
XX/Ivanèice/ V rámci poslanec-
kého dne navštívil 8. bøezna ministr
financí Mgr. Bohuslav Sobotka
mìsto Ivanèice. Spolu s ním pøijeli
také nìkteøí krajští zastupitelé za
ÈSSD. Pøestože pozvání probìhlo
po stranické, sociálnì demokra-
tické linii, setkání se aktivnì
zúèastnili také nejvyšší pøedsta-
vitelé mìsta. Cíl návštìvy objasnila
hlavní organizátorka, èlenka kraj-
ského výboru ÈSSD J. Jánová:
„Toto pondìlí navštívil ministr
region Brno venkov, aby se sezná-
mil s problematikou mìst, s prací
zastupitelstev, setkal se s obèany
i èlenskou základnou. Pan ministr
byl v Ivanèicích už nìkolikrát, je
nám naklonìn a má k této lokalitì
urèitý vztah vzhledem k tomu, že
pochází ze Slavkova.“
XXPøestože program dne byl
znaènì zhuštìný (návštìva obce
Ostrovaèice, setkání se starosty
rosického a tišnovského regionu),
pobytu v Ivanèicích ministr vìno-
val celé odpoledne. Po slavnost-
ním obìdì v Besedním domì
probìhla tisková beseda s novi-
náøi, kde zaznìla ožehavá témata
Ivanèicka. Ministr vysvìtlil
zámìry své návštìvy takto: „Do
Ivanèic jsem pøijel proto, abych
se seznámil s aktuální situací
a informoval se o tom, jak hodlá
vedení radnice naložit se zadluže-
ností. Chci také vidìt, jak fungují
mìsta a obce v regionu.“
XXO možnosti odpuštìní èásti
mìstského dluhu, tzv. vratky,
kvùli zmaøené státní dotaci na
nedokonèených bytovkách, se
v Ivanèicích hodnì spekulovalo
a mnozí vidìli nadìji právì v mi-
nistrovi financí.  B. Sobotka však
na pøímý dotaz reagoval pouze
v diplomatické rovinì: „Jsem
pøesvìdèen, že Ivanèice nepotká

osud obcí, které svou zadluženost
nezvládly. Vítám pøístup mìsta
a plán, jakým zpùsobem se chtìjí
se zadlužeností vypoøádat.“ Julie
Jánová k tomu dodala: „Staré dlu-
hy budeme muset zaplatit všechny,
odpuštìní vratky se nepodaøilo.
Vždy• i ministr má urèité manti-
nely, které musí dodržet.“ Pravda
je ta, že ministr hodnotil poèínání
radnice a smìr, jakým se Ivanèice
ubírají, pozitivnì, ovšem bez
hmatatelného finanèního bonusu,
který by pomohl mìstu víc, než
všechna bohulibá slova.
Pøekvapující na celé diskusi byla
ještì jedna informace z úst
pøedsedkynì KV ÈSSD a krajské
zastupitelky Mgr. Zuzany Dome-
sové, která na otázku o optimali-
zaci støedních škol v regionu
uvedla, že urèitì sluèovány

budou. „Závìreèná etapa má
probìhnout 19. dubna a veškeré
návrhy budou odeslány na minis-
terstvo školství, které s tímto
musí souhlasit. Pùjde v podstatì
o rušení škol a toto musí odsou-
hlasit ministerstvo. Od èervence
letošního roku už by mìly fungo-
vat v optimalizované podobì.“ 
XXNa závìr tiskové besedy
zhodnotil pøínos setkání starosta
Ivanèic MUDr. Adam: „Vážíme
si návštìvy èelního pøedstavitele
státu pøedevším pro navázání kon-
taktù k další spolupráci a øešení
pøípadných problémù. Je to pozi-
tivní také z dùvodu dalšího
rozvoje Ivanèicka v oblasti
nových konkrétních projektù.“
XXNásledovala beseda s obèany,
kterých se v Besedním domì sešlo
okolo padesáti. Nejèastìjší odpo-

vìdí na dotaz, co lidé od diskuse
oèekávají, bylo: „Chceme se dovìdìt
nìco blíž o dotaèní politice státu
vùèi obcím, o finanèním zajištìní
vybudování kanalizace èistírny
odpadních vod v Ivanèicích.“ Pøí-
mo pøi besedì pak zaznívala další
témata: veøejnì prospìšné práce,
aktivní politika zamìstnanosti,
situace na Slovensku, kontrola
státu nad veøejnými financemi,
kontrola obcí krajským úøadem,
danì, penze a v neposlední øadì
poskytování záruk státem soukro-
mým firmám. Pøi této pøíležitosti
se objevila známá kauza CET 21
a prohraná arbitráž deset miliard
korun. Ministr uvedl: „To mají na
svìdomí aktivity pana Železného
a jeho kumpánù. Zaplatíme to
ovšem my všichni ze státní po-
kladny.“  /ham/
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RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových
pětikomorové profily

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ    OOOOKKKKNNNNAAAA

DDoovvoolleennáá  pprroo  ddvvěě  oossoobbyy  zzaa  2255..000000

SLEVY
AŽ  30% !
SLEVY
AŽ  30% !

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Toto číslo vyšlo 12. března 2004 • Distribuční sí  ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

SOUTĚŽ

HOTOVOSTNÍ PÙJÈKY

tel./fax: 532 193 153
mobil: 728 541 980, 721 160 799

OBÈANSKÝ ÚVÌR do 500.000 Kè
PODNIKATELSKÝ PROFI ÚVÌR
DO 1.000.000 Kè - i nulové daòové pøiznání

ÚVÌR PROTI ZÁSTAVÌ
DO 1.500.000 Kè - soukromý sektor
DLOUHODOBÉ SPLÁTKY

ROÈNÍ ÚROK OD 4%

Ministr Sobotka peníze nepřivezl

XXV Ivanèicích se už mnoho let
vášnivì øeší téma „bentonit“. Šest
let se dohaduje mìsto s tìžaøskou
firmou o znìní smlouvy, pøièemž
všechna dosavadní jednání vždy
ztroskotala. V jednom z minulých
èísel ZRCADLA starosta Ivanèic
MUDr. Adam zevrubnì vysvìtlil
celou situaci a pøedevším fakt,
proè mìsto nepodepsalo s tìžaøi
smlouvu. Dùvod byl naprosto
prozaický - nedostateèné záruky
pøi neúspìšném podnikatelském
zámìru a snaha mìsta zabránit

tomu, aby v lokalitì tìžby vznik-
la mìsíèní krajina bez toho, aniž
by firma Bentex Bentonit byla
smluvnì vázána uhradit násled-
nou rekultivaci. Pøi té pøíležitosti
obèas padala i silná slova a nì-
kteøí radní øešení otázky bentonitu
spojovali (pouze hypoteticky) se
setrváním ve svých funkcích.
XXV souèasné dobì situace
„nabrala nové obrátky“, nebo•
Stavební úøad Ivanèice rozhodl
o vyvlastnìní mìstských pozemkù
na výletním místì Réna, pod

nimiž se ložisko nerostu nachází.
Vše vysvìtlil starosta Vojtìch
Adam: „Stavební úøad rozhodl
o omezení vlastnických práv mìsta
na pozemky po dobu šesti let.
Souèasnì ale pøiznává mìstu za
tuto dobu náhradu ve formì
nájemného ve výši zhruba tøi mi-
liony dvì stì tisíc korun. Splatné
mají být do tøiceti dnù od nabytí
právní moci rozhodnutí.“
XXSuma, kterou by mìstu mìla
firma Bentex zaplatit, je dle slov
starosty uspokojující. Rozhodnutí

o vyvlastnìní se však radnici
nelíbí, k èemuž starosta dodal:
„Proti této èásti rozhodnutí se
urèitì odvoláme.“ V tomto pøí-
padì, tedy pokud se mìsto od-
volá, vše rozhodne krajský úøad.
Další možný postup nastínil
vedoucí stavebního úøadu Jiøí
Pustina: „Do tøiceti dnù od podání
odvolání postoupíme kraji. Pokud
odvolání zamítne, nabude rozhod-
nutí právní moci. Mùže ale roz-
hodnutí i opravit nebo zrušit
a naøídit nám nové øízení.“ /ham/

Půda v majetku města byla vyvlastněna

foto: mask          starosta MUDr. Adam a ministr Mgr. Sobotka

FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., 
Stavebně obchodní a inženýrská spol. s r.o.

Provozovna: Čajkovského 1, 616 00 Brno 
Tel.: 541 243 530, Fax: 541 243 530

Inženýrská činnost ve výstavbě,
kompletní poradenská činnost

Příprava zakázky • Návrh stavby • Zajištění vypracování dokumentace k územnímu řízení • Zajištění
vypracování dokumentace pro stavební řízení • Zajištění vypracování dokumentace pro provedení
stavby - tj. tzv. realizační dokumentace • Zajištění vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele
stavby • Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli • Spolupráce při provádění stavby

Realitní činnost:
Pronájmy a prodeje komerčních objektů a pozemků
Zajiš ování znaleckých posudků a tržních ocenění 

Ostatní zprostředkovatelská činnost

XX/Moravský Krumlov/ Nemilé pøekvapení pøipravilo koncem února
vedení svìtoznámé klavírky Petrof Hradec Králové zamìstnancùm
poboèky Moravský Krumlov. Bylo rozhodnuto, že k 30. 6. by se výroba
mìla pøestìhovat do východoèeské metropole, což znamená faktickou
likvidaci krumlovského závodu. Oficiální oznámení již dostal Úøad práce,
vždy• firma zamìstnává na 60 lidí, mužù i žen. Pøesto, že v MK se dìlá
celý výrobní sortiment - tedy køídla i pianina, a pracují zde vysoce
odborní servisní technici, likvidace je v podstatì nezvratná. Firmì
chybí odbyt, proto chce výrobu centralizovat do Hradce bez ohledu
na cokoli. Paradoxní je, že loni probìhla v budovì velmi nákladná
rekonstrukce sociálních zaøízení.

XXZnamená to, že avizovaný katastrofický scénáø v klavírce, který
v poslední dobì na veøejnost prosakoval, ale byl stále v rovinì
dohadù, nabyl teï zcela konkrétní podoby a zdá se, že bude naplnìn
ve své nejhorší variantì. Pøestože delegace z Hradce Králové navštívila
v úterý 9. bøezna Moravský Krumlov, žádné konkrétní postupy
nastínìny nebyly. Zamìstnanci dosud nedostali písemné výpovìdi, je
nutno doøešit, jak bude výroba dobíhat. Paradoxem je, že odbyt v MK
je nyní zajištìn, poptávka pøevyšuje nabídku a lidé musí pracovat
i pøesèas, aby se vše zvládlo. Jde ovšem asi o jednu z posledních šancí,
jak si v klavírce vydìlat. V následujících dnech ještì probìhnou urèitá
jednání a do konce bøezna by mìlo padnout koneèné, oficiální
stanovisko, co se všemi zamìstnanci bude.                               /ham/

XX/Ivanèice/ Koncem minulého mìsíce se v mìstské èásti Ivanèic -
Øeznovicích objevil leták, který zval na sekání obèanù. Schùzka tìch, co
usilují o odtržení Øeznovic, se mìla konat 28. února v místním pohostin-
ství. Na anonymní výzvu ale nikdo nereagoval. Oproti tomu plánovaná
beseda s obèany této mìstské èásti organizovaná vedením radnice mìsta
Ivanèic se konala 4. bøezna. Na programu bylo téma „konsenzus obyvatel
Øeznovic s osobami, které by mìly tvoøit osadní výbor“. Besedu vedl
starosta MUDr. Adam a místostarosta pan Pospíchal. Diskutovalo se nad
otázkami bìžného života, jako napøíklad rekonstrukce fotbalového
høištì, veøejné osvìtlení, stávající využití sálu tìlocvièny, èi výše
zmínìné odtržení Øeznovic od Ivanèic.  
XXTo pùjde i pøes „letákové akce“ jen ztìží, protože podle platné legi-sla-
tivy èást obce, která se chce oddìlit, musí mít samostatné katastrální území
sousedící nejménì se dvìma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem
a územní celek po oddìlení musí mít alespoò tisíc obèanù. Souèasný
poèet obyvatel Øeznovic je asi polovina.                                                      /jak/

Krumlovská „klavírka“ končí

Ilustraèní foto Petrof

Anonymní bojovníci
za samostatné Řeznovice



XXPo mnohých interpelacích
a kritice na pomalý postup a nezá-
jem pøi utváøení mikroregionu
Moravskokrumlovsko, se koneènì
koncem února sešli starostové
patnácti obcí (z 24 oslovených),
aby probrali podmínky zaklada-
telské smlouvy, stanovy a dohodli
se na dalším postupu. Po úvodním
slovì B. Pitlacha všem pøítomným
vysvìtlila starostka Vedrovic
Anna Gigimová nutnost založení
mikroregionu, jeho význam pro

získávání dotací, pro prezentaci
sdružených obcí, zvýšení ces-
tovního ruchu a podobnì.
XXZastupitelstva všech dotèených
obcí dostala poslední možnost,
jak se stát zakládajícími èleny
mikroregionu Moravskokrum-
lovsko. Termín na dodání všech
potøebných písemných materiálù
a potvrzení svého zájmu vstoupit
do svazku obcí musí starostové
dodat na Mìstský úøad Moravský
Krumlov nejpozdìji do 23 bøezna.

