
XX/Oslavany, Ivanèice/ V nìko-
lika posledních týdnech se zaèalo
hovoøit o budoucnosti kanalizaè-
ního pøivadìèe z Oslavan do
Ivanèic, a to v souvislosti s uva-
žovaným vystoupením Ivanèic
ze Svazku vodovodù a kanalizací
Ivanèicko, ve kterém je zaèlenìno
27 obcí z regionu. Co se týká
èlenství Ivanèic v této organizaci,
je to èistì jen na Ivanèicích samot-
ných, jestli budou nebo nebudou
èleny tohoto seskupení. K uvažo-
vanému vystoupení nám øekl
starosta MUDr. Adam následující:
„Projednáme to na nejbližším
zastupitelstvu mìsta. Dùvod je

èistì ekonomický, svazek nefun-
guje podle našich pøedstav.“
XXRozèarování nastalo v Oslava-
nech poté, co vedení radnice
ze zápisu pøedsednictva svazku
ze dne 10. 3. zjistilo, že:  „Starosta
Ivanèic informoval pøedsednictvo
o tom, že RM Ivanèice bude zøej-
mì revokovat usnesení ve vìci
souhlasu s kanalizaèním výtla-
kem z Oslavan do Ivanèic.“ 
XXBudoucnost tohoto projektu je
v Oslavanech dùvodem stávají-
cích nejistot. V tomto okamžiku
radní neví, jestli se mohou spo-
lehnout na souhlas Ivanèic s na-
pojením na ivanèickou èistírnu

odpadních vod, nebo si mají
rekonstruovat vlastní. Pøitom již
byly uèinìny první kroky k reali-
zaci výtlaku, které stály svazek i
mìsto Oslavany nemalé finanèní
prostøedky. Jedná se o vypraco-
vanou projektovou dokumentaci
pro územní øízení, která stála více
než milion korun. Také rozpoèet
Oslavan byl pøizpùsoben této
investièní akci, poèítá se s cca
600 tisíci korunami.  
XXStarosta Oslavan Aldorf a
místostarosta Musil nám sdìlili:
„Rozhodovací kotrmelce Ivanèic
mùžou mít neblahý dopad na
ostatní obce, v tomto pøípadì na

Oslavany. Zastupitelstvo Oslavan
projednalo schválení výtlaku na
základì pøedchozího schválení
RM Ivanèice a jasného postoje
Ivanèic. Nevidíme nejmenší dùvod,
proè by Ivanèice mìly své zásadní
rozhodnutí revokovat. Jejich uva-
žované vystoupení ze svazku nemá
na tuto investici zásadní vliv.
Požádali jsme proto prostøednictvím
valné hromady svazku zastupitel-
stvo Ivanèic o jasné a definitivní
stanovisko k informaci starosty
Ivanèic k tomu, zda a pøípadnì proè
Ivanèice budou revokovat usnesení
ve vìci souhlasu kanalizaèního
výtlaku do Ivanèic.“            /mask/

XX/Miroslavsko/ Mezi alterna-
tivní zdroje výroby elektrické ener-
gie patøí i vìtrné elektrárny. Kon-
krétní využití této bezodpadové
a èisté technologie je v tìchto
dnech pøedmìtem jednání zastu-
pitelù v Miroslavi a Mackovi-
cích. O výstavbì parku vìtrných
elektráren ve jmenovaných obcích
se zatím nerozhodlo. 
XXMiroslavská radnice odsouhla-
sila jednání s firmami, které mají
zájem stavbu eletráren zahájit. Je
si vìdoma závažnosti celé akce,
která pøináší øadu rozporuplných
momentù. V nejbližší dobì uspo-
øádá besedu s pøedstaviteli firem,
odborníky na životní prostøedí
a energetickými experty, kteøí
seznámí veøejnost s výhodami
i následky a pøípadnými dopady
na zdraví, životní prostøedí, nebo
estetiku. Radní chtìjí o výstavbì
rozhodnout na základì pøipravo-
vané ankety, urèené pro obèany
starší osmnácti let. Také proto
rozeslali do všech miroslavských
domácností informaèní leták pøi-
bližující problematiku vìtrných
elektráren.
XXTaké radní v Mackovicích své
obèany 2. dubna o výstavbì vìtrných
vìží informovali. Po bouølivé dis-
kusi byl pro zájemce z øad obèanù
zastupitelstvem odsouhlasen
poznávací zájezd do míst, kde již
vìtrné elektrárny fungují. Pøi-
pravuje se také beseda s obèany
a anketa. Ze strany starosty Karla
Ondráèka však byla vznesena
námitka k prùkaznosti ankety
a upozornil na možnost vypsání
øádného referenda. V Mackovicích

