vìkových
kategoriích : 1.- 3. tøída, 4.- 6.
tøída a 7.-9. tøída Z.
XXNejpoèetnìji obsazena byla
II. kategorie, naopak nejménì
nadení projevili ti nejstarí.
XXV samotné soutìi rozhodovaly dovednosti (plh,
bìh, hod granátem, pøechod
lanové lávky, zatloukání høebíkù) a znalosti (z oblasti
ekologie, naí kvìteny a zvíøeny, odhadu vzdálenosti,
topografie a vlastivìdy).
XXS tìmito nároènými úkoly

se nejlépe poprali: v I. kategorii - J. Kudrna, J. Hladký,
M. Hladký (3.A Z Ivanèická), v II. kategorii - L. Adamík, B. véda, O. Randýsek (6.B, Z Kláterní) a v
III. kategorii - E. Vìníková,
Z. Plachá, H. Doková (8.A,
Z Kláterní).
XXNesportovní chování se
nevyhnulo ani této dìtské soutìi, a proto musela pøijít na
øadu diskvalifikace. Nicménì
tento malý mráèek na jinak
sluneèném a energií nabitém
odpoledni byl zaehnán a
spokojeni mohli být nejen
soutìící, kteøí si mimo soutì mohli vyzkouet jetì
støelbu z luku, zahrát kroket
nebo petangue, ale také poøadatelé.
L. Pokorná

O pohár Moravského Krumlova

Soutì poøádá Dùm dìtí a mládee v Mor. Krumlovì pod
zátitou mìsta a starosty p. B. Pitlacha. Letoního VI.
roèníku se úèastnilo na stodvacet dìtí z devíti sportovních
oddílù Jihomoravského kraje a kraje Vysoèina. V prùbìhu
soutìe vystoupila dìvèata z Aerobic Teamu Moravský
Krumlov s pódiovou skladbou SUDIÈKY, pøedkolní dìti
z kroukù Baby Aerobic se skladbièkou RUCE ve vlastnoruènì malovaných trièkách a dívky z Gymnázia Moravský
Krumlov s vlastní choreografií pódiovky MANIANA. Dìti
cvièily pod vedením skvìlých lektorù Petra Blaka, Markéty
Kalinové a Lenky Laciné. Yvona áková, øeditelka DDM

Krumlovtí koíkáøi uspìli

XXVe dnech 19. a 20. bøezna zorganizovala Z Ivanèická ve
spolupráci se Z Kláterní ve sportovní hale SOUZ okresní
finále v koíkové dívek a chlapcù. Ve støedu 19. bøezna se utkala
ètyøi drustva dívek - Z Boice, Z Pøímìtice, Gymnázium
a Z Ivanèická. A jaké bylo závìreèné poøadí? Vítìzkami se
staly dívky Z Ivanèická a postupují do krajského finále. Dalí
místa patøí Gymnáziu Moravský Krumlov, Z Boice a Z
Pøímìtice. Druhý den patøil chlapcùm. O jedno postupové
místo bojovala drustva Z Boice, Z Praská Znojmo, Z
Pøímìtice, Z Kláterní a Gymnázium Moravský Krumlov.
Postup do krajského finále si zajistili chlapci Gymnázia, pøed
Z Pøímìtice, Z Kláterní, Z Praská a Z Boice. Obìma
vítìzným drustvùm gratulujeme a pøejeme dalí skvìlé
sportovní výkony. Podìkování patøí také vem rozhodèím a vedoucím drustev za pomoc a hladký prùbìh turnajù.
/Tau/

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù,
pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu)

tel./záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, sms: 608 252 541

Komerèní inzerce
 Realitní kanceláø Profag nabízí: RD 3+1 se zahr. v Dolních Kounicích; pronájem kanceláøe 35 m2
v Ivanèicích, Palackého námìstí.
Tel.: 602 201 853.
 CA Profag Ivanèice nabízí poslední místa na poznávací zájezd
do Itálie - Øím, Vatikán v termínu
7. - 11. kvìtna, cena 3.950 Kè.
Tel.: 546 451 777.
 Pøijmeme øidièe skupiny B
pro rozvoz kanceláøských
potøeb a knih. V regionu jiní
Moravy. Tel.: 603 445 600.

