
XX/Moravský Krumlov/ V úterý
16. bøezna byl úspìšnì vydražen
moravskokrumlovský zámek. No-
vým majitelem se stala akciová
spoleènost Incheba. Tato bratislavs-
ká firma s poboèkou v Praze se
zabývá veletržnictvím a výstav-
nictvím a ze zámku má v úmyslu
vytvoøit kongresové centrum
s ubytováním.
XXDražba se konala v Bechyni
na adrese správce konkursní pod-
staty. Cena zámku byla stanovena
posudkem soudního znalce na 30
milionù korun, pøi nejnižším
podání 14 milionù, za což se také
zámek prodal. Prodejem zámku
spadlo mìstu z beder opravdu vel-
ké bøemeno, i když na zámku stále
vázne zástavní právo pro finanèní
úøad v Moravském Krumlovì
a  pro spoleènost Havana s.r.o.,
která èást pohledávky získala od
Poštovní banky.
XXZámek v Moravském Krumlovì
prodejem získal možnou budouc-
nost. Pøedevším z dùvodu své
polohy v trojúhelníku Brno -
Vídeò - Bratislava je jeho využití
jako konferenèní centrum pøímo
ideální. Toto vyplynulo z prvního
jednání po dražbì s Inchebou
v Bratislavì. Jak uvedl starosta

Bartolomìj Pitlach, jistì to bude
mít pøínos i pro mìsto samotné
v podobì rozvinutí turistiky a no-
vých pracovních míst. Vedlo by
to k posílení významu mìsta jako
takového. Nové využití zámku

nabídne øadu pracovních míst už
pøi rekonstrukci.
XXPodle odborníkù by se zámek
dal opravit za 200 milionù korun.
Ve velmi špatném stavu se ale
nachází pøedevším vìž a znaèné
investice si vyžádají podlahy
ve všech patrech, které doznaly
velkých zásahù pøi stavebnì his-
torickém prùzkumu, který zde
v devadesátých letech podnikla
spoleènost Zámek a.s. Relativnì
nejlépe je na tom rytíøský sál
a kaple, kde se nacházejí výstavní
místnosti Muchovy Epopeje. Do
údržby tìchto prostor doposud
investovalo pøedevším mìsto.
Slovanská epopej má prozatím

v zámku zùstat, a to minimálnì
do prosince letošního roku, jak je
smluvnì ujednáno. Majitelem
Epopeje je Galerie hlavního mìsta
Prahy a v souèasné dobì probíhají
jednání o setrvání výstavní
expozice tohoto unikátního díla
v Moravském Krumlovì.
XXZ dùvodu špatného stavu celého
areálu hodlá firma Incheba zaèít
s opravami co nejdøíve. V plánu je
i celková regenerace zámeckého
parku, který ale i nadále zùstává
v majetku mìsta. Vedení radnice
pøislíbilo, že o jednáních s Inche-
bou a o jejich zámìrech ve mìstì
bude veøejnost prùbìžnì infor-
movat.                              /mask/
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HOTOVOSTNÍ PŮJČKY

Brno • Èeská 11 • 3. patro • tel.: 532 193 153
GSM: 728 541 980, 721 160 799

Pro občany i podnikatele
Soukromý i bankovní sektor

50 000 až 3 000 000 Kè

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
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DDoovvoolleennáá  pprroo  ddvvěě  oossoobbyy  zzaa  2255..000000

SLEVY
AŽ  30% !
SLEVY
AŽ  30% !

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

SOUTĚŽTel./Fax: 546 451 968
GSM: 777 300 999

777 300 880

Annapurna s.r.o.
Za Ústavem 31

664 91 Ivančice

DDIISSTTRRIIBBUUCCEE  AA  TTIISSKK  LLEETTÁÁKKŮŮ
Zasíláme letáky, reklamní tiskoviny, katalogy. Veškeré materiály, které nejsou určeny
konkrétním adresátům a je možné je vložit do domovní schránky.

Význam? Reklama v poštovních stránkách je třetí nejsledovanější za televizí
a billboardy. Letákové zásilky čte okolo 70% obyvatel. To znamená, že z hlediska dostup-
nosti je pro menší podniky a živnostníky reklamou nejdosažitelnější.

Kam? Kromě plošné distribuce po celém území ČR, je možnost na přání zákazníka
přesně vybrat oblast distribuce (okolí obchodu, provozovny, čtvrti města atd.). Statistické
údaje o počtu domácností námi používané dávají záruku účelné distribuce.

Email: anna.purna@volny.cz, pocitej@volny.cz, www.pocitej.czPO
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Krumlovský zámek byl prodán !

Ministr Ambrozek v DPS
XX/Moravský Krumlov/ Dne 19. bøezna navštívil Moravský
Krumlov ministr životního prostøedí RNDr. Libor Ambrozek. Kolem
poledne pøijel na radnici, kde jsme se ho zeptali na dùvod jeho návštìvy:
„Hodlám navštívit firmu Vertex, podíváme se do domu s peèovatelskou
službou. Navštívíme obec Rybníky, které jsem udìlil mimoøádnou
výjimku na výstavbu èistírny a kanalizace odpadních vod. Moravsko-
krumlovsko je okres, do kterého spadá obec mých pøedkù, takže se tady
pohybuji èasto. Proto jsem chtìl zavítat oficiálnìji do centra - Morav-
ského Krumlova.“ Jak dodal starosta Pitlach: „S panem ministrem jsme
hovoøili o rekultivaci skládky a regeneraci zámeckého parku. Probírali
jsme také projekt Dyje II.“                                                        /jak/

O financích je rozhodnuto
XX/Miroslav/ Na svém desátém zasedání Zastupitelstva mìsta Miros-
lavi, konaném 22. bøezna, byl jednomyslnì schválen rozpoèet na rok
2004. V letošním roce se poèítá s celkovou èástkou na stranì pøíjmù
49 milionù korun a to vèetnì dotací. Na stejnou èástku byly stanoveny
i výdaje. To znamená, že miroslavští mají na rozdíl od státní pokladny
rozpoèet vyrovnaný. Nutno podotknout, že plánovaná investièní akce
„Prùtah mìstem“ zapoètena v rozpoètu není. Èást, kterou bude orga-
nizovat mìsto, tj. kanalizace a inženýrské sítì, bude financována
z 80% ze státních dotací a na zbylých 20% bude vypsáno výbìrové
øízení jako úvìr od banky a to ve výši 20 milionù korun a dobou splat-
nosti 15 let. V souvislosti s „prùtahem“ zastupitelstvo schválilo I. etapu
výstavby, která se má zaèít realizovat již v letošním roce.         /mask/

XX/Ivanèice/ Na svém 2. øád-
ném zastupitelstvu konaném 16.
bøezna v Ivanèicích se mimo jiné
také projednávala otázka optima-
lizace støedních škol. Podle sta-
rosty Mudr. Adama se zastupitelé
usnesli na podobì støedního škol-
ství v Ivanèicích. Stanovisko pro
krajské zastupitelstvo je následu-
jící: „Zastupitelstvo mìsta Ivanèic
trvá na zachování stávající sítì
støedních škol v Ivanèicích
v plném rozsahu, tj. zachování
Gymnázia Jana Blahoslava,

Støední odborné školy a Støed-
ního odborného uèilištì doprav-
ního a mechanizaèního Ivanèice,
vèetnì oborové skladby. Odmítá
zásadnì zrušení nìkteré z tìchto
škol a integrování do jiných
celkù. Zastupitelstvo na základì
analýzy situace v regionu nepo-
važuje jinou z variant optimali-
zace sítì støedních škol za dùvodnou
ani pøínosnou.“ A jak starosta
dodal, je to proto, že se pøi
šetøení neprokázal odliv žákù
z tìchto škol.                    /mask/

Ivančice své školy brání

foto: archiv redakce

Za úspěch se platí všude,
aneb Nejen Češi závidí

Pøed pár dny dostala americká softwarová spoleènost Microsoft
vùbec nejvìtší finanèní pokutu v dìjinách Evropské unie v pøepoètu
témìø 17 miliard korun. Pokuta byla udìlena za zneužívání
monopolní pozice Microsoftu v oblasti operaèních systémù. Podle
zástupce advokátní komory zastupující odpùrce výše zmínìné
firmy Thomase Vinjeho, to pro Microsoft „pøedstavuje jen jízdenku
na tramvaj,“ èímž chtìl dotyèný øíci, že v podstatì o nic nejde,
vždy• je to pro takový gigant jako je Microsoft smìšná suma.
Možná ano, ale pøece jen mne zmínìné informace pøivedly k hlubší
úvaze na téma, co je to vlastnì monopol a antimonopolní úøad.

Vra•me se ještì ke zmínìné události. V celém sporu jde údajnì
o to, že Microsoft jako souèást svých operaèních systémù používá
mediální pøehrávaè Media Player, èímž znevýhodòuje a potlaèuje
konkurenci. Alespoò podobným zpùsobem je nám celá kauza pøed-
kládána médii. Chápu-li dobøe, tak by to v praxi znamenalo (zjed-
nodušenì øeèeno), že jestli jako majitel novin a zároveò tiskárny
odmítnu inzerát konkurenèní tiskárny ve svých novinách, tak se
dopustím špatného jednání a budu platit pokutu. I pøesto, že jsou
noviny moje, financuji je ze svých penìz a souèástí myšlenky byla
i podnikatelská úvaha, kdy upøednostnìní reklamy mých spoleèností
a produktù pøed reklamou konkurentù je zcela logické a dle mého
názoru legitimní a správné. Já pøece také nikomu nezakazuji, aby si
založil svoje noviny s celým podnikatelským rizikem a pokusil se
o totéž. Tak stejnì nikdo nebrání výrobcùm mediálních pøehrávaèù,
aby si vyvinuli ke svým pøehrávaèùm svùj operaèní systém. A že
má dnes Microsoft dominantní postavení na trhu? Ale k tomu se
pøece pøedstavitelé dostali svojí pílí, svými nápady a dobrým pod-
nikatelským zámìrem. A za to, že byli dobøí, mají dnes platit?!
Bráno selským rozumem mi to pøipadá trochu nespravedlivé. Èím
to asi bude? Poètem nadbyteèných úøedníkù, nebo snad ono známé:
„V Èesku se za úspìch platí…“ neplatí pouze v Èesku?

Jiná situace bude asi u monopolních firem, jako je napøíklad ÈEZ.
Na ni a jí podobné firmy, které mají nìjakým zpùsobem ošetøeno
dominantní postavení na trhu samotným státem, je tøeba pohlížet
jiným zpùsobem. I po privatizaci tìchto spoleèností a následném
uvolnìní trhu je zøejmé, že konkurenèní subjekty nemají rovné
postavení. Pøièemž firma s dominantním postavením si tuto pozici
nedobyla díky své píli, ale díky státu, který o monopolním posta-
vení firmy rozhodl.

Pokud máme trestat Microsoft, nechápu, jak mùže okolo vybraných
mìst vyrùst tolik supermarketù, hypermarketù apod. aniž by to anti-
monopolní úøad napadl. V takovém pøípadì pøedstavitelé státu mají
mnoho dobrých argumentù, proè je vše v poøádku. Tolik k mono-
polùm. Ostatnì na øetìzce jsou demokratické zákony i úøedníci
krátcí. A øeèi o tom, že na øetìzcích a konkurenèním boji mezi nimi
vydìlá zákazník, jsou zcela zavádìjící. Dennì jsem svìdkem, kdy
se dostává jedna firma vedle druhé do problémù díky boji o dodávky
do øetìzcù. Ve snaze udržet se u tìchto spoleèností firmy dodávají
zboží mnohdy pod výrobní cenou. Tímto bojem ve stylu „za kaž-
dou cenu“ firma ve skuteènosti pøestává vytváøet dostateèný zisk
a je tak odsouzena k zániku. Bohužel, než tato situace nastane,
snaží se takový subjekt udržet se jakýmkoli zpùsobem. Tím vzniká
nezdravé podnikatelské a obchodní prostøedí, kdy firma, která zná
svoje hranice a odmítá dodávat produkty pod výrobní ceny, je pos-
tupnì vytlaèována firmami, které tento fakt ignorují. Bohužel,
výsledný efekt je mnohdy tristní: Firma A, která dodávala bez tvorby
zisku nakonec krachuje, zanechávaje za sebou (díky systému)
spoustu dluhù. Firma B, která tuto „hru“ hrát odmítla, ovšem konèí
také, protože díky firmì A ztratila odbytištì. Tak nevím proè, ale
stále mi pøichází na mysli, že se souèasným západním systémem
bude asi nìco špatnì...                                                         PaŠa



XX/Miroslav/ V nedávné dražbì
získala bývalý objekt Fruty v Mi-
roslavi pražská spoleènost Acton
s.r.o. Za areál bývalé konzervárny
zaplatila pìt milionù korun.
XXMiroslavská radnice vnímá
prodej jako pozitivní krok a hodlá
s novým majitelem spolupracovat.
Nabídla zájemcùm z øad místních
podnikatelù, že bude koordinovat
jednání s vedením firmy Acton. Ta
se zatím k zámìru radnice staví
zády a jak hodlá s touto nemovi-
tostí naložit, miroslavským rad-
ním nesdìlila.
XXKontaktovali jsme pøedstavi-
tele této firmy také. Požádali jsme
jednatele firmy Ing. Kopeckého
o vyjádøení. Bohužel bez úspìchu.
Po nìkolika telefonátech a vzka-
zech, kdy si nás „pøehazovali“
po pracovištích a kanceláøích,
jsme se museli smíøit s tvrzením,
že všichni kompetentní lidé jsou

až do soboty na služební cestì.
XXZámìry spoleènosti Acton s.r.o.
jsou prozatím veøejnosti utajeny.
Zda objekt pronajmou, nebo zde
zøídí vlastní podnikatelský zámìr,
není prozatím známo. Vzhledem
k obchodním aktivitám Actonu
a podle obchodního rejstøíku, vede-
ného u Mìstského soudu v Praze
je pole pùsobnosti a podnikatelských
aktivit této spoleènosti velmi široké.
Zda majitelé Fruty využijí svých
zkušeností se správou a obchodo-
váním s nemovitostmi a budou
hledat dalšího kupce, nám nikdo
ze spoleènosti Acton nepotvrdil. 
XXMiroslavská radnice se i na-
dále bude snažit získat bližší infor-
mace. Vždy• ve høe zùstávají
pøípadné pracovní místa, které by
nový provozovatel areálu vytvoøil.
Pokud ale Fruta bude pøedmìtem
dalších  dlouhotrvajících prodejù, ne-
zamìstnanosti to nepomùže. /mape/

XXNa plakátovacích plochách
v našem regionu se objevila
výzva oslovující obèany nespo-
kojené se stávajícími pomìry, a•
zavolají na telefonní èíslo Evrop-
ských demokratù. My jsme tak
udìlali, abychom zjistili, co je
touto aktivitou myšleno.
XXPan Michael Kavín z Brna
vysvìtlil, že jde o seznámení
obèanù s touto novou politickou
platformou a øekl nám k tomu
následující: „Naše strana byla
založena v Praze v létì 2002 a to
bývalým primátorem hlavního
mìsta, Ing. arch. Janem Kaslem
a lidmi podobného názoru. V Praze
se Evropští demokraté úspìšnì
zúèastnili již komunálních voleb

na podzim roku 2002 (18 procent
v zastupitelstvu hlavního mìsta
Prahy). Strana se rozšíøila a nyní
pùsobí v celé Èeské republice.“
XXJihomoravská krajská organi-
zace byla založena v únoru 2004
a to na základì existence tøí míst-
ních organizací - Brna, Blanska
a Petrovic. Dnes mají místní orga-
nizaci i v Hustopeèích, Slavkovì,
Moravském Krumlovì a Tišnovì.
Pøedsedou krajské organizace je
Michael Kavín a místopøedsedou
Mgr. Josef Košíèek.
XX„Jsme pravicovou stranou pro
- evropského zamìøení. Evropské
Unie se nebojíme, nechceme pøed
ní panicky utéct, ale sebevìdomì
si v ní nalézt své místo. Hodláme

prosazovat liberální reformy nut-
né k obnovení rùstu ekonomiky
naší zemì, posílení sociálního
zázemí našich obèanù a zabez-
peèení budoucího rozvoje Èeské
republiky. Shrnuto - chceme vìtší
prosperitu Èeské republiky. Tu
dosáhneme vìtšími úsporami státu.
To znamená snížení daní, vìtší
aktivita jedincù. Prosperující stát
se buduje na prosperujících
osobách, firmách. Chceme omezit
rozežranost pøi vynakládání stát-
ních penìz, chceme menší pøero-
zdìlování, jasné vymezení, kolik
prostøedkù zùstává obcím a kra-
jùm. Stát si nemùže sebrat všech-
no a pak se rozhodovat jestli
peníze krajùm dá èi nikoliv. 

XXChceme, aby Jihomoravský
kraj nebyl chudým evropským
regionem. Tlakem na parlament
a vládu Èeské republiky chceme
získat prostøedky, které využijeme
na budování kvalitní silnièní sítì
a infrastruktury, tak, abychom
byli zajímaví pro investory. Chce-
me podporovat jihomoravské
podniky. Nejen velké, ale i støed-
ní, malé a živnostníky. Chceme
propagovat naše památky a zají-
mavosti. Evropští demokraté se již
nyní aktivnì pøipravují na volby
do Evropského parlamentu. Pozdvi-
žení celkové úrovnì Jihomo-
ravského kraje bude naším prvo-
øadým cílem,“ upøesnil pøedseda
Michael Kavín.                    /mask/

Evropští demokraté Jihomoravském kraji

Co bude s miroslavskou Frutou nikdo neví

XX/Ivanèice/ V posledních dnech
se v Zastupitelstvu mìsta Ivanèic
odehrálo hned nìkolik dùležitých
zmìn. Pøedevším na svou funkci
zastupitele a èlena rady rezignoval
k 8. bøeznu Ing. Petr Martínek.
Své rozhodnutí zdùvodnil takto:
„Prvním dùvodem je mùj abso-
lutní nesouhlas se zpùsobem in-
terpretace závìrù jednání o ben-
tonitu starostou. (Všichni obèané
s tìžbou souhlasí, jen pan Mar-
tinek, Jánová a Feith èiní prob-
lémy.) Druhý dùvod je neschop-
nost a nechtìní vyhlásit výbìrová
øízení na funkci všech vedoucích
odborù a i tajemníka. Spolupráce
s nìkterými je absolutnì nemož-
ná. Neschopnost odvolat vedoucího
OŽP je pøi stávajícím konfliktu
zájmù pøi výstavbì rybníku v Øez-
novicích názorným pøíkladem
(sobì povolil, sobì odkolauduje,
sobì sežene dotaci). Tøetí dùvod je

pronájem rybníka v Letkovicích
rybáøùm za úèelem chovu ryb.
Pokud se v hnojišti bude chtít ob-
èan koupat, rybáøi údajnì nebudou
mít námitky. Jak elegantním øeše-
ním je kolaudace na rekreaèní
rybník s chovem ryb. Rybáøi
mohou ryby chovat, ale ne s hno-
jením a krmením. Voda zùstane
èistá. Budoucnost rybníka v Let-
kovicích vidím èernì. Názorný
pøíklad jsou dva rybníky v
Pancíøích. Kam to spìjeme.
Ètvrtý dùvod je øešení Møen-
kového potoka. Suché poldry
jsou drahé, zalesnìní nevhodné -
majitelé pozemkù asi nebudou
chtít - a tak snad pøívalové deštì
a škody na majetcích uhradí
pojiš•ovna. Tato pštrosí politika
je mì absolutnì cizí. Pátý dùvod
je, že vzhledem k tomu, že kon-
stelace v radì je taková jaká je,
je zcela zbyteèné se v této

sešlosti angažovat. Je to ztráta
èasu a snad i vlastní sebeúcty.“
XXNa jeho uvolnìné místo za-
stupitele pøišel Ing. Pavel Valenta
a 9. bøezna složil slib zastupitele.
Ke svému zvolení pan Valenta
sdìlil: „Jako zastupitel bych chtìl
pokraèovat ve své dosavadní
práci ve finanèním výboru mìsta
Ivanèice a takto kontrolovat, jak se
nakládá a v minulosti nakládalo
s obecními prostøedky. Dále bych
chtìl pøedkládat návrhy na úspor-
ná opatøení, která by mohla uvolnit
více penìz na investice i na sní-
žení celkového zadlužení mìsta.
V zastupitelstvu budu také prosa-
zovat a obhajovat svoje názory
na zpùsob øešení nìkterých prob-
lémù mìsta (napø. umístìní DDM,
další provoz muzea, èlenství mìsta
ve svazku obcí, dopravní situace
ve mìstì, sportovní zázemí).“
XXNovým èlenem rady mìsta se

stal dosavadní zastupitel Mgr.
Otmar Nìmec. ten se ke svému
zvolení vyjádøil takto: „Pøi svém
pùsobení v radì mìsta hodlám
prosazovat žádosti, nové impulsy
a podnìty z øad obèanù. V oblasti
školství plnì souhlasím se stano-
viskem zastupitelstva mìsta k opti-
malizaci støedních škol a zacho-
vání stávajícího stavu z dùvodu
neprokázaného odlivu žákù. Budu
podporovat další zlepšování pod-
mínek ivanèického školství, a to
již od škol mateøských. Podporo-
vat boj proti formám negativního
chování žákù na školách i mimo
ni. V ekologii již zapoèaté tøídìní
odpadù na školách a vysazování
zelenì pøenést také na obèany
a zapojit je. Snažit se o snižování
nezamìstnanosti napøíklad podpo-
rou turismu a rozvoje cestovního
ruchu. Zamìøit se také na sport
a kulturu.“                        /mask/
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Oprava hradeb pokračuje