již jedna vìtrná elektrárna schvá-
lena je. Má stát na pozemku obce
u hlavní silnice smìrem ke Znoj-
mu. V souèasnosti se projektuje
a stavba zaène na podzim 2004.
XXZávažnìjší problém mají v Ka-
dovì. Obyvatelé této obce jsou
pobouøeni nad jednáním radnice
v Miroslavi. Plánovaný vìtrný
park je sice v katastru Miroslavi,
ovšem v tìsné blízkosti právì
obce Kadova. Kadovští obèané se
o možné výstavbì dozvìdìli pou-
ze z doslechu. Jak øekla starostka
Kadova Marie Vodièková: „Nikdo
z odpovìdných pracovníkù mi-
roslavské radnice nám tuto novì

vzniklou situaci oficiálnì nesdìlil.“ 
XXV sousedních zemích, napøí-
klad v Rakousku a Nìmecku už
s vìtrnými elektrárnami mají bo-
haté zkušenosti. Nutno dodat, že
negativních jevù je mnohem více,
než popisuje informaèní leták
miroslavské radnice. Pøedevším
životnost elektráren, uvádìná 25
let, mùže být po repasích rotoru
a generátoru výraznì prodloužena.
Témìø nepøetržitý hluk a tak-
zvaný infrazvuk dosahuje do èty-
øicetikilometrové vzdálenosti a
u citlivých lidí mùže vyvolávat
úporné bolesti hlavy. Prokázán je
vznik negativních energetických

polí, poruchy proudìní energie
v krajinì, migrace a exodus zvìøe
v okolí elektráren. V úvahu také
pøipadá pro potøebu Miroslavi
pøedimenzovaný energetický výkon
soustavy urèený pro osmnáct tisíc
domácností (Miroslav cca 1000
domácností) i nevelký finanèní
pøínos pro obec i zúèastnìné sub-
jekty a soukromé osoby.  
XXO výstavbì vìtrných elektrá-
ren na miroslavsku rozhodnou
v nejbližším termínu zaintereso-
vaná zastupitelstva. Je rozhodnì
pozitivní, že k projektu takového
rozsahu se budou moci vyjádøit
i samotní obèané.              /mape/
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RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

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

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových
pětikomorové profily

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ    OOOOKKKKNNNNAAAA

Dovolujeme si Vás pozvat na 9. mezinárodní stavební veletrh v Brně
ve dnech 20. - 24. dubna. Najdete nás v pavilonu „B“, stánek č. 21.

SLEVY
AŽ  30% !
SLEVY
AŽ  30% !

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Toto číslo vyšlo 9. dubna 2004 • Distribuční sí  ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

O větrných věžích rozhodnou občané

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

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

Inženýrská činnost ve výstavbě,
kompletní poradenská činnost

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

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

Ostatní zprostředkovatelská činnost

®

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

Kanalizační přivaděč do Ivančic předmětem sporu 

ilustraèní foto

„Klavírka“ v červnu končí
XX/Moravský Krumlov/ V tìchto dnech je již jasno, jak to dopadne
s poboèkou klavírky Petrof Hradec Králové v Mor. Krumlovì. Podle
sdìlení generálního øeditele ing. Mouèky je faktické ukonèení pro-
vozu závodu k 30. èervnu. Stávající výrobní program bude pøeveden
do Hradce Králové s cílem centralizovat výrobu. V Hradci jsou
dostateènì velké kapacity, aby sem byla pøevedena výroba i z jiných
poboèek, jako je Èeská Lípa nebo Liberec. Pohnutky jsou èistì eko-
nomické, úspory na mzdách, dopravì a energii. Není to z dùvodu kva-
lity práce! Vedení firmy se hodlá budovy co nejrychleji zbavit prodejem,
ale konkrétní kupec zatím nalezen není. Asi 50 zamìstnancù již obdrželo
výpovìdi a Úøad práce ve Znojmì byl již o tomto chystaném kroku
oficiálnì informován. Ukonèení èinnosti podniku Petrof v Moravském
Krumlovì problém s nezamìstnaností v regionu jen prohloubí.  /mask/