Tam by mìla být schválena smlou-
va o vytvoøení svazku i jeho
stanovy. Ostatní obce, které  ter-
mín nestihnou a pøesto budou mít
zájem, mohou o èlenství písemnì
požádat dodateènì.
XXTuto úvodní proceduru již
v regionu Miroslavska zvládli
v loòském roce a nyní se zamìøují
na nejdùležitìjší a zároveò nej-
nároènìjší úkol - zpracování kon-
cepce rozvoje celé oblasti ve všech
oblastech života. Poèátkem bøez-

na se sešli zástupci všech osmi
obcí mikroregionu Miroslavsko,
aby sestavili rozpoèet a èlenské
pøíspìvky pro letošní rok. „Bylo
ujednáno, že každá obec zaplatí
deset korun na obèana, což
budou zdroje pøíjmu. Rozpoèet je
vyrovnaný a byl schválen všemi
zástupci,“ sdìlil ing. Forman,
starosta Miroslavi. Do dvou týdnù
se sejde pøedstavenstvo a stanoví
další èinnost spolu s konkrétním
programem svazku.            /ham/

XX/Moravský Krumlov/ Osud
lékaøské pohotovosti v Morav-
ském Krumlovì i podoba jejího
fungování v letošním roce je stále
nejasná. Krumlov, coby povìøená
obec III. stupnì, dosud tuto službu
zajiš•oval pro všech 32 okolních
obcí spadajících do tohoto regionu.
Souèasnì na ni krumlovská rad-
nice doplácela ze svého rozpoètu,
což by chtìla v budoucnu kom-
penzovat pøíspìvky právì z okol-
ních radnic. Návrh zní, aby
všechny obce, které pohotovost
využívají, pøispìly 25 korunami
na jednoho obyvatele za rok,
pøièemž Krumlov by platil 29
korun na hlavu. „Podle prvních
reakcí víme, že nìkteré obce by
pøispìly, ale èástka se jim zdá
vysoká, jiné pøispívat odmítají,“
sdìlil starosta B. Pitlach. Problém
je v tom, že dnes není legisla-
tivnì doøešeno, kdo vlastnì má
pohotovosti zabezpeèovat. Èeká
se na soudní rozhodnutí, jde-li
o povinnost krajù èi ministerstva
zdravotnictví, tedy státu.
XXByly propoèítány veškeré
náklady, jež se vyšplhaly na
1.865.000 korun. Kraj ze svého
rozpoètu vyèlenil 50 milionù a ty

jednotlivým obcím rozdìlil podle
poètu obyvatel. Krumlovu pøi-
padl 1.200.000, tedy ve høe je,
kdo uhradí zbylých 665.000.
XXV Moravském Krumlovì mají
pøipraveny tøi varianty øešení:
zachovat stávající systém poho-

tovosti (bude-li dostatek penìz),
zkrátit službu (to se nelíbí léka-
øùm) nebo zajiš•ovat službu bez
dopravy - stejnì jako v Ivanèi-
cích, což by znamenalo, že každý
pacient se musí na pohotovost
dopravit sám. „Definitivní rozhod-

nutí by mìlo padnout do konce
bøezna, i když Rada mìsta Morav-
ského Krumlova o tom bude jed-
nat již tento týden. Musíme také
vyslechnout všechny starosty,“
nastínil výhled pøedpokládaného
øešení Bartolomìj Pitlach.  /ham/
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VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639

(naproti „Pianky“)
672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 323 320

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7

664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

www.stavebninyplus.cz

nabízí úèetní poradenství:
daòové evidence a podvojného úèetnictví

veškeré mzdové agendy
zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob
rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období
Burešová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov

tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz
www.mujweb.cz/www.buresova

Úèetnictví Burešová Vlasta

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • BETONOVÉ • PLASTOVÉ
VENKOVNÍ • VNITŘNÍ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ 

DODÁVKY NA KLÍČ VČ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA

Firma VALLA - provozovna: Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 777 123 750

VYUŽIJTE VÝRAZNÝCH ZIMNÍCH SLEV
izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

Moravský Krumlov        Mobil: 605 153 504
Bøízova 253                       IÈO: 723 72 443

• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Jan Prustomìrský

POZOR
PRACOVNÍ

PŘÍLEŽIITOST
Fa: Hlaváč - Hladký

Voda-topení-plyn
Rokytná 1373, 67201 M. Krumlov

nabízí možnost zaměstnání v oboru:

Vodoinstalatér - topenář
(s praxí)

V případě zájmu volejte:
606 704 379 nebo 606 724 449

nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám,
které mají zájem o kosmetiku.

-  vstup i výstup je bez poplatku
-  materiály zdarma
-  provize jistá
-  pro každou z Vás dárky

Chcete to s námi pouze zkusit?
Staèí zavolat - naše asistentka Vám zašle

nezávaznì katalog a podrobnìjší informace.
Volejte: 607 693 024 nebo 777 969 552

AVON COSMETICS WWWWHHHHCCCC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

VODA • TOPENÍ • PLYN

OČNÍ OPTIKAOČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELALUDĚK KŘEPELA

Poliklinika APEX
Znojemská 235

Moravský Krumlov 
po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdr. střed.)

Nádražní 526
Hrušovany nad J.

po-pá 800 - 1630

• KE KAŽDÝM NOVÝM BRÝLÍM
pevné pouzdro zdarma

• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH  
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

Najdete nás i ve Znojmě v Nové nemocnici,
na nám. Svobody 5 a na hr. přechodu Hatě

Zlepší se kultura ve městě?
XX/Moravský Krumlov/ Prosincové jednání zastupitelstva MK se
po ostré kritice Mìstského kulturního støediska MK rozhodlo zveøejnit
Výzvu obèanùm mìsta k veøejné diskusi o poslání, náplni a organizaci
kulturních aktivit financovaných a podporovaných mìstem. Své
námìty mìli zájemci zasílat na radnici do konce února s pøíslibem, že
vše bude analyzováno a zapracováno do souhrnného materiálu pro
zasedání Zastupitelstva MK 29. bøezna. Pøílohu výzvy tvoøil seznam
ètrnácti akcí, které MìKS hodlá letos uskuteènit. Jde pøedevším o tra-
dièní pìvecká vystoupení, literární a výtvarné soutìže, zájezdy na kul-
turní poøady, pøehlídky skupin a sborù, výstavy èi besedy.
XXNa podatelnì radnice se bìhem urèeného období objevilo celkem
pìt námìtù. Ètyøi z nich zpracovali a zaslali místní zastupitelé a pátý
pocházel z pera èlenù krumlovské ODS. Návrhy vesmìs poukazovaly
na nedostatky ve vedení MìKS, jeho nepružnost, málo nápadù èi ini-
ciativy, nedostateènou prezentaci, informovanost a zviditelòování mìsta.
Jako velký nedostatek se v pøíspìvcích objevuje absence spoleèen-
ského sálu v režii mìsta, který by mohl sloužit pro rùzné spoleèenské
události, a také nedostateèné využívání jiných mìstských prostorù,
napø. parku, zámku, Vrabèího hájku nebo Støelnice.
XXZajímavé bylo, že se sešly dva naprosto protichùdné návrhy na
uspoøádání kulturních složek ve mìstì, kdy ing. Župa požaduje vznik
tøí nových organizací s právní subjektivitou (MìKS, mìstská knihovna,
mìstské muzeum s galerií), naproti èemuž ing. Utinek upøednostòuje
zachování jedné zastøešené organizace MìKS pro všechna støediska.
V pøíspìvcích se objevovaly také konkrétní návrhy a námìty dalších
kulturnì spoleèenských èi turistických akcí.                              /ham/

Krumlovská pohotovost stále nedořešena

S mikroregionem jsou nejdál v Miroslavi

AVE TOURS
s.r.o.Smila Osovského 26, 674 01 Třebíč

Pojištěná cestovní kancelář
specializovaná na CHORVATSKO
www.chorvatsko-ave.cz

• nejkrásnější  lokality na pobřeží, hlavně Makarská riviéra
• pobyty 7, 10 a libovolný  počet  nocí (naše specialita)
• doprava vlastní,  busem,  vlakem Jadran expres
• katalog zašleme zdarma

volejte, faxujte: 568 840 110, 568 840 010, pište: avetours@aveprivat.cz

ilustraèní foto: archiv redakce

„Stálicí“ v kulturním programu je Moravskokrumlovský ochotnický
soubor, který nastudováním komedie 1+1=3 sklidil ovace v nìkolika
mìstech nejen našeho regionu. Již brzy je opìt uvidíme.       foto: mape

JOSEFJOSEF REITERREITER
TTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍTTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍ

VVÝÝRROOBBAA
EEUURROOOOKKEENN,,

DDVVEEØØÍÍ,,
NNÁÁBBYYTTKKUU

Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádra�ní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397



XXKulturní dùm v Miroslavi je
jediným místem pro poøádání
vìtších spoleèenských akcí, i když
kapacita sálu mnohdy potøebám
mìsta nestaèí. Radnice tady v po-
sledních tøech letech provedla
nezbytné opravy - rekonstrukci
sociálního zaøízení, nátìry oken
i celkovou výmìnu topení. Nyní
pøišla na øadu dlouho kritizovaná
„plovoucí podlaha“, která na
mnoha místech pøipomínala spíš
svah pro lyžování na boulích.
XXProtože budova využívaná jako
kulturní dùm je pozùstatkem mi-
roslavské židovské obce, požá-
dala radnice o spolupráci uzná-
vaného odborníka na židovské
památky, arch. Klenovského. Ten
mìstu doporuèil možná øešení
a také projekèní kanceláø STABIL
Brno, jež vypracovala na opravu
podlahy taneèního sálu projekt.

Projekt velmi podrobnì popisuje
technické øešení a detailní postup
prací. Taneèní parket budou znovu
pokrývat parkety, v ideálním pøí-
padì renovované stávající, jinak

zcela nové. Zajímavostí je, že
celá podlaha bude vertikálnì
odvìtrávána systémem PVC
trubek umístìných pod podlahou,
které budou ústit pøes strop na

terasu do exteriéru a budou
zakonèeny vìtrací møížkou. Tím
se docílí stálá cirkulace vzduchu.
XXPrávì v tìchto dnech starosta
ing. Forman podepsal smlouvu se
stavební firmou Miloš Ryšavý
Vémyslice, která zaène práce
v hodnotì zhruba 760 tisíc reali-
zovat ihned. „Termín stavby je
limitován volbami do evrop-
ského parlamentu, které by už
mìly tady probìhnout. První
velká kulturní akce v opraveném
sále bude èervnové meruòko-
braní," nastínil harmonogram
prací místostarosta R. Volf. Na
závìr sdìlil: „Touto opravou by
mìl být kulturní dùm v poøádku
a stát se dùstojným spoleèenským
stánkem ve mìstì. Všechny zásahy
pøispívají k tomu, aby památka
byla zachována a zároveò slou-
žila potøebám obèanù.“      /ham/

XX/Moravský Krumlov/ Hlavní
pøedstavitelé støedovìkého mìsta
Eggenburg ležícího v Dolním
Rakousku pøijali pozvání morav-

skokrumlovské radnice a 9. bøezna
navštívili MK. Jedná se o vzá-
jemné poznávání a pøiblížení
obou mìst v rámci projektù pøes-

hranièní spolupráce. Ta se již
delší dobu úspìšnì rozvíjí s ra-
kouským mìstem St. Leonhard
a nyní se rozšiøují kontakty také
s Eggenburgem.
XXPøi oficiálním pøivítání na rad-
nici starosta partnerského mìsta
objasnil cíle podobných setká-
vání. Zmínil pøedevším možnosti
poznávat odlišné zemì, výmìny
názorù, zkušeností, konzultace
spoleèných problémù a v nepo-
slední øadì potøeby mládeže se-
znamovat se s cizími kulturami
i jazyky. Uvedl, že by nemìlo jít
o „akci násilnou jen na úrovni
vedení mìst, ale ideální by byla
spontánní spolupráce v rámci
spolkù, škol, sportovních klubù.“
XXMístostarostka M. Valachová
pøipomnìla, že tyto kontakty
zaèaly už v loòském roce, kdy se
v Eggenburgu na velikonoèních

trzích velmi dobøe uvedli kováøi
místního uèilištì, kteøí zde pøed-
vedli své umìní. Souèasnì jižní
sousedy loni navštívili èelní pøed-
stavitelé MK. Marie Valachová
uvedla: „I letos jsme dostali
nabídky ke spolupráci prostøed-
nictvím projektu Impulsové cen-
trum Znojmo-Retz.“ Zástupci
tohoto centra byli také pøítomni.
XXPøi spoleèném posezení u kávy
zaznìly pøedevším otázky školství,
problematika vstupu do EU,
energetických zdrojù, péèe o se-
niory a další, které byly podnìtné
pro obì strany. Poté následovala
prohlídka úøadu, návštìva expo-
zice Slovanská epopej a výstavy
obrazù J. Krejèího v muzeu,
hosté zavítali také do støedních
škol. Setkání ukonèil slavnostní
obìd a pøátelská debata v Domì
s peèovatelskou službou.        /uè/

Moravský Krumlov má zahraničního partnera

„Plovoucí podlaha“ v kulturním domě zmizí
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Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654
mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

PPLLAASSTTOOVVÁÁ    OOKKNNAA    AA    DDVVEEŘŘEE

ZIMNÍ SLEVY AŽ 30%

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

s.r.o., Ivančice

Zajištění kompletních služeb: zaměření na místě • vypracování cenové
nabídky • doprava zdarma • demontáž • zednické práce • odvoz odpadu.
Zastřešení z lexanu, světlíky, stříšky před vchody • prodej i na splátky.