Koupím

foto: DDM

TÁBORY 2003
Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 Pøímìstský tábor KOPRETINA. Termín: 7. 7. - 11. 7., cena bude
upøesnìna. Støedovìká osada Mstìnice, zámek Jeviovice, hrad Perntejn, koupání, výlety a spousta dalího. Pøihlásit se mùete na jednotlivé dny nebo na celý týden. Hlavní vedoucí: Magdalena Novotná.
 Letní aerobic camp - JANOV 2003. Termín: 20. 7. - 27. 7., cena: 2.103
Kè. LDT Janov u Slavonic. Ubytování ve 4 a 5 lùkových pokojích
s pøísluenstvím. Týden plný her, zábavy a samozøejmì aerobiku.
Sportovní tábor urèený nejen pro èleny kroukù aerobiku. Hlavní
vedoucí: Yvona áková.
 Letní tábor PUTOVÁNÍ za SEVERKOU. Termín: 26. 7. - 2. 8., cena:
2.300 Kè. Turistická chata Severka (Beskydy), pokoje po 4 - 6. Hry, sport,
turistika, záitky a dobrodruství. Hlavní vedoucí: Lenka Pokorná.
 Kouzelnický tábor V BRADAVICÍCH. Termín: 3. 8. - 10. 8., cena:
1.989 Kè. LDT Janov u Slavonic. Mùete si vybrat ze 4 oddílù:
rybáøský, cykloturistický, sportovní, tábornický. Ubytování v budovì
ve dvoupokojích s pøísluenstvím. Tábor poøádáme va spolupráci se Z
Ivanèická. Hlavní vedoucí: Yvona áková.
 Tábor pro teenagery TAPETA. Termín: 22. 8. - 30. 8., cena: 2.300 Kè,
RS tíøí dùl u Krucemburku na Èeskomoravské vysoèinì. Ubytování ve
4 - 6 lùkových pokojích. Na tapetì budou outdoorové a cyklo aktivity,
sportování, koupání a aerobic. Od 14-ti let. Hlavní vedoucí: Yvona áková.

TJ Oslavany a T.S. tìpánek

 Letní dìtský tábor v Pozïatínì. Termín: 12. 7. - 25. 7., cena: 2.500
Kè. Tábor v pøekrásné pøírodì obklopen mnoha rybníky, tentokrát
ve stylu indiánského léta. Výlety do okolí, soutìe, koupání. V cenì:
strava 5x dennì, pojitìní, ubytování, doprava. Pøihláky k vyzvednutí
na adrese: Martin Èerný, Komenského 9, 664 12 Oslavany. Blií
informace na tel.: 546 423 930, 603 962 727, 604 149 187.

Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany

 Dìtský letní tábor v Pozïatínì. Termín: 28.6. - 12.7. Tábor je urèen
pro áky od 1. - 9. tøídy. Cena poukazu: 2 500 Kè. Informace získáte na
telefonu 546 418 414, 605 268 241 (Ludìk Krobot), tel. è. 546 423 520,
604 112 845 (Mgr. Martin Flekal) nebo na internetových stránkách
mìsta - www.oslavany-mesto.cz. Poøádají ZO odborového svazu pøi
MìÚ v Oslavanech a Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany.