DDM se bude stěhovat
XX/Ivanèice/ Souèasná situace DDM v Besedním domì je komp-
likovaná. Mìsto „Besedòák“ pronajalo panu Brázdovi, který hodlá
obnovit a rekonstruovat objekt v celkové výši 7 milionù korun. Mìsto
Ivanèice bude tuto èástku kompenzovat na nájemném. Problém je, že
èást prostorù stále využívá DDM. Jde o místnosti v prvním patøe
a klub Okno. Tento klub definitivnì konèí 1. kvìtna a prostory se pøe-
budují na vinárnu. DDM v souèasných prostorách ukonèí èinnost
k 30.èervnu a pøestìhuje se do bývalé hasièárny. Smlouva o pronájmu
se Sborem požární ochrany není zatím podepsána a jak nám sdìlil
jejich pøedstavitel pan Trenz, který má celou záležitost na starosti,
brání tomu nevyøešené restituèní nároky. Jakmile se vše vyjasní, nic
nebrání podpisu smlouvy a DDM se mùže stìhovat.                /mask/

Škola byla evakuována

XX/Višòové/ Evakuace probìhla 1. dubna a nejednalo se o nevy-
daøený aprílový žert žákù. Naopak, všechno bylo peèlivì dopøedu
naplánováno. Šlo totiž o praktické pøezkoušení a nácvik evakuaèního
a požárního plánu. Akce probìhla v souèinnosti se sborem dobrovol-
ných hasièù ve Višòovém, pod vedením Františka Šnábla. Nejdøíve
žáci s uèiteli organizovanì opustili budovu školy, následoval pøíjezd
hasièù a ukázkový zásah se zneškodnìním požáru. Na závìr øeditel
školy a zároveò èlen hasièù Mgr. Jiøí Beran pouèil žáky o prevenci
a jednání pøi mimoøádných situacích. Také zhodnotil zásah hasièù
a podìkoval všem pøítomným za hladký prùbìh celé akce.       /mask/

foto: mask



XX/Miroslav/ Ulámané korunky
stodvaceti nových stromkù v novì
vysázeném lesíku, pøeøezaná prova-
zová stìna na hrací sestavì u školní
družiny, rozbitá okna na zámku,
opakovanì znièená pískovcová
deska na zámecké kašnì, nápisy
popsaná novì vybudovaná èekárna
na autobusovém nádraží. To je strohý
výèet vandalských èinù v Miroslavi.
XXPojem „vandalismus“ v trest-
ním zákonì není. Veøejnost obecnì
za vandalismus považuje nièení
a poškozování vìcí. Podle trestního
zákona kdo znièí, nebo poškodí
cizí vìc, mùže být potrestán odnì-
tím svobody až na jeden rok.
Nejèastìji se tìchto trestných
èinù dopouštìjí nezletilí a mladí
do 25 let. Asi nejznámìjší formou
jsou tzv. grafitti sprejerù na mís-
tech, která jsou kolemjdoucím
nejvíce na oèích. Výjimkou není
ani fyzické nièení majetku, ke
kterému dochází i v Miroslavi.
Jak nám sdìlil místostarosta
Roman Volf : „Nìkteøí pachatelé
byli odhaleni, následnì odsouze-
ni a musí mìstu uhradit vzniklou
škodu. V mnoha pøípadech se jedná
o nezletilé pachatele, za jejichž
èinnost nesou odpovìdnost rodièe.“
XXDle tiskové mluvèí znojemské
policie por. Mgr. Lenky Drahokou-
pilové, jen za rok 2003 Policie ÈR
šetøila v obci Miroslav celkem dva
pøestupky proti majetku (§50) a
ètyøi trestné èiny poškozování cizí
vìci (§257 a §257b). Pøestupky:
rozbité okno ve firmì Belin - škoda
500 Kè, rozbité osvìtlení u zámku
- škoda 400 Kè. Oba pøestupky
nebyly dosud objasnìny. Trestné
èiny: kvìten - pachatel zasáhl
kamenem sklenìnou výplò ve
dveøích zavazadlového prostoru
projíždìjícího osobního automo-
bilu Nissan Almera. Zpùsobil
škodu 16.175 Kè, objasnìno.