XX/Moravský Krumlov/ Po zimní odmlce se opìt rozjely práce na
opravì hradeb. Práce provádí firma Geo - ing Jihlava. Podle stavbyve-
doucího p. Brychty jsou práce namáhavé, hlavnì z dùvodu tìžkého
pøístupu k poškozené stìnì hradeb. Již se ale blíží do finále. Dokon-
èuje se horní èást výstuže s vìncem a zábradlím, což by mìlo trvat do
30. dubna. Podle informací pana Zdeòka Kabelky ze Správy majetku
mìsta MK bylo na tuto opravu vyèlenìno 1,1 milionu korun. Plánují
se další opravy mìstských hradeb, které jsou ve fázi projektové doku-
mentace. Poèítá se i s padesátiprocentním podílem státní dotace. Význam-
nou pøekážkou jsou ale nevyjasnìné majetkové vztahy.               /jak/

Rozpočet byl schválen
XX/Ivanèice/ V Ivanèicích skonèilo rozpoètové provizorium. Na posled-
ním jednání zastupitelstva konaném 16. bøezna byl projednán a schválen
rozpoèet na rok 2004. Erik Feith, ivanèický zastupitel, k rozpoètu sdìlil:
„V letošním roce je poèítáno s celkovou èástkou 156 milionù, a to
vèetnì státních dotací. Z nìkterých výdajových položek uvádím orien-
taèní èástky, které se budou realizovat øádovì v milionech korun.
Splátka dluhù - 18,4; státní správa a samospráva - 38; sociální dávky
- 31,1; vzdìlávání - 9,6; bydlení a komunální služby - 3,1; knihovny,
kino, Památník Alfonse Mucha a KIC - 6,2; ochrana ŽP a odpady -
5,4; pension a ostatní soc. péèe - 3; platba danì za mìsto - 4; investice
a opravy z roku 2003 - 11,5; prioritní investice a opravy roku 2004  - 13,1;
ostatní investice roku 2004 - 3,5 milionù. Zbytek tvoøí ostatní výdaje
a rezerva zastupitelstva. Rezerva je urèena pro operativní výdaje sou-
visející s chodem mìsta a zájmových èinností.“
XXVýše dluhu mìsta se pohybuje kolem 120 milionù a letos bude
splaceno asi 20% celkové výše pohledávek. Jak vyplynulo z nedávné
návštìvy ministra financí Bohuslava Sobotky v Ivanèicích, existuje reálná
možnost, že by èást závazkù mohla být odpuštìna. To by celkové
zadluženosti mìsta více než pomohlo. Pokud by se dluh dostal na
rozumnou a únosnou míru, mohly by být realizovány i vìtší investièní
akce, jako je dovybudování kanalizace a èistírny odpadních vod. Toto
je bezesporu nákladná a dlouhodobá záležitost. Skuteèností je, že
v nìkterých èástech mìsta tento problém obyvatele velmi tíží.     /jak/

Ze  je předmětem otázek
XX/Miroslav/ Nìkterým obèanùm mìsta Miroslavi je trnem v patì
zeï, která oddìluje zadní èást námìstí Svobody a firmu Miroslavské
Strojírny. Podle mínìní nìkterých, je cena, za kterou ji mìsto postavilo
pøíliš vysoká. Mìla pøesahovat pùl milionu korun. Požádali jsme rad-
nici o upøesòující informace: Zeï je majetkem mìsta a cena stavby
byla 340 tisíc korun. Výsuvnou bránu si firma hradila sama. Miroslav-
ské Strojírny poskytly pozemek na rozšíøení chodníku a komunikace.
Tato cesta je páteøní pro pìší i automobily, protože je napojena na
autobusové nádraží. Architekt mìl nelehký úkol a musel vzít v úvahu
klidovou zónu a celkové estetické ztvárnìní tak, aby zeï do celko-
vého konceptu „zapadla“. Pøitom musí plnit úèelovou funkci a oddìlit
prùmyslovou výrobu vyzuelnì i hlukovì. Dùležitá je i bezpeènost
chodcù procházejících kolem. Strojírny také svolily s napojením na
jejich vodovod, který napájí pitko, které je uprostøed nìkolika vzrost-
lých stromù a lavièek. Jak je vidno, tyto finanèní prostøedky marnivì
vynaloženy nebyly. Obyèejný drátìný plot by byl jistì levnìjší, ale
postrádal by úèelovost i estetiku.                                               /jak/

ZPRACUJI KOMPLETNĚ
A S MAXIMÁLNÍ PEČLIVOSTÍ

VAŠE  ÚČETNICTVÍ
NA PC, 12 LET PRAXE

Bechová Lenka
tel.: 515 336 712, 721 469 783

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

PORADNA PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
Ivana Procházková - tel.: 777 888 041

mandala života • odìvní styl
barevná typologie • prodej kosmetiky

RNDr. Alena Bratková - tel.: 777 33 22 39
astrologie • homeopatie 

regresní terapie • výklad karet

GEMINI CENTRUM
Kateøina Pokorná - tel.: 605 216 911

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

KOSMETICKÉ STUDIO VIZÁŽ
Jitka Jedlièková - tel.: 737 252 459

kosmetika • ošetøení • poradna • prodej
masáže relaxaèní a bodové
reiki • rodinné konstelace  

Jarmila Kroupová - tel.: 776 565 478
manikúra • pedikúra • reflexní terapie

D.A.S.
pojiš•ovna právní ochrany a.s.

MÁM PRÁVNÍKA
NIC NEØEŠÍM, NIC NEPLATÍM

Pojištìní právní ochrany D.A.S.
rodiny, øidièù, motorových vozidel,

podnikatelù, lékaøù
telefon: 777 170 164, www.das.cz

Ivančické zastupitelstvo prošlo změnami

J.Vávry 2 (vedle KB), Ivanèice, tel: 737 848 979

SSppoorrttoovvnníí
oobbcchhoodd sport 

Veškerý sortiment
SPORTOVNÍCH POTØEB,

ODÌVÙ a OBUVI
• špièkové tenis. rakety a výplety

• vyplétání raket
• objednávky sad dresù,

kompletní hokejové výstroje
až 55550000%%%% SLEVY !!!

M

Rybářský sport Ivančice

SARRIAfish

Rybářský sport IVANČICE SARRIAfish
Palackého nám. 8, 664 91 Ivančice,

Tel.: 546 437 500, 603 514 468,
email: sarria@sarria.cz, www.sportovnirybolov.cz

Novinky 2004
• Kaprové děličky

SPRO LUXUS-CARP a Jaxon Profix
• Kaprové, feedrové a přívlačové pruty

nové řady SPRO Shadow Force
• Matchové pruty a navijáky MILO, TUBERTINI

Nová série prutů a navijáků od společnosti
SPRO a LINEA-EFFE

• Kompletní výbava do NORSKA
(multiplikatory, pruty, nástrahy, vlasce)

• Krmení, vážené vnadící směsi a granule
• Háčky Gamakatsu, Mustad, Maruto, Gull
• Živé nástrahy: masní červi, žížaly a Dendrobeny

Vše možno zakoupit i na splátky

foto: archiv redakce

foto: archiv redakce

INZERUJTE
V ZRCADLE

VOLEJTE:

777 769 814



XXZ Miroslavi do rakouského
mìsteèka Langenlois je to sto ki-
lometrù. Právì z tohoto mìsta
pøijela partnerská návštìva. Zahá-
jení spolupráce mezi školami
zaèala v rámci projektu Phare už
v roce 2001. Od té doby se vzá-
jemnì navštìvují žáci i uèitelé
pøi rùzných sportovních nebo
kulturních akcích. Kontakt udržují
také èelní pøedstavitelé mìst-
ských samospráv.
XXPøíkladem toho je setkání,
které se uskuteènilo 12. bøezna
v hlavní budovì Základní školy
Miroslav. Uèitelé z partnerské
školy pøijeli o nìco døíve, aby
pøipravili výstavu o svém mìstì.
Výstava nesla název „Buï vítán,

sousede“. Na panelech byli dvoj-
jazyèné informace pøedevším
o vinaøství. Langenlois je nej-
vìtší vinaøské mìsto v Dolním
Rakousku, a tak je pochopitelné,
že nejdùležitìjší produkt je víno. 
XXNad celou akcí pøevzali záštitu
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek a starosta
mìsta Miroslavi Ing. Augustin
Forman. Pøesto pan hejtman se
omluvil a nepøijel.
XXPo oficiálním pøivítání byli
pøedstaveni hosté z Rakouska:
Ing. Johan Berns - víceprezident
Dolnorakouského rytíøského se-
nátu, Kurt Rener - komercionální
rada a starosta mìsta Langenlois,
Franz Sommer - vrchní školní

rada a okresní školní inspektor,
Ferdinand Habarta - vrchní školní
rada a øeditel partnerské školy,
Bernard Guminger - øeditel školy
v Sankt Leonhardu. Partnery jim
za èeskou stranu byli: RNDr.
Marta Bayerová a Ing. Ladislav
Skopal - poslanci Parlamentu ÈR,
starosta Miroslavi Ing. Augustin
Forman, místostarosta Roman
Volf, øeditel školy Mgr. Štìpán
Diviš a mnoho dalších hostù. 
XXCelou akci odstartovalo vy-
stoupení miroslavských mažoretek
pod vedením Lenky Biederlové.
Úvodního slova se ujal p. Diviš.
Vyzdvihl poslání školy a pøipo-
menul zaèátky partnerství. Poté
se svým pøíspìvkem pøišel Ing.

Johan Berns. Poznamenal, že
Jihomoravský kraj a Dolní Ra-
kousko mají spoleènou kulturní
tradici a jak øekl „minulost nám
nebyla vždy pøíznivì naklonìna a
nejdùležitìjší je, že se oba národy
znovu scházejí". Také upozornil,
že se Èeská republika stane od
1. kvìtna èlenem Evropské Unie,
což pøispìje k hospodáøskému
pokroku, který bude garantovat
stabilitu pro naši mládež. 
XXStarosta Miroslavi Ing. For-
man øekl, že projekty týkající se
mladé generace jsou velmi dùle-
žité, protože v mladé generaci
vidí navázání pøátelských vztahù
s Dolním Rakouskem. Také podì-
koval øeditelùm obou škol a vy-
jádøil pøesvìdèení, že spolupráce
bude pokraèovat. 
XXStarosta Langenlois Kurt Re-
ner v krátkosti pøedstavil mìsto,
vyzdvihl priority, kterými jsou
vinaøství, turistika, školství a po-
zval všechny k návštìvnì mìsta.
Podìkoval za vlídné pøijetí a
pøedal nìkolik drobných dárkù.
XXVe svém vystoupení paní
poslankynì Bayerová uvedla, že
stála u zrodu tìchto projektù na pùdì
parlamentu. Pochválila toto poèí-
nání, které øeditelé škol uvedli v praxi
a vtiskli jim konkrétní podobu.
XXØeditel školy v Langenlois
Ferdinand Habart øekl, že v po-
dobných projektech spolupracují
se školami i jinde v Evropì. 
XXCelou akci ukonèilo vystou-
pení školního orchestru a pìvec-
kého sboru z Langelois. Pozadu
nezùstala ani Základní umìlecká
škola z Miroslavi, která pøispìla
taneèním pøedstavením.      /mask/

Partnerská návštěva z rakouského Langenlois

XX/Moravský Krumlov/ Po rezig-
naci pana Ing. Ptáèka na èlenství
v zastupitelstvu mìsta bylo na zá-
kladní organizaci ODS, aby stav
doplnila. Pozici zastupitele pøijal
pan Ing. Jaroslav Mokrý. Požádali
jsme jej o vyjádøení v souvislosti
s nástupem do funkce na jeho prio-
rity a cíle: „Mandát èlena zastupi-
telstva mìsta Moravský Krumlov
za Obèanskou demokratickou stra-
nu jsem získal za odstoupivšího
pana Ing. Ptáèka jako šestý ná-
hradník v poøadí, když pìt, kteøí
byli na kandidátce Obèanské
demokratické strany pøede mnou,
rezignovalo, buï na mandát, nebo
na postavení náhradníka. Zastupi-
telem jsem se podle zákona stal
v pátek dne 19. bøezna. Na prvním
zasedání zastupitelstva, jehož se
zúèastním, bych mìl jako nový
zastupitel složit pøedepsaný slib.
XXNevyhlašuji žádné vlastní pro-
gramové prohlášení. Nacházíme
se v poloèase rozehrané partie,
v níž jsem pouze pøevzal rozdané
karty, aniž bych mìl nìjaký vliv na
jejich namíchání. Jako zastupitel
budu tedy pracovat podle mož-

ností na splnìní programu ODS,
s nímž šla do komunálních voleb
pøede dvìma léty. Nemìlo by to
zdánlivì být nic obtížného, v Mo-
ravském Krumlovì se základ
volebních programù všech stran
prakticky shoduje. Co se liší, jsou
metody práce a její etika, kterou
èasto postrádáme. Proto se stává,
že zastupitelé, místo øešení užiteè-
ných pro spoluobèany, musí celé
hodiny jednat o rùzných pochy-
beních (vady výbìrových øízení na
veøejné zakázky mìsta, problémy
se smlouvami a financováním,
personální otázky, hospodaøení
s majetkem mìsta a další kauzy).
Nejèastìji bez konkrétních závìrù,
které by vedly k nápravì. V práci
zastupitelstva tedy paradoxnì
nedochází ke støetùm mezi prav-
icí a levicí, jak se to nìkdy
prezentuje, ale ke støetùm etiky
a morálky s klientelizmem a dal-
šími nešvary této doby.
XXNaším úkolem jako zastupitelù
mìsta za ODS tak zùstává ve spo-
lupráci se zastupiteli za dvì sdru-
žení Nezávislých, s nimiž tvoøíme
radnièní opozici disponující devíti

hlasy z jedenadvaceti, upozoròovat
na pøípady, kdy by mohly být po-
rušovány zásady etiky a morálky a
snažit se o èistá, prùhledná a kon-
struktivní øešení všech problémù
mìsta a jeho obèanù. Dalším
úkolem je snaha o zefektivnìní
procesu využívání nástrojù a prost-
øedkù ze strukturálních fondù
Evropské unie, kde má Moravský
Krumlov výrazné mezery. Jenom
doufáme, že ještì není pøíliš
pozdì. Zdaleka ne posledním
úkolem je pomáhat obèanùm uvì-
domit si, že minulost se nevrátí,
a proto je tøeba hledìt do budouc-
nosti. Je nezbytné, aby každý
pøevzal odpovìdnost za svùj osud.
Nikdo nebude nikoho vodit za
ruku ani se o nìj nepostará, když
to neudìlá sám, nebo tomu z vìtší
èásti nepomùže. Stát nemá bezed-
nou pokladnu k vyplácení podpor
a sociálních dávek. Pracovní místa
v Moravském Krumlovì nepøibý-
vají, spíše naopak a vùbec neberou
ohled na to, že koalice vládnoucí
mìstu má ve volebním programu
snižování nezamìstnanosti. 
XXNa závìr vyslovuji pøesvìdèe-

ní, že všichni obèané Moravského
Krumlova mají právo na dùstojný
život. Nedosáhnou toho však tím,
že jim nìkdo bude malovat straky
na vrbì, zatímco oni budou sedìt
a nadávat na pomìry, ale jenom
poznáním reálného svìta a vlast-
ním pøièinìním.
XXObèanská demokratická strana
ve spolupráci se všemi rozumnými
lidmi jim v tom mùže významnì
pomoci. Místní sdružení ODS
v Moravském Krumlovì má k to-
mu chu• a dostatek sil. Na pøíští
dva roky zvolilo zcela novou Radu
MS v èele s velmi invenèním pøed-
sedou Ing. Michalem Šotnerem.
Na své konto si již pøipsalo vý-
znamný úspìch, kdy celou sérií
politických jednání snad již od-
vrátilo od Moravského Krumlova
hrozbu rušení èi meziokresního
sluèování støedních škol v rámci
tak zvané optimalizace. Má jas-
nou pøedstavu o tom, jak by mìla
vypadat kultura v našem mìstì.
Chce daleko více usilovat o to,
aby Moravský Krumlov neupadl
v rámci regionu a celé republiky
do zapomnìní.“                    /jak/
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PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO PROSTORU
Mìsto Miroslav hodlá pronajmout nebytové prostory

v suterénu domu è.p. 22 na námìstí Svobody v Miros-
lavi (celkem 26,40 m2), doposud prodejna BAZAR
a za tímto úèelem vyhlašuje výbìrové øízení. Hodnocení
nabídek bude posuzováno dle tìchto kritérií:

1. výše nájemného
2. 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
9. dubna do 1300 hodin na podatelnu MìÚ v Miroslavi.
Obálka bude oznaèena heslem SOUTÌŽ - NÁJEM.