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
••  ••  ••  PPĚĚTTIIKKOOMMOORROOVVÉÉ  PPRROOFFIILLYY  ••  ••  ••

tel.: 515 324 222 mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055 e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení 
• revize ruèního náøadí pøístrojem 

SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
• projektová dokumentace
• revize domovních rozvodù

a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

(po tel. dohodì: 606 354 953, 602 758 327)

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR
•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC,

KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY

A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE

BYTOVÝCH JADER

IVANČICE, V OLŠÍCH 1
tel./fax: 546 434 370

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO PROSTORU
Mìsto Miroslav hodlá pronajmout nebytové prostory

v pøízemí domu è.p. 9 na námìstí Svobody v Miroslavi
(celkem 101,5 m2), doposud prodejna OBUV - SPORT
a za tímto úèelem vyhlašuje výbìrové øízení. Hodnocení
nabídek bude posuzováno dle tìchto kritérií:

1. výše nájemného
2. vytvoøení pracovních míst
3. podnikatelský zámìr

Prohlídka objektu je možná za úèasti zástupce mìsta
po telefonické dohodì, bližší informace poskytne místo-
starosta mìsta p. Volf - tel.: 515 333 201-2.

Svoje nabídky pøedloží žadatelé nejpozdìji do pátku 26.
bøezna do 1300 hodin na podatelnu MìÚ v Miroslavi.
Obálka bude oznaèena heslem SOUTÌŽ - NÁJEM.

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Garance nejnižší ceny !!Garance nejnižší ceny !!

JEDNOTA, spotøební družstvo,
Moravský Krumlov,

námìstí T. G. Masaryka 28

pøijme pracovníka(-ci) na funkci

správce
výpoèetních systémù

Informace a pøihlášky u ing. Èecha
na ústøedí družstva, tel. 515 300 313, e-mail:

ekonom@jednotamk.cz

foto: mask Starostové obou mìst závìrem podepsali smlouvu o spolupráci

Kulturní dùm v Miroslavi byl pùvodnì židovskou synagogou.

eeuurrooookknnaa
aa    ddvveeøøee

zziimmnníí    zzaahhrraaddyy

nnáábbyytteekk    nnaa    mmíírruu

Okružní 394, Moravský Krumlov
Tel./Fax: 515 322 341, mobil: 737 285 087
E-mail: osp-mk@volny.cz



XX/Miroslav/ V závìru loòské-
ho roku se na radnici v Miroslavi
uskuteènilo jednání s vedením
CHKO Pálava v rámci projektu
Natura 2000. Všem pøítomným
byly vysvìtleny zámìry vzniku
chránìných krajinných oblastí.
Jde o to, že urèité procento svého
území je každý stát EU povinen
chránit, ale souèasnì je nutné
kromì vhodných lokalit také
stanovit režim, aby zde obyvatelé
mohli normálnì žít. „Konkrétnì
ve zdejších krajích, kde je mnoho
lidí závislých na vinaøství, rybní-
káøství aj., se musí najít rozumný
kompromis, jak uchovat rostliny
a živoèichy pro generace pøíští,

ale jak zároveò neohrozit zemì-
dìlskou výrobu a zamìstnanost,“
vysvìtlil místostarosta Miroslavi
Roman Volf.
XXV Miroslavi se jedná o dvì
lokality - Miroslavské kopce a Štì-
pánovský lom. Pùjde pøedevším
o ochranu vzácné stepní kvìteny,
ne stanoviš• ptákù, která spadají
do katastru lednických rybníkù.
V souèasné dobì jsou materiály
k dispozici jednotlivým dotèeným
institucím k pøipomínkování a po
zapracování pøipomínek budou
Miroslavské kopce vyhlášeny
národní pøírodní památkou. Dle
vyjádøení ing. Olgy Šuhájkové
z Ministerstva životního prostøedí

ÈR k tomu dojde ještì letos.
XXMiroslavská radnice ochranì
pøírodního prostøedí vìnuje mnoho
úsilí, o èemž svìdèí také souèasná
pøíprava na odbahnìní rybníka
Rény, který mimo záchytu srážek

bude významným krajinotvor-
ným prvkem, ojedinìlým místem
nedotèené pøírody i dùležitou
lokalitou pro èinnost rybáøù a
myslivcù. Dùraz se také klade na
zachování hnízdiš• vodních ptákù.

XXK budování revitalizaèních
vodních nádrží u Øezovic: schva-
lovací øízení probìhlo v letech
2001-2002. Byl schválen zámìr,
zpracována dokumentace a vy-
dáno stavební povolení (OÚ Brno
- venkov). Soukromý investor
dostal na uskuteènìní projektu
státní dotaci, mìsto s touto akcí
nemá finanènì nic spoleèného.
Pokud se autor èlánku ptá, jak je
to možné, není to otázka pro
MìÚ Ivanèice.
XXStavba je tedy z pøedcháze-
jících let øádnì povolena, ale
pøesto veškerou dokumentaci
ještì provìøuje krajský úøad. By-
la zahájena v dobì, kdy provoz
tìžké techniky zpùsobil, bohu-
žel, škody na komunikacích.
Bylo ihned zahájeno pøíslušné
správní øízení se stavební firmou
a poškozené komunikace, a to jak
kolem øeky, tak v Letkovicích
a Øeznovicích musí být uvedeny

do pùvodního stavu a opraveny.
XXZa naprostou nehoráznost
považuji otázky - jak to, že
starosta mìsta a rada upøednost-
òuje zájem soukromníkù pøed
zájmem mìsta? Kdo z nich je
v tom osobnì zaangažován a za
co? Mohu prohlásit, že ani já,
ani rada nemùžeme a nebudeme
postupovat jinak, než nám umož-
òuje legislativa této republiky.
Subjektivní pøání a názory jsou
jedna vìc, zákonné možnosti vìc
druhá. A co pisatel myslel otáz-
kou o osobní zangažovanosti, to
opravdu netuším. Asi má své
vlastní zkušenosti.
XXNa závìr shrnuji: stavba vod-
ního díla byla povolena v dobì,
kdy jsme na radnici nebyli. Po-
kud byly napáchány pøi stavbì
škody na komunikacích, správní
øízení se stavební firmou zajistí,
aby byly všechny napraveny. 

MUDr. Adam, starosta Ivanèic

Reakce na článek
„Qui bono, městu?“
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Zásluhy nebo povinnost ?
XXZ posledních dvou èlánkù /jediných/ na obranu starostovy osoby
by nìkdo mohl získat dojem, že starosta dìlá nìco zcela výjimeèného
pro naše mìsto. Ale když se ohlédneme zpìt, nic tak výjimeèného se
v našem mìstì nestalo.
XXSnad mùže být spokojená vìøící èást obèanù, nebo• církevní památ-
ky opraveny jsou. Nezávidíme a pøejeme jim to, vždy• i tyto památky
jsou vizitkou našeho mìsta, ale o to víc by nás potìšil opravený
zámek, tolik vychvalovaný peèovatelský dùm by se daleko více vyjí-
mal právì zde. Kanalizace mìsta je v neutìšeném stavu, pøíhoda
s poškozeným domem na Palackého ulici a propadlá komunikace na
námìstí TGM v nás vyvolává velké obavy, co bude následovat a kdo
bude postižen pøíštì. 
XXZávidíme Znojmu, které získalo dotace z EU na opravu kanalizace
v celém mìstì a s její opravou zaène již v tomto roce. Kudy vedou
opìvované cestièky pana starosty, že do Bruselu ještì nedošel? Ale
než tam dorazí, bylo by tøeba koneènì založit jako poslední na okrese
Znojmo moravsko-krumlovský region, nebo• dotace ze strukturálních
a kohezních fondù EU jsou podmínìny jeho vznikem. Tyto nemalé
prostøedky by bylo možno využít na rozvoj podnikání, infrastruktury,
dopravní obslužnosti atd., a bylo by záhodno tyto dotace získat.  V období
2001 až 2003 byl okres Znojmo zaøazen mezi strukturálnì postižené re-
giony a dotace státu do tìchto regionù jsme nedokázali dostateènì využít.
XXJedno si asi obránci pana starosty neuvìdomují. Že cokoli pro mìsto
dìlá, je jeho povinnost a má to v popisu práce a je za to øádnì a velmi
dobøe placen, a tudíž srovnávat s ním obyèejné obèany nejde, ti dìlají
všechno ve svém volném èase, zadarmo a nejsou povinni se nikomu
zodpovídat. To starosta se musí zodpovídat jim, nebo• si ho platí ze
svých daní, i když dle výsledku voleb ho valná èást obèanù ve funkci
starosty nechtìla.
XXPokud starostovi kritika ze strany obèanù vadí, není nic jedno-
duššího, než se své funkce vzdát. Pak bude mít on a celá jeho rodina
tolik vytoužený klid, který i díky nám ztratili. O to nám ale od samého
poèátku jde, rozvíøit stojaté a místy již zapáchající vody v našem mìstì
a probudit obèany z jejich letargie a zapojit je opìt do dìní v našem mìstì.
XXJsme osobnì napadáni ze strany rodiny starosty, že kritizujeme
jeho výchovu a morálku, pozorným ètenáøùm jistì neuniklo, že kriti-
zujeme pouze jeho morálku pracovní a jeho chování v osobním životì
je nám zatím zcela lhostejné.
XXA všechny bychom chtìli ujistit, že pokud se vyskytne situace, za
kterou bude možno nìkoho pochválit, uèiníme tak s velkou radostí.
Ono vládnout bez tolik potøebné opozice by bylo velice snadné, ale
zavedlo by nás to zpìt do doby, jejíž navrácení si nemùže pøát žádný
rozumnì uvažující èlovìk.        Ing. Michal Šotner, Kamila Poláchová

Miroslavské kopce budou pod ochranou už letos

Železný víkend v Miroslavi
Již pátý roèník sbìru železného šrotu probìhne v nedìli 14. bøez-

na na celém území Miroslavi. Radnice zveøejnila pøes tøicet
sbìrných míst, kde mohou obèané železo shromažïovat. O všem
aktuálnì informují vývìsky i místní rozhlas. Významné na celé akci
je to, že veškeré utržené peníze jsou vždy znovu investovány do
zlepšení vybavenosti mìsta. Letos Rada mìsta Miroslavi rozhodla,
že výtìžek bude využit na vybudování døevìné hrací sestavy pro dìti
v zámeckém parku. „Po sbìru se dohodne odbìratel, který nabídne
nejlepší cenu a šrot od nás vykoupí,“ sdìlil starosta ing. Forman.
Dále dodal, že na celý prùbìh dohlíží také mìstská policie, která
zajistí pøedevším to, aby sbìrná místa zùstala po akci uklizená. 
V týdnu od 22. do 26. bøezna bude organizovat miroslavská radnice
také zametání mìsta, o které projevily zájem souèasnì obce Sucho-
hrdly u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Morašice a Jiøice.     /ham/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Obchodní místo Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 41
tel.: 515 266 441-4

Pohled na Miroslav z Markova kopce

Pavel Šašinka
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722
GSM: 777 769 809

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

OFSETOVÝ TISK
knihtisková rotačka
rotačkové číslování 
výseky do formátu A1
číslování do formátu A1
laminování • rylování
kašírování • falcování
ražba • zlacení
vazba V1, V2, pásková
knihařské práce

Zakázková výroba:
hospodářské tiskopisy
firemní tiskopisy
letáky, prospekty
brožury, katalogy
štítky, etikety, viněty

NNeemmuussííttee
cchhooddiitt  ddaalleekkoo  !!



Pane starosto, mùžete nám øíct
nìco o Vaší obci?
Obec Višòové má bezmála 1.200
obyvatel. Patøí mezi vinaøské
obce. Z køižovatky na námìstí ve
tvaru ypsilon se vyjíždí do Znoj-
ma, Moravského Krumlova a Mo-
ravských Budìjovic. Tato mìsta
jsou ale od Višòového vzdálená,
proto se vždy snažili vybudovat si
takové vybavení a služby, aby si
obèané vyøídili øadu záležitostí
pøímo v obci. K tomuto dlouhodo-
bému trendu, který prostupuje
èinností mnoha zastupitelstev ve
Višòovém, náleží napøíklad vybu-
dování a provozování základního
a mateøského školství. Dále lze
hovoøit o èinnosti zdravotního
støediska se ètyømi lékaøskými
odbornostmi, lékárny, poštovního
úøadu, stavebního a matrièního
úøadu. Obèanùm Višòové a okol-
ních obcí slouží též Dùm s peèo-
vatelskou službou, jednatelství
spoøitelny. Je zde slušná sí• ob-
chodù, služeb a pohostinství.
V letošním roce oslaví Višòové
770-té výroèí. K této záležitosti
bude vydána publikace, kterou si
jistì zájemci o historii obce rádi
pøeètou.
Co myslíte, že trápí obèany Vaší
obce nejvíce?