Èerven - pachatel ponièil železnou
montérpákou karosérii vozidla
Mercedes Benz. Vznikla hmotná
škoda za 59 tisíc Kè, objasnìno.
Srpen - neznámý pachatel poškodil
postøíkáním a popsáním fasádu
objektu vodárny a stìny proskle-
né autobusové èekárny. Škoda 10
tisíc Kè. Øíjen - pachatel poškodil
v zámeckém parku pískovcovou
kašnu. Došlo ke škodì ve výši
17.850 Kè, objasnìno. 
XXRizikovým místùm vìnuje
zvýšenou pozornost Mìstská po-
licie Miroslav. Z výètu èinnosti
uvádí šedesát øešených pøípadù
v silnièním provozu, šest s podti-
tulem alkohol a jiné toxikománie,

71 pøípadù porušení veøejného
poøádku, 25 pøípadù porušení vy-
hlášek mìsta a deset pøestupkù proti
majetku. Nìkteré pøípady byly
pøedány pøestupkové komisi pøi
MìÚ Miroslav nebo Policii ÈR. 
XXMístostarosta Volf dodal: „Bo-
hužel, nekalou èinnost páchají ti,
kteøí nemají o nic zájem a jsou to
stále stejní jedinci.“ Zøejmì nikdo
nezpochybní pravdivost tvrzení,
že kdo chodí na ryby, hraje na hu-
dební nástroj nebo sportuje, si vìcí
a pìkného prostøedí váží, naopak
ti, které nic nebaví, se nudí a vý-
sledek je vidìt všude kolem nás.
Tak co, milí rodièe, víte jak Vaše
dìti tráví volný èas?             /jak/

XX/Moravský Krumlov/ Na
radnici v Moravském Krumlovì
se 6. dubna uskuteènilo setkání
starostù okolích obcí. Na poøadu
jednání bylo projednání spolu-
úèasti financování lékaøské služby
první pomoci v Krumlovì. V sou-
èasné dobì je provozována spo-
leèností Apex a spádovì zabírá
33 obcí. Jednání iniciovalo vedení
krumlovské radnice a dùvodem
bylo nedostateèné dotaèní krytí
z Krajského úøadu. Moravský
Krumlov ze svého rozpoètu
vyèlenil èástku 600 tisíc korun
a obrátil se i na ostatní obce
s žádostí o poskytnutí finanèních
prostøedkù na provoz lékaøské
služby první pomoci. Celou
situaci pøišel objasnit i zástupce
Apexu Dr. Žáèek, který uvedl:
„Od letošního roku se zlepšila
doprava sanitním vozem lékaøe
k pacientovi. Trápí nás však
mnohdy zbyteèné výjezdy.“ Sta-
rostové obcí požádali o podrob-

nìjší informace o fungování
lékaøské služby první pomoci,
které zpracuje a dodá krumlov-
ská radnice a poté je projednají
se svými zastupitelstvy. 
XXDruhý bod jednání se týkal
ustavující schùze dobrovolného
svazku obcí „Mikroregion Mo-
ravskokrumlovsko.“ V tomto sdru-
žení je zaregistrováno celkem
16 obcí. Smlouva byla podepsá-
na a bude odeslána na krajský
úøad. Starostové jednotlivých
obcí si zvolili
p øedsedkyn i
s v a z k u ,
s t a r o s t k u
Vedrovic Annu
Gigimovovou.
Místopøedsedou
byli zvoleni za
Mor. Krumlov
B a r t o l o m ì j
Pitlach a za Jeze-
øany - Maršo-
vice Jan Š•astný.