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

Krumlovské zastupitelstvo zase v plném počtuPetice za zachování muzea
v Ivančicích

XXMy, podepsaní obèané Ivanèic a jeho pøíznivci žádáme, aby
v Ivanèicích bylo muzeum ve stávajícím rozsahu zachováno. Nesou-
hlasíme s pøemístìním sbírkového fondu muzea mimo Ivanèice.
XXMuzeum je již 110 let nedílnou souèástí ivanèické historie.
Sbírkový fond byl vytvoøen zejména z osobních darù obyvatel
Ivanèic, jeho rodákù a pøíznivcù. Dokumentuje historický vývoj
tohoto regionu a jeho specifika.
XXNemá-li se mìsto Ivanèice stát pouhým úøedním centrem a sídlem
správních orgánù a nemá-li ztratit svùj kulturní význam pro zdejší
region, je zachování muzea s jeho dosavadními sbírkovými fondy
ve mìstì nezbytné.
XXŽádáme, aby Krajský úøad Jihomoravského kraje hledal øešení
v místì. Jsme pøesvìdèeni, že získání vhodných prostor v Ivanèi-
cích pro umístìní muzea s jeho sbírkami je možné, a vìøíme, že i
Mìsto Ivanèice zaujme k øešení problému v zájmu zachování his-
torického a kulturního odkazu pøedkù vstøícné stanovisko.
_______________________________________________________________________________________________

XXTuto petici za zachování Muzea v Ivanèicích mohou obèané
podepisovat od 1.4.2004 do 31.8.2004 na zde uvedených místech:
• Potraviny pí. Studené, Palackého námìstí, Ivanèice • Knihkupectví,
Palackého námìstí, Ivanèice • Drogerie pí. Nováèkové, ulice Dr.
Novotného, Ivanèice • Stavebniny Plus, Krumlovská ulice, Ivanèice
• Ovoce - zelenina Sova, Oslavanská ulice (proti Tøem kohoutùm),
Ivanèice                           Za petièní výbor: Lidmila Navrátilová  

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39

tel./fax: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

PŘIJĎTE SI PRO SVOU SLEVU

NÁBYTEK
KUCHYÒSKÉ LINKY

KOÈÁRKY
SLEVY SLEVY

Moravský Krumlov, Okružní 395
tel.: 515 322 260, 515 322 220, 602 706 348

Znojmo

NOVÉ LETNÍ PNEU
nejpoužívanější rozměry:
R13, R14, R15

AUTOBATERIE
40 Ah, 44 Ah, 55 Ah,
63 Ah, 180 Ah

KRYTY KOL
plastové, velký výběr
rozměr 13“, 14“, 15“oooodddd 777799990000,,,, --

oodd 882200,, --

foto: redakce



XXU pøíležitosti partnerské ná-
vštìvy z Langenlois pøijela do Mi-
roslavi také poslankynì Parlamentu
ÈR RNDr. Marta Bayerová, která
nám zodpovìdìla pár otázek:
Proè jste pøijela do Miroslavi?
Ve mìstì Miroslavi zdaleka ne-
jsem poprvé. Jako pøedsedkynì kul-
turní a školské komise pøi Radì
pro spolupráci s Dolním Rakous-
kem jsem pøed zhruba dvanácti
lety osobnì sestavovala seznam
škol (od mateøských po støední)
ve znojemském regionu, které by
mìly zájem navázat pøátelské
styky se školami v D. Rakousku.
Tehdejší zástupce starosty mìsta
Znojma pan Ing. Otto Mašek celý
seznam pøeložil do nìmèiny a náš
rakouský partner dvorní rada Dr.
Kleer jej uveøejnil v zemském
školském bulletinu. Cílem bylo
zprostøedkovat prvotní kontakty
škol, které by mìly zájem spolupra-
covat. Pozdìji jsem nìkolik let
mìla možnost v porotì expertù
posuzovat projekty, které žádaly
o grant z fondu PHARE. Praco-
vala jsem v sekci lidských zdrojù,
kultury a školství. A to je i projekt
Miroslavi a Langenlois. Proto mne

velmi zajímalo, jak se tento projekt
uvádí v život, co spojuje naše dìti
i uèitele, na èem se mohou spo-
leènì podílet. Protože jsem také
kantorka a moje „rodná“ škola -
Gymnázium Dr. Karla Polesného
ve Znojmì - je dvojjazyèným
gymnáziem a rovnìž udržuje již
léta styky s partnerskými školami
v Rakousku, chtìla jsem poznat,
jak je tomu na jiných stupních
školských zaøízení. 
Kdo Vás na dnešní setkání pozval?
Pozval mne pan starosta Ing. Au-
gustin Forman. Jeho pozvání vždy
ráda pøijímám. Vidím v nìm osob-
nost, která má pøirozenou auto-
ritu u svých obèanù. Vážím si jeho
každodenní práce pro miroslavské
obèany. Líbí se mi, co se v Miro-
slavi pro lidi dìlá, líbí se mi, že
se nezapomíná na drobné radosti
a aktivity, které zpøíjemòují lidem
život. Mám na mysli napøíklad
rekordní adventní vìnec, „sko-
øápkovník“, svìcení vína atd.
Všechny tyto akce stmelují lidi
a pomáhají udržovat pøátelskou
atmosféru. To je zásluhou miroslav-
ské radnice pod vedením starosty.
Jak se Vám spolupracuje se
samosprávami v regionu?
Jsem 24 let èlenkou MR ve
Znojmì. Nechci, aby to vypadalo
nadnesenì, ale myslím si, že komu-
nální politice, èímž myslím prob-
lematiku života mìst a obcí, ro-
zumím. Do parlamentních voleb
jsem nevstoupila kvùli své osobní
kariéøe, ale právì proto, abych
pomohla obcím v regionu. Obrátili
se na mne starostové rùzných
obcí v regionu a všem se bez roz-
dílu stranické pøíslušnosti snažím
pomoci, protože vím, jak je jejich
práce složitá a hlavnì nevdìèná.

Vážím si tìchto lidí, kteøí se
snaží pro svá mìsta a obce udìlat
to nejlepší a èasto za svoji snahu
jsou ještì kritizováni.
Znáte problematiku zdejšího kraje?
Jistì, vždy• jsem znojmaèka.
Problémy našeho regionu jsou
pøedevším ve vysoké nezamìst-
nanosti, ale bohužel i v nízkém
prùmìru vzdìlanosti. I u nás je
malá porodnost, projevuje se zde
nedostateèná bytová výstavba,
a proto mladí lidé z našeho krás-
ného kraje odcházejí. 
Jakou konkrétní spolupráci
oèekáváte s rakouskou stranou
v budoucích projektech?
Nedávno jsem se zúèastnila pra-
covního jednání spoleènì s dalšími
kolegy z našeho parlamentního

výboru pro veøejnou správu, re-
gionální rozvoj a životní prostøedí
v Rakousku. Uskuteènilo se
spoleèné jednání s rakouským
výborem „zelených“, kde byly na
poøadu pøedevším ožehavé otázky
okolo našich jaderných elektrá-
ren. Èastou problematikou byla
nezamìstnanost v obou zemích
a rovnìž i otázky našeho „soused-
ského“ soužití. Tady právì vidím
možnosti spoleèných projektù,
protože v podstatì obì naše zemì
trápí stejné problémy.
Øešíte v Miroslavi konkrétní
problémy s vedením radnice?
Ano, snažím se panu starostovi
pøinejmenším zajistit kontakty na
pøíslušné instituce.          Dìkuji  

za rozhovor.  Martin Sklenáø
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RNDr. Marta Bayerová

Zeptali jsme se: poslankyně parlamentu ČR
RNDr. Marty BayerovéJeště k bouřím občanů Oslavan 

XXV jednom z posledních èísel ètrnáctidenníku Zrcadla jsem si pøeèetl
èlánek o stížnosti oslavanských obèanù proti výstavbì rodinných
domkù v unikátním, doposud významnì èlovìkem neznièeném údolí
øeky Oslavy, na okraji Pøírodního parku Oslava, mimo vymezený pros-
tor nedávno vytvoøeného územního plánu mìsta. Tato stížnost se mì
zdá dost zvláštní a øekl bych až paradoxní! Proè stížnost, když se mají
stavìt nové bytové jednotky? Proè stížnost, když se bude již po nìkoli-
káté mìnit územní plán Oslavan-alespoò se nìco dìje? Tady bych jen
tak na okraj doporuèoval zahrnout pro jistotu do územního plánu další
výstavby prostor nivy Oslavy až do Nové Vsi. Snad by to jednou umož-
nilo i opìtovné pøifaøení této obce k Oslavanùm. Proè stížnosti, když
vìtšina obèanù Oslavan sem do této tiché bezkonfliktní pøírody kvùli
lepším programùm v televizi, lenosti èi jiné dùležité èinnosti vùbec
nechodí? Proè stížnost, když se z tohoto údolí ukrojí jen pár stovek
metrù? A, že sem chodí dìti s rodièi, milovníci pøírody, rybáøi, turisti,
to je pøece banálnost, tak sem holt chodit nebudou! Mùžou klábosit
tøeba na mostì a ještì lépe tøeba v hospodì! Nakonec, když se zde
postaví domy, musí se k nim postavit i silnice. Dobrá silnice pak, to je
již jen krùèek k tomu, že se zpøístupní tøeba údolí U Rybníèku, které
by bylo vhodné zasypat odpady. Hodnì to pomùže všem, nebo• teï se
vozí odpad až do Bratèic, a to musí stát spoustu penìz. Dost by se
ušetøilo. Navíc by se zde dal možná zamìstnat i nìjaký obèan mìsta.
Obecnì se hodnì divím, že se lidi ještì dneska vùbec v Oslavanech
zajímají o pøírodu. Vždy• stejnì umøeme, a co bude po nás, je úplnì jedno.
A proto, i jako zakládající èlen „Sdružení pro Velké Oslavany bez
zbyteèné zelenì“, jsem pro výstavbu! Nakonec je demokracie, když má
nìkdo k sakru pozemek a peníze, podporu prozíravých, a• si kde chce,
nikdo pøeci „neomezuje ani neokrádá“, možná jen tìch pár pošetilcù,
co si myslí, že pøíroda k nìèemu je. Proti takové geniální myšlence, jako
je rozlišovat Oslavany na všechny strany i nestrany, mùže protestovat snad
jen závistivec, nebo èlovìk co myslí, nedej Bùh, na budoucnost.    /lr/

XXK èlánku „Qui bono, mìstu?“ bych chtìl uvést pár vìt. Stížnost na
devastaci místní komunikace byla podána 15. ledna 2004. Do dnešního
dne, to je do 23.3.2004, nebylo na tuto stížnost odpovìzeno. Èlánek
byl reakcí na neèinnost MìÚ v dané vìci, a je vidìt, že oprávnìnì.
Staèilo totiž odpovìdìt v zákonné lhùtì 30-ti dnù  na otázku  Kdo ?
a Kdy? Obyèejný èlovìk totiž upøednostòuje ochranu jediné cesty
ke svému domovu pøed budováním vodních nádrží a nepovažuje
za nehoráznost se na to zeptat, nìkdy i dvakrát. Zvláštì, když na vozovce
zùstává pøi výstavbì vrstva bláta a investor se nestará o jeho odstra-
nìní. Vìøím že se doèkám odpovìdi na danou stížnost, a že odpovìdi
budou konkretní a plnì vyèerpávající a èlánky zùstanou pouze pod-
nìtem k další práci a ne k nic neøíkajícím polemikám, na nìž v budouc-
nu odmítám odpovídat. Doufám, že vedení mìsta pro budoucnost lépe
využije legislativy této republiky a bude se snažit porozumìt svým
spoluobèanùm.                                                              /Veèeøa Jan/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Na opravy půjdou miliony
XX/Miroslav/ V Kašenci, mìstské èásti Miroslavi, se obèané doèkají
opravy svého kulturního stánku. Zámìrem mìsta je vrátit objektu kašenec-
kého kulturního domu jeho pùvodní význam - støedisko veškerého
dìní. Bude ale nutné provést potøebné stavební úpravy tj. odvlhèení,
vybudování vstupního zádveøí, zøídit místnost pro rozhlas a knihovnu,
vytápìní objektu, pøípadnì celkovou výmìnou elektroinstalace. Poèítá
se i s rekonstrukcí restaurace a WC. Tato investièní akce by mìla být
financována z prodeje bývalé školky, za kterou mìsto dostane pùl mi-
lionu korun. Celková oprava ovšem bude stát asi 1 milion. V poèátku bude
proinvestováno 500 tisíc a zbytek postupnì dle možností mìsta. 
XXOproti tomu rekonstrukce kulturního domu v Miroslavi ji zaèala.
Jedná se o výmìnu podlahy v hlavním sále a vytvoøení vìtracích tunelù,
které budou zajiš•ovat pøirozené vysoušení zdiva. Po odstranìní parket
bylo zjištìno, že stav je daleko horší, než se pøedpokládalo. Také zámìr
pøebrousit stávající parkety a znovu je použít nebude realizován.
Parkety totiž byly kladeny do asfaltu a další použití je nemožné. Proto
oprava oproti pùvodnímu pøedpokládanému projektu bude dražší.   /mask/

Tisková správa MS ODS v MK
Dne 18.3 2004 probìhl Oblastní snìm ODS Znojmo na, kterém
byla zvolena nová oblastní rada ve složení: pøedseda ing. Petr
Nezveda, 1. místopøedseda p. Libor Kosour - èlen MS ODS Mor.
Krumlov, 2. místopøedseda ing. Štefan Šottník, èlen ing. Michal
Šotner - MS ODS Moravský Krumlov. V této souvislosti sdìlujeme,
že probìhla i volba Místní rady ODS v Moravském Krumlovì:
pøedseda ing. Michal Šotner, místopøedseda p. Tomáš Hájek.        

inkasovÆn  platebn ch prodlen
zaji ovÆn  leasingov ch objektø,

vŁ. płepravy a œschovy

 dopravn  technika (osobn , u itkovØ, nÆkladn  automobily a autobusy)
 movitosti (od kancelÆłskØ, v poŁetn  techniky a  po technologickØ celky)
 stavebn  a zem d lskÆ technika i vysokozdvi nØ voz ky

œœœœssssppppììššnnnnoooosssstttt    ----    99998888%%%%
IndividuÆln osobn  jednÆn  a zpracovÆn  na m st .
Pł pady k intervenci uzavłeny do jednoho m s ce od data obdr en .
CelorepublikovÆ pøsobnost.
PravidelnÆ aktualizace zat mn ch zprÆv k jednotliv ch pł padøm
v prøb hu pln n  zakÆzky.
ZÆv reŁnÆ zprÆva a dodÆn  potłebnØ dokumentace
pro pł padnÆ dal  soudn  i mimosoudn  vyu it . 
Konzultace pł padø a individuÆln  projednÆn  postupu
upravuj c ho vzÆjemnou spoluprÆci s objednavatelem.
Odhady odkupn ch cen majetku (płedm tø leasingu),
zprostłedkovÆn  jejich prodeje a nÆsledn  prodej.

Kontaktujte na i spoleŁnost:
IBS CZ, spol. s r.o.  Brno, Ka tanovÆ 141a,

Telefon: 543 216 177  Telefon, fax: 543 216 188
Mobil: 603 518 050  E-mail: ibs@telecom.cz

SPECIALISTA
v oblasti vymÆhÆn  pohledÆvek

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  !!



XXPomalinku zaèíná jaro, dny se
nám natahují a je tepleji. Nene-
chejme se však klamat sluneènými
dny, stále jsou nebezpeèím noèní

mrazíky. Na zahradì, v sadì èi
vinici ale více èasu trávit mùže-
me. V první øadì zkontrolujme
naše zahradní pomocníky. Jistì je

máme dobøe uložené, ale jsme si
jisti, že jsou v bezvadném poøád-
ku? Mùžeme zjistit, že je otupeno
ostøí, nìkde vypadl šroubek
apod. Proto je dobré právì teï
zahradní nástroje prohlédnout
a provìøit jejich funkce, pøípadnì
se vydat do servisu. Èekat s prv-
ním nastartováním na dobu, kdy
zaène tráva rùst, se nemusí
vyplatit. Pakliže je vše v poøádku,
vydejme se na naše zahrádky. 
XXZkontrolujeme stav všech
porostù. Rány, které vznikly na
døevinách bìhem zimy mrazem
nebo vylomením èi poškozením
vìtví, zaèistíme a ošetøíme stro-
movým balzámem. Dokonèíme
základní øez jabloní a hrušní. Se-
škrábneme starou kùru u starších
stromù. Vyvážeme a ohneme vìtve
u ovocných stìn. Roubujeme pec-
koviny, v nìkterých pøípadech
i jádroviny. Ošetøíme stromy
poškozené hlodavci. Odstraníme
staré, nemocné, postižené nebo
usychající vìtve i celé stromy.
Vysazujeme nìkteré ovocné døe-
viny, napøíklad meruòky. 
XXNa zahradì zryjeme venkovní
zelináøské záhony. Za vhodného
poèasí vyséváme do volné pùdy
mrkev, petržel, salát, špenát, pó-
rek, cibuli a hrášek. Na venkov-

ním záhonu také vyséváme øedk-
vièku, zelí, kvìták, kedlubny,
kapustu aj. Mùžeme vysazovat
pøedklíèené i nenaklíèené bram-
bory. Zakládáme poloteplé nebo
i studené paøeništì. 
XXV okrasné zahradì rozvazu-
jeme jehliènany, prokles•ujeme
a øežeme keøe kvetoucí v létì a na
podzim. Støíháme živé ploty. Vysa-
zujeme nové okrasné keøe a živé
ploty. Podle srážek zavlažujeme
jehliènany a stálezelené rostliny.
Pøihnojíme rùže a postupnì uvol-
òujeme zakryté stromkové rùže. 
XXV této dobì se asi nejlépe mají
vinaøi. Ti, kromì støíhání keøù
vinné révy na tøi oèka a upevòo-
vání výhonkù k vodícím drátùm,
ochutnávají ve svých sklípcích
loòskou úrodu a hodnotí ji se
svými kolegy. K tomu pøispívají
i nesèetné výstavy vín urèené ne-
jen pro odborníky, ale i širokou
veøejnost. Vìtšinì z výstav pøed-
chází zpravidla hodnocení jed-
notlivých vzorkù, které je potom
prezentováno v katalogu výstavy.
Výstavy vín na jižní Moravì
probíhají právì v tìchto dnech.
Poøádají je vìtšinou sami vinaøi
organizovaní pøedevším v samo-
statných vinaøských spolcích
a sdruženích.                       /jak/

zzaahhrraaddaa  -  dd˘̆mm
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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

JARNÍ 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  ••  ••  ••

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Okružní 394, v areálu OSP
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341

email: osp-mk@volny.cz

Euro okna 
Euro dveøe 

Pergoly 
Zimní zahrady 

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

XXV souèasné dobì naše firma provádí kompletní øešení hydroizo-
lací aplikací foliových systémù Fatrafol, Sika, Vaiplan a Alkorplan,
vèetnì s tím spojených klempíøských prací se zárukou na deset let.

• Izolace plochých støech: jedná se o aplikaci hydroizolaèních
folií ve støešních pláštích budov s plochou nebo šikmou støechou
na stavbách obytných, veøejných, správních, prùmyslových, spor-
tovních apod. Vhodný je pro všechna konstrukèní øešení støech, tj.
pro støechy s tepelnì izolaèní vrstvou pod i nad krytinou, sklonité
i bezespádé a pro støechy nepochùzné, pochùzné, pojíždìné, s násy-
pem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodnìné apod.
Støešní folie mùže být kladena na všechny bìžné podklady (beton,
betonové prefabrikáty, plech, døevo, pìnový polystyren, minerálnì
vláknité desky, asfalt, apod.) Izolace je urèena i na rekonstrukci
starších povrchù bez jejich odstranìní.

• Izolace spodních staveb: izolaèní systém je urèen pro izolaèní
povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové pod-
zemní vodì, proti pronikání ropných produktù do spodních vod.
Øešení hydroizolace základových desek, svislých stìn, odpadních
jímek, šachet, zemìdìlských staveb i skladù ropných produktù.

• Izolace teras a balkonù: hydroizolace i starších povrchù vèetnì
klempíøských prací. Jedná se o izolace urèené pod beton, pod dlažby
položené na opìrné terèe nebo izolace vrchní pochùznou støešní folií.

• Izolace jezírek: folie je urèena k vykládání zahradních jezírek,
izolaci rybníkù, požárních nádrží, drobných vodních rezervoárù, zavla-
žovacích nádrží apod. Folie má výbornou prùtažnost, je pøizpùso-
bivá èlenitosti podkladu a odolná proti prorùstání koøínkù rostlin.

• Izolace bazénù: je urèena pro vrchní pohledovou vrstvu bazénù
soukromých i veøejných, vnitøních i venkovních, všech tvarù a veli-
kostí vèetnì vyvaøení pøístupových schodù do bazénu. Folie je možno
pokládat na staré i nové základové konstrukce bazénù jako je
beton, zdivo, ocelové desky, døevo i lamináty. Bazény provádíme
s kompletní dodávkou bazénové technologie, vèetnì zastøešení.

XXSpolupracujeme se zákazníky na jednotlivých stavbách pøi øešení
detailù, zajiš•ování veškerého materiálu a pøi øešení technologie
pokládky hydroizolace v poèátku zakázky. V pøípadì Vašeho zájmu
o další informace èi o pøípadnou spolupráci nás kontaktujte na tele-
fonních èíslech: 515 323 984 nebo mobil 605 153 504.  /Placená inzerce/

HYDROIZOLACE
Jan Prustoměrský

Zahrádkáři pozor, sezóna začíná !

K - SERVIS v tìchto dnech nabízí atraktivní zboží
za bezkonkurenèní ceny - televize, pákové baterie,

kuchyòské sporáky MORA, aj.
K dispozici bude 10 pøedvádìcích vozù znaèky FIAT a ALFA ROMEO

NEVÌØÍTE? PØIJÏTE SE PODÍVAT !!!

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
ve spolupráci s brnìnskou firmou

K - SERVIS  DÙM SLUŽEB
poøádá ve dnech 3. a 4. dubna vždy od 900 do 1500 hod.

ve svém areálu Ivanèice - Nìmèice

foto: Hladíková
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tel.: 736 688 665, 736 688 592, 515 225 696, fax: 515 225 699

Dvořákova 21 - Agrodům,
7. patro, dveře č. 816, Znojmo

www.plastovaoknafinstral.cz

Představujeme Vám úplně něco jiného:

PVC SE ŠARMEM DŘEVA
ZKUSTE TEN ROZDÍL !