Mám za to, že je to záležitost,
která je spoleèná pro mnoho obcí
a sídel okresu Znojmo, tj. vysoké
procento nezamìstnanosti. Tato
situace gradovala, když utichla
výroba v místních mrazírnách.
Ubylo zde totiž kolem stovky pra-
covních míst. Øešení nezamìst-
nanosti je však úloha koncepèní,
ve které má nejvìtší roli stát.
Co považujete za nejvìtší úspìch
z pohledu zastupitelstva?
Po stránce spoleèenské a kulturní
bezesporu skuteènost, že v obci
byla obohacena plesová sezóna
o další zdaøilý ples - a to sportovní.
Máme též radost z prùbìhu a
návštìvy takových akcí, jako je
Dìtský maškarní ples, Dìtský
den, Den seniorù, Vánoèní koncert
žákù školy a rùzných sportovních
soutìží, vèetnì soutìže žen v po-
žárním sportu. Úspìšná je  také nej-
vìtší akce zahrádkáøù - Oblastní
výstava vín. Letos se uskuteèní
v nedìli velikonoèní již její 26.
roèník. Zaèátek je v 9.00 hodin
a touto cestou zveme všechny cti-
tele dobrého vína k návštìvì.
V oblasti výstavby považuje za-
stupitelstvo v posledním období
za významné otevøení Domu s pe-
èovatelskou službou s 21 bytový-
mi jednotkami, jídelnou, venkov-
ní terasou. V domì jsou umístìny
provozovny kadeønictví a zdravot-
ních masáží, vèetnì perlièkové
koupele. Poslední ze jmenovaných
provozoven zahájí zanedlouho
èinnost. Provozovny budou sloužit
jak obyvatelùm DPS, tak široké
veøejnosti.
Další akcí, ze které máme radost,
jsou realizované akce z programu
Evropské unie SAPARD na Zá-
kladní škole. Pøi této akci byla
z evropských penìz poøízena
nová støecha na staré budovì,
rekonstruováno sociální zaøízení,

vymìnìny radiátory a okna. U
školy vzniklo nové høištì s bìžec-
kým oválem, umìlým povrchem
na odbíjenou a košíkovou.
Co je v tomto volebním období
pro Vaši obec prioritní?
Udržet pøátelské klima v obci a po-
sílit též spoleèenský život v obci.
Dokonèit pøípravy a zahájit vý-
stavbu kanalizace a ÈOV Višòové.
Získat finanèní prostøedky z Ev-
ropské unie na rekonstrukci kina,
na víceúèelový objekt, který bude
sloužit pro turistický ruch. Byli
bychom rádi, kdyby Správa a
údržba silnic zahájila na našem
námìstí výstavbu plánovaného
kruhového objezdu.
Jaké další investièní akce chystáte
a  z jakých zdrojù budou hrazeny?
Bude to celá øada drobných akcí
údržby. Ty investièní budou hra-
zeny následovnì - kanalizace a
ÈOV - z dotace Státního fondu
životního prostøedí (pokud bude
poskytnuta, dále z úvìru a vlast-
ních prostøedkù), rekonstrukce
kina - z prostøedkù EU - 75 %,
12,5 % z republikových zdrojù
a 12,5 % ze zdrojù obce. U kruho-
vého objezdu na námìstí, by
vlastní vozovky investoval Krajský
úøad, jemuž patøí. Úpravy v okolí
objezdu by uhradila obec. Nutno
všem èestnì konstatovat, že tyto
možné investièní akce bude
možno zahájit v pøípadì, že obec
získá ke svým finanèním zdro-
jùm dotace.  
Jak je to se zamìstnaností?
K této problematice jsem se již
èásteènì vyjádøil v pøedcháze-
jícím bodì. Obec poskytla neby-
tové prostory, ve kterých vznikly:
obchod s potravinami, provo-
zovny holièství, masáže, staveb-
niny, charita a lékárna. V tìchto
provozovnách vzniklo nìkolik
pracovních míst. Dále obec  každo-

roènì zamìstnává absolventy ja-
ko pracovníky veøejnì prospìšných
prací. Vedeme jednání s firmou
Drùbež Vysoèina M. Budìjovice.
Do této firmy bude jezdit patrnì
z Višòového malý autobus s 20
pracovnicemi. Obec disponuje
dvìma prùmyslovými zónami.
V jedné se bude stavìt. Zóny pro-
paguje Czech-invest.  Jejich vý-
znam je však citelnì snížen nekva-
litními komunikacemi v okolí.
Podstatnou roli ve zlepšení situ-
ace musí sehrát stát.
Co oèekáváte od vstupu do EU?
Posílení vymahatelnosti zákonù,
možnost získání finanèních pro-
støedkù pro venkov z fondù EU.
Vetší možnosti pro mladou gene-
raci, hlavnì po uplynutí blokace
pracovních míst pro naše obèany.
Na druhou stranu velmi tvrdou
konkurenci pro èeské firmy.
Jak dopadlo jednání o umístìní
bankomatu Èeské spoøitelny ve
Višòovém?
Bankomat ve Višòovém by byl
pro obèany Višòového všech okol-
ních obcí a celého Mikroregionu
Moravia bezesporu velmi potøebný.
Výše jmenované obce nás podpo-
øily. Jednání probìhlo za úèasti
øeditele poboèky spoøitelny ve Znoj-
mì i øeditele oblastního. Ke škodì
široké veøejnosti bylo konstato-
váno, že bankomat by se Èeské
spoøitelnì ve Višòovém nevyplatil.
Jaká je ve Vaší obci dopravní
obslužnost ?
Podivujeme se spolu s veøejností
nad jízdou dvou autobusù za sebou
na stejných spojích. Nicménì se
nám podaøilo ve vzniklé konku-
renci prosadit posílení nìkterých
veøejností žádaných spojù ve smìru
na Moravský Krumlov. Pro naše
obèany, též vìtší dostupnost
mìsta Znojma.
Dìkuji za rozhovor. Martin Sklenáø

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394, tel.: 515 320 718                                         Provozní doba: Po - Pá  8.00 - 17.00 hodin
(areál OSP)                                                                                                          So  8.00 - 11.00 hodin
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Zeptali jsme se: starosty obce Višňové pana Jana Daniela

Jan Daniel

kde nás najdete ?

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

Moravský Krumlov

IVANČICKÉ DILEMA - JAK DÁL?!
XXOdpovìï na tuto otázku hledalo SNK (Sdružení nezávislých kandi-
dátù) na spoleèném jednání s koalièním partnerem KSÈM dne 22.2.
2004. Pøes rozdílnost názorù bylo nutné najít spoleèný postoj, který by
umožnil pokraèovat ve spolupráci pøi vedení mìstských záležitostí.
Prùbìh konfrontace stanovisek se vám pokusíme ve struènosti sdìlit. 
XXPrvní závažné výhrady a nespokojenost ze strany SNK se týkaly
fungování MìÚ a státní správy (malého okresu). Pro zlepšení èinnosti
a zvýšení úspor bylo navrženo: • Vypracovat a schválit novou úspornou
organizaèní strukturu MìÚ • Oddìlit státní správu od èinnosti samo-
správy • Funkce vedoucích odborù obsadit na základì výbìrových øízení
• Snížit poèet zamìstnancù (úøedníkù) MìÚ • Jednat s mìstem Rosice
o spoleèném výkonu nìkterých èinností pøenesené pùsobnosti (státní správy).
Zástupci KSÈM slíbili jen návrh nové organizaèní struktury a úspor-
ných opatøení do 2 mìsícù.
XXPo zhodnocení èlenství mìsta ve SvaK (Svazku vodovodù a kana-
lizací Ivanèic) navrhla SNK vystoupení. Dùvodù je mnoho, napø.
rozhodovací právo v orgánech SvaK neodpovídá vloženému majetku,
v rozporu se zákonem stanovy neumožòují mìstu žádnou kontrolu
hospodaøení se svým majetkem v hodnotì cca 150 mil. Kè, Ivanèice
by vystoupením získaly od VAS za pronájem majetku asi 4 mil. Kè
roènì, mìsto by mohlo pøímo ovlivòovat ceny vodného a stoèného…
V této záležitosti došlo k názorové shodì a partner pøislíbil do konce
kvìtna zaøídit vše pro ukonèení èlenství ve SvaK.
XXV otázce tìžby bentonitu se jednající shodli, že pøi vydání souhlasu
s vyvlastnìním budou podniknuty právní kroky proti tomuto rozhod-
nutí. Odpis ložiska v souèasné dobì není možno realizovat. A to proto,
že vedení mìsta prosazuje tìžbu pøed ochranou této rekreaèní lokality
a není schopno pøimìt vedoucího OŽP k podání žádosti o odpis na
pøíslušné ministerstvo.
XXShoda nastala též ohlednì redukce poètu rozpoètových a
pøíspìvkových organizací, v nìkterých pøípadech i jejich slouèení èi
pøevedení pod odbor správy majetku. K tématu redukce støedních škol
se jeví dvì varianty: slouèení GJB + SOŠ a SOU do polytechnického
gymnázia nebo zachování GJB a pøevedení SOŠ a SOU pod Morav-
ský Krumlov. Koneèné rozhodnutí je na Krajském úøadu.
XXProblém dosud neustavených Osadních výborù Øeznovic a Hrub-
šic bude vyøešen dle pøíslibu vedení mìsta do poloviny roku vèetnì
zajištìní jejich funkènosti.
XXNa kritiku SNK k nedostateèné informovanosti obèanù o dìní ve
mìstì koalièní partner pøislíbil tematické besedy za úèasti vedoucích
odborù. Bude tak možné sdìlit více podrobností k daným problémùm.
Navíc se docílí vìtší informovanosti obèanù a souèasnì i veøejné kon-
troly zastupitelù a pracovníkù MìÚ.
XXZásadní konflikt v jednání pøineslo projednávání problematiky život-
ního prostøedí. Diskuse se zcela vyhrotila pøi hodnocení èinnosti
vedoucího Odboru životního prostøedí. Pøes závažné pøipomínky SNK
k jeho práci (odborné postoje, vystupování úøedníka, zneužívání posta-
vení, støet zájmù) a požadavek na jeho odvolání, mu zástupci KSÈM
vyjádøili plnou podporu. Vyvrcholením pak byla okamžitá ústní rezig-
nace ing. Martinka na všechny funkce ve vedení mìsta.
XXZ celého jednání s koalièním partnerem vyvodilo SNK závìr: Je ne-
zbytné dùslednì vyžadovat splnìní dohodnutých pøíslibù vèetnì dodržení
stanovených termínù. Na základì jejich realizace pak Sdružení nezávis-
lých kandidátù pøijme koneèné rozhodnutí o dalším setrvání v koalici.

Erik Feith, Pavel Valenta, Petr Martinek, Josef Valenta
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ROHOVÉ
LAVICE

�IDLE • stoly



XXV sobotu 6.3.2004 probìhla
oslava MDŽ v kulturním domì
v Hostìradicích. Jak nám sdìlil
starosta František Schneider, tato
tradice je v obci dlouholetá. Každo-
roènì ji poøádá základní organi-
zace KSÈM v Hostìradicích. Má
vyjadøovat pøedevším podìkování
ženám za jejich každodenní práci
a péèi o rodinu. „V letošním roce
jsme pøipravili pøekvapení pozvá-
ním senátora Dr. Vladimíra
Železného s chotí, poslankynì PÈR
RNDr. Bayerové a dalších vý-
znamných hostù“, dodal starosta.
XXK dobré náladì, tanci a po-
slechu hrálo pro tøistapadesát pøí-
tomných duo SURF z Blanska
a místní dechová kapela SILET.
Po pøíchodu dostala každá žena

malou kytièku a souèástí veèera
byla i veèeøe a bohatá tombola.
Na poèátku akce pøivítal všechny
pøítomné úèastníky a hosty pan
starosta Schneider a podìkoval
všem ženám. Poté se ujal slova
pan senátor Železný, s úvahou
o svátku jako takovém. O schop-
nosti sejít se známými a pøáteli,
popovídat si u dobrého vína
a bavit se místo sledování televize.
Zmínil se také o pomyslném
dluhu mužù vùèi ženám za péèi a
starost, kterou jim dávají, a podì-
koval. Poslední slovo mìla jak
jinak, žena, poslankynì PÈR RNDr.
Bayerová. Ve své øeèi vyzdvihla
význam žen a popøála jim mnoho
úspìchù v profesním i soukro-
mém životì. Poté následoval
pøípitek pana starosty.
XXDr. Železný pozdìji uvedl, že
se v souèasnosti vìnuje pøedevším
své senátorské práci. Ještì téhož
dne se zúèastnil další kulturní akce
v Kyjovicích, kam byl pozván.
Podobným akcím se nevyhýbá
z dùvodu bližšího kontaktu se
svými volièi. 
XXPan starosta Schneider celou
akci hodnotí jako velmi úspìšnou
a oceòuje odhodlání lidí cestovat
za zábavou z okolních obcí,
napøíklad ze Skalice nebo až Jiøic
u Miroslavi. Také nám sdìlil, že
obec Hostìradice je na konání
kulturních nebo sportovních akcí
všeho druhu velmi bohatá.
K rozhovoru mezi jím a panem
senátorem sdìlil, že senátor
Železný pomáhá s vyøešením
situace mezi obcemi v energore-
gionu a EDU. Nevylouèil ani
další spolupráci do budoucna
v øešení i jiných záležitostí.   /jak/