XXCílem celého svazku je øešení
problémù, které svým rozsahem
a významem pøesahují hranice
jedné obce, spoleèný postup
ve všech oblastech spoleèných
zájmù: zejména podpora rozvoje
malého a støedního podnikání,
zemìdìlství, kulturní vyžití,
sportovní aktivity, školství, re-
kreace a turistika, sociální péèe
a peèovatelské služby, zdravot-
nictví, i možnost èerpání dotací
na investièní akce.             /mask/
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WWWWHHHHCCCC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

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

VODA • TOPENÍ • PLYN

OČNÍ OPTIKAOČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELALUDĚK KŘEPELA

Poliklinika APEX
Znojemská 235

Moravský Krumlov 
po-pá 800 - 1500

Poliklinika (Zdr. střed.)

Nádražní 526
Hrušovany nad J.

po-pá 800 - 1630

• KE KAŽDÝM NOVÝM BRÝLÍM
pevné pouzdro zdarma

• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH  
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč

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

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

Bezpečný kruhový objezd
XX/Višòové/ Z dùvodu vìtší bezpeènosti silnièního provozu na
námìstí bylo ve Višòovém schváleno vybudování kruhového objezdu.
Protože docházelo k nebezpeèným dopravním situacím, mnohdy kon-
èícím støetem automobilù, bylo schváleno vybudovat tuto bezpeènìjší
variantu. Investièní akce je rozdìlena do dvou èástí. Vybudování obrub-
níkù, kanalizace deš•ové vody, chodníky, veøejné osvìtlení a ozelenìní
je úkolem obce. Tato èást se má zaèít realizovat zaèátkem èervna. Poté
pøijde na øadu Správa a Údržba Silnic, která dobuduje vozovku
s povrchy a to i s tøemi výjezdy z námìstí. Pøedpokládaný konec celé
akce je plánovaný na záøí. To i z dùvodu øíjnových oslav 770 let
od založení obce. V souèasné dobì je již hotov projekt a vyøizuje se
stavební povolení. Vedení radnice doufá, že na oslavách se námìstí
ukáže v novém a pro silnièní provoz bezpeènìjším kabátì.       /mask/

V Kadově se buduje
XX/Kadov/ Obec Kadov v øíjnu 2003 zakoupila objekt bývalé fary.
Zámìrem je v jedné èásti zøídil obchod s potravinami a smíšeným
zbožím a v druhé obecní úøad. Soukromá podnikatelka, která prodejnu
provozovala, již èinnost ukonèila a úøad provizornì zøídil prodejnu
v kulturním domì. V souèasné dobì probíhá oprava tohoto objektu,
kterou provádí firma OSP Moravský Krumlov. Celá akce je již pøed
dokonèením, otevírat se má 1. kvìtna. Prodej potravin bude zajištìn
panem Karlem Hanzlem, který v nových prostorách zøídí svoji provo-
zovnu. Jak sdìlila starostka Marie Vodièková: „Pevnì vìøím, že pro-
dejna s potravinami bude na úrovni a ke spokojenosti všech obèanù.“ 
XXDalší investièní akcí je oprava všech vedlejších komunikací v obci.
Nyní se provádí zpevnìní podkladu a budou navazovat povrchy. Po
skonèení chtìjí kadovští upravit celkový vzhled své obce. A jak paní
starostka dodala: „Je to moje velké pøání, aby Kadov byla pìkná obec,
a vìøím, že to není jen pøání moje, ale všech obèanù. Pøispìje k tomu
i plánovaná výstavba nového rodinného domu, který si tu hodlají
postavit nastávající mladí manželé.“                                           /jak/

jarní paleta • bundy • ponèa • kabáty
dlouhé svetry • velký výbìr rifloviny

letní šaty • kostýmy, atd.
pánské obleky • košile • trièka • atd.

VŠE I V NADMÌRNÝCH VELIKOSTECH

Butique elegance
Miroslav, nám. Svobody 14, tel.: 515 333 328

nabízí velký výbìr dámské i pánské konfekce
JARO - LÉTO

Tìšíme se na Vaši návštìvu. Rádi Vás obsloužíme.

ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY

JIŘÍ SOURAL

zemědělské služby • autodoprava
• prodej mulčovací kůry
• prodej míchaných zemin pro výsadbu trávníků
• prodej kompostů a chlévské mrvy
• chemické ošetření ploch proti plevelům
• vše k zakoupení v Oslavanech

na mobilním telefonu: 602 522 179

Starostové hledají cestu i finance

P r o j e k t
Partnerství
/Moravský Krumlov/
Projekt partnerství 2004 spo-
èívá ve vzájemné spolupráci
Policie ÈR a mìsta Moravský
Krumlov. V rámci této aktivity
se uvažuje o vybudování ka-
merového systému a víceúèe-
lového høištì. Na celou akci
budou vyèlenìny finance pøe-
devším z dotaèního programu.
Na kamery se poèítá s asi dvìma
miliony, na høištì s pìtisty tisíci.
Kamery by pro vìtší bezpeè-
nost mìly být umístìny na ulici
Bøízová a  na sídlišti Zachrá-
nìná. Ve mìstì pak na ulici
Komenského a na nám. TGM.
Høištì by mìlo stát na sídlišti.
V souèasnosti je již hotova
studie projektu a probíhají vzá-
jemná jednání mezi mìstem
Moravský Krumlov a minister-
stvem vnitra. Cílem celého
projektu je zlepšit prevenci
páchání trestných èinù ve
mìstì nejen samotným kame-
rovým monitoringem, ale  pøe-
devším  novými pøíležitostmi
ke sportu a zábavì.         /mask/

Vandalům hrozí rok „natvrdo“!

foto: mask                                                             Vandalem ponièená kašna

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

AUTOOPRAVNA
ODTAHOVÁ SLU�BA

Jiří Krška Mřenkova 20
mobil: 606 892 978                                          Ivančice
Petr Cihlář tel.: 546 452 306
mobil: 777 208 934     e-mail:krsounjura@seznam.cz

PNEUSERVIS
prodej nových pneu

montá� • demontá� • vyvá�ení
opravy bezdušových i dušových pláš�ù

likvidace • mo�nost uskladnìní

po-pá 17.00-19.00, so-ne 9.00-12.00
po tel. domluvě i mimo pracovní dobu

Pavel RUMREICH
Na poříčí 3, Oslavany, tel.: 776 815 383

diagnostika elektroniky • mechanické práce
motory • pøevodovky • STK a emise
náhradní díly na všechny typy vozù

EURO GARAGE
Jiøí ŠVÁBENSKÝ

664 12 Oslavany - Padochov 130
tel.: 546 423 331, mobil: 602 767 816

Jan Janíèek
AUTOOPRAVNA

opravy karosérií • automechanické práce
prodej autodílù pro tuzemské i zahranièní vozy

Nádražní 21, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 852, fax: 546 423 207

Mobil: 603 829 641
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Nový mikroregion Moravia
XX/Višòové/ V tìchto dnech se dokonèují práce na projetu „Mikro-
region Moravia“, do kterého jsou zapojeny obce Višòové (sídlo mikrore-
gionu), Džbánice, Trstìnice, Horní Dunajovice, Tvoøihráz, Žerotice
a Výrovice. Za pøispìní všech tìchto obcí se pøipravuje podání žádosti
na tzv. Spoleèný regionální operaèní systém. Cílem celé této akce je
vzájemná spolupráce obcí ve školství, dopravì, odpadovém hospo-
dáøství, zdravotnictví a v popøedí zájmù je i turistika. 
XXCílem je turistùm nabídnout kulturní a spoleèenské vyžití, aby re-
gionem pouze neprojeli. Jedná se pøedevším o Moravskou vinaøskou
cyklostezku, kde se mohou jednotlivé obce prezentovat. Z pøírodních
krás je to zejména údolí Køepièky, které má ráz kaòonu, Výrovická
pøehrada nebo vodní nádrž Horní Dunajovice. Celý tento mikroregion
doufá, že dostane potøebné finance na dovybudování infrastruktury
pro turisty, ale i obèany. Jde o bazény, vinotéky, ubytovací kapacity,
gastronomii, památky a kulturu.
XXMikroregion již získal grand Krajského úøadu na financování
studie vybavení pro turismus. Dalším konkrétním pøíkladem je objekt
kina ve Višòovém. Tuto akci lze zaøadit jako pilotní projekt. Jde o
rekonstrukci na víceúèelový objekt. Kino bude zachováno a v pùdní
vestavbì se postaví ubytovna se sociálním zázemím k zabezpeèení
potøeb cykloturistù. Ti zde mimo jiné najdou i kuchyòku s možností
uvaøit si jídlo, kolárnu, dílenský kout. Budova bude disponovat také
saunou a posilovnou. Žádost o finanèní dotaci již byla podána.  /mask/
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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