Pobočka: Medlice 20, tel.: 515 339 345

BELIN, s.r.o.
Radnièní 6, 671 72 Miroslav

tel./fax: 515 333 343, 515 333 107
e-mail: belinsro@quick.cz

JEŠTÌ VÍCE SKLADOVÝCH PROSTOR
JEŠTÌ ŠIRŠÍ SORTIMENT STAVEBNÍCH MATERIÁLÙ

AKCE PLATÍ
DO 17. DUBNA

Druh materiálu Cena Původní cena mj.
• YTONG 50/25/25 ve zvýšené pevnosti P4-600 64,90 72,50 ks

vhodné na nosné příčky, zateplené obvodové zdivo
nebo obvodové zdivo nevytápěných prostor

• KM BETA betonová krytina s povrch. úpravou (10 ks/m2) 18,50 24,30 ks
s povrchovou úpravou, 10 ks/m2

• TONDACH taška francouzská, brněnka 14 16,70 18,70 ks
Česká betonová taška. Včetně doplňků. Znáte z TV reklamy.

• Střešní latě 3 x 5 cm, 5 m délka 9,90 12,50 bm
• MEA odvodňovací žlab s pozinkovaným roštem    499,00 549,00           bm
• DLAŽBA venkovní, vnitřní - I. jakost od 169,00 m2

NOVĚ U NÁS SKLADEM:
• CETRIS deska 10 mm, 335 x 125 cm     769,00 840,00 ks
• TOPMAL báze 15 kg - malířský nátěr 289,00 385,00 ks

speciálně pro tónování až do pastelových barev

•  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 

Řádková inzerce zahrada - dům
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.

•• Pùjèky, úvìry od 20.000 do
10 mil. Kè. Rychle a diskrétnì.
Tel.: 515 334 571, 604 737 784.
Fa W&N Exclusive, s.r.o.

•• Stavíte, opravujete a potøe-
bujete stavební materiál?
Nabízíme Vám slevu až 40%
oproti maloobchodní cenì
Možnost i další spolupráce.
Tel.: 608 300 722.

•• 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

•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní rolety z PVC a hli-
níku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminá-
tové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Duko-
vany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.

Prodám
•• dùm, Pohoøelice - centrum - k
podnikání s nebyt. prost., 550 m2,
vjezd, dvùr, garáže, sklady, sklep,
2 byty, pùd. prost., cena dohodou.
Tel.: 608 887 613. 
•• RD 4+1 v Ivanèicích, 2 WC, kou-
pelna, veranda, dvorek, zahrádka,
po rekonstr., spìchá, cena doho-
dou. Tel.: 546 452 605 od 7 - 13 h.
•• RD 2+1, na bydlení/chalupa,
vjezd, sklep, dvùr, pozemek 1.400

m2, PL/V/EL, Bohutice. Nevolat.
Tel.: + zázn.: 601 541 721. 
•• dùm 1+0, WC, voda, sklep.
Tel.: 732 509 382. 
•• zdìnou patro. chatu s bazénem
a zahradou v okolí Mohelna, el.
pr. zaveden k chatì, dohodou, asi
300 tis. Kè. Tel.: 731 187 100.
•• pozemek orná pùda 5.000 m2

v KÚ Miroslav, cena dohodou.
Tel.: 723 942 732.
•• pozemek, 25 arù v Oslavanech
smìr Nová Ves. Tel.: 732 447
594, 546 423 791. 
•• stav. boudu za odvoz a litr Fer-
netu, Nìmèice. Tel.: 736 206 360. 
•• stav. výtah, odbìr duben - kvì-
ten, Ivanèice. Tel.: 737 974 174.
•• polyetylen. trubky 2 ks, d. 6 m,
prùm. 150 mm, na odpady, 600
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• velkorozmìr. døevotøísk. des-
ky, použité, síla 22 mm, cca 60
m2, levnì. Tel.: 515 334 244.
•• zbytky døevotøísk. desek vhod-
né pro dom. kutily, levnì. Tel.:
515 322 095.
•• dveøe plné bílé, levé š.70cm,
nepouž., 600 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• balkon. dveøe prosklené, zdvo-
jené, nepoužité, 2,4 x 1,5m, 1.500
Kè. Tel.:515 339 818.
•• starší døevìná výklop. okna
180x160, dvoj. sklo, 10ks, velmi
levnì. Tel.: 607 536 348.
•• kuch. linku Carmen, èervená;
novou rozkl. sedací soupravu,
velká sleva. Tel.: 605 776 380. 
•• roh. kuchyò. lavici, PC 10.000 ,
nyní 3.000 Kè. tel: 777 769 802. 
•• hydraulickou štípaèku na
døevìnou kulatinu do prùm. 60
cm, d. 1 m. Tel.:  604 153 607.
•• pákové nùžky na plech, støižná
délka 200 mm, max. síla mater. 4
mm, max. prùm. mater. 13 mm,
cena 3.500 Kè. Tel.: 606 255 806.  
•• plyn kotel závìs., 2ks, nový, v
zár., regul. výkon 20 - 35 kW a 25
- 45 kW. Vhod. pro RD i vìtší
objekt. Brno. Tel.: 601 541 721.
•• plech kanystry, 1ks/100 Kè;
nové sedadlo na Simson. Tel.:

721 412 848.
•• mìdìnou kotlinu; demižony -
25 l, 20 l, 10 l, 8 l, 5 l; porc. sou-
dek na zelí, cena dohodou. Tel.:
605 776 380.
•• trámy, fošny, cihly, polystyren
10 cm, stoly 80-80-120; kola 165-
15. atmos 32 kw; pál. dlažbu 12,5-
25 cm, 4Kè/ks. Tel.: 721 557 918.
•• stav. míchaèku 120 l, vykláp. na
obì strany, 380 V; stroj na výr. tvá-
rnic 45x30x24 cm; 15 ks lešenáø.
trubek 4 m, 15 ks 2 m; 3 ks olej.
radiátor 13 èlánkù, el. pøímotop s
ventilátorem 2 kw; 2 ks 1-osé
maringotky. Tel.: 737 884 165,
776 126 740. 
•• akumulaèní kamna, stará 1,5 r.,
el. bojler 80 l, cena dohodou. Tel.:
604 458 995.
•• nové, zabalené shrnovací dve-
øe, sklenìno-bakelitové na roh.
sprch. kout, cena 2.500 Kè. Tel.:
732 949 550.
•• smalt. plech na kruh. bazén,
hnìdý, 700 Kè. Tel.: 606 581 533
po 18. hod. 
•• traktor dom. výroby, skl.
vleèka, kola, smyk, pluh, cena
20.000 Kè. Tel. 604 820 525.
•• nákl. auto IFA se sklopkou a
Bìlorus na ND. Tel.: 515 322 095.
•• koòský dvoják, nové desky a
radlice, 500 Kè. Tel.: 604 449 934.
•• králíkárnu, 4, 6, 9, kotcù. Tel.:
606 942 302. 
•• zakrslé králíèky, cena 100
Kè/ks, nebo výmìna za zakrs. be-
ránka i staršího, do dobrých
rukou. SMS na tel.: 721 747 883.
•• štìnì kníraèe P+S, odbìr
ihned. Tel.: 777 156 058. 
•• fenku Maltézáèka, 4 r., v. 23
cm, 2 kg, ne na chov, jako mazlíè-
ka, k dìtem, cena 3.000 Kè nebo
doh. ZN. Tel.: 608 874 038.
•• selata, odbìr v 1. pol. dubna,
cena 60 Kè/kg. Tel.: 732 605 832.
•• brambory, 5Kè. Tel.: 515
321 160.
•• 2 q jeèmen. šrotu, 50 kg jeème-
ne, 50 kg pšenice. Tel.: 515 339 513. 
•• sadbové brambory Rosara
èervené, 5 Kè za kg. Tel.: 515
338 340. 

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 8.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276

JJJJAAAARRRROOOO  2222000000004444

Zámková dlažba • Zatravňovací  tvárnice • Palisády
Dílce pro tvoření opěrných zídek - GARDEN STONE
Vymývaná dlažba • Štípané betonové plotovky
Stříšky • Bednící dílce • Betonové skruže
Obrubníky zahradní • Kompostníkové desky

BETONOVÉ VÝROBKY PRO VAŠE ZAHRADY

OPRAVY EL. SPOTŘEBIČŮ

Mach Jaroslav
Opravujeme:

automatické pračky
kuchyňské el. spotřebiče

vysavače, mikrovlnné trouby
ruční nářadí (Narex, Bosch)
elektrické motory do 15 kW

transformátory, cívky, magnety

Prodejna a opravna:
Oslavanská 57           Otevírací doba:
664 91 Ivančice         Po-Čt      9 - 17
Tel./zázn./fax:            Pá       9 - 16
546 452 833 

Sběrna oprav i v M. Krumlově
na ul. Růžová 8,

v prodejně levného textilu EMILO

XXPøedstavujeme Vám novinku na našem trhu:
TWINSAVER - Relaxaèní polštáø 

XXProdukty znaèky TWINSAVER díky své uni-
kátní technologii a svým designem podporují lepší
kvalitu spaní. Budete nadmíru spokojeni s poho-
dlností, trvanlivostí a s hygienou.
XXLíná pìna TWINSAVER je viskoelastický
materiál s vysokou hustotou rozkládající rovno-
mìrnì tìlesnou hmotnost. Je široce využíván
v nemocnièních zaøízeních pro lékaøské úèely.
Oblast jejího využití se však postupnì rozšiøuje.

Na rozdíl od bìžných polštáøù má TWINSAVER
vysokou trvanlivost, aniž by se jakkoliv slehl èi
zeslabil, což zaruèuje jeho dlouhodobé využití.
XXSpeciální vlastnosti líné pìny jsou tepelná
citlivost - postupnì pøijímá tìlesnou teplotu - a také
schopnost rozložit váhu Vašeho tìla na polštáø
pro zvýšení podpory krku, ramen a zad. Líná pìna
kopíruje a podporuje tyto partie, èímž poskytuje
svým uživatelùm uvolnìní a relaxování svalù. Mizí
také nepøíjemný tlak, který brání správnému prokr-
vování tìchto svalù. Díky tìmto kvalitám líné pìny
TWINSAVER mùžete zdravì spát celou noc.
Žádná zmìna polohy nebude rušit Váš spánek.

KLINMAM Czech
DISTRIBUTOR Dana Mosoriaková
Na stříbře 9, 664 12 Oslavany
IČ: 72522984, Tel.: 603 232 395
e-mail:  mosoriakova@post.cz

Vylepšete si svůj život díky pohodlnému
odpočinku a příjemnému spánku
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EUROOKNA
TRENZ

dřevěná eurookna, dveře

včetně montáže, demontáže,
poradenství a dopravy

možno i na splátky

Moravské Bránice
bývalý areál ZD
tel.: 546 4231 350
tel./fax: 546 421 658
mobil: 603 867 749
e-mail: stolarstvi.trenz@c-box.cz
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OBKLADY - DLAŽBA
Záviška Jaroslav

Rybáøská 40, Ivanèice, tel.: 546 451 649

Nabízíme vè. obkladaèských prací s 5% DPH

obklady a dla�ba
èeské výroby

za pøijatelné ceny

velkoobchod - maloobchod
PORADENSTVÍ

NÁVRHY • REALIZACE

PRODEJ A SERVIS

Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

KOUPELNA
VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221

tel./fax: 546 410 467

» hobby, farmářské i profesionální pily
» křovinořezy, vyžínače, foukače, rosiče
» motorové zahradní nůžky
» vysokotlaké čističe, půdní jamkovače

» zahradní sekačky el. i benzínové
» zahradní traktory a žací stroje
» elektrické vyžínače, zahradní nůžky
» foukače, vysavače, štěpkovače, drtiče

Zajiš ujeme záruční i pozáruční servis,
prodej na splátky.

MILOŠ HLAVÁČ - STIHL
Alexovice 115, 664 91 Ivančice

tel.: 546 437 323

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

BAZÉNY
ploché støechy • balkony • terasy

Špièkový materiál, �ivotnost a� 50 let.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

HYDROIZOLACE

XX„Kde pálí ohnì žár a vzrùstá
høích a svár, pomocník je nám dán,
svatý Florián.“ Kdo je vlastnì
svatý Florián z poøekadla? Je to
patron kominíkù. A nejen jich.
Florián je uctíván také jako pat-
ron kováøù, hasièù a rolníkù pøi
neúrodì. Jeho patronství je dato-
váno od 15. století. Sv. Florián je
umìlci vìtšinou znázoròován
jako øímský voják, èasto s kopím
a korouhví v ruce, jak hasí hoøící
dùm nebo hrad vodou. Dnes vzpo-
mínáme tohoto svìtce pøedevším
v souvislosti s kominíky. Za jedním
z nich jsme zašli. Je to kominický
mistr Karel Kuèera. „Pane Kuèero,
nosíte štìstí?“
XX„Tam, kde kominík chodil,
komíny byly èisté. Tam bylo
doma teplo a pøíjemnì, lidé byli
spokojení a š•astní. Tam, kde komi-
níci nechodili, komíny netáhly
a byla tam zima. Tam byla i vìtší
pravdìpodobnost svárù a nespo-
kojenosti. Snad právì proto
v evropských zemích zùstává
kominík symbolem štìstí a je
takovou zvláštní figurkou pøijí-
manou s úsmìvem všemi obèany.
XXMálokdo si ovšem uvìdomu-
je, jak je dùležité pravidelnì se
starat o komín. Pokud zaène zlo-
bit komín od tuhých paliv, tak se
to doma hned pozná. Kotel kouøí,
radiátory nehøejí a majitel se rychle
shání po kominíkovi. Pokud se
podaøí a dojde k zahoøení sazí
v komínì, dojde v podstatì ke
znièení komína. Vysokým žárem
komín popraská, a pøestává být
plynotìsný. Následuje špatný tah
komínového tìlesa pøisáváním
vzduchu, možnost vniknutí CO2

do bytu, v domì se šíøí zápach
dehtu a vzniká velké nebezpeèí
požáru. Pokud komín od tuhých
paliv není èištìn nejménì 1x za 8

týdnù, trvá toto nebezpeèí stále. 
XXU plynných paliv je toto
nebezpeèí o to vyšší, že pøípadné
zanešení komína vinou závady
na hoøáku, vniknutím ptákù do
komína a jejich uhynutím v prù-
duchu (èastá závada), nebo
vznikem pavuèinových závìsù
v nìkolika vrstvách v komínì
ihned nezjistíme a èasem mùže
dojít k úplnému ucpání komína a
vnikání spalin (pøedevším CO2)
do obytných místností.
XXPochopitelnì i v samotné
kotelnì mùže dojít ke ztrátì
vìdomí a následné otravì. Znovu
pøipomínám, že neprovádìním ko-
minických prací se obèané vysta-
vují nebezpeèí a mùže dojít i
k naplnìní podstaty trestného
èinu obecného ohrožení. 
XXCo mùžete udìlat sami? Jest-
liže cítíte plyn, neváhejte a ihned
zavolejte plynaøe (nebezpeèí vý-
buchu kotle). Jestliže je v kotelnì
nedýchatelnì, cítíte spaliny, vlhký
vzduch jak v prádelnì, a vlhne-li
zdivo komínu, zkontrolujte, zda
je otevøené pøisávání vzduchu.
Pak hned zavolejte svého komi-
níka. Kontrolujte prùbìžnì spodní
komínová dvíøka a sklenièku na
kondenzát. Pokud dochází k velké
kondenzaci, poraïte se s komi-
níkem, který musí zjistit pøíèinu.
Nemusí to být závada, pokud je
komín na otevøené stranì domu.
Je však pochopitelné, že posunutí
rosného bodu do komína má vliv
na spotøebu paliva. Pøi této pøíle-
žitosti pøipomínám, že i plynový
komín musí mít èistící otvor, aby
mohl být v plném rozsahu èištìn.
Bez možnosti èištìní a bez volného
pøístupu k èistícím otvorùm ne-
odpovídá tento komín platné ÈSN
a EN, nesmí být tedy v provozu. 
XXDle platné legislativy je každý

obèan povinen zajistit si prostøed-
nictvím kominické firmy prová-
dìní tìchto prací v pravidelných
termínech. Pøesto, že není naší
povinností chodit od domu k domu,
dvakrát do roka toto dìláme. A to
zejména proto, aby se ceny daly
udržet v rozumné výši a odpadly
èasové ztráty a placení dopravy
jednotlivcem. V zájmu každého je
rozumná cena, kterou zajistíme,
pokud budeme nabízet tyto služby
plošnì a nezdržovat se ze zákaz-
níky, kteøí nás nechtìjí. Za zajiš-
tìní kominických prací odpovídá
správce nebo majitel nemovitosti,
kominické práce smí provádìt
pouze kominík. 
XXUvìdomme si, že to každý dìlá
pøedevším pro svoje vlastní bez-
peèí. Zabráníme tak množství po-
žárù, výbuchù plynu, zbyteèným
otravám a ztrátám na životech.
V roce 2002 jsme mìli èerný rok
na znojemsku. Jeden manželský
pár v Rešicích a jedni manželé ve
Velkém Karlovì se otrávili z dù-
vodu zaneseného komína. Spoleè-
ný jmenovatel - nìkolik dní pøed
tím odmítli kominíka. Stálo tìch
pár ušetøených korun za to?
XXNo a jeden veselý pøíbìh na
závìr. Stal se mi v Rakousku pøed
lety. Jistá paní si domluvila èištìní
na šestou hodinu ranní. Otevøela
ještì rozespalá, pustila mì na pùdu
a zavøela za mnou padací dveøe.
Nahoøe nastaly menší komplikace
v stísnìném prostoru. Najednou
z proskleného výhledu vidím paní
domu odcházet k autobusu. Okno
otevøít nešlo, bouchal jsem, ale
neslyšela mì. By jsem uvìznìn
až do 16°° hodin. Paní, na kterou
jsem po jejím návratu zabouchal,
ze mnì mìla málem infarkt a chtì-
la volat policii. Úplnì na mnì za-
pomnìla.“                             /jak/

Nepodceňujte riziko požáru

Roman Lesonický         Mobil: 604 365 351PRODEJ SERVIS• •PŮJČOVNA

Němčice 201
664 91 Ivančice

tel.: 546 437 200
mobil: 604 720 546

Naše nabídka:

Otevírací doba: po-pá 8.00-12.00, 13.00-17.00, so 8.00-12.00• elektronářadí MAKITA

• elektronářadí NAREX
• profi nářadí MAKITA
• profi nářadí PROTOOL

Půjčovna:

VALDA

VALDA Lubomír
stavební firma

Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:
- budování vodovod. a kanalizačních sítí a jejich objektů
- vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
- stavba rodinných domů na klíč
- rekonstrukce staveb všeho druhu
- opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
- zateplení fasád - systém STOMIX
- pokládání všech druhů betonové dlažby
- meliorační práce
- kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
- rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
- veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby  

/projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/

Kontakt:
tel.: 515 338 381, mobil: 603 24 95 94
fax.: 515 323 701
e-mail.: valdalub@volny.cz

NEŽ SE TRÁVA ZAZELENÁ
UŠETŘÍTE 5.000,- Kč

Značková prodejna VARI: Vémyslice
Jan Holý, Vémyslice 275, tel.: 515 323 451

ZAHRADNICTVÍ
HALAČKA MILAN A VLASTIMIL

HOSTĚRADICE - MÍŠOVICE č. 388
(naproti MOTELU LIO)

PRODEJ
ZAHÁJEN

Prodejní doba:
po-pá 1000 - 1800, so-ne 1300 - 1700

Bližší informace na tel.:
737 915 502, 737 501 329

Těšíme se na návštěvu

S NÁMI TO ROSTE LÉPE

ZZaahhrraaddnniicc tt vv íí
NNoovváákk

nabízí

návrhy a výsadby
okrasných zahrad

prodej
okrasných døevin

Miloš Novák, Nìmèice 275
Ivanèice, tel./fax: 546 435 163

mobil: 603 732 202

Ivančice                                                        Moravský Krumlov
Oslavanská 27                                         obch. dům Jednota
tel./fax: 546 452 232                                             tel.: 515 324 587

999,-

460,-

490,-

1275,-

1475,-

Golfi
(cena bez područek)

Tauruss
Panter Fredi

Dětská židle

Klio

ERGO
bederní tvarování
čalounu opěráku



XXBazén již dávno není nièím
mimoøádným a zaèíná patøit ke
standardu bydlení. Je øešením
aktivní relaxace a také dobrou in-
vesticí do vlastního zdraví.  
XXSprávný výbìr a umístìní ba-
zénu je úkol pro odbornou firmu.
Ta si poradí se všemi úskalími, které
na nás klade urbanistika, inže-
nýrské sítì a hlavnì terén. Pøesto
neuškodí pøipomenout nìkterá
zásadní hlediska, která by mìla

Vaše rozhodnutí ovlivnit a ulehèit.
UMÍSTÌNÍ BAZÉNU
XXBazén by mìl být pøedevším
na dostateènì oslunìném místì.
Bazény pravidelných tvarù se hodí
pro prostornìjší zahrady, nepra-
videlný tvar do terénu èlenitìjšího,
pro plochy malé a nepravidelné.
Menší a levnìjší povrchové ba-
zény lze usadit na upravený terén
nebo betonovou desku.  Zapuštìné
bazény vyžadují složitìjší zemní
a stavební práce. Bazény mohou
být i polozapuštìné. V takovém
pøípadì by nádrž nemìla z este-

tických dùvodù být výše než 50
cm nad terénem. Èlenitìjší terén
a vìtší spád pozemku si pøímo
polozapuštìný bazén vyžaduje.
(nestéká do nìj povrchová voda
a zamezuje navátí neèistot). V tìsné
blízkosti bazénu by nemìla být vy-
soká zeleò, ale radìji nízký trávník.
VELIKOST A TYP BAZÉNU
XXVyplývá z potøeb uživatele,
technických, estetických a také
i finanèních možností. Bazény mo-

hou být povrchové, zapuštìné,
venkovní nebo vnitøní. Menší nad-
zemní bazény je možné snadno
instalovat svépomocí. Kdo se nech-
ce pouštìt do zemních a staveb-
ních prací a pøesto by rád vìtší
bazén, tomu naše firma mùže
nabídnout cenovì velmi dostup-
né bazény MIAMI až do rozmìrù
3,66 x 7,32 x 1,2 m. Vìtší za-
puštìné bazény je nejvhodnìjší
poøídit u renomované firmy.  Nej-
vhodnìjší je hloubka 1,2 - 1,6 m
a minimální délka šest metrù,
pro plavání osm metrù.