S ženami v Hostěradicích slavil i senátor Železný

XX/Miroslav/ Dárcovství krve -
aktivita, která zachraòuje lidské
životy, je mnohdy opomíjena a nedo-
ceòována. Vlivem spoleèenských
zmìn na poèátku devadesátých
let minulého století, dobám, kdy
se organizovaly nepovinnì povin-
né odbìry, už odzvonilo. O to
záslužnìjší je, že mnozí dobro-
volní dárci krve zùstali vìrní
svému humanitárnímu poèínání. 
XXNavštívili jsme obvodní zdra-
votní støedisko v Miroslavi, aby-
chom se dozvìdìli více konkrét-
ních skuteèností. Praktiètí lékaøi
MUDr. Svoboda a MUDr. Kelne-
rová nám øekli: „Tradice je v Mi-
roslavi dlouholetá. Založili ji již
naši pøedchùdci manželé Dr.
Jelínek a Dr. Jelínková, a my
jsme jejich pokraèovatelé. Velkou
úlohu zastává i zdravotní sestra
p. Hurajová, která zajiš•uje kon-

takty s dárci, a• již nové nebo i
stávající. V dobì nedávné jsme
jezdili na transfuzní stanici okres-
ní nemocnice ve Znojmì tøi až
ètyøikrát do roka. Dopravovali
jsme se autobusem, kterým jsme
objeli náš obvod a byli jsme pøí-
tomni vyšetøení s dárci, což jistì
pøispívalo k dùvìøe a klidnému
prùbìhu. V mnohém nám také
pomáhal pøístup a spolupráce
s primáøem Dr. Simonidesem.
Mezi našimi dárci je jich nìkolik,
kteøí mají støíbrnou a zlatu plaketu
Dr. Jánského. To znamená, že
mají 30, 40 i 50 odbìrù. Nìkteøí
už na hranici dùchodového vìku.
Poèet dárcù se pohybuje kolem
padesáti a tìch, kteøí se zúèastòují
pravidelnì je kolem pìtatøiceti.“
XXV souèasné dobì je to
ponìkud složitìjší. Dárci se
dopravují k odbìrùm individuálnì

a je jim propláceno cestovné.
„Také pøístup soukromých sub-
jektù s uvolòováním jejich zamìst-
nancù není vždy nejlepší, i když
se zásadním problémem jsme se
zatím nesetkali (zamìstnavatel je
ze zákona povinen k tomuto úèelu
svého zamìstnance uvolnit)“,
dodal MUDr. Svoboda.
XXNasazení a vùle pomoci
ostatním je u dárcù opravdu
obdivuhodná a zaslouží si úctu a
podìkování. A to ze strany jejich
lékaøù, ale i celé veøejnosti. Nikdo
pøece nevíme, kdy se nám mùže
nìco zlého pøihodit a budeme potøe-
bovat krev. A právì to darované
lidské èervené zlato nám mùže
zachránit život. Proto bychom
touto cestou rádi oslovili pøede-
vším ochotné mladé lidi s dob-
rým zdravotním stavem, aby se
do dárcovství zapojili.       /mask/
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PRODEJ A STAVBA
KRBOVÝCH VLOŽEK - OCEL, LITINA

KRBOVÁ KAMNA, KACHLOVÁ KAMNA

ÈESKÝ VÝROBCE
• KOMPLETNÍ KRBY
• KRBOVÉ VLOŽKY

VÈETNÌ  OBESTAVBY
• VELKÉ VÝKONY

DO OTOPNÝCH TÌLES
ZÁRUKY NA KRB

OD TØÍ DO ŠESTI LET

VZORY KRBÙ A KRBOVÝCH KAMEN
NÁVRH KRBÙ • PRODEJ KRBOVÝCH

VLOŽEK 80-TI TYPÙ • DOVOZ NA MÍSTO
OBEZDÌNÍ VÈETNÌ DOPLÒKÙ

STAVEBNÍ ÚPRAVY
NA ULICI BRNÌNSKÁ 21, TØEBÍÈ

tel.: 568 822 552, 568 822 666,
mobil: 777 760 751 - 2

Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov

tel.: 724 021 338,
e-mail: marie.bene@seznam.cz

CENTRUM  ZDRAVÍ - KRÁSY-HARMONIE
IVANÈICE, ŠIROKÁ 1 (EKOTEX)

PORADNA PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
mandala života • odìvní styl

barevná typologie • prodej kosmetiky
Ivana Procházková - tel.: 777 888 041

astrologie • homeopatie 
regresní terapie • výklad karet

RNDr. Alena Bratková - tel.: 777 33 22 39

GEMINI CENTRUM
bøišní a orientální tanec pro ženy, tìhotné,
maminky i dìti • relaxace • muzikoterapie 

Kateøina Pokorná - tel.: 605 216 911

KOSMETICKÉ STUDIO VIZÁŽ
kosmetika • ošetøení • poradna • prodej

masáže relaxaèní a bodové
reiki • rodinné konstelace  

Jitka Jedlièková - tel.: 737 252 459
manikúra • pedikúra • reflexní terapie
Jarmila Kroupová - tel.: 776 565 478

Bavte se a zároveň
vydělávejte!

Fantastické výrobky pro Vás, Vaši rodinu a přátele!
Vyšší příjmy a práce spojená se zábavou - to vše
nabízí švédská kosmetická firma Oriflame.

Pro více informací volejte:
MARIE ŠÁLKOVÁ,
nezávislý poradce firmy Oriflame
tel.: 732 764 306

Karel a Markéta Raboòovi
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov

tel.: 515 323 737, 603 534 626 

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

Rádi Vám poradíme s výbìrem brýlové obruby
a vhodných brýlových skel.

POZOR !
S NOVOU ZAKÁZKOU VÝHODNÁ SLEVA

NA DALŠÍ ZAKÁZKU V NAŠÍ OPTICE.

LÁTKY NADÁLE V PRODEJI
nejširší výbìr metráže • prodej lùžkovin

nabízí
ZHOTOVENÍ DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ

na pøedpis i na zakázku
NEJLEVNÌJŠÍ BRÝLOVÉ OBRUBY

plastové na pøedpis od 150 Kè, kovové od 700 Kè
KVALITNÍ BRÝLOVÁ SKLA

HOTOVÉ ÈTECÍ BRÝLE
POUZDRA, LUPY, ØETÍZKY

A OSTATNÍ DOPLÒKY

V květnu budou vařit pivo
XX/Oslavany/ Po odmlce nìkolika mìsícù jsme opìt navštívili osla-
vanský zámek. Na místì se nás ujal pan místostarosta Oslavan Mgr.
Miloš Musil. Provedl nás celým areálem zámku a ukázal, co všechno
se od naší poslední návštìvy zmìnilo. Bylo se opravdu na co dívat.
V souèasné dobì se pracuje na rekonstrukci západního køídla zámku.
Hotové je už topení, pøed dokonèením jsou tøi reprezentaèní místnosti
a kanceláøe, montují se okna. Opravdový finiš je ve fitcentru a saunì,
jejichž pøedpokládaný termín zahájení provozu je koncem bøezna.
Prohlédli jsme si také novì vybudovaný pivovar, kde již probíhaly
úklidové práce. V nìkolika následujících dnech by se mìla rozjet
první zkušební várka piva. Oslavanský zámek ale už dnes mùže své
návštìvníky a poutníky pohostit v opravdu stylovì zaøízené restauraci,
která je již v provozu. Nabízí místní speciality teplé i studené kuchynì
a kvasnicové pivo Templáø, které se má vaøit právì v místním novì
vybudovaném pivovaru. Ten bude slavnostnì spuštìn 1. kvìtna v den
otevøených dveøí v celém zámku.                           /text a foto: mask/

Nerezové tanky pro výrobu piva ...

Dárců krve není nikdy dost

Nápovìda:
nuklid,

ran, RSA,
noma, Loz
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KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Popocatépetl, Mexiko - èinná sopka ve Støední
Americe. Má dva vrcholy spojené horským høbetem:
Ixtaccíhuatl a vyšší Popocatépetl. Kráter má obvod 1 km
a hloubku 150 m. Popocatépetl (viz. tajenka); i když je sopka
od roku 1928 v klidu, obèas z ní vystupuje velký oblak
dýmu. Podle legendy byl Popocatépetl aztécký váleèník,
o nìmž se donesla mylná zpráva, že byl zabit v bitvì. Poté,
co se to dozvìdìla jeho milenka Ixtaccíhuatl, zlomilo jí to
srdce a zemøela. Když se váleèník Popocatépetl vrátil
a našel ji mrtvou, bdìl u ní tak dlouho, dokud nezemøel. 

© /ap/

foto: mask

foto: mask                                          senátor Dr. Vladimír Železný
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Herecké hvězdičky zazářily
XX/Miroslav/ Poslední únorový ètvrtek se více jak stovka miros-
lavských obèanù sešla na radnici, kde se konala slavnostní vernisáž
fotografií Daniela Rubeše. Avizované divadelní vystoupení dìtí zdejší
základní školy bylo uvedeno na pozvánce jako doprovodný program,
ale všichni pøítomní se nakonec shodli na tom, že famózní výkon hercù
- školákù celému veèeru bezkonkurenènì vévodil a zastínil veškeré
další dìní. Divadelní kroužek DDM Miroslav pod vedením uèitelek
ZŠ Miroslav zhruba pùl roku tvoøil a nacvièoval vlastní modernizo-
vanou verzi známé pohádky Jana Wericha Královna Kolobìžka I.
XXÚsmìvný pøíbìh nazvaný Øeditelka Kolo - koštìtka I. zaujal a pøí-
jemnì pobavil všechny pøítomné. Vedoucí kroužku Lada Vostalová
nám prozradila: „Dìj jsme tvoøili spoleènì s dìtmi a bylo v nìm vše,
co dnes dìti obklopuje, v èem žijí, co se jim líbí.“ Dlužno dodat, že
nechybìly prvky cizokrajných seriálù, o èemž svìdèí i jméno hlavní
hrdinky - Bety. Také taneèní kreace ve stylu oblíbené novamby tzv.
„nemìly chybu“.

XXVšech jedenáct úèinkujících i hostující manekýnky zvládli své
role naprosto profesionálnì, což nejlépe dokládají první slova jejich
vedoucích v šatnì: „Dìcka, byli jste perfektní, fakt super!“ Takto vystou-
pení hodnotila paní uèitelka Andrea Chudobová, která v divadelním
kroužku vypomáhá. Funkci maskérky a „pomocnice všeho druhu“ se
ujala Hanka Hrušková, vychovatelka školní družiny.
XXŠkoda, že pøedstavení nemohlo probìhnout v kulturním domì, kde
právì vrcholí plesová sezóna, nebo• dle divákù by si zasloužilo vypro-
daný sál a opravdové jevištì. Vždy• Bety, alias Filip Karásek, i ostatní
aktéøi byli opravdu obdivuhodní. Samozøejmì, že obdiv patøí zároveò
vyuèujícím zdejší základní školy, které divadlo s dìtmi nacvièili.
Øeditel školy Mgr. Štìpán Diviš na ohlasy pøítomných - „máte šikovné
paní uèitelky“ bez váhání dodal: „Já vím.“   /ham/