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

SUPER CENY BAZÉNÙ

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,-

Provádíme
pokládku, renovace a opravy

všech druhů podlahových krytin.
Garantujeme

příznivé ceny námi dodávaných služeb.
Zdarma navrhneme

přímo u Vás vhodné řešení Vašeho interiéru.
Na naši schůzku přivezeme

velké množství vzorů a druhů podlahových krytin.

PODLAHY K+

Privát:
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

tel./fax: 546 451 068
mobil: 602 825 278
email: j.kun@seznam.cz

Dostavba byla zahájena
XX/Oslavany/ Prvního dubna se v Oslavanech rozjela dostavba
a rekonstrukce areálu základní školy. Celá akce spoèívá v pøístavbì
šatnového bloku, nového vstupu do školy a školní jídelny a jedné nové
uèebny u budovy prvního stupnì. Provede se kompletní rekonstrukce
kanalizaèního øadu v okolí školy. V pøíštím roce se bude pokraèovat
pøístavbou školních høiš•, velké høištì bude víceúèelové s rozmìry
40x18m s umìlým povrchem na házenou, volejbal, basketbal a fotbal.
Druhé bude menší, tréninkové, tìsnì za školou. Souèástí tìchto høiš•
má být i samostatnì stojící sociální zaøízení, které bude sloužit bez
nutnosti návštìvy školy, což umožní jeho využití i o sobotách a nedì-
lích. Další èástí rekonstrukce je výstavba spojovacího krèku mezi
budovou prvního a druhého stupnì ZŠ. Celkové náklady na tuto akci
jsou vyèísleny na 27 milionù korun s tím, že v letošním roce bude
proinvestováno 11 miliónù. Mìsto Oslavany se pro letošní rok podílí
dvìma milióny, zbytek se podaøilo získat pøímo ze státního rozpoètu.   /jak/

Kam s odpady v Ivančicích?
XXPro obèany zajiš•uje svoz a likvidaci komunálního odpadu
mìstský úøad. Po vytøídìní složek odpadu, který se sbírá separovanì
(samostatnì), ukládají obèané komunální odpad do standardních
odpadových nádob (popelnic nebo zelených pytlù s logem firmy)
nebo na Odpadní dvùr. Mìstská vyhláška o odpadech naøizuje odpady
tøídit a do odpadových nádob nedávat nic, co se v Ivanèicích sbírá
separovanì. Dále se zakazuje dávat do odpadových nádob:

1. odpad ze zahrad - ovoce a jiné odpady uvolòující tekutiny
2. velkoobjemový odpad
3. žhavý  popel
4. kapaliny, látky žíravé, výbušné, zápalné a lehce vznìtlivé
5. uhynulá zvíøata
6. zeminu, kamení, stavební su•
7. materiály ohrožující zdraví nebo bezpeènost lidí

XXSeparovanì sbírané složky komunálního odpadu: Plasty -
sbìrná hnízda na veøejných prostranstvích, odpadní dvùr. PET
lahve - sbìrná hnízda na veøejných prostranstvích, školy, sbìrná
místa firmy EKOTEX, odpadní dvùr. Sklo bílé i barevné - sbìrná
hnízda na veøejných prostranstvích, odpadní dvùr. Papír - základní
školy. Nebezpeèný odpad - ambulantní svoz 2x roènì (jaro, podzim).
Kov. odpad, døevo, elektronika, lednièky, mraznièky, velkoobjemový
a zahradní odpady - odpadní dvùr. Pneumatiky -  pneuservis, odpadní dvùr. 
PROVOZNÍ DOBA ODPADNÍHO DVORA:

léto zima
pondìlí - pátek 16 -19 hod. 14 -17 hod.
sobota 09 -12 hod. 09 -12 hod.