• Bazény fóliové typizované
Odpovídají modernímu trendu
ve svìtì bazénù. Skládají se z kva-
litního ocelového pláštì povrstve-
ného polyesterem,. Vnitøní fólie
o síle 0,6-1 mm je stabilizovaná
proti UV, odolná proti mechanic-
kému poškození, mrazu a chemi-
káliím. Tyto bazény jsou dodávány
v typizovaných rozmìrech a tvarech.
• Bazény z tìžkých fólií
Tato technologie je vhodná jak pro
stavbu nového bazénu, tak k opra-
vám starších a netìsných bazénù.
Umožòuje stavbu bazénù aty-
pických tvarù a rozmìrù. Jde o
extrémnì pevnou a trvanlivou 1,5
mm silnou folii s vnitøní výztuží.
Povrch fólie je antibakteriální
a zamezuje tvoøení øas a bakterií.
Bazény s tímto povrchem Vám
vydrží celý život. 
• Laminátové bazény
Jedná se o kompaktní sklolami-
nátovou konstrukci s vysoce kva-
litním povrchem. Vnitøní strana
je tvoøena barevným dvouslož-
kovým gelcoutem odolným proti
chloru, UV, mrazu a zaruèuje
vysokou životnost. Tyto bazény
se dodávají  asi v tøiceti tvarech
a rozmìrech.
• Plastové bazény
Jsou vyrábìny horkovzdušným
svaøováním homogenního kopo-
lymeru. Základním materiálem
pro výrobu skeletu jsou desky
o síle 5 - 10 mm. Výztuže po ob-
vodu zajiš•ují stálý a pevný tvar.
Kromì standardních tvarù vyro-
bíme rovnìž tvar dle požadavkù
zákazníka.  U tohoto typu bazénu
je nutno poèítat s menší životností
a možností mechanic. poškození. 
• Bazény s keramickým pláštìm
Pro komerèní a nadstandardní
rodinné bazény. Pláš• je proveden

keramickým obkladem v bohaté
škále barev a vzorù. 
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
XXStálou kvalitu, èistotu a hygie-
nickou nezávadnost vody zajiš•ují
pískové filtraèní jednotky, chemic-
ké pøípravky a speciální bezchló-
rové úpravny vody. Hitem posled-
ních sezón je tzv. „slaná voda“.
Použití soli umožòuje ekonomický
a ekologický bezchlórový provoz,
bez dráždìní oèí a pokožky a na-
opak s léèivými úèinky. Nutností
pro bezproblémový provoz bazénu
jsou také speciální kartáèe, vysa-
vaèe, testry vody, sí•ky aj.
PRAKTICKÉ A KOMFORTNÍ
DOPLÒKY BAZÉNÙ
XXNejsou nutné, jsou spíše otáz-
kou nároènosti a finanèních
možností. Jedná se o osvìtlení,

skákací prkna, protiproudy,  ohøevy
vody a rùzná zakrytí bazénu.  
XXSamostatnou kapitolou je za-
støešení bazénù. Nosné prvky jsou
vyrobeny z upraveného eloxova-
ného hliníku, výplò z polykar-
bonátových dutinových desek.
Docíleného skleníkového efektu
využíváme k ohøevu vody. Izolaèní
vlastnosti desek udržují teplotu
vody i pøi znaèném ochlazení.
Zastøešení dokonale chrání vodu
pøed neèistotami, listím, kyselý-
mi dešti, pylem a také zvyšuje
bezpeènost v okolí bazénu.  A to
nejdùležitìjší je, že se prodlouží
koupací sezóna o 3 - 4 mìsíce.
Z tìchto dùvodù již mnoho našich
zákazníkù pøišlo na to, že zastøe-
šení bazénu není módnost nebo
rozmaøilost, ale moudrá investice. 

XXFirma Bazény Valla si Vám
dovoluje  tímto nabídnout bazény
pro ménì, ale i velmi nároèné
zákazníky. Bazény pro rodinné
domky, hotely, penziony a rùzné
rekreaèní objekty. Mùžete poèítat
s naší pomocí pøi správném výbìru
bazénu a bazénového pøíslušenství.
Zajiš•ujeme záruèní i pozáruèní
servis a bezplatnou poradenskou
èinnost. Zajistíme také zemní,
stavební a elektromontážní práce.
Dále výstavbu rybníèkù a okras-
ných jezírek. 

Pøipojte se k tìm, kteøí už oceòují
pøíjemnou a osvìžující koupel
ve vlastním bazénu.

Bazén již nemusí být jen sen …
Staèí pouze zavolat a vše ostatní
nechte na nás!   
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

SUPER CENY BAZÉNÙ

BAZÉNY VALLA - POHODOVÉ LÉTO U VODY

Bazény foliové, plastové, laminátové, betonové s folií,
kompletní bazénové příslušenství, zastřešení, rybníčky, jezírka

Bazény VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov, 672 01
tel./fax.: 515 324 646, 515 324 863, mobil: 777 123 750

Ceny včetně DPH, záruka 36 měsíců

Bazény foliové zapuštěné
s kompletní výbavou a montáží
6,0x3,2x1,2 .................... 53.480,-
7,0x3,6x1,2 .................... 58.480,-
8,0x4,0x1,5 .................... 72.480,-

TAMPA - nadzemní samonosné
3,6x0,91 s kartuš. filtrem ..... 7.480,-
4,6x1,1 s kartuš. filtrem ....... 9.980,-
4,6x1,1 s pískov. filtr .......... 14.280,-
5,5x1,22 s pískov. filtrem ... 19.880,-

MIAMI - foliové nadzemní
s kompletní výbavou
5,48x3,66x1,2 ....   28.480,-
7,32x3,66x1,2 ..... 32.480,-
kruh 5,48 ............. 25.480,-

Bazény nadzemní kruhové
kompletní - písková filtrace
3,6x0,9 .................. 10.480,-
4,0x0,9 .................. 11.280,-
4,5x0,9 .................. 12.880,-
4,5x1,1 .................. 14.280,-

Kvalitní písková
filtrace
4 m3 ....... 7.180,-
6 m3 ....... 9.980,-
9 m3 ..... 11.480,-
11 m3 ... 12.480,-Obloukové

zastřešení
s montáží
6,3x3,5x1,2
79.980,-
8,4x4,5x1,4
109.980,-

Placená inzerce

Okružní 394, tel.: 515 320 718                                         Provozní doba: Po - Pá  8.00 - 17.00 hodin
(areál OSP)                                                                                                          So  8.00 - 11.00 hodinFirma TPZ s.r.o. se zab vÆ pł m m

dovozem rattanovØho nÆbytku z Asie.
T m se dostÆvÆ na ceny, kterØ jsou nkdy a
poloviŁn  ve srovnÆn  s konkurenc .
Cel  sortiment rattanovØho nÆbytku mÆme
vystaven  na prodejn  ve Znojm na
V de skØ ulici.

Vzhledem k omezenØmu prostoru
na prodejn  v MoravskØm Krumlov  mÆme
vystaven  pouze prøłez sortimen-tem. Ve
v voji je nov  katalog, kter  by m l
zahrnovat cel  sortiment, je  dovÆ me.
Pokud si zÆkazn k vybere zbo  k rattanu
na prodejn  ve Znojm , zdarma mu ho
doprav me na prodejnu do MoravskØho
Krumlova. 



XXObec Velký Karlov leží v jiho-
východní èásti okresu Znojmo asi
10 km západnì od okraje Hrušo-
van nad Jevišovkou a cca 28 km
východnì od okresního mìsta
Znojma v pohranièní oblasti mezi
øekami Dyjí a Jevišovkou. Histo-
rie obce je velmi krátká. Obec byla
postavena v sousedství hospodáøs-
kých budov státního statku „na
zelené louce“. Dnes má obec 432
obyvatel a 124 rodinných domù.
XXVìtšina potøeby tepla pro RD
i objekty obce byla zajiš•ována
lokálním èi etážovým vytápìním,
kde palivem bylo hnìdé uhlí. Jen
malá èást domkù využívala k vy-
tápìní  elektrickou energii. Proto
obecní zastupitelstvo na základì
pøipomínek obèanù zvažovalo
vhodný zpùsob zásobování  teplem.
XXVelký Karlov se rozhodl pro
vytápìní využitím tzv. biomasy
za pøedpokladu, že kromì vlastních
prostøedkù získá dotaci a pùjèku.
V polovinì roku 1999 byla vy-
pracována studie ekologického
vytápìní obce a podána žádost
o dotaci. Žádost byla podpoøena
OkÚ Znojmo a regionálním pra-
covištìm Ministerstva životního
prostøedí v Brnì. Po doložení
požadovaných dokladù a finanè-
ních garancí byla dne 7. 8. 2000

uzavøena smlouva o poskytnutí pod-
pory ve výši 40% dotace a 35%
bezúroèné pùjèky. Obec rovnìž
požádala o finanèní dotaci ze „Stát-
ního programu úspor energie a
využití obnovitelných zdrojù
energie pro rok 2000" ÈEA a to v
záøí roku 2000. Rozhodnutím
ministerstva prùmyslu a obchodu
o úèelovém  urèení prostøedkù
státního rozpoètu byla obci
poskytnuta v prosinci roku 2000
dotace ve výši 1,2 mil. Kè. 
XXNemalým úkolem mimo zajiš-
tìní finanèních prostøedkù bylo
osvìta mezi obèany obce. Radní
naráželi na tvrzení, že dané zaøízení
jejich RD nevytopí, nebude dos-
tateènì spolehlivé, nebudou moci
zatopit kdykoliv, bude drahé apod.
Vìtšinu námitek se podaøilo roz-
ptýlit po nìkolika besedách s od-
borníky i návštìvami nìkterých
již provozovaných zaøízení v
Deštné a ve Starém Mìstì pod
Landštejnem v okrese Jindøichùv
Hradec. Samozøejmì nejpád-
nìjším argumentem pro všechny
byla spokojenost všech pøipoje-
ných v prvním zimním období.
Vyšší cena za teplo oproti pùvod-
nímu vytápìní fosilními palivy
je zøejmá, je vyšší v prùmìru
o 50%. Ale ani pøechod z tradiè-

ního topení na plyn není bez zvý-
šení nákladù na teplo. Význam-
ným argumentem ve srovnávání
plyn - biomasa je deregulace cen
plynu, ke které dochází a která by
se vstupem Èeské republiky
do EU mìla být ještì vyšší.
XXVýbìrovým øízením byly vy-
brány dodavatelé stavby: TENZA,
a.s., Brno a Moravská topenáø-
ská, s.r.o., Nový Jièín. Cena celé
dodávky byla 29 milionù korun.
Celkové náklady na stavbu vèet-
nì studie, projektu, auditu a sta-
vebního dozoru pøesáhly 30,6
milionù korun. Samotný prùbìh
výstavby byl relativnì rychlý 
i když ne vždy bez problémù.
Vzhledem k rozdìlení stavby
probíhala pokládka rozvodù
nezávisle na výstavbì centrální
kotelny a montáže technologie.
Pro centrální tepelný zdroj je
využita èást stávající základní
školy. Dá se proto øíci, že radní
našli vhodný zpùsob využití chá-
trající budovy bývalé málotøídní
školy. V sousedství objektu školy
byl vybudován provozní sklad
paliva jako nový objekt, dále pøí-
jezdová komunikace a pøiléhající
manipulaèní plochy.
XXCelkový instalovaný výkon
kotelny je 1,46 MW. V kotelnì
jsou instalovány dva teplovodní

kotle s rozdílnými palivy. Jeden
na spalování slámy, který slouží
jako hlavní zdroj pro vytápìní.
Druhý je záložní teplovodní kotel
na spalování extra lehkého oleje.
Tento kotel bude využit hlavnì pøi
odbìrových špièkách. Jeho provoz
je pøedpokládán cca 10 dnù v roce.
XXCeloroèní provozem kotelny
je pro obèany zajištìn ohøev
TUV i mimo topnou sezónu. Roz-
vodné potrubí je 1915 metrù
dlouhé a pøípojky dalších 1223
metrù. K dnešnímu dni je napojeno
64 RD + 5 komerèních a obecních
objektù. 
XXKotelnu provozuje obec. Za-
mìstnává jednoho pracovníka
jako obsluhu kotelny, který má
v náplni práce kontrolu zaøízení,
zajištìní pøikládání paliva, úklid
apod. Plynulý tok finanèních pro-
støedkù k financování provozu je
zajištìn prostøednictvím záloh od
odbìratelù tepla. Výše záloh byla
pro první období stanovena do-
hodou podle velikosti vytápìné
plochy min. 750 Kè. Prùmìrná
záloha je 1.300 - 1.500 Kè. Zúèto-
vání je po skonèení topného
období. Cena je konstruována
jako jednosložková, bez paušál-
ních poplatkù (stálých plateb)
a bez bonifikace za velkoodbìr,
ve výši 300Kè/GJ.              /abé/
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Události z února 2004:
• Poèínaje novým rokem se nám
rozšíøil nový fenomén. A to nièení
schránek dùvìry, spolu s poško-
zováním úøedních desek (vývìs-
ky MìÚ). Dìje se tak nejen ve
mìstì M. Krumlov, ale i v Polánce.
Opravy a obmnìna takto znièe-
ných vìcí stojí nemalé finanèní
èástky, za které by bylo možno
opravit jiné vìci.
• S opadajícím snìhem a nástu-
pem oteplení nám rozkvétají do té
doby skrytá zákoutí v okolí mìsta,
kterým se „èlovìk“ vìnoval i v
zimì - èerné skládky se objevují!
Mùžeme se pochlubit skuteèností,
že se strážníkùm daøí zjistit pa-
chatele a tyto øádnì také trestat
za jejich bezohledný pøístup k okolí.
• Èastým výskytem èerných sklá-
dek je vyhlášen prostor za vlako-
vým pøejezdem za Rakšicemi.
Právì tam byli usvìdèeni poslední
pachatelé. K jejich dobru budiž,
že vše, co natropili, také odklidili
a blokovou pokutu na místì
strážníkùm uhradili.
• Další „novinkou“, se kterou se
èím dál èastìji setkáváme, je zasí-
lání urážlivých a výhružných zpráv
ve formì SMS na mobilní tele-
fony. Upozoròujeme tímto dom-
nìle utajené pachatele, že i takto

zaslaná SMS je postižitelná dle
pøestupkového zákona, pokud pøí-
jemce SMS uráží a obtìžuje. Jen
za únor evidujeme dva takovéto
pøípady. Oba konèí oznámením na
komisi pro projednání pøestupkù.
• Na ul. Družstevní v Rakšicích
byl sražen vozidlem pes (køíženec)
støední velikosti. Po provedeném
odchytu a kontrole u veterinár-
ního lékaøe bylo nutno psa utratit.
Rozsah jeho zranìní byl natolik
vážný, že léèení by se minulo
úèinkem. Zvíøe doplatilo životem
na nezodpovìdnost jak majitele,
tak i øidièe. Kdo si nese vìtší díl
viny ponecháme na Vašem uvážení.
• Podomní prodejci - po kolikáté už
a kolikráte ještì. Vìtšinou se jedná
o cizí st. pøíslušníky (slovenské
národnosti) a pøíslušností k rómské
komunitì. Naposledy nabízeli ke
koupi sady kuchyòských nožù.
Velmi neš•astný sortiment. Otevøete
dveøe urostlému Rómovi se sadou
nožù v ruce. Jen díky tomu bylo ozná-
mení více, než kdy jindy a Rómové
byly zjištìni. Dìkujeme obèanùm.
• Dlouhodobì neøešené problémy
v osobních vztazích se mnohdy
nepøedvídatelnì vyvinou. Ne jinak
tomu bylo i v našich tøech pøípa-
dech napadení, kdy druhá strana
neunesla rozchod a odmítání

øešila napadením døíve milova-
ného protìjšku. A to jak hrubými
urážkami, tak i následnì fyzickým
útokem. Bez zajímavosti není, že
toto jednání není jen výsadou mužù.
• Uèni ubytováni na domovì mlá-
deže SOU musí respektovat vnitøní
øád ubytovacího zaøízení, tím
spíše nejsou-li plnoletí a požívají
alkoholické nápoje. O této skuteè-
nosti se pøesvìdèili tøi z ubyto-
vaných. Smutnou okolností celé
vìci je, že zvláštì sleèna ze sku-
pinky nešetøila vulgarismy a výhrùž-
kami s ujmou na zdraví, jak proti
strážníkùm, tak i proti službu ko-
najícímu vychovateli. V této kauze
bude více podezøení - podávání
alkoholu osobám mladším 18-ti
let, hrubé urážky a vyhrožování zabi-
tím, porušení domovního øádu DM.
• Tak dlouho pil, až si nohu zlomil.
I takto by se následující pøípad
mohl uvést. Nejmenovaný obèan
M. Krumlova dosti pravidelnì
holduje alkoholickým nápojùm.
Až jednou, byl nalezen na ulici
nedaleko svého bytu, kam už ne-
došel. Musel být pøivolán lékaø,
který konstatoval podezøení na zlo-
meninu spodní konèetiny. Samo-
zøejmostí zùstává, že muž byl
pod vlivem alkoholu.
• V 01:30 hodin ráno podezøelé

vozidlo tak dlouho jezdilo po poli,
až byla pøivolána hlídka MP. Té
se na místì podaøilo chytit posád-
ku vozidla, která chtìla z místa ujet
a zùstala stát s vozidlem zapích-
nutá ve vyorané brázdì. Následnì
bylo zjištìno, že øidiè je podna-
pilý a ke všemu pøed  pùl hodinou
nezastavil hlídce PÈR, která ho
zastavovala pøi bìžné kontrole.
„Øidiè“ byl pøedán hlídce PÈR
a už asi dojezdil.
• Alkohol byl s nejvìtší pravdì-
podobností také spolupachatelem
pøi øádìní neznámého vandala, èi
vandalù pøi návratu z akce hotelu
Epopej: „vodka zadarmo“. Ve smìru
cesty na sídlištì postupnì byla vy-
sklena dvì okna, rozbito oplocení
pøedzahrádky na ul. Zámecká,
následnì rozsypán a postaven do
støedu silnice odpadkový koš a èást
plotu na ul. Znojemská. Hlídka
MP zadržela podezøelou skupinu
mladíkù. Bylo podáno oznámení
Komisi pro projednání pøestupkù.
• V posledním èase se nám èím dál
èastìji a barvitìji projevují grafitti.
Bohužel však doposud nemá MP
k dispozici žádné podpùrné oèité
svìdectví. Žádáme proto obèany
o pomoc. Døíve, než tímto nešvarem
bude postižena i Vaše fasáda.
Dìkujeme za spolupráci.       /MP/