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
Soupis událostí za bøezen 2003:
 Tento mìsíc se nesl ve znamení obèanského napadání v rodinách. Vùbec nejsmutnìjí
pøípady, které jsou mnohdy
stráníci nuceni øeit, jsou ty,
kde se nemohou mezi sebou
dohodnout lidé a je to o to horí, dìje-li se takto v rodinách
mezi osobami blízkými. Tento
mìsíc jsme zaznamenali podobných pøípadù hned est, kdy
ètyøi se udály v jediné rodinì.
 Dalím fenoménem byly
zranìné, èi podnapilé osoby,
u kterých stráníci zabezpeèovali prvotní oetøení pøed
odbornou lékaøskou pomocí.
Ve dvou pøípadech byla pøivolána sanitka, jednalo se o podezøení na epileptický záchvat
a opilost s úrazem hlavy. Ve
tøetím pøípadì byla jedna
osoba pøevezena k lékaøskému
vyetøení na polikliniku v Moravském Krumlovì.
 Stráníci si povimli podez-
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øelého chování øidièe motorového vozidla, který jevil
známky poití alkoholu - jen
s velkými obtíemi se mu
daøilo zaparkovat své vozidlo
na sídliti. Øidiè byl pøedán
pøivolané hlídce PÈR, která
celou vìc bude dále øeit jako
podezøení øízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu.
 V souèasnosti v M.
Krumlovì probíhají dvì velké
stavební akce. Stavba Domu
s peèovatelskou slubou a
bytového domu na sídliti
Zachránìná. Stráníci neustále
upozoròují stavbyvedoucí obou
staveb na nutnost uklízet po
stavebních strojích vozovky. V
celku úspìnì se jim to daøí.
Vdy, kdy stráníci stavbyvedoucí upozorní na nedostatky,
ihned jsou pøijímána opatøení
k jejich odstranìní.
 V tomto mìsíci byla chycena
jedna chovanka, která svévolnì opustila VÚDM a dále byla

nalezena pohøeovaná osoba,
po které bylo vyhláeno pátrání. Jednalo se o starí enu,
která byla dezorientována
a nalezena byla a po noci
strávené pod irým nebem. Její
zdravotní stav byl dobrý a po
kontrole u lékaøe byla Policií
ÈR, které stránici tuto enu
pøedali, zavezena zpìt do místa pobytu.
 V tomto mìsíci byla také
vìnována zvýená pozornost
výskytu vrakù vozidel a jejich
následnému odklizení majiteli
a dále také výskytu èerných
skládek. Podaøilo-li se zjistit
pachatele zakládání èerných
skládek, byl tento pokutován
a nepoøádek musel odklidit na
vlastní náklady. Toto jsou pøípady, které jsou vdy po zimním období zøetelnìjí.
 Dalí nevar, kterému se bude
Mìstská policie výraznìji
vìnovat, je podávání alkoholických nápojù a tabákových

výrobkù osobám mladím
18-ti let. V této vìci ji bylo
vykonáno nìkolik preventivních kontrol v nejmenovaných
provozovnách. Tyto kontroly
budou pokraèovat !
 Podomní prodejci. Stále jsou
aktivní. Opìt se jim podaøilo
nìkteré dùvìøivé spoluobèany
pøesvìdèit a tito jim otevøeli
dveøe svých domovù. Nemusí
zákonitì nic ukrást teï hned,
to ne. Ale zapomínáme na
monost otipování, kdy u je
následné vloupání hraèkou.
Týká se to pøedevím starích
lidí. Buïme více ostraití. Jen
my rozhodujeme o tom, koho
si pustíme domù, do bytu
 Jako ji kadý mìsíc, i tento
stráníci chytali psa a následnì
byl zjiován nezodpovìdný
majitel. Ani rozdìlávání ohòù
nezùstává pozadu. Toto jsou
dvì vìci, které se snad øeí
kadý mìsíc v roce bez ohledu
na roèní období.
/MP/

 byt 2+1 v Ivanèicích. Tel.:
723 402 727.
 byt 2+1 v M. Krumlovì. Tel.:
515 322 231.
 korbu ze sklopky Avie nebo starý zkorodovaný, pokozený kontejner z Avie, vhodný jako karbovna na vápno. Tel: 777 629 853.
 kajak. Tel.: 723 283 245
 staré jízdní kolo, tech. zajímavì øeené, napø.: v. kola, kola
s pomoc. motorkem, se zesílenou
pøední vidlí, s pruením, s pohonem kardan, s rozetou obzub.,
a jiné. I jakékoliv èásti tìchto
jízdních kol. Tel.: 723 013 578.