V Miroslavi vystavovali fotky
XX/Miroslav/ V horizontu dvou mìsícù Miroslav zažila hned dvì
vernisáže fotografií. Na stránkách ZRCADLA jsme ètenáøe zvali na
výstavu PhDr. Lii Ryšavé Roèní období, která v lednu a únoru pøiná-
šela potìšení pacientùm v èekárnì zdejšího zdravotního støediska.
Jednalo se o dvaadvacet malebných snímkù zachycujících pøírodu
Miroslavska, Vysoèiny a jižních Èech, jež si mohli zájemci prohléd-
nout i zakoupit. Vzhledem k tomu, že Miroslav postrádá výstavní síò,
byl nápad prezentovat obrázky v tìchto prostorách velmi prozíravý.
Podle autorky Dr. Ryšavé se jedná o to, že „jde výstava za divákem
a ne on za ní.“ Tento model se prosazuje stále èastìji a vystavuje se
v bankách, pojiš•ovnách i dalších komerèních prostorách, kam èlovìk
bìžnì chodí kvùli zcela jiným záležitostem. Na otázku, kolik lidí fotky

vidìlo, autorka šalamounsky odpovìdìla: „Nejménì všichni, co mìli
chøipku.“ Podle odhadu jsme došli k èíslu až nìkolika stovek divákù.
XXV období, kdy tato výstava konèila, probìhla další vernisáž foto-
grafií, tentokrát v sále miroslavské radnice. Známý moderátor a redaktor
Daniel Rubeš zde zahájil své fototurné prezentací pøedevším historic-
kých objektù, vèetnì miroslavského zámku. Zeptali jsme se, proè zrovna
Miroslav? „Miroslav patøí mezi mìsta, kam velmi rád jezdím vždy, když
mám možnost a pozvání. V dobì, kdy v Miroslavi zaèali s tradièním
meruòkobraním, jsem byl pozván a od té doby sem jezdím každý rok.
Navíc mám moc rád zámek a je mi líto, že právì miroslavský zámek
je v tak neutìšeném stavu.“
XXDaniel také prozradil, že své nápady a námìty nechává uzrát a že
tento koníèek mu pøináší pøedevším klid. O dalším projektu nechtìl
pøíliš hovoøit, prý mu „v hlavì zraje kolekce fotek, která bude pro nìj
i pro diváky pøelomová“. Souèástí vernisáže bylo již výše zmínìné
divadelní vystoupení žákù zdejší ZŠ. Všechny pøítomné „pohladila na
duši“ krásná hudba v podání øeditele ZUŠ Pøemysla Forsta s hostující
klarinetistkou paní Dubšíkovou z Ivanèic. Veèer završilo povídání
u sklenièky vína a dobrého pohoštìní pøipraveného v režii paní Heleny
Kondlerové z Miroslavi. /ham/

Karneval s Ferdou Mravencem
XXDùm dìtí a mládeže Ivanèice uspoøádal v sobotu 28. února maš-
karní karneval pod názvem „Ferda Mravenec a jeho kamarádi“. Velký
sál Besedního domu byl zcela zaplnìn - akce se zúèastnilo 280 dìtí
i dospìlých. Každého pøi vstupu do sálu ihned zaujalo pódium
s velkým mraveništìm a obøími mravenci, posazené do trávy a kytek.
Karnevalem provázeli Ferda Mravenec s paní plošticí, kteøí si na
pomoc pozvali i berušku, brouka Pytlíka a mùru.
XXMalí návštìvníci v nádherných maskách plnili øadu úkolù: nosili
jídlo do mraveništì (hod kulièkou do PET lahve), chytali koníka do lasa
(házení kroužkù na kužel), prolézali „strašpytlem“, pøi tanci proska-
kovali obruèemi a skákali pøes pøekážky. Na závìr dostaly dìti lízátko
a Ferda Mravenec vyhlásil šest nejkrásnìjších masek. Výbìr vítìzù
byl velmi tìžký, protože všichni pøítomní se na karneval svìdomitì
pøipravili. Balíèek s dárky a sladkostmi jako odmìnu za nejlepší
masku si nakonec odnesli vodníèek, malý èertík, mušketýr, vodní víla,
Pipi a Kleopatra. Stoètyøicet š•astných výhercù také odcházelo s pìkným
dárkem z tomboly. Návštìvníci byli s karnevalem spokojeni a jistì se
tìší na další podobné akce, které pro dìti DDM Ivanèice pøipravuje.

foto: mask Fotograf Daniel Rubeš

foto: mask

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 17.3. ve 20.00 PIKOVÁ TROJKA
Erotický thriller, VB, titulky

• so 20.3. ve 20.00 BRATØI JAK SE PATØÍ
ne 21.3. v 17.30 a 20.00 Komedie USA, titulky

• stø 24.3. ve 20.00 ÚSMÌV MONY LISY
Romantický film USA, titulky

• so 27.3. ve 20.00 MASTER & COMANDER
ne 28.3. v 17.30 a 20.00 Historický film USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 17.3. ve 20.00 MAZANÝ FILIP
Film ÈR

• ne 21.3. ve 20.00 NÁŠ DÌDEK JOSEF
Èeská komedie

• 24.3. ve 20.00 JAK BÁSNÍCI 
NEZTRÁCEJÍ NADÌJI
Komedie ÈR

• 28.3. ve 20.00 ÚSMÌV MONY LISY
Romantický film USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 20.3. v 18.00 KEN  PARK
Film USA a Fr., titulky                 

• ne 21.3. v 18.00 ROZVOD PO FRANCOUZKU
Romant. drama USA a Fr., titulky

• so 27.3. v 18.00 SNOWBORDISTA
Film Fr. a Šv., titulky

• ne 28.3. v 18.00 JEEPERS - CREEPERS
Horor USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
15. - 28. března 2004

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 15.3. v 8.15 a 9.30 hod. - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - školní
poøad, pohádka pro MŠ, kinosál, vstupné: 30 Kè.
• 16.3. - Den otevøených dveøí - Mìstská knihovna.
• 16.3. v 8.00 a 10.30 hod. (školy), 18.00 hod., - Kouzelný štìtec - pre-
miéra pohádky, MK ochot. soubor, kinosál, vstupné: 40 Kè (místenkové).
• 18.3. v 8.00 a 10.30 hod. (školy), 19.00 hod. - Kouzelný štìtec - 1.
repríza pohádky, MK ochotnický soubor, pøedprodej: IC a MìKS.
• 23.3. v 19.00 hod. - Kouzelný štìtec - 2. repríza, pøedprodej: IC a MìKS.
• 23. a 24.3. v 8.00 - Recitaèní soutìž - pro ZŠ, sál MìKS.
• 24.3. v 18.00 hod. - Beseda se spisovateli Madlou a Ludvíkem
Vaculíkovými, Mìstská knihovna.
• 25.3. - Beseda se spisovateli Vaculíkovými - dopoledne, pro školy.
• Pøipravujeme: • 30.3. v 19.00 hod. - koncert KPH - Art Trio
Bohemia, galerie Knížecí dùm, vstupné: 50, 80 Kè. • 8.4. v 19.00 hod.
- Postel pro hosty aneb Mùj dùm, mùj hrad, anglická komedie,
divadelní spoleènost Háta, kinosál M. Krumlov, vstupné: 190, 160 Kè,
pøedprodej: IC. • 29.4. v 17.00 hod. - Besídka 2004 - Divadlo Sklep
Praha, Tøebíè, vstupné: 190 Kè, doprava: 80 Kè. Závazné pøihlášky na
MìKS do 20.3. • 6.5. - Olympic - „Dám si tì klonovat“, Fórum Tøebíè,
cena:  (vstupenka a doprava) 280 Kè. • 12.6. v 19.00 hod. - Cyrano
z Bergeracu - ND, Praha, vstupné: 350 Kè, doprava: 250 Kè. Závazné pøi-
hlášky na MìKS do 20.3. • 21.8. ve 21.00 hod. - Lucerna - Èeský Krum-
lov, otáèivé hledištì, vstupné: 490 Kè (245 Kè dìti), doprava: 250 Kè.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 19.3. v 17.00 hod. - Beseda o historii Oslavan. Poøádá Rosicko-
Oslavanská spoleènost a Spolek Lidový dùm. Kino, vstupné dobrovolné.
• 26.-28.3. - Velikonoèní výstava. Poøádá Spolek Katolický dùm
a Orlovna. Katolický dùm.
• 27.3. od 15.00 hod. - Dìtský maškarní karneval. Poøádá TJ
Padochov. Sokolovna Padochov.
• 27.3. ve 20.00 hod. - Diskotéka pro všechny vìkové kategorie.
Poøádá KIS Oslavany. Dìlnický dùm, vstupné: 45 Kè.
• 28.-29.3. - Velikonoèní výstava. Poøádá Spolek Lidový dùm a KIS
Oslavany. Dìlnický dùm. 
• Pøipravujeme: • 3.4. - Country veèer spojený s výstavou. Poøádá
TJ Sokol Padochov a Trampské osady. Sokolovna Padochov

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• každé úterý v 18.00 hod. - Tae bo - hodinovka aerobního cvièení
s prvky taekwonda a kick-boxu, na DDM, vede profi trenérka Dana
Bystrianská. Cena za hodinu: 30 Kè.
• 18.3. v 15.00 hod. - Tvoøíme z perlièek - Vyrobíte si originální šperky
jako ozdoby nebo dárky. Poplatek: 20 Kè.
• 19.3. od 14.00 hod. - Tam, kde mìsto konèí - dobrodružný výlet
s vìdomostními soutìžemi o pøírodì. Poplatek: 15 Kè.
• 25.3. od 15.00 hod. - Návody babky Koøenáøky. Budeme vyrábìt bon-
bóny a sirupy z bylinek a voòavé bylinkové pytlíèky. Vstupné: 20 Kè.
• 26.3. - Støelnice Cross. Druhý roèník branného závodu pro dìti
a mládež, pøi kterém si mùžete kromì bìhu vyzkoušet ještì lukostøelbu,
støelbu ze vzduchovky, šplh na lanì a vìdomostní otázky. Prezentace všech
soutìžících od 13.00 hod., zahájení ve 13.30 hod. Tøíèlenná družstva se
mohou nahlašovat v DDM nejpozdìji do 22.3. Garant akce: L. Pokorná.
Sponzorem akce je firma Autodoprava Štulík.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• celý mìsíc -  Ekookénko DDM - ekologická vìdomostní soutìž v DDM.
• pátky v mìsíci - Klubové diskotéky pro náctileté, zaèátek v 17.00 hod.
Klub OKNO; poplatek: 15 Kè.
• 20.3. v 9.00 hod. - Turnaj ve florbale pro dìti a mládež. V Orlovnì.
• 20.3. - Lyžování v rakouských Alpách: Semmering. Odjezd v 5.00
hod. od Besedního domu, poplatek: dìti mladší 5 let 450 Kè, dìti 5 - 15
let 850 Kè, ostatní 1.250 Kè. V cenì: doprava, skipas, lyžaøské pojiš-
tìní, pedagog. doprovod. Pøi pøihlášení je nutné zaplatit zálohu 200 Kè.
• 21.3. v 15.00 hod. - Vanèický psí šampionát. Netradièní soutìže
pro pejsky a jejich pány za dohledu veterináøe. Na statku Padochovka,
startovné: 50 Kè, s sebou: pejska s náhubkem, sportovního ducha.
• 25.3. v 17.00 hod. - Vitráž Tiffany, poplatek: 70 Kè + materiál.
• 26.3. v 15.00 hod. - Soutìžní kvíz s Pánem prstenù. V DDM Ivanèice,
Tesaøovo nám. 1 - klub OKNO; poplatek: 20 Kè.
• 28.3. v 15.00 hod. - Teletubbies party pro mròata. Odpoledne plné
her a zábavy s kamarády Po, Lala, Dipsy, Tinky Winky. V Besedním
domì - velký sál; poplatek: dìti 10 Kè, dospìlí 30 Kè.
• 29.3. v 15.00 hod. - Kamínka na téma: „Volný èas, prevence a drogy“.
V Besedním domì - velký sál.

TJ Oslavany a T.S. Štěpánek
• 3.7. - 16. 7. - letní dìtský tábor v Pozïatínì - ve vojenském stylu
M•A•S•H, výlety do okolí, oddílové a táborové soutìže, koupání a jiná
táborová èinnost. V cenì 2.800 Kè je strava - 5x dennì, pojištìní, uby-
tování, doprava. Bližší info: 546 423 930 p. Èerný, 603 962 727
p. Èerný, 604 149 187 p. Žalud.

Klub českých turistů Ivančice
• 21.3. - „Vítání jara na hradì Veveøí“ - chùze asi 10 km. Odjezd
vlakem v 7.53 do Brna (kupujeme zpáteèní jízdenky), dál dle pokynù
vedoucího akce p. Flíèka. Hlavní program na hradì je mezi 10. až 12. hodi-
nou. Kromì setkání na hradì pøejdeme pøehradu po nové lávce.
• 28.3. - „Za snìženkami do Køepic“. Odjezd vlakem v 7.53, pak auto-
busem. Trasa: Køepice - památník Malinovského - Hustopeèe (obìd).
Chùze asi 10 km. Vede p. Flíèek. Zájemci nech• se mu ohlásí do 25.3.

Letokruhy Ivanèice, Široká 1, Ekotex
• 18.3. v 18.00 hod. - Zdraví a krása s kosmetikou mirra, pøednáš-
ka a ukázky ošetøení pleti, Jitka Jedlièková
• 19.3 19.00 - 19.30 hod. - Afrošamanské variace, uvolnìní v dynami-
cké meditaci, živelný zpùsob, jak se zbavit stresu a napìtí, vstupné 90 Kè.
• 20.3. ve 13.00 hod. - Vaøíme zdravì, ale s rozumem, co si navaøíme, to
také sníme. DDM, vstupné 135 Kè, nutno se objednat pøedem: 777 888 041.
• 22.3. v 18.00 hod. - Mladý jeèmen, celostní potravina, Ing. V. Fuglík
nás seznámí se zelenou enzymoterapií, známou již od biblických èasù.
• 23.3. - Výklad tarotu a ètení z lógru - ve studiu Vizáž. Inf. Jitka
Jedlièková: 737 252 459.
• 25.3. v 18.00 hod. - Beseda o Peru. S Evou Fojtovou o návštìvì
Peru, džungle a šamanù. 
• 27. - 28.3. -  Rodinné konstelace, inf. Jitka Jedlièková 737 252 459.