Městská policie Moravský Krumlov informuje

Ivančické dilema
- pohled z druhé strany
XXJe pravdou, že v Ivanèicích, stejnì jako kdekoliv jinde, je celá øada
témat, o kterých je tøeba diskutovat a dle reálných možností hledat
úèinná øešení. Ta by mìla vyplývat z dialogu a zvážení všech pro a proti
tak, aby výsledek snažení byl, pokud možno, co nejvíce konsensuální.
V minulém èísle Zrcadla jste mìli možnost pøeèíst si nìco, co by neza-
svìcenému mohlo pøipadat jako zápis z jednání, na kterém byly stano-
veny konkrétní termínované úkoly. Jediné, co k tomu mùžeme sdìlit
my jako druhá strana je to, že schùzka skuteènì probìhla a hovoøilo
se na ní o øadì témat, tu s menšími, tu s vìtšími emocemi. V žádném
pøípadì se však nekoncipoval žádný zápis z jednání a pokud by byl,
nikdy bychom ho v téhle podobì podobì nemohli podepsat. Jedná se
tedy jednoznaènì o pohled podepsaných èlenù SNK.
XXPøedstavy SNK o fungování Mìstského úøadu a státní správy v pøe-
nesené pùsobnosti bereme s velkou rezervou. Organizaèní struktura
MìÚ  je v našich podmínkách už výraznì úsporná a nezamìstnáváme,
a to i ve srovnání s ostatními povìøenými mìsty, žádné zbyteèné úøedníky.
Odmítáme zásadnì odvolávat paušálnì všechny vedoucí odborù a je-
jich místa obsazovat na základì nových výbìrových øízení. Ke zmì-
nám postupnì dochází, ale výhradnì na základì objektivního poznání
jejich práce. Jednat s mìstem Rosice o spoleèném výkonu státní správy
by bylo kontraproduktivní. Za prvé by si mìli autoøi èlánku uvìdomit,
proè byla reforma státní správy koncipována tak, jak byla a že jejím
hlavním cílem je pøedevším její pøiblížení obèanùm a za druhé by s tím
musela druhá strana souhlasit. Pøedpokládáme, že podrobnìji bude
reagovat tajemník MìÚ mgr.Vaøejka.
XXCo se týká Svazku vodovodù a kanalizací Ivanèice, musíme upo-
zornit, že nebylo v žádném pøípadì slíbeno zaøídit vše do konce kvìtna
pro ukonèení èlenství mìsta v této organizaci. Bylo øeèeno, že do konce
kvìtna budou projednány a zváženy všechny aspekty možného ukon-
èení èlenství Ivanèic ve Svazku, vèetnì ekonomického dopadu tohoto
rozhodnutí. Tento objektivizovaný a široce konzultovaný názor potom
bude pøedložen zastupitelstvu k rozhodnutí.
XXO bentonitu bylo už  skuteènì øeèeno úplnì vše a obèané mají
objektivní informace. Obviòovat vedení mìsta, že odpis ložiska nebylo
možno realizovat proto, že prosazujeme tìžbu pøed ochranou této
rekreaèní lokality a že vedení není schopno pøimìt vedoucího OŽP k po-
dání žádosti o odpis na pøíslušné ministerstvo, to už je skuteènì na-
prosté nepochopení reality. K tomu je tøeba øíci, že zastupitelstvo
mìsta /nikoli vedení/ schválilo zámìr podepsat nájemní smlouvu, pokud
by byla zaruèena majetkovì. To za prvé. Za druhé, a to právì proto, že
je na MìÚ dùslednì oddìlena samospráva od výkonu státní správy,
starosta v žádném pøípadì nemùže a ani nesmí zasahovat do jejího vý-
konu. A co se ještì týká odpisu ložiska, nebylo pøedloženo nic, co by
bylo možno považovat za jakýkoli dùkaz, že to skuteènì jde tak, jak
bylo naznaèeno.  
XXK optimalizaci sítì støedních škol uvádíme, že zastupitelstvo mìsta
Ivanèic pøijalo zásadní stanovisko na svém zasedání 16. bøezna, a to zacho-
vat stávající sí• støedních škol na území mìsta, vèetnì oborové skladby.
XXK poslednímu odstavci sdìlení, kde je popisován „zásadní konflikt“
pøi hodnocení èinnosti vedoucího odboru životního prostøedí, mùžeme
uvést jen to, že jsme byli pravdìpodobnì obraznì na jiném jednání, než
je popisováno. Kde autoøi èlánku dospìli k názoru, že mu zástupci
KSÈM vyjádøili plnou podporu, která údajnì vyústila v okamžitou rezig-
naci ing.Martínka, nevíme. Nic takového nebylo projednáváno. Zcela
jednoznaènì uvádíme, že pokud by byly objektivním šetøením pro-
kázány závažné nedostatky v jeho práci, bude to vedení mìsta øešit.
XXPan ing.Martínek neodstoupil ze všech funkcí jenom proto, že nebyl
odvolán vedoucí odboru ŽP. O tom nakonec svìdèí jeho písemné
sdìlení èlenùm komise ŽP z konce února /ještì døíve, než probìhla
popsaná schùzka/ a které bylo rovnìž èteno ing. Feithem na veøejném
jednání zastupitelstva 16. 3. Zde se nevybíravým zpùsobem  vyjadøuje
o práci vedení mìsta a rady. Hlavním dùvodem je podle nás to, že se
nedokázal smíøit s reálnými legislativními mantinely mìsta pøi øešení
nìkterých problémù, týkajících se životního prostøedí, nehledì k tomu,
že svou rezignaci signalizoval nejménì tøi ètvrtì roku.
XXJe tøeba jednat. Jednat a nalézat spoleèná øešení, mnohdy kompro-
misní, se všemi, kteøí chtìjí pracovat pro rozvoj našeho mìsta a mají
zájem na tom, aby se nám v Ivanèicích daøilo.

Podepsáni: Jaroslav Pospíchal, Radoslav Skála,
František Peška, František Tylè a MUDr.Vojtìch Adam

Oslavanská radnice chce
dražbou získat pozemky
XX/Oslavany/ Na mimoøádném zasedání zastupitelstva 22. bøezna
byl schválen zámìr Oslavan zúèastnit se veøejné dražby pozemkù,
které jsou majetkem Státního podniku Jihomoravské energetické
závody „v likvidaci“. Jedná se o pozemky na území Oslavan v okolí
bývalé oslavanské elektrárny. Tyto jsou pøedevším pod chodníky
v èásti zahrádkáøské kolonie. Celková výmìra všech pozemkù je 820 m2.
Bylo rozhodnuto, že cena, za kterou mìsto tyto pozemky koupí,
nepøesáhne za všechny parcely dohromady tøicet tisíc korun. Mìsto si
tak tímto nákupem mùže do budoucna zajistit území pro pøípadné
investièní akce jako napøíklad zbudování inženýrských sítí.         /jak/
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XXVážení pøátelé, dovolte, aby-
chom Vás seznámili s èinností
„Naší kapely“, která v letošním
roce má již 30 rokù trvání. 
XXVzhledem k tomuto výroèí
hodláme uskuteènit veøejný kon-
cert ze široké nabídky programù
a skladeb, které kapela zaøadila
do svých vystoupení. Tøicet rokù
je dosti dlouhá doba, za kterou
všichni úèinkující získali velké
zkušenosti, jak pøi samotném vy-
stupování v rùzných prostøedích
a pøi setkání s lidmi. V každém
uplynulém roce kapela odehrála
30 - 40 koncertù a vystoupení.
XXVelmi hezké vzpomínky nám
zùstaly nejen z dobøe vykonané
práce, ale i na nové pøátelské vzta-
hy, pøátelská setkání hudebníkù,
získání nových pøátel z poøadatel-

ských mìst a obcí. Jednou z vìt-
ších akcí byla uspoøádaná soutìž
„Zpívá celá dìdina“, do které se
pøihlásilo na tøicet úèinkujících
z okolních obcí. Pro každého
zpìváka se pøipravila skladba
do hlasové polohy zpìváka a také
byla aranžována pro celou kapelu.
Zájem posluchaèù o tuto soutìž byl
znaèný a byla nìkolikrát opakována.
XXZe vzpomínek je také autorský
veèer, který byl poøádán Kultur-
ním støediskem ve Žïáøe nad
Sázavou, kde jsme uvedli skladby
Ladislava Kubeše. V této dobì se
hodnì líbila skladba Pøerovanka,
kterou si autor sám dirigoval. Celý
program uvádìla hlasatelka tele-
vize Dagmar Dvoøáèková. Veèera
se zúèastnili i další skladatelé, jako
Ada Doško, Vladimír Fuka a jiní.

XXVelmi èastým hostem jsme
byli v Nových Zámcích na Slo-
vensku, kde jsme vždy uspoøá-
dali koncerty èeských skladatelù.
Kapela se také zúèastnila celo-
státních dožínek poøádaných
v Olomouci. V Èeských Budìjo-
vicích na výstavì „Zemì živitelka“
jsme byli nìkolikrát. Krásné
vzpomínky máme z Èeského
Krumlova, kde jsme úèinkovali
za úèasti ètyø kapel na nádvoøí
hradu a hlavnì ve Velké jízdárnì,
kde byl uspoøádán autorský veèer
za úèasti skladatelù z Jižních Èech.
Pøátelská setkání se uskuteènila s
tamìjší  kapelou Šumavanka, která
nás poctila návštìvou v Morav-
ském Krumlovì. 
XXPo roce 1989 se otevøelo úèin-
kování v Rakousku. Velmi èasto

jsme uvádìli koncerty v Retzu,
Hollabrunnu, Kremži a jiných
mìstech, i na velvyslanectví ve
Vídni v rámci kulturních vztahù
mezi Rakouskem a ÈR.
XXV poslední dobì se kapela
zamìøuje na autorské koncerty
skladatelù jak souèasných, tak i
døívìjších. V kapele se za uplynu-
lou dobu vystøídalo na šedesát
hudebníkù. Nìkteøí odcházeli za
zamìstnáním, další k jiným
hudebním souborùm. V souèasné
dobì je v kapele 13 hudebníkù,
3 zpìváci a moderátor poøadù.
XXPro rok 2004 je pro veøejnost
pøipraven poøad ze skladeb, které
byly uvádìny kapelou v prùbìhu
celé tøicetileté èinnosti. 

Kapelník Josef Kristián,
moderátor  Antonín Veselý.  

XXPod patronací Moravskokrum-
lovské historické spoleènosti pro-
bìhla od 14. ledna do 25. února
2004 v prostorách Galerie a muzea
v M. Krumlovì výstava „Historie
a souèasnost zámku v Morav-
ském Krumlovì“, jejíž autorkou
byla Ing. arch. Daniela Kudrová.
XXVernisáže se zúèastnilo témìø
sto návštìvníkù. V kulturní èasti
veèera zarecitoval Ing. D. Utinek
a vystoupili uèitelé a žáci krum-
lovské Základní umìlecké školy.
Podìkování patøí uèitelkám pí.
G. Bohunové a pí. M. Piotrovské,
uèitelùm pánùm J. Hanákovi,  D.
Coufalovi, L. Rozsypalovi a žá-
kyním H. Karasové, J. Karasové,
E. Ptáèkové, H. Jakubové a Zd.
Slámové. Úvodní slovo pronesla
paní Mgr. Kvìta Kotková
XXVýstava, jejímž cílem bylo
seznámit širokou veøejnost s his-
torií i souèasným stavem zámku,
se od samého zaèátku tìšila ne-

zvykle velkému zájmu obèanù,
995 návštìvníkù, to hovoøí samo
za sebe! Mezi nejvýznamnìjší
hosty patøili senátor PhDr. Vladi-
mír Železný, 1. námìstek hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Fran-
tišek Polách a vedoucí odboru
kultury a památkové péèe Jiho-
moravského krajského úøadu
Mgr. Tomáš Drobný.
XX„Pøehledný vývoj historie
zámku nebyl takto nikde doku-
mentován. Zachování všech do-
kumentù pro budoucí využití
bylo by záslužné. Díky proto
tvùrcùm a organizátorùm vý-
stavy. (23.2.2004 František Polách
1. námìstek hejtmana JM kraje)
XX„Výstava velmi peèlivì a pro-
fesionálnì pøipravená je jen pøi-
pomínkou, jaké kulturní hodnoty
umíme také zmarnit. Snad bude
malým impulsem k lepší budouc-
nosti zámku. Díky. (26.1.2004
Vladimír Železný)

XXK výstavì byl vydán doprovod-
ný sborník, který je možno, i po
skonèení výstavy, zakoupit v Mu-
chovì epopeji, Infocentru a knih-
kupectví. Všechny shromáždìné
písemné i fotografické materiály
vìnuje Moravskokrumlovská
historická spoleènost Galerii a
muzeu M. Krumlova k dalšímu
využití, a• již pùjde o stálou expo-
zici èi výstavu v nìkterém ze spøá-
telených mìst.
XXDíky za zdar celého projektu
patøí zejména všem, kteøí na nìj
finanènì pøispìli - Mìsto Mor.
Krumlov, OSP Mor. Krumlov,
Tepelná èerpadla Mach, Pekárna
Ivanka s.r.o., Jindøich Coufal -

trafika, Pavel Procházka, Pharm.
Dr. Daniela Stejskalová, Autodo-
prava Štulík a Tiskárna Mor.
Krumlov.
XXVýznamnou pomoc pøi vý-
pùjèce mobiliáøe poskytla místo-
starostka paní Valachová a pøi
instalaci výstavy paní Lenka
Votavová a pan Jiøí Šanda.
XXKolektiv tvùrcù výstavy - pan
J. Kristián, Ing. arch. D. Kudrová,
Mgr. K. Kotková, pan Josef Brau-
ner, Ing. J. Ptáèek, pan L. Štulík,
pan S. Trefil, a pan M. Peèer -
dìkuje všem návštìvníkùm za
zájem, slova podpory a mnohdy
i za oprávnìné pøipomínky.

Ptáèek MK
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Krumlovští ochotníci ani
tentokrát nezklamali
XX/Moravský Krumlov/ Ochotnický soubor pøi Mìstském kultur-
ním støedisku v Moravském Krumlovì má za sebou již pìknou øádku
let pùsobení na divadelní scénì. Jeho vznik sahá až pøed druhou svì-
tovou válku a hned po jejím skonèení se opìt naplno rozbìhl. Pod
vedením výborných režisérù hrála a hraje v souboru øada divadelníkù
i celých divadelních dynastií. Na pøelomu 70. a 80. let došlo k propo-
jení ochotníkù v Moravském Krumlovì s ochotníky Sokol Rakšice
a od tohoto období funguje soubor pod MìKS v Moravském
Krumlovì, které vede kroniku o jednotlivých hrách a celém souboru.
Za dobu své pùsobnosti se mohli diváci pøesvìdèit, že herci dovedou
zahrát stejnì dobøe pohádky, jako hry pro dospìlé. V poslední dobì se
navíc opìt daøí pøedvést minimálnì jednu divadelní hru za rok. Byly
to napøíklad pohádky Jak se èerti ženili a O staré vrbì a hry Blázinec
v prvním poschodí, Teta z Bruselu, Mandarínkový pokoj, S brokov-
nicí na manžela, èi komedie 1+1=3.  Právì loòské pøedstavení 1+1=3
zaznamenalo nevídaný divácký úspìch pøedevším díky vynikajícím
hereckým výkonùm a vhodnému výbìru hry.
XXI v letošním roce chtìli ochotníci pøekvapit své diváky, udržet si
jejich pøízeò a navázat tak na loòský úspìch. Avšak vybrat hru, která
by oslovila širokou veøejnost, vyhovovala typovému a vìkovému
složení souboru a nepøesahovala technické možnosti krumlovského
jevištì, je úkol opravdu obtížný. Proto se ochotnický spolek rozhodl
napsat si hru sám. Jako žánr zvolil souèasný režisér Marek Ostrovský
pohádku, v níž by se objevil celý soubor, který èítá kolem dvaceti èlenù.
Zámìrem bylo vytvoøit pohádku klasickou, kostýmovou a s množs-
tvím kulis. Scénáø napsal pøímo na tìlo jednotlivým èlenùm souboru
Boøivoj Švéda. V úterý 16. bøezna se tak krumlovské publikum stalo
svìdkem svìtové premiéry pohádky Kouzelný štìtec aneb Najdi dneska
ženicha. Na prknech místního kinosálu ožily prostøednictvím hercù
postavy slièných princezen, hodných princù, èarodìjnic, králù, rádcù
a stráží, které dokázaly pøenést velké i malé diváky do pohádkového
svìta kouzel, dobra a lásky. To, že se divák cítil jako v pohádce, umoc-
nily skvìlé kulisy namalované výtvarníkem Jurajem Kováèem. Navíc
zøejmì poprvé se bìhem pøedstavení kulisy mìnily pøímo pøed zraky
divákù, a to bez opony. Nedílnou souèástí dìní na jevišti byla i autorská
hudba (B. Švéda), která vhodnì dokreslovala pohádkovost pøíbìhu.
Herci v pøekrásných kostýmech, zapùjèených èásteènì i z Národního
divadla v Brnì, pøedvedli opìt velmi kvalitní výkony, o èemž svìdèí
kladné ohlasy dìtí, pro které byla pohádka urèena hlavnì, a které jsou
jako publikum nejnároènìjší. Pro dìti byl Kouzelný štìtec sehrán
v dopoledních èasech ètyøikrát, z toho tøikrát pro základní školy a jed-
nou pro gymnázium. Nepoèítaje hojnì navštívenou generálku, byla
v prùbìhu ètrnácti dnù pro veøejnost tato pohádka uvedena tøikrát.
Vhodnì zvolené rùzné zaèátky pøedstavení (v 17, 18 a 19 hodin)
umožòovaly navštívit hru skuteènì každému zájemci. S touto pohád-
kou absolvovali ochotníci 25.bøezna i krajskou pøehlídku amatérských
divadel pro dìti a mládež Pohádkový mlejnek ve Žïáru nad Sázavou.
Krumlovská divadelní sezóna pomalu konèí a tak mùže veøejnost na-
pjatì oèekávat, s èím novým je ochotníci pøekvapí v sezónì pøíští.    /jak/
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KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Québec, Kanada - hlavní mìsto stejnojmenné pro-
vincie, (tajenka). Založeno v roce 1608 francouz-
ským cestovatelem Samuelem de Champlainem.
V polovinì 18. století dobyto britským vojskem
generála Jamese Wolfa. Mìsto si zachovává mnoho
z pùvodní francouzské atmosféry. Francouzsky
hovoøí 95% obyvatel. 

© /ap/

Z výstavy o krumlovském zámku

Realizátorka výstavy Mgr. Kvìta Kotková vítá návštìvníky vernisáže.

Pan uèitel D. Coufal, a žákynì ZUŠ Hana Ptáèková a Zdena Slámová
pøi vystoupení na vernisáži.