Prodám

 øadový RD 4+1 v Ivanèicích,
2x WC, koupelna, plyn, elekt.,
zahrada, po celkové rekonstrukci, cena 1 780 000,- Kè. Tel.: 603
8410 167, 515 323 912.
 zdìná gará v øadové zástavbì
na ulici Sportovní v Oslavanech,
cena 120 tis. Kè, pøi rychlém jednání moná sleva. Tel.: 607 926 828.
 pozemek v zahradní kolonii
Réna s chatkou a ovocnými
stromky. Cena dohodou, levnì.
Tel.: 546 419 422, 546 452 581.
 Opel Kadett, r.v. 91, íbr,
tané, super stav, nutné vidìt.
Cena 45.000. Tel.: 777 219 850.
  1000 MB De luxe; návìs za
Teru. Tel.: 546 421 553.
  Felicie combi 1,3i LXI 50
kW, r.v. 96, 70 tis. km, barva tm.
èervená, STK + ev. známka do
3/05, zamyk. zpát., centr. zam. na
dálkové ovládání, stø. okno, rádio,
potahy, cena 125 tisíc Kè. Tel.:
608 557 439.
 dvourychl. Babetu v perfektním
stavu prodám nebo vymìním za
Simsona+dopl.. Tel.: 777 629 853.
 Jawa 350/638, èerná metal.,
oranové doplòky. Pøedìlaná na
Street. Super vzhled i zvuk,
nízká spotøeba, po seøízení. Cena
10.000 Kè. Tel.: 728 913 388.
 Cagiva W8 125, silné, ostré
enduro, 4 tis. km, r.v. 98, málo
jeté, udrované, pøipr. na sezonu,
super stav. Cena 50.000 Kè. Pouze sms na 777 015 024.
 dìtská motokros. motorka
Kawasaki KX 60, r.v. 1999, 7-12
let, spìchá. Tel.: 515 322 187.
 nové, nepouité sedadlo na
Simsona. Tel.: 721 412 848.
 traktor RS 09, dvouválec,
výborný stav. Tel.: 776 556 096.
 koòská sedaèka a kultivátor;
vlek za frézu. Tel.: 607 164 181.
 zahradní náøaïový systém
Fortschritt (obdoba TERA) s
dvoukol.vlekem a pøíslu. (ací
lita, brány, hrobkovaè, pluh,
pleèka, vyorávaè brambor).
Cena dohodou. Tel. 515 323 102.
 hydraulické vozíky na palety,
asi 400 EUR palet. Tel.: 777070749.
 nový secí strojek na øepu a jiné
plodiny; kompresor - pøímo i pøes
nádr; nerez øepák na jablka - bez
kabelu. Tel.: 515 334 139.
 elektrické motory, startéry, dynama, alternátory za rotovou
cenu. Tel.: 728 891 740.
 elektrický motor 7,5 kW, 700