Divadelní spolek Želetín v Želeticích uvádí ve dnech 20., 21.,
28. března v 15.00 a 19.30 hodin a 27. března v 19.30 hod.

hru Aloise a Viléma Mrštíkových

MARYŠA
Vstupné: 40 Kč. Předprodej: tel.: 737 360 300.

Dům dětí a mládeže v Moravském Krumlově
pořádá v sobotu 13. března od 9.15 hodin

JUNIOR AEROBIC 2004
otevřenou soutěž v rekreačním aerobiku pro děti 

od 6 - 17 let. V hale SOU Moravský Krumlov.

U příležitosti konání I. ročníku nohejbalového turnaje si Vás
dovolujeme pozvat na souboj nohejbalových špiček Moravy

O pohár starosty města
který se uskuteční 27. BŘEZNA V 8.30 HODIN v tělocvičně
Zemědělského učiliště v Moravském Krumlově. Pro ty nej-
lepší jsou přichystány hodnotné ceny s poháry a pro vítěze

celého turnaje PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA.
Srdečně zvou „Negři“, Vaši soupeři, kteří jsou pořadateli celé akce.

Rocková hospoda Peklo Rouchovany pořádá 
v sobotu 20. března ve 20.00 hod.

JJOOSSEEFFSSKKOOUU  HHEEAAVVYY
MMEETTAALLOOVVOOUU  VVEESSEELLIICCII

Vystoupí skupiny Pilla a Ocelot. Vstupné: 50 Kč, Josefové 30 Kč.
Vstupenky slosuje a ceny předá zástupce pivovaru Hostan. 
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KATALOG FIREM
Moravský Krumlov a okolí 2004
zakoupíte na těchto místech:
Dobelice: Řeznictví a uzenářství Hrubý, č.p. 1, Dolní Dubňany:
Smíšené zboží Hana Nekulová, č.p. 162, Horní Kounice: Obchod
se smíšeným zbožím Luboš Hájek, Hostěradice: Smíšené zboží
Josef Loveček, č.p. 430, Ivančice: KIC, Palackého náměstí 9,
Miroslav: MěKS, náměstí Svobody 13, Moravský Krumlov:
MěKS, Břízová 254; Informační centrum, Smetanova 167; MěÚ,
Klášterní nám. 125,  Oslavany: KIS, Dělnický dům, Široká 2,
Tulešice: Smíšené zboží Jaroslava Rozmahelová, č.p. 28,
Vémyslice: Smíšené zboží Fr. Ondráček, č.p. 97, Višňové:
Smíšené zboží Ladislav Moravec

35,-

XXV sobotu 14. února probìhl
dlouho oèekávaný Tradièní tur-
naj v mariáši. Vyznaèoval se od
samého zaèátku nìkolika pozoru-
hodnými skuteènostmi.
XXV první øadì jsme oslavili
malé jubileum - již 5. roèník od
jeho založení. Zajímavá byla
rovnìž velká úèast hráèù, plných
36, což je turnajový rekord. Byl
to vskutku zajímavý pohled na
9 plnì obsazených stolù, navíc se
o rekord pøièinili i 4 hosté z M.
Krumlova, kteøí pøispìli k vysoké
úrovni této hry za bohutickými stoly.
XXZa zaznamenání stojí rovnìž
40 cen, kterými pøispìli nejen
naši sponzoøi, ale i mnozí pøímí
úèastníci hry k nebývalému rekor-
du; cen bylo více než samotných
hráèù. A za to patøí všem, kteøí
jakýmkoliv zpùsobem pøispìli do
soutìže, velký, pøeveliký dík! Vá-
žení sponzoøi, máme Vás moc rádi!
Pøesnì ve 13 hodin - zaèali jsme
podle harmonogramu - hlavní
sponzor Pavel Štefka slavnostnì

turnaj zahájil a hned poté zaèala
nemilosrdná ètyøkolová bitva o
slavný primát: o získání pomy-
slné koruny krále mariáše na celý
dlouhý rok. A jak to tak pøi tako-
vých nelítostných, leè kavalír-
ských bojích bývá, nìkomu se
daøilo více, jiným zase ménì, to
podle toho, jak se na nì štìstí
smálo a nebo se tøeba v polovinì
turnaje naopak zcela odvrátilo.
Smùlou zùstává, že vyhrát mùže
jen jeden, navíc když letošní
vítìz Eda Novák získal prvenství
o pouhých 10 haléøù pøed Petrem
Vìchetem.. Tak tìsný rozdíl jsme
ještì nikdy nezaznamenali; svìdèí
to o velké vyrovnanosti úèast-
níkù turnaje. Obìma tak pøipadla
zodpovìdnost i pro pøíští rok -
stali se automaticky hlavními
organizátory turnaje v roce 2005.
XXK vysoké úrovni hezkého
odpoledne pøispìli i hlavní roz-
hodèí, pøítel Luba Brezovský a
vrchní „sieber“ - fotograf Lojzík
Nìmeèek a pomocní organizátoøi

Bobin Èuba a Mirek Prášek. A
nesmíme zapomenout ani poèet-
nou družinu „kibicù“, bez nichž
by turnajové klání nebylo to pravé
oøechové. I jim patøí dík za
objektivní fandìní !
XXBezprostøednì po ukonèení
turnaje jsme se øádnì obèerstvili
a uspokojili své žaludky poøád-
nou porcí øízku s bramborovým
salátem a pak již nastoupila
skupina DÒEPR z Miroslavi a
pod kapelnickou taktovkou bohu-
tického rodáka Míly Nìmeèka se
na sále velice brzy rozproudila
správná veselá nálada; jedna pís-
nièka za druhou naplnila zcela
sál a dokonce došlo i na tanec.
Teprve okolo pùlnoci se zaèala
hospoda postupnì vylidòovat
a témìø všichni se rozcházeli s dob-
rými pocity do svých domovù.
XXJe urèitì škoda, že podob-
ných zdaøilých dnù není ve ves-
nici více a že musíme èekat celý
dlouhý rok na podobnou akci.
Ještì dobøe, že koncem dubna, èi
zaèátkem kvìtna se koneènì
uskuteèní dlouho oèekávané, leè
z technických dùvodù nìko-
likráte odložené opékání prasete,
i s piveèkem, víneèkem a veselou
harmonikou. Ale o tom budou
všichni úèastníci turnaje i další
pøátelé tohoto „vznešeného spor-
tu“ vèas uvìdomìni.
A tak nezbývá než provolat ono
okøídlené heslo: brzy nashleda-
nou!       Mirek Prášek, poøadatel

Bohutický turnaj v mariáši

XXV Damnicích nás zaujala ne-
obvyklá kopule na støeše, a tak jsme
zazvonili u dveøí. Pøišel nám otev-
øít pan Petr Viskot. V pøátelském
rozhovoru nám sdìlil mnoho
zajímavého o sobì a svých záli-
bách. Pøedevším o cestování, ama-
térském létání a astronomii.
XXJak jsme se dozvìdìli, ona
kopule je malá hvìzdárna, kterou
si pan Viskot vyrobil sám. Je z vo-
dotìsné pøekližky a laminátu,
celá je otoèná se skládacím pro-
støedním dílem, za kterým se
skrývá hvìzdáøský dalekohled.
Pro znalé: jde o typ Newton Cele-
strom 200mm/1200 s polární
montáží HEQ-5. Pùvodnì si chtìl

dalekohled vyrobit sám a tak se
pøihlásil na kurz broušení astro-
nomických zrcadel v Rokycan-
ské hvìzdárnì. Výhodné koupi
souèasného dalekohledu ale neo-
dolal. Nejradìji pozoruje za
použití mìsíèního filtru krátery
na Mìsíci, Saturn s prstencem,
Jupiterovy mìsíce a tzv. deep sky
(hluboký vesmír), za což se dá
považovat také mlhovina M31
v souhvìzdí Andromedy. S použi-
tím projekce, nebo sluneèního
filtru mùže sledovat i sluneèní
skvrny. K dalekohledu lze také
pøidìlat fotografický aparát. 
XXDalší plány do budoucna má
pan Viskot opravdu veliké. Zauto-

matizovat otáèení kopule na elek-
trický pohon, zakoupit dalekohled
400mm/2000 a vyhledávání syn-
chronizovat pomocí poèítaèe.
Své znalosti obohacuje o sledo-
vání internetu, kde se zúèastòuje
diskuzí a sleduje novinky v oboru.
XXPan Viskot je nejen vášnivým
astronomem, ale i letcem. S pøá-
teli vlastní soukromé letištì v Dam-
nicích s hangárem, ve kterém stojí
dvì letadla. Se svým jednomo-
torovým letadlem pro dvì osoby
tovární výroby TL 32 má nalétá-
no asi 250 hodin. Vlastní prùkaz
pilotní i instruktora. Jedna letová
hodina s nováèkem pøijde zhruba
na 1.500 - 2.000 korun.
Tento koníèek je velmi nákladný.
Ceny letadel jsou rùzné, pøede-
vším podle typu a provedení.
Rozhodující je také kvalita, obsah
a výkon motoru. Pro zaèínající je
možné poøídit olétané jednomístné
letadlo za cca 80.000 korun.
Další možností je letadlo  posta-
vit svépomocí. Je však zapotøebí
zruènost, zkušenost a to za odbor-
ného dohledu technika. Po dostavì-
ní musí letoun projít zatìžkávací
zkouškou 4G, než se mùže zaèít
používat k létání. 
XXZávìrem našeho povídání jsme
se domluvili na další návštìvì
spojené se sledováním noèní oblo-
hy, nebo krátkým výletem letad-
lem nad Pálavská jezera.   /mask/

Damnický astronom a letec

Vážení čtenáři Zrcadla
Víte o nìèem, co by mohlo zajímat naše ètenáøe?
Je-li nìco, co Vás dopálilo a trápí, èi naopak potìšilo, chcete-li se
podìlit o Vaše zážitky a zkušenosti, víte-li o nìjaké zajímavosti
nebo máte-li neobvyklého koníèka, zájmovou èinnost nebo rady
a návody pro naše ètenáøe, napište nám nebo zatelefonujte
do redakce, rádi k Vám pøijedeme na návštìvu. Redakce ZRCADLA,
Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Kurmlov, tel.: 515 322 281,
fax: 515 322 722, e-mail: noviny@zrcadlo.com. 
Pozn. red.: pøíloha Cestovní kanceláøe vyjde v náhradním termínu.

Komerèní inzerce
•• Pùjèky do 3 dnù, nákup na
sporoservis, hypotéky, podnika-
telské úvìry, stavební spoøení,
diskrétní úvìry /do 100.000 Kè/,
komplexní autopojištìní, pojiš-
tìní nemovitostí, komplexní
poradenská èinnost v oboru
finanènictví. Kanceláø: Široká 1
(budova Ekotexu), Ivanèice. Po-
Pá: 9-16 hod. Tel.: 605 039 139,
604 781 404, 736 771 504.

•• Zahradnické služby - návrhy
a realizace zahrad, celoroèní
údržba zahrad, zakládání a ce-
loroèní údržba travnatých ploch,
støíhání a tvarování živých plotù,
závlahy. Tel.: 515 338 320, mobil:
721 014 627, www.zahrady.
web. tiscali.cz

•• Stavíte, opravujete a potøe-
bujete stavební materiál?
Nabízíme Vám slevu až 40%.
Tel.: 608 300 722.

•• Chorvatsko - Komarna. Týden
s polopenzí v luxusní Villa Bili***
v termínech 5.-12.6. za 5.550 Kè
a 26.6.-3.7. za 6.150 Kè. Luxusní
apart. a pokoje s klimat., sat. TV,
video, lednièka, masážní sprcha.
Pojištìní v cenì. Nabídka platí
do 31.3. CK MEGA TRAVEL
Brno. Informace na tel.: 777
110 623-4, www.megatravel.cz

Koupím
•• pøedvál. motocykl nebo rùzné
díly i drobnosti, dobovou litera-
turu, fota a rùzné staré reklamní
cedule, sbìratel. Tel.: 737 974 147.
•• moped Stadion - s-11, pionýr
550, Jawa 250-350 pérák, Velorex.
Vše i nekompletní i poškozené.
Tel.: 608 626 289. 
•• kabinu na Zetor 5611 + 6911 i
v horším stavu. Tel:. 604 343 680.
•• 2-bubnovou sekaèku za traktor a
2 pláštì 14-28. Tel.: 605 116 974. 
•• doklady na Jawa CZ, CZ 125.
Tel.: 728 337 745.
•• rohovou sedaèku do obýv.
pokoje. Tel.: 732 949 505.
•• starší kamna Petry, levnì.
Tel.: 728 732 231. 
•• dìtskou sedaèku na dámské
kolo i starší, vzhled nerozhodu-
je. Tel.: 737 407 461.
•• sbìratel hledá stará rádia, repro,
souèástky, lampy a literaturu z po-
èátku rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
•• originál. CD Natalie Oreiro
nebo Thalie, jakékoliv. SMS na
tel.: 721 675 402.