„Naše kapela“ letos slaví své třicáté výročí

foto: jak
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Otevřený dopis ředitelce
ZUŠ Vladimíře Kočí
XXVážená paní øeditelko,
díky tomu, že jsou moje dvì vnuèky už nìkolik let žákynìmi klavírního
oddìlení Vaší školy, úèastním se rád veøejných vystoupení Vašich žákù na
tøídních besídkách i na spoleèných vystoupeních pøi rùzných pøíležitostech.
Zdùrazòuji, že tyto aktivity vítám a fandím jim. Dostává se mi tedy dostatek
podnìtù k tomu, abych mohl srovnávat, popøípadì hodnotit úroveò tìchto
vystoupení a jejich prostøednictvím i úroveò Vaší školy.
XXPoslední pøíležitost posoudit tuto práci se naskytla nám, návštìvníkùm
koncertu, který jste uspoøádali 26.2.2004 v Galerii mìsta u pøíležitosti
Roku èeské hudby 2004 na téma Pocta Bedøichu Smetanovi. V programu
bylo uvedeno, že se poøadateli stali s Vámi i RS a MìKS. Budiž jim to ke cti,
protože je radost podílet se na tvùrèí a nadto úspìšné práci.
XXTím jsem už naznaèil, že hodnocení tohoto koncertu je nanejvýš pøí-
znivé. Vím, že každý rok vìnujete jeden veèer nìkterému skladateli, napø.
vloni to byl Mozart, letos se nabídl jubilující Smetana. Tato skuteènost
stojí za pozornost, protože svìdèí o promyšlené dramaturgii koncertní èin-
nosti, ale ta není prvotním cílem výchovnì vzdìlávací práce Vaší školy,
nýbrž  z ní krystalizuje. Je její výslednicí. Koncerty, které s tímto zámìrem
poøádáte, prezentují veøejnosti, a to nejen rodièovské, úroveò Vaší práce.
Jednoznaènì a rád konstatuji, že rok od roku stoupá. Dokladem toho je
zmínìný Smetanovský koncert. 
XXNení bohužel dost dobøe možné zmiòovat všechny úèinkující z øad
žákù, i když by si to poprávu zasluhovali, protože pøedevším oni vytvoøili
pøíznivé klima veèera, oni dokumentovali, jak vysokou, nìkdy až pozoru-
hodnì vysokou la•ku interpretace klavírních dìl i operních árií dosahují.
Už ve zprávì o vánoèním koncertu uveøejnìné v Zrcadle jsem poznamenal,
že zásluhu na úspìchu ZUŠ mají pøedevším uèitelé, kteøí dovedou v dìtech
roznítit jiskru talentu a rozvinout ji na pøekvapivou úroveò. Ocenil jsem
jejich pøíkladnou aktivní úèast na veøejné produkci. Poslední koncert to
znovu pøipomnìl, a tøeba zdùraznit, že v pøekvapivé formì. O tom, jak
tvùrèí je tento oèividnì stmelený kolektiv pedagogù, svìdèí nìkolik pro-
gramových èísel, v nichž  tito uèitelé prezentovali své umìlecké kvality. 
XXPaní øeditelko, Vy víte nejlépe, koho na škole máte. My diváci a poslu-
chaèi mùžeme Vám tyto osobnosti závidìt. Za všechny jmenuji uèitele
Josefa Hanáka, který vystoupil sólovì ve høe na kontrabas, a jako operní
tenorista v árii Jeníka z Prodané nevìsty. Nevídanou produkci jste pøipravila
se svými tøemi kolegynìmi, s kterými jste zahrála  osmiruènì(!) robustní
Rondo. I ostatní uèitelky, doprovazeèky svých žákyò, nemohou zùstat bez
pozornosti. Veèer byl propojen mluveným slovem uèitelky Alice Burianové,
která jím vhodnì uvádìla jednotlivé Smetanovy skladby.
XXAplaus, kterým byli úèinkující odmìnìni, svìdèil o tom, že i návštìv-
níci odcházeli domù spokojeni. Za všechny, kteøí byli pøítomni tomuto
laskavému veèeru, Vašim žákùm, Vašim kantorùm i Vám upøímnì dìkuji.
Pøeji škole další úspìchy v  záslužné tvùrèí práci.                      Jan Kouøil

První noc s Andersenem
XX/Miroslav/ V noci ze 2. na 3. dubna se v Mìstské knihovnì v Miros-
lavi uskuteèní Noc s Andersenem. K této akci, která se koná již nìkolik
let v knihovnách po celé Èeské republice, ale i v nìkterých knihovnách
na Slovensku a Polsku, se pøipojujeme letos poprvé. Pro dìti bude
v prostorách knihovny pøipraven bohatý program vèetnì her a soutìží
a dìti zde i pøenocují. Cílem této akce je zvýšit zájem dìtí a mládeže
o knihy a èetbu. Domníváme se, že v dnešní dobì je obzvláštì dùležité
nabídnout nastupující generaci pozitivní alternativu k rùzným nega-
tivním jevùm, které dnešní dìti a mládež ohrožují.           A. Køeková

Přij te oslavit svátek Země
XX/Moravský Krumlov/ Dvaadvacátý duben je Dnem Zemì. V USA
je tento svátek slaven již od roku 1970. O dvacet let pozdìji se ke
Spojeným státùm pøipojil i zbytek svìta, vèetnì Èeské republiky.
V našem mìstì se tento rok chystá teprve druhý roèník oslav. Akci
poøádá Dùm dìtí a mládeže v Moravském Krumlovì ve spolupráci
s MìÚ, MìP, SOŠ a spoleèností TASZ. 
XXV pátek 23. dubna od 12.00 hodin probìhnou na námìstí T.G.M.
oficiální oslavy Dne Zemì. Místostarostka Marie Valachová vyhlásí
výsledky výtvarné soutìže Modrá planeta. Vernisáž výtvarných prací
do soutìže pøihlášených bude tentokrát doprovázena i dalším progra-
mem. Studenti støední zemìdìlské školy pøedvedou ukázky kováøské
a truhláøské práce. Pro dìti bude pøipravena øada soutìží s eko-téma-
tikou. Na ty, kteøí absolvují všechny soutìže, èeká prùkaz správnì jedna-
jícího eko-èlovìka a malá eko-cena. 
XXPáteèním oslavám pøedchází ve ètvrtek 22. dubna, tedy v samotný
Den Zemì, setkání dìtí a dalších obèanù, kteøí chtìjí ve vìci životního
prostøedí reálnì pøiložit ruku k dílu. Spoleènì se vydají mìstem po nìko-
lika trasách a vyklidí nejen mìsto a okolí. Pøekonejte, prosím, i Vy
na jeden den vlatní pohodlnost a pøijïte si dokázat, že vám osud naší
Zemì není lhostejný. Sraz je ve 14.00 hod. pøed DDM na nám. T.G.M. 

Epopej otevírá na apríla
XX/Moravský Krumlov/ Slovanská epopej Alfonse Muchy,
umístìná na zámku v Moravském Krumlovì, bude otevøena od úterý
1. dubna. Pøístupná bude také ve svátky - na velikonoèní pondìlí
21. dubna a ve dnech 1. a 8. kvìtna. Návštìvníci mimo tyto svátky
mohou Slovanskou epopej shlédnout dennì, mimo pondìlky, a to od 9 do
12 hodin a od 13 do 16 hodin, v èervenci a v srpnu až do 17 hodin. 
XXSlovanskou epopej pøedstavuje cyklus dvaceti pláten z dìjin slo-
vanských národù. Mucha ji maloval osmnáct let a po dokonèení díla
v roce 1928 vìnoval epopej Praze. Zde se však nenašly výstavní pros-
tory a v padesátých letech byla odvezena do Moravského Krumlova,
kde zásluhou místních obèanù byla restaurována a od roku 1963 vy-
stavena na zdejším zámku. V letošním roce je to již 40. sezóna, kdy je
Slovanská epopej Alfonse Muchy v Moravském Krumlovì vystavena
a zpøístupnìna veøejnosti. Za dobu své existence výstavu shlédly tisíce
lidí.cKromì monumentálních obrazù Slovanské epopeje zde mohou
návštìvnící shlédnout malou výstavku o osobnosti Alfonse Muchy,
výstavku, která vzpomíná na pobyt støedovìkého lékaøe T. Paracelsa
a výstavu známek „Krásy živé a neživé pøírody“, kterou uspoøádal
Klub filatelistù Alfonse Muchy z Brna.                             /MìKS MK/

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• so 3.4. ve 20.00 PÁN PRSTENÙ
ne 4.4. v 16.30 a 20.00 NÁVRAT KRÁLE

Fantasy adaptace USA, titulky

• stø 7.4. v 17.00 PRASÁTKO
A JEHO VELKÝ PØÍBÌH
Animovaný film USA, èesky

• so 10.4. ve 20.00 TEXASKÝ MASAKR
ne 11.4. v 17.30 a 20.00 MOTOROVOU PILOU

Thriller USA, titulky

• stø 14.4. ve 20.00 ZLOÈIN PÁTERA AMARA
Drama Fr., Šp.; titulky

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

V den uzávìrky nebyl program kina znám.
__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

V den uzávìrky nebyl program kina znám.
__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
29. 03. - 11. 04. 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 4.4. v 16.00 hod. - Vernisáž výstavy „Židle jako objekt“ - Arch. Josef
Macholán, Památník A. Muchy, vstupné: 10 Kè, výstava potrvá do 30.4.
• Pøipravujeme: • 22.4. v 19.00 hod. - 1+1=3, divadelní komedie, nej-
úspìšnìjší hra ochotnického souboru z M. Krumlova • 26.4. v 19.30 hod.
- Tradièní jarní koncert. • 29.4. v 15.30 hod. - Besídka - nová verze
legendárního poøadu divadla Sklep, Tøebíè, vstupné + doprava: 310 Kè.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 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.
• Pøipravujeme: • 16.4. v 19.00 hod. - Podskalák, lidová opereta Karla
Hašlera a F. F. Šamberka. • 29.4. v 17.00 hod. - Besídka 2004 - Divadlo
Sklep Praha, Tøebíè, vstupné: 190 Kè, doprava: 80 Kè. Závazné pøi-
hlášky na MìKS do 20.3. • 6.5. - Olympic - „Dám si tì klonovat“, Fórum
Tøebíè, cena:  (vstupné a doprava) 280 Kè. • 12.6. v 19.00 hod. - Cyrano
z Bergeracu - ND, Praha, vstupné: 350 Kè, doprava: 250 Kè. Závazné
pøihlášky na MìKS do 20.3.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 28.3. ve 14.00 hod. - Letecká modeláøská show.
• 28.-29.3. - Velikonoèní výstava. Poøádá Spolek Lidový dùm a KIS
Oslavany. Dìlnický dùm.
• 1.4.v 16.30 hod. - Žákovský koncert ZUŠ, sál ZUŠ Oslavany. 
• 3.4. ve 20.00 hod.- Výroèní dobroèinný veèer Dua Rosa Coelli
u pøíležitosti 900. výroèí mìsta, pod záštitou Sokola Padochov.  Hrají:
Rosa Coelli, Pupínci, T.E.Band, Duffy, Mühler Thurgau band. Poøádá
Sdružení pooslavských osad, Sokol Padochov. 
• Pøipravujeme: • 15.4. Žákovský koncert ZUŠ, sál ZUŠ Oslavany. 
• 17.4. - Èištìní Oslavan - 11. roèník jarního sbìru odpadkù Oslava
a Chvojnice. Poøádá Sdružení pooslavských osad spolu s K.T.O.
Vlèáci, Svazy ÈD Námìš• n. Oslavou, ÈD Kralice n. Oslavou, Školní
klub Oslavany. Vždy od 8.00 - 9.00 hod., pytle na odpadky s sebou.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• Duben - Vyhlášení výtvarné soutìže "Pojïte pane, budeme si hrát".
• 2.4. - Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì, poø. knihovna.
• 3. - 4.4. - Vítání jara - s lopatou a krumpáèem, chata na koupališti.
Mirosa + DDM Miroslav.
• 7.4. - Zvoneèek - recitaènì pìvecká pøehlídka žákù ZVŠ, v DDM. 
• Pøipravujeme: • 14.4. - Uzávìrka výtvarné soutìže  "Den Zemì, co
ti dám ze mì". • 17.4. - Den Zemì + koncert skupin Navzdory a Rybíz.

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.
• 1.4. od 14.00 hod. - Soutìž v piškvorkách - v klubu Poškolák, zdarma.
• 2.4. od 13.00 hod. - Støelnice cross. II. roèník branného závodu.
• 7.4. ve 14.00 hod. - Krumlovské koleèko - sejdeme se v terénu - za
tunelem na zaèátku Kaštanky. Èekají na Vás soutìže a hry tentokrát
pouze na kole. Vstup - zdarma. Je nutné se pøihlásit pøedem na DDM. 

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 29.3. v 15.00 hod. - Kamínka na téma: „Volný èas, prevence a drogy“.
V Besedním domì - velký sál.
• 1.4. v 16.00 hod - Jarní šachový turnaj - V. roèník, poplatek: èlen-
ové 20 Kè, neèlenové 30 Kè.
• 1.4. v 18.00 hod. - dámský klub na téma: Až se tìlo zeptá, …
Poplatek: èlenové 15 Kè, neèlenové 35 Kè.
• 2.4. v 15.00 hod. Mobilmánie, Klub Okno, poplatek: 20 Kè.
• 8.4., 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 hod. - Velikonoèní dílny, poplatek:
20 Kè + materiál.
• 8.4. v 17.00 - 20.00 hod. - Velikonoèní vazba, Na Brnìnce 18 -
HanEli, poplatek: 20 Kè + materiál.
• 9.4., odjezd v 9.00 hod. od Bes. domu -  Za zábavou do Jihlavy,
návšteva ZOO, aquaparku, ... Poplatek: dìti 250 Kè, dospìlí 300 Kè.
• 9.4. v 15.00 hod. - Zachraòte kuøe! Klub Okno, poplatek 20 Kè.
• 10.4. v 10.00 hod. - 14.00 hod Ètyøi hodiny s aerobikem ve
sportovní hale na Rybáøské ulici, poplatek: 150 Kè.

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
• 3.4. - DP "Memoriál Miloše Babáka" (4. roèník), start do 10.00 hod.
- Sokolovna Kuøim, ul. Tyršova, trasy 10 - 50 km. Bližší info ve vývìsce
KÈT nebo u pí. Bednáøové, mobil 737 840 958.
• 10.4. - Nauèná stezka z Lomnice na Sykoø (701 m n.m.) - autorem je
ivanèický tvùrce p. J. Zahradník. Jedeme vlakem do Boraèe, pìší chùze
asi 15 km. Zájemci, hlaste se vedoucímu akce p. Flíèkovi do 7.4.
• 10.4. - DP "Medlánecký velikonoèní pochod", start 6.00 - 10.00
Medlánky - Sýpka, pìší trasy 10, 25, 35, 50, 60 km, cyklo 25, 60 km.
Možno zúèastnit se i 11.4. - viz propozice ve vývìsce KÈT.

Letokruhy Ivanèice, Široká 1, Ekotex
• 1.4.  - Klubový ètvrtek dámského klubu - Tentokráte na téma:
Zdraví a krása zaèínají uvnitø aneb co ještì mùžeme pro sebe udìlat. 
• 3. a 4.4. - Tanec a dotek jako cesta ženy - víkend s pražskou lek-
torkou Tamarou Markovou. so 13 - 20.30, ne 10 - 15.30 v tìlocviènì
ZŠ v Øeznovicích, vstupné 890 Kè.  Inf: 605 216 911.
• 5.4. v 18.00 hod. - Reiki - pøírodní léèebná metoda - beseda s Ing.
Jiøím Duchanìm. 
• 7.4. v 19.00 hod. - Zdraví a krása zaèínají uvnitø - jak probudit
svùj imunitní systém.   
• 8.4. v 17.00 hod. - Jarní oèista, alergie, játra a žluèník. Pøednáší pan
Molík z firmy Energy.  
• 9.4.  - Rodinné konstelace - metoda  umožòující øešit rodinné
vztahy a pøíèiny problémù  i v pøedchozích generacích. Inf. Jitka
Jedlièková 737 252 459.

Letecký modelářský kroužek Orel Oslavany 
pořádá 28. března ve14.00 hodin

LETECKOU  MODELÁŘSKOU  SHOW
Uskuteční se na poli za oslavanským kostelem.

Návštěvníci si mohou prohlédnout modely letadel.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov 
a Pražská komorní zpěvohra uvádějí lidovou operetu

PODSKALÁK
autorů Karla Hašlera a F. F. Šamberka.

Účinkují praští herci, v hlavní roli Josef Zíma. 
16. dubna v 19.00 hodin - kinosál Moravský Krumlov

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov pořádá
II. ročník branného závodu

STŘELNICE CROSS
POZOR ZMĚNA TERMÍNU: 2. dubna

Střelnice v M. Krumlově - na fotbalovém hřišti
Prezentace soutěžících ve 13.00, zahájení ve 13.30.

Hlavní sponzor: Kamionová doprava Štulík, M. Krumlov

Vážené ženy, chcete kvalitněji žít?

KLÍČ  (od první komnaty)
Zveme ženy všech věkových skupin k volným rozhovorům
o radostech a starostech života. Přij te se podělit o Vaše
nápady, jak využít volný čas a udělat radost sobě a svým
blízkým. První setkání se uskuteční 1.4. v 18.00 hod. a 6.4.
v 10.00 hod. v MěKS, ul. Břízová v Moravském Krumlově.

VITRÁŽ  TIFFANY
V naší nabídce akcí Tvořivé dílny se objevila nová technika
"Vitráž Tiffany". Při této technice se mládež a dospělí učí
řezat, brousit a pájet sklo, a vytvářet tak různé šperky,
závěsné obrázky, svícny apod. V tomto měsíci proběhly již
dvě akce, které byly velmi úspěšné. Tuto techniku si můžete
vyzkoušet na akcích  Tvořivé dílny v termínech: 15.4., 29.4,
13.5., 27.5. vždy v 17.00 hod. v keramické dílně DDM
Ivančice, Komenského nám. 7; na tyto akce je nutné se pře-
dem přihlásit, je omezený počet míst.

Malý poetický úspěch 
XXV sobotu 20. bøezna probìhlo na Staré radnici v Brnì krajské kolo
Celostátního festivalu poezie Wolkrùv Prostìjov. Dva plné sály sledo-
valy výkony recitátorù sólistù ve tøech soutìžních kategoriích (15-16
let, 17-20 let, 20 a více let) a pøehlídku divadel poezie.
XXMoravský Krumlov v rámci své pùsobnosti využil možnost uspoøádat
oblastní kolo této soutìže støedo- a vysokoškolské mládeže a zaøadil
se tak mezi nìkolik málo povìøených mìst, které v Jihomoravském
kraji poezii a její interpretaci podporují nejen slovy o významu aktivit
volného èasu. Oblastní kolo probìhlo ve spolupráci Mìstského úøadu
a Mìstského kulturního støediska 25. února. Své zástupce do nìj vyslalo
Gymnázium a Støední odborná škola v Moravském Krumlovì. Soutì-
žilo se jen v 1. a 2. kategorii a porota vybrala k postupu do krajského
kola Pavlu Makovièkovou a Miroslavu Wilczkovou v 1. kategorii
a Andreu Remiášovou ve 2. kategorii.
XXVyhlašování výsledkù krajského kola pøineslo našim zástupcùm
milé pøekvapení. Andrea Remiášová, studentka sexty krumlovského
Gymnázia, se stala laureátkou 2. kategorie a zúèastní se finále WP,
které probìhne v èervnu v Prostìjovì. Ve své kategorii mìla nejná-
roènìjší dramaturgii, recitovala Otokara Bøezinu a Václava Hrabìte,
s jehož Blues pro bláznivou holku zazáøila ve druhém kole. Mùžeme
ji pogratulovat a popøát vùli a fantazii v nároèné pøípravì na finále
a kapku štìstíèka pøi soutìžním vystoupení.                     Dušan Utinek
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XXIvanèický paintballový tým
tvoøí jádro 4 pravidelnì hrajících
hráèù. Jsou to studenti ve vìku
17-18 let. Pravidelnì se zúèast-
òují velkých her (tzv. Big Game),
kde se sejde nìkolik desítek
hráèù z celé republiky.
XX„Trénujeme sami v okolí
Ivanèic. A i když máme vybavení
pouze pro dva hráèe, mohou se
tìchto her zúèastnit i lidé, kteøí
paintball nikdy nehráli a chtìjí si
ho zkusit. Hrajeme se zbranìmi
kategorie pump-action a semi-
auto. Tyto zbranì nejsou tak drahé
jako zbranì nejvyšších kategorií,
ale i pøesto vynikají svou pøesností
a dostøelem,“ øekl nám Vít Mareèek.
XXPaintball vznikl v USA a dìlí
se do dvou kategorií. Speedball -
hraje se na fotbalových høištích,
kde jsou umístìny gumové pøe-
kážky. V této kategorii jsou poøá-
dány všechny mezinárodní turnaje.
Není zde povoleno žádné obleèení
s kamufláží (maskáèe). Military -
je urèen pøedevším hráèùm, kteøí
nemají peníze na to, aby si koupili
vybavení za asi 70.000 korun
a utratili za jeden turnaj okolo
15.000 korun.
XXHry se vìtšinou poøádají v lese
nebo v budovách. Tento styl
preferuje tým z Ivanèic. Z pou-
žívaných zbraní se rozeznávají
tøi kategorie. Pump-action je typ,
u kterého je nutno po každém
výstøelu  zbraò natáhnout. Kadence

je okolo tøech kulièek za sekundu.
Semi-auto staèí maèkat, nemusí
se natáhnout, kadence je asi 10
kulièek za sekundu. Elektropneu-
matické jsou podobné semi-auto-
matùm, lze však u nich dosáh-
nout kadence i okolo 20 kulièek
za sekundu. Zbraò pohání bomby
naplnìné CO2 nebo vzduchem.
Bomby na vzduch jsou asi tak
dvakrát tak drahé jak bomby s CO2.
XXVelký dùraz je pøi høe kladen
na zabezpeèení proti úrazu.
Masky - jsou nezbytnou souèástí
vybavení každého hráèe. Chrání
totiž oblièej a i obì strany hlavy.
Kulièky jsou z želatiny a jsou na-
plnìné potravináøským barvivem,
které lze umýt i vodou. Používá
se maskáèový komplet.
XX„Pravidla na hrách jsou urèeny

poøadatelem. Pøi našich hrách se
držíme pravidla - na rozbitou
kulièku. To znamená, že hráè, který
je po zásahu potøísnìn barvou
z rozbité kulièky, odchází mimo
bojový prostor a hraje až další
hru. Daných pravidel jinak moc
není. Letošní sezónu jsme zahájili
už v únoru, kdy jsme se zúèast-
nili hry, která probíhala v areálu
bývalé mlékárny v Dolních Vìsto-
nicích. Tuto hru poøádal paintbal-
lový tým z Hustopeèí. Pravidelný
tým, který jezdí na turnaje ve
speedballu do zahranièí. Dále
plánujeme zúèastnit se novì
zavedené Moravské paintballové
ligy pro amatérské týmy hrající
se zbranìmi kategorie pump-
action a semi-automat“, prozradil
èlen týmu Vít Mareèek.  /jak/