ot., velmi levnì. Tel.: 515 337 016.
 stavební vrátek tovární výroby.
Tel.: 515 324 502.
 termostat k plynovému kotli
Junkers TRP 31, za polovièní
cenu 1.500 Kè. Tel.: 372 330 440.
 kachlová kamna, pomohu
s pøestavìním. Cena 5.000 Kè.
Tel.: 515339148 nebo 728063180.
 eternitové ablony 40x40 cm,
èervené, cca 400 ks; proskl. dveøe
levé 80 cm. Tel.: 546 421 553.
 výkladové okno 190x180 cm,
kovový rám, bezpeè, determální
sklo + vchodové dveøe, kov., sklo
deter., 240x100 cm, zánovní.
Prodám levnì. Tel.: 608 300 722.
 døevìné dveøe vstupní z masivu
a plast. vana 170 cm. Obojí skoro
nové. Levnì. Tel.: 602 201 853.
 øezaèka na kopøivy, kukuøici;
okna - 3 ks obyèejné, døevìný
rám - levnì. Tel.: 777 070 749.
 sporák Elektrolux, 4 plot., peèící trouba, gril, trouba na su.
ovoce, rozmìry: d 60 cm,  70
cm, v 85 cm. Cena dohodou. Tel.:
546 437 149 po 19 hod..
 praèka se dím. Romo Combi; vysavaè Eta; 4 kov. idle; el.
trouba; dvouplot. vaøiè; icí stroj;
mlýnek na maso è.8; dámské treking. kolo. Tel.: 605 776 380.
 starý nábytek: lonice, gauèe,
icí stroj Minerva, (pozùstalost).
Tel.: 546 434 478.
 roh. kuch. linku Betina, nerez
dvoudøez, rozmìr 2,2x1,5 m,
cena 2.000 Kè; roh. lavici, bílá +
zelená koenka; kulatý bílý stùl,
prùmìr 90 cm. Ve zachovalé,
cena 700 Kè. Tel.: 737 140 738.
 dvì dámská horská kola a kolo
Favorit. Tel.: 546 421 553.
 dìtské kolo Pionýr, cena 300
Kè; dìtské kolo BMX na 8 rokù,
cena 300 Kè. Tel.: 603 878 952.
 chlapecké kolo CROSS 20.
Cena 600 Kè. Tel.: 515 322 002.
 velikonoèní hrkaèky, klepaèky, trakaøe. Tel.: 724 218 595.
 klavír køídlo, pìkné, zachovalé, levnì. Tel.: 515 298 321.
 gramorádio Tesla Orchestr a
gramodesky rùzných ánrù za
200 Kè. Tel.: 515 324 534.
 mobil. telefon Trium - Mars,
neblok., rok pouívaný: budík,
internet, hry, aj. Velmi pìkný.
Cena s nabíjeèkou 2.500 Kè.
SMS 732 411 324.
 vykrmené prase, asi 150 kg.
Tel.: 732 605 832.
 brambory sadbové, cena 8 Kè
/kg. Tel.: 736 289 282.
 brambory polorané, sadbové
- Rosara. Cena 4 Kè/kg. Tel.:
515 338 340.
 krmnou øepu 60 Kè/q. Tel.:
723 436 684.
 thuje na výsadbu ivých plotù,
výka 100 cm, cena 130,- Kè/ ks.
Tel. 568 888 283.
 bílý mák na setí, semena mìsíèku lékaøského, slézu baltského
a 10 druhù barev. fazolí prodám
nebo vymìním za jiné zajímavé
rostliny. Tel.: 737 407 461.

Rùzné

 tíhlá 30/165 hledá sympatického hodného mue pøimìøeného vìku se smyslem pro humor.
Pokud existuje, ozvi se. Tel.:
604 805 298.
 Prosíme hodné lidi, kteøí by
darovali tìnì, nebo dospìlého
pejska (jezevèík, nebo buldoèek),
velmi pomùete. Dìkujeme. Tel.:
515 334 486, nebo 723 900 748.
 Hledám jakoukoliv práci v okolí Ivanèic. Tel.: 732 764 263.
 Amatérský fotograf hledá
dívku tíhlé postavy k fotografování. Finanènì vypomohu.
Èas. nenároèné. Tel.: 732180721.
 Pane Viléme z Oslavan, prosím, zavolejte jetì jednou, ztratila jsem adresu. Tel.: 737 407 461.
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