Prodám
•• RD 6+1 samostatnì stojící
v Lesonicích u MK, ihned oby-
vatelný, velmi dobrý stav, možno
jako dvougener., cena 1.260. tis.
Kè. Tel.: 607 580 543.
•• RD 4+1 v MK, 2x WC +
koupelna, garáž, dvorek, zahrada.
Po rekonstr., pozemek 620 m2,
cena 2 mil. Kè. tel.: 603 841 167.
•• byt 2+1 v Pohoøelicích. Tel.:
724 102 072.
•• luxus. byt 2+1, OV, Znojmo,
komplet. rekonstr., možnost
hypotéky, cena 1.050 000 Kè.
Tel.: 737 667 851, 515 221 992. 
•• zahradu u Lacrumu, MK,
v OV, 774 m2, studna, el. proud
380 V, èerpadlo na vodu, chatka
na náøadí, ovoc. stromy, oplo-
ceno, možnost prodeje polovi-
ny, dohoda. Tel.: 515 323 395. 
•• zahradu v Lískách, 1050 m2,
ovo. stromy, nová chatka 5x5 m,
2 místnosti, podsklep., studna,
el. proud. Tel.: 603 841 167. 
•• pozemek orná pùda 5.000 m2

v KÚ Miroslav, cena dohodou.
Tel.: 723 942 732.è
•• Š 120 LS, nový lak, TK na 2 r.,
TZ, 14.000 Kè. Tel.: 776 556 096.
•• Š 125, r.v. 86, tm. modrá, dobrý
stav, 13.000 Kè. Tel.: 737 713 696.
•• Š 125 L, bílá barva, r.v. 89, taž.
zaø., rádio Blaupunkt, ND, cena
dohodou. Tel.: 728 366 521.
•• Š Forman, modrý, r.v. 91,
STK 02/05, po GO motoru, naj.
27 tis., nový lak, taž. zaø. nebo
urany, dobrý tech. stav, cena
dohodou. Tel.: 728 509 063. 
•• VW Passat 1,9TD B3, kup 94 v
ÈR, alarm + DO centrál, hands
free, elektrony + plech zima, t.z.,
mnoho nových dílù, super stav, 89
tis. Kè, Tøebíè. Tel.: 777 110 111.
•• Mitsubishi Colt, r.v. 85,  pojí-
zdný, spolehlivý, bez koroze, bez
STK, 8.000 Kè. Tel.: 604 202 284.
•• Jawa CZ 250. Tel.: 515 323 222.
•• motor + pøevod. Mercedes
123 D, 240 cm3, 7.000 Kè; karo-

serie nezkorodovaná, 5.000 Kè.
Tel.: 723 947 680.
•• motor + pøevod. Š 1203 -
1500 cm3, 5.000 Kè, karoserie
èást. zkorod., 2.000 Kè, zánovní
kola. Tel.: 723 947 680.
•• akumul. kamna 4 kw, náhr.
tìlesa a motorek; akumulátory na
avii, levnì. Tel.: 728 563 251.
•• na Š 1203 mnoho ND, 2.000
Kè. Tel.. 723 947 680.
•• pneu Michelin 205/60 R 15-
91H-XH1, 3ks, cena 1.800 Kè/ks,
nové. Tel.: 515 333 154, veèer.
•• 4 ks alu - disky na auto Favorit,
levnì. Tel.: 515 322 454.
•• stav. buòku unimo, cena
5.000 Kè. Tel.: 604 922 797. 
•• stav. výtah, odbìr v dubnu,
Ivanèice. Tel.: 737 974 174.
•• cirkulárku s podavaèem, vý-
konná, dohoda. Tel.: 608 460 192.
•• 2 ks plech. nádrží 850 l s
víkem a vyp. kohoutem na
kovové paletì, ks/500 Kè. Tel.:
736 443 989. 
•• 3x bal. dveøe zdvojené se
žaluziemi, 80-220 cm, i se zárub-
ní, zánovní. Tel.: 604 710 758. 
•• otoèná okna 2x 160x210 1x
160x150, 500 Kè/ks; balkon. dve-
øe 90x240; 2x plyn. kamna wav,
1.000 Kè/ks. Tel.: 737 183 259.
•• sváøeèku 40-140 amp, nepou-
žitá; slivovici. Tel.: 605 278 683.
•• svaøovací impregn. montérky,
nové, v. 182, pas 124, d. 124 cm,
zašlu poštou. Tel.: 604 710 758.
•• nový zahr. krb, cena 5.490 Kè,
doprava i montáž možná po do-
mluvì. Tel.: 606 812 125 po 14. hod.
•• výkonná krbová kamna. Tel.:
605 983 544.
•• litinové radiátory + ventily,
levnì. Tel.: 603 350 130 po 16. hod.
•• el. bojler, typ E0936 na 125L,
220 V, 1350 W, 2 r. v provozu,
700 Kè. Tel.: 606 109 325. 
•• lednièku Calex 225, 175 l +
20 l mrazák, pìkná, rozmìr:. 105
x60x60cm. Tel.: 604 710 758.
•• starší lednici Calex, obsah
205+45 l, samoodmraž., 1.000
Kè. Tel.: 732 725 861.
•• víøivou praèku Mini romo
s ohøevem, málo použ., dobrý
stav, 800 Kè. Tel.: 604 112 538. 
•• nový vysavaè Zepter, PWC
100/1200W s 8 stupni filtrace
(24 mìs. v záruce), PC 29.999
Kè, nyní 18.999 Kè, pøi rychlém
jednání sleva - 16.999 Kè. Tel.:
737 662 319.
•• elektrický krájeè na chléb
a rùzné, bílý, málo použ., 750 Kè.
Tel.: 604 710 758. 
•• døevìná bílá zahr. la•ková køes-
la, pìkný typ, vhodné i na bal-
kon, 250Kè/ks. Tel.: 604 710 758.
•• novou rozkl. sedací soupravu
3+1+1, modrá, velká sleva,
10.000 Kè. Tel.: 605 776 380.
•• patrovou postel 89/162/200 cm,
velmi levnì. Tel.: 608 460 192.
•• konf. stolek, èerno zlaté sil-
nìjší nožky, kouø. sklo, pìkný,
600 Kè. Tel.: 604 112 538. 
•• tiskárnu HP 656c, radiostani-
ci Prezident + zdroj a zesilovaè,
cena dohodou. Tel.: 776 708 456.
•• plays. 1 s èipem, pamì•. kar-
tou, 2 ovladaèe + hry, cena 3.500
Kè. Tel.: 728 264 272. 
•• Nokia 3330, ve 100% stavu, s
nabíj., doklad o koupi, 2.000 Kè,
spìchá, rychlé jednání sleva.
Tel.: 737 805 640, ne SMS.
•• komplet domácí posilovnu:
univerz. stroj s kladkami a lavi-
cemi, velké èinky i se závažím,
jednoruèní èinky, 4 páry a navíc
dárek. Tel.: 737 130 455. 
•• posilovací stroj, tzv. bìh na
lyžích, nový, cena dohodou,
Ivanèice. Tel.: 737 621 954. 
•• box. pytel (30kg) + rukavice,
dobrý stav, cena 1.200 Kè. SMS
na tel.: 607 114 413. 
•• dámské kolo obyè. ve slušném
stavu 700 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• kuleèník - billiárd, hrací plocha
190x90cm, mramor. deska, zacho-
valý, 5.000 Kè, Tel.: 728 643 862.
•• opletený autosifon, 1L, s pøís-
luš., 450 Kè. Tel.: 604 710 758.
•• hluboký sport. koèár zn. Rù-
žový panter, pøehaz. rukoje•, 3
polohy zad, modro béžová kost-
ka, nánožník, pláštìnka, kabela,
cena 5.000 Kè. 605 720 359.
•• sport. koèárek, skládací výš-
kovì nastav. rukoje•, prací po-
tah, odkládací košík, poloh. ná-
nožník a opìradlo, cena 1.500
Kè, dohoda možná, dovezu.
Tel.: 602 519 717. 
•• sport. koèárek po 1 dítìti ve
výborném stavu, barva modrá,

pøehod. rukoje•, cena 800 Kè.
Tel.: 608 171 452.
•• autosedaèku Chicco Synthesis,
0-13 kg, potah tm. zelené kos-
teèky, použ. 3/4 roku, 850 Kè.
Tel.: 546 451 258, 18-20 hod. 
•• pánský èerný zimní odleh-
èený kabát è. 53, d. 105, š. ra-
men 53,  cm, málo nošený, ital-
ské výroby. Tel.: 604 710 758. 
•• zánovní dámský kožich, hnì-
dá umìlá kozinka, dlouhý, mír-
nì projmutý, è. 48, na výš. 162
cm, 550 Kè. Tel.: 604 710 758.
•• bøezová koš•ata, cep, vál k
Teøe nebo Vari, velikonoèní hrkaè
- trakaø, drtiè ovoce, krouhaèku
na brambory. Tel.: 515 336 601.
•• zavaøovací sklenice se skl.
víèky á 3 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• králíkárnu, 4 kotce se støed.
zásobníkem krmení, po dohodì
muhu dovézt. Tel.: 606 942 302
•• novou zateplenou boudu pro
psa s pøedsíòkou a odkláp. støe-
chou, po dohodì mohu dovézt.
Tel.: 606 942 302.
•• štìòata welšteriéra, oèkov.,
odèerv., cena 1.500 Kè, odbìr
možný ihned. Tel.: 604 711 730.
•• štìòata foxteriéra drsnosrst. s
PP., opakov. spojení, vhodní na
výstavu a myslivost, cena 4.000
Kè, odbìr po Velikonocích. Tel.:
777 292 708.
•• prasata všech velikostí, 28
Kè/kg. Tel.: 723 428 899. 
•• vzrostlý filodendron (mon-
stera) 12 listù, v. asi 120, š. 120
cm, zdravý. Tel.: 604 710 758. 

Rùzné 
••Pronajmu RD 3+1, pozdìjší
odkup možný, okolí MK a Zn.
Tel.: 737 001 529.
•• Nabízím podnájem dvoupokoj.
byt s pøísluš. a plyn. topením,
klidným a pracovitým lidem, 600
Kè/ mìs. + inkaso v okolí MK,
domluva nutná. Tel.: 737 407 461.
•• Pronajmu místnost pro pod-
nikání v Ivanèicích ve støedu
mìsta, levnì. Tel.: 607 182 662. 
•• Hledám podnájem, nejlépe byt
2+1 (2+KK) v Ivanèicích, spoleh-
livost a poøádkumilovnost. Tel.:
608 751 417, 776 817 678.
•• Hledám k pronájmu nebyt.
prostory cca 40m2 v Ivanèicíh.
Tel.: 603 963 450. 
•• Hud. soubor zamìø. na bigbeat
a rock hledá hráèe na kláves. ná-
stroje, zodp. pøístup, okolí Hostì-
radic. SMS na tel.: 721 465 661.
•• Hledám box. ustájení pro 1
bezproblém. konì ÈT v okolí MK,
za rozum. cenu. Tel.: 602 953 961.
•• Hledáme pejska pekineze na
pokrytí fenky. Tel.: 724 265 501.
•• Nabízím ke krytí bern. salaš.
psa, bez PP, pìkný, zdravý; støe-
doas. pastev. psa s PP, neuchov-
nen, barva písková s žíháním,
pìkný, zdravý. oba poèetné
vrhy. Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím k pøipouštìní ponny
høebeèka bez  PP, vraník, zdravý;
høebeèka fjord, 135 kvh, velmi
hodný, bez PP, cena dohodou,
Ivanèice. Tel.: 777 877 631. 
•• Nabízím k pøipouštìní samce
medvídka mývala, lamy krotké,
divoèáka, kozla kamerunského a
kozla strakatého - normál., fretku,
ceny dohodou. Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím k pøipouštìní høebeè-
ka A1/1 s PP, tmavý hnìdák, po
super rodièích. Tel.: 777 292 708.
•• Nabízím vyjížïky na koních
v okolí Ivanèic - Skøípák, rozhled-
na, Templštýn, Jakub. K dispozici
2 huculové a 1CT, vhodní i pro
zaèá-teèníky, 100 Kè/hod, platí
stále. Tel.: 777 877 631.

Seznámení
•• Hledám k seznámení štíhlou,
pohlednou dívku, nekuøaèku, 22 -
30 let. Jsem nekuøák 28/190/82
kg, bez závazku, všestranných
zájmù. Ivanèice a okolí. Tel.: 723
924 262.
•• Osamìlá, pohledná, 63 let,
mladšího vzhledu, štíhlé postavy,
v. 160, by ráda poznala muže,
motoristu, který se také cítí sám.
Tel.: 731 187 100. 
•• 32/168 hledá ženu od 25 - 31
let k vážnému sezn., dìti vítány,
nejsou pøekážkou. Odepíši všem.
Tel.: 737 817 223, jen SMS. 

Práce - zamìstnání
•• Nabízím domácí práci od Ès.
firmy se slušnými výdìlky pro
všechny, kteøí si chtìjí pøivy-
dìlat. Info na tel.: 607 989 177,
jen SMS. Ozvu se všem.

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

záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com 

foto: mask