Paintballový tým Ivančice

KATALOG FIREM
Moravský Krumlov a okolí 2004
zakoupíte na těchto místech:
Bohutice: Prodejna Jednota s.d. MK, Branišovice: Prodejna
Jednota s.d. MK, Dobelice: Řeznictví a uzenářství Hrubý, č.p. 1,
Dobřinsko: Prodejna Jednota s.d. MK, 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, Jamolice: Prodejna
Jednota s.d. MK, Jezeřany: Prodejna Jednota s.d. MK, Lesonice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Miroslav: MěKS, náměstí Svobody 13,
Moravský Krumlov: MěKS, Břízová 254; Informační centrum,
Smetanova 167; MěÚ, Klášterní nám. 125,  Olbramovice: Prodejny
Jednota s.d. MK Oslavany: KIS, Dělnický dům, Široká 2, Petrovice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Rybníky: Prodejna Jednota s.d. MK,
Tulešice: Smíšené zboží Jaroslava Rozmahelová, č.p. 28, Vedrovice:
Prodejna Jednota s.d. MK, Vémyslice: Smíšené zboží Fr. Ondráček,
č.p. 97; Prodejna Jednota s.d. MK, Višňové: Smíšené zboží L. Moravec

3355,,-

Nová prodejní

místa

XXSportovní hala v Moravském
Krumlovì se zaèíná plnit dìtmi
i dospìlými. U prezence je tìsno.
Aby ne! Vždy• letos pøijelo témìø
250 soutìžících z rùzných konèin
Jižní Moravy. Po roce se opìt
sešli pøíznivci rekreaèního aero-
biku, aby si zacvièili a zmìøili své
síly. Dùm dìtí a mládeže poøádá
soutìž Junior Aerobic - O pohár
Moravského Krumlova. Jsou zde
vidìt známé tváøe dìvèat a jejich
vedoucích z Brna, Znojma, Tøe-
bíèe, Rosic, Oslavan, z Ivanèic
i ze Žïáru n. S. Mezi nováèky
letos patøí dìvèata z Pohoøelic.
Také domácí borci se objevují
a poèetná skupina dìtí pøijela
z  Olbramovic. Dìvèata se bouølivì
vítají a spìšnì se pøevlékají do spor-
tovního. Za chvíli vše vypukne.
Krátce po deváté zahajuje pan sta-
rosta VII. roèník soutìže. Poté
jsou pøedstaveni cvièitelé a roz-
hodèí. Sportovní dopoledne zaha-
jují exhibièním vystoupením dìti
z krumlovských mateøských
školek. Pro dnešní vystoupení si
samy vyzdobily trièka. Na ploše
jich je 40 a moc jim to sluší. Po

nich již nastupují dìti z nejmladší
nesoutìžní kategorie 6-8 let.
Jejich cvièitelky Jana Pavíèková
a Hanka Dancingerová pro nì
mají pøipravenou hravou a ori-
ginální sestavu. A potom jde vše
v  hektickém tempu. Soutìžících
ve druhé kategorii je tolik, že se
musí semifinálové kolo rozdìlit
na dvì poloviny, aby se na plochu
všichni vešli. Ve tøetí kategorii
jsou síly tak vyrovnané, že  roz-
hodèí mají plné ruce práce s výbì-
rem 20-ti dìvèat, která postoupí
do finále. A už nastupují nejstarší
dìvèata pod vedením Daniely Frim-
lové. Ta zde loni zvítìzila v nej-
starší kategorii a letos ji pøipadla
role cvièitelky. Ètvrtá kategorie
bývá u divákù nejoblíbenìjší.
Tìch se dnes sešla témìø stovka
a tak se mají na co dívat. Porota
vybrala ty nejlepší soutìžící do
finále a vše zaèíná znovu. Tentokrát
se však bojuje o ceny a pøedevším
o nádherné poháry. Ti, kdo ne-
postoupili, se jdou obèerstvit do
bufetu. Usmìvavé pracovnice
DDM, které mají obèerstvení na
starosti, nemají chvilku klidu. Po

pøedvedeném sportovním výko-
nu všem opravdu moc chutná.
V hale zatím doznívají poslední
tóny muziky a rozhodèí dávají
hlavy dohromady a vybírají ty
nejlepší z finalistù. Na plochu se
sbíhají všichni pøítomní, aby se
dozvìdìli, kdo si odveze poháry.
Pan starosta rozdává úsmìvy,
diplomy a gratulace. Vítìzové
pøebírají ceny a poražení si slibují,
že pøíští rok to všem ukážou. Den
se chýlí k odpoledni a soutìž Junior
Aerobic ke konci. Ještì vše ukli-
dit a nic nezapomenout. Starší
dìvèata z Aerobic Teamu pøi DDM
pomáhají uvést halu do pùvod-
ního stavu. Tøebaže letos nemohou
soutìžit, protože „vyrostly“ i z nej-
starší kategorie, pomáhají s organi-
zací a fandí mladším kolegyním.
Jsou tøi odpoledne a v hale
pohasínají svìtla. Všude je klid
a ticho. Autobusy i auta odjely
z parkovištì a námìstí se vylid-
òuje. Malý hlouèek pøed halou se
pomalu a neochotnì rozchází
k domovu. Tak díky a za rok
v Moravském Krumlovì nashle-
danou.                   Yvona Žáková

Reportáž z JUNIOR AEROBIKU 2004

Koupím
•• byt 1+1 nebo garsonku za
rozumnou cenu. Tel.: 737 516 186.
•• kabinu na Zetor 5611 - 6911 i
v horším stavu. Tel.: 604 344 680.
•• pøevodovku s polonáprav. na
Š 100 nebo 120;  samostatné polo-
osy, spojk. høídelku nebo spojk.
lamelu. Tel.: 515 323 098, veèer.
•• rùzné druhy motorek i nepo-
jizd.èi jen ND. Tel.: 546 452 366.
•• pøedvál. motocykl nebo rùzné
díly i drobnosti, dobovou litera-
turu, fota a rùzné staré reklamní
cedule, sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• doklady na Jawa CZ, CZ 125.
Tel.: 728 337 745.
•• kolo Favorit v dobrém stavu, na
vyšší postavu, rozum. cena. Tel.:
608 563 083 po 14. h.,  i SMS. 
•• kámen, cihly ze st. budov, zdí, aj.,
plochý kámen. Tel.: 776 788 417.
•• vojenské medaile a vyzna-
menání, odznaky a rùzné voj. pøed-
mìty, uniformy a ústroje (kordíky,
šavle apod.) z I. a II. sv. války, platí
stále, sbìratel. Tel.: 546 452 684. 
•• veškeré mince ražené do r. 39
(i zlaté a støíbrné) z celého svìta a
bankovky do r. 53, vše zacho-
valé, sbìratel, dobøe platím, platí
stále. Tel.: 737 125 813.
•• staré porcelán. a kamenin. i bronz.
sošky; st. sklo (vázy, sklenièky, ka-
rafy aj.); kapes., stolní, nástìnné
hodinky a hodiny (závažové); ná-
doby a pøedmìty ze støíbra. Platí
stále, sbìratel. Tel.: 546 452 684. 
•• veškeré staré pohlednice do r.
25 a starou i obchodní korespon-
denci (obálky, koresp. lístky, polní
poštu aj.), nepoškozené, za vaši
cenu, platí stále. Tel.: 737 125 813.
•• andulky, korely, zebøièky, kaná-
ry, po dohodì i jiné exot. ptactvo,
jakékoli množ. Tel.: 603 841 097.

Prodám
•• Š 120, koroze blatníky, TK
6/05, nový motor a brzdy, øízení.
Tel.: 732 462 829.
•• Š 120 LS, 5 rychl., r.v. 86, mod-
rá, nová spojka, baterie, tlumièe,
14.000 Kè. Tel.: 737 713 696.
•• Š 125 L, bílá, r.v. 89, taž. zaø.,
rádio Blaupunkt, ND, cena doho-
dou, Tel.: 728 366 521.
•• Š Felicii 1,9 diesel, r.v. 99, naj.
55. tis., super stav, alarm, centrál,
rmg, garážovaná, cena 140 tis.
Kè. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit, r.v. 88, po èelním ná-
razu, vhod. na ND, dobrý motor a
pøevod., tž. zaø., dobré gumy, 5 ks
dveøí v dobrém stavu, nutno vidìt,
cena dohodou. Tel.: 732 276 557.
•• Fiat 60 D, r.v. 68, veterán, èer-
vený, 15.000 Kè. Tel.: 568 860
038 po 18.hod.
•• Fiat Uno 1,0 Fire, 3 dveø., bílý,
TK 3/06, malá pojistka, velmi za-
chovalý, bez koroze, naj. 77 tis.
km, 35.000 Kè. Tel.: 608 466 315.
•• Mazda 323f 1,9 GTi, r.v. 91, el.
šibr, zrcátka, okna, èervená barva,
køídlo, spojlery, alu kola, cena
60.000 Kè. Tel. 604 990 156. 
•• VW Passat combi 1,9D, èer-
vený, r.v. 92/93, naj. 145 500 km,
orig. rmg, centr. zam. na DO, šibr
aj., po výmìnì náplní aj., bez dal-
ších investic. Tel.: 604 796 467.
•• VW brouk, pojízdný, vè. TP,
nutné opravy, chybí baterie,
výfuk a klíèe od zapal. cena (vè.
TP r.v. 55) 40.000 kè. Tel.: 608
252 541 (jen sms).
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2 svìt-
lomety (el. ovl.), ventilátory chla-
zení. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
••ND na Nissan Blubird. Tel.:
737 781 124. 
•• DN na Š 120L vè. motoru, cena
dohodou. Tel.: 732 949 550. 
•• na Fiat Ducato 2 kompl. kola,
vel. 16" pneu Michelin 50%,
3.000 Kè. Tel.: 606 303 913.
•• plechové disky - 4ks na VW
Golg, rozteè 80x80, cena 600 Kè.
plech. disky - 4ks na Š Favorit,
cena 700 Kè a PP blatník na VAZ
2104 nový, cena 400 Kè. Tel.:
723 428 420.
•• motocykl Chunlan Tiger CL
125, chopper,  2 válec, 4 takt, ob-
sah 124ccm, r. v. 2003 -  v záruce,

èervená metalíza, najeto 4.600 km,
49.000 Kè. Tel.: 724 257 414.
•• motocykl MZ 150, r.v. 1990,
modrá met., pojízdná, bez TP.
Cena 7.000 Kè. Tel.: 606 186 981,
po 15. hodinì.
•• nové pneu 155 - 14, vè. diskù,
cena 500 Kè, 1ks pneu 6,40 - 15
(vzorek 90%), vhodný na Š 1203,
cena 400 Kè. Tel.: 721 412 848. 
•• 13" kola zn. Borbet A, rozteè
4x98, obuté, pneu 175/70, 20%,
cena 4.000 Kè. Tel.: 605 763 334. 
•• šípová kola 6/16, vè. diskù
a duší - 2 ks, cena za ks 500 Kè,
dìtské kolo 3-6 let BMX, cena
500 Kè. Tel.: 732 380 351.
•• støešní pøepr. box, objem cca
400 l, bez zamykání - nutno
opravit, cena 1.500 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• videokameru Panasonic NV.
RZ 15, nová, nepouž., 2 r. zár.,
11.500 Kè. Tel.: 604 303 267. 
•• barev. tisk. HP 690c zdroj a
zesil., cena doh. Tel.: 546 452 366.
•• playst. 1 s èipem, pamì•. kar-
tou, 2 ovl. + asi 25 her, cena do-
hodou. Tel.: 546 452 366.
•• playst. 1 + memory karta + 30
her, 2.000 Kè. Tel.: 777 769 802.
•• elektronický psací stroj, zn.
Panasonic, málo použ., 2.000 Kè.
Tel: 603 841 097.
•• Anténní TV, sluèovaè + pøed-
zesilovaè, 45-49k; plnì automat.
nabíjeèka Hama, cena dohodou.
Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• jízdní kolo, universál, Velamos,
pøehazov., dynamo, svìtla, raf.
brzdy, nosiè, stojánek, pìkné, do
1.100 Kè. Tel.: 607 252 531.
•• dámské jízdní kolo Velamos;
mrazák Samsung 300 l, zásuv-
kový, cena dohodou, vše zacho-
valé. Tel.. 776 237 421.
•• dìtské kolo Sobi 20, modré;
polohov. sport. koèár, modrobílý,
ks/250 Kè. Tel.: 737 713 696, 546
425 291.
•• universální posil. stroj, nový,
nevh. dar, cena dohodou. Tel.:
603 782 828. 
•• klasický tlakomìr (s manuál.
nafukováním manžety),  nepou-
žívaný. Tel.: 546 437 297.
•• bøezová koš•ata, velikonoèní
trakaè, kovový vál k Teøe se sedaè.
Tel.: 515 336 601
•• Ulticar - magnetoterapie, 230
V/12 V; Laser Softlight pro dom.
použiti. Léèí: akné, opary na rtech,
jizvy, padání vlasù, modøiny,
vyrážky, lupénku, bércový vøed
atd. Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• sbírku známek ÈSR II. roè.
1945 - 84 v havidkách na alb. lis-
tech vè. aršíkù, 4 blokù, z èásti 10
blokù a èernotisky, levnì. Tel.:
546 452 684. 
•• promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100; 125 x125; 800 Kè/
ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• sport. koèárek šedé barvy s
pøehaz. rukoj., nafuk. kola, prací
potah, odkládací košík, poloh.
nánožník a opìradlo, po 1 dítìti,
cena 2.000 Kè. Tel.: 721 196 114.
•• sport. koèár, prací potah,
nánožník a opìradlo poloh., 1.r.
použ., ve výborném stavu, cena
1.200 Kè. Tel.: 605 558 673. 
•• koèár, 3 komb., khaki + sv.
modrá, nový, pìkný, 1.500 Kè.
Tel.: 737 721 009. 
•• jídelní soupravy (3 soupravy),
støíbrné, ve velmi dobrém stavu,
nepoužívané; støíbrné pøíbory
v kuføíku, cena  20.000 Kè. Tel.:
546 323 960.
•• dámské a dívèí lehké kozaèky
è.5, 3 páry, nenošené, levnì. Tel.:
607 252 531.
•• luxus. 3díl. soupr. prádla H + M,
stø. vel., krajka a elestan,  PC 800,
nyní 300 Kè, zašlu i dobírkou,
nevh. dar. Tel.: 737 407 461. 
•• módy „Burda“ roè. 78; 80 - 92
vè. støihù, cca 180 ks za 500 Kè.
Tel.: 546 452 684. 

Rùzné 
•• Sólový kytarista, zpìvák se
zamìø. na taneè., muziku a zna-
lostí AJ a NJ hledá uplatnìní.
Tel.: 721 465 661.
•• Hledám nìkoho na douèo-
vání SŠ chemie k pøíj. zkouž-

kám na VŠ, Ivanèice a okolí.
Tel.: 737 552 727.
•• Hledám pronájem RD, poz-
dìjší odkup vítán, stav nerozho-
duje. Tel.: 736 782 917. 
•• Pronajmu èásteènì zaøízený 2
pokoj. byt v MK na ul Bøízová.
Tel.: 603 456 863.
••Pronajmu 2 pokoj. byt s pøís-
luš., plyn. topením, nájem 600 Kè
+ inkaso, okolí MK, osobní do-
mluva nutná. Tel.: 737 407 461.
•• Kdo v MK si vezme 10 - 15
vleèek hlíny na závoz, (možno i
stav. su•). Tel.: 604 281 294.
•• Nabízím k pøipouštìní høebeè-
ka fjorda, 3 r., 135 kvh, velmi
hodný, klidný, cena dohodou, lev-
nì, Ivanèice. Tel.: 777 877 631. 
•• Nabízím ke krytí bern. salaš.
psa, bez PP; støedoas. pastev.
psa s PP, neuchovnìn, barva
písková s žíháním, oba pìkní,
zdraví, poèetné vrhy, cena do-
hodou. Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím vyjížïky na koních
v okolí Ivanèic. K dispozici 2 hu-
culové a 1CT, vhodní i pro zaèá-
teèníky, 100 Kè/hod, platí stále.
Tel.: 777 877 631.

Seznámení
•• 44/185/90 kutil, bylinkáø s
citem pro romantiku a pohlazení
hledá ženu i zdrav. problémy.
SMS na tel.: 604 288 182. 
•• Rozv. muž, 36 let, vyšší pos-
tavy, s 1 závaz., hledá pøítelkyni
na kolo, do pøírody. Nekuøaèku se
zájmem o duchovno, dobrého
èlovìka. Ivanèicko. SMS na tel.:
608 957 971.
•• Obyèejný, nesmìlý 26/180 se
zájmem o kolo, turistiku po ÈR a
hudbu hledá nesmìlou dívku do
24 let. Tel.: 732 669 393.
•• 28/183, SŠ, hodný, tmavovlasý
a prý pohledný kluk hledá obyèej-
nou, upøímnou a sympat. dívku èi
maminku, toužící po vztahu založ.
na lásce. Napiš o sobì, co nejvíce,
foto nutné - vrátím. Pavel Hrazdi-
ra, Nebovidy u Brna 148, 664 48.
•• Nesmìlý, 22 letý hledá dívku
k seznámení. Tel.: 737 781 124. 
•• 35/180/82 kg hledá hodného
muže k obèas. erot. schùzkám,
který není lakomý a je ochoten
vypomoci. Vlastní zázemí vítáno.
Ne SMS. Tel.: 606 192 437. 
•• muž 30 let, v. 175 cm žijící na
vesnici u Ivanèic hledá dívku do
30 let štíhlé postavy z okolí Ivan-
èic, která by se mnou jezdila na
kole na výlety. Tel.: 608 157 175.

Práce - zamìstnání
•• Ès. Spoleènost pøijme nové
spolupracovníky z rùzných
oborù. Tel.: 732 359 837. 
•• Nabízím domácí práci od Ès.
firmy, která nabízí slušné výdìlky
všem, kteøí mají zájem. Ozvu se
všem. SMS na tel.: 607 989 177.
•• Ès. Fa rozšiøuje své pùsobení,
pøijmeme spolehlivé komunik.
spoluprac. Výdìlky 18 - 50.000
Kè/mìs. Rekvalifikace a zázemí
spoleènosti. Tel.: 605 254 556.
•• Ès. fa  pøijme spoluprac. ze
všech možných oblastí. Zapraco-
vání + postup. Tel.: 776 003 681.
•• Ès. spoleènost nabízí zají-
mavou práci s dobrým plat. ohod-
noc. Tel.: 732 359 837. 
•• Nabízím práci, uplatnìní ve
více oblastech, ne dealer. Tel.:
736 484 555. 
•• Nabízím práci krejèové, se ŽL
a owerlockem. Tel.: 737 944 051. 
•• Hledám spolehlivého zedníka
pro stavební práce na RD,
Kubšice. Tel.: 723 388 569.
•• Hledám jakoukoliv práci èi
brigádu, nejlépe v okolí ZN. Tel.:
607 282 534.
•• Hledám práci - asistentka, re-
cepèní, referentka v CK, SŠ, AJ,
ØP sk B, PC, praxe v admin. a
flexibilita. Tel:723 707 130. 

Podìkování
•• Mateøská škola v MK na ul.
Palackého dìkuje za dar klem-
píøské firmì Bloudíèek z M. Kru-
mlova za kvalitnì zhotovenou
støechu na zahradní domek.
Dìkují pøedevším dìti z MŠ.

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 
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