XXNa Odpadním dvoøe lze pøi dodržení provozních podmínek uložit
až 0,5m3 odpadù týdnì, po pøedložení dokladu o provedené platbì
za svoz popelnic zdarma! Jednorázové pytle na svoz komunálního odpadu
(zelené pytle s logem svozové firmy) lze zakoupit na odpadním dvoøe.

Kancelář obchodního ředitele ČMSS
Alena Vítů

v prostorách Knížecího domu
v 1. patře, nám. T.G.M. 40, MK

Tel.: 515 321 246
603 327 050, 777 016 765

Provádíte rekonstrukci bytu?
Stavíte či opravujete dům?

Budete plynofikovat?
Nabízíme Vám výhodnou půjčku.

Rádi Vám poradíme
a pomůžeme s Vašimi sny!

otevřeno:      po a st  800-1200 a 1300-1700

út, čt, pá  800-1200 a 1300-1600

XX/Moravský Krumlov/ Na
posledním jednání zastupitelstva
konaném 5. dubna byl projednán
a schválen rozpoèet mìsta na rok
2004. Návrh vypracoval finanèní
odbor mìstského úøadu a projed-
nal finanèní výbor a rada mìsta.
Všem zastupitelùm i široké veøej-
nosti bylo umožnìno se k navr-
ženému rozpoètu vèas vyjádøit,
pøípadnì vznést námitky. Od 19.
bøezna byly zveøejnìny veškeré
pøehledy. Zrcadlu poskytla infor-
mace vedoucí finanèního odboru
ing. Klára Kalousová. „V letoš-
ním roce se pøedpokládá celkový
úhrn pøíjmù necelých 129 milio-
nù korun. Na stranì výdajù poèí-
táme asi s 144 miliony, je ovšem
nutno podotknout, že rozdíl tìch-
to èástek je kryt financováním
(úvìry, splátky úvìrù, užití hos-
podáøského výsledku minulých let),

jehož hlavní položkou je úvìr na
investièní akce - dokonèení by-
tové výstavby. Pøíspìvkové orga-
nizace dostanou z rozpoètu mìsta
celkem 19 milionù korun, školy
budou mít navíc kryty pøímé ná-
klady na vzdìlávání (mzdové
výdaje) ze státního rozpoètu
rozpoètovými opatøeními Jiho-
moravského kraje bìhem roku.
Na základì pøipomínek byla pro-
vedena úprava - navýšení výdajù
oproti vyvìšenému rozpoètu ve
veøejné finanèní podpoøe v pù-
sobnosti komise pro vzdìlávání
a výchovu (školství a protidrogová
prevence) - 50 tisíc korun, veøejné
finanèní podpoøe na sportovní
aktivity zájmových organizací - 50
tisíc korun, za nákup služeb
Mìstské policie - pøedevším za
umístìní odchycených psù v útul-
ku - 40 tisíc korun.              /jak/

Moravský Krumlov má
rozpočet na rok 2004

XX/Moravský Krumlov/ Osadní
výbor Polánka podal prostøednict-
vím pana Friedricha interpelaci
na zasedání zastupitelstva MK.
Jednalo se o možnost využívat
høištì bývalé Mateøské školy v Po-
lánce pøedevším rodièi s malými
dìtmi. Došlo k výmìnì názorù
mezi panem Friedrichem a Mgr.
Tøetinou, který má celou vìc
na starosti. Celou záležitost lze
charakterizovat jako vzájemné
neporozumìní. Cílem obèanù Po-
lánky je, aby zastupitelstvo mìsta
formálnì povolilo vstup na høištì,
jehož je majitelem, na vlastní
nebezpeèí. Obèané si chtìjí høištì

opravit na vlastní náklady, na což
by staèila jedna víkendová brigáda.
Názor pana Tøetiny je høištì
zásadním zpùsobem rekonstruovat
tak, aby odpovídalo souèasným
trendùm. V èasovém horizontu
by se ale jednalo o dlouhodobou
záležitost. Od vypracování pro-
jektové dokumentace, pøes za-
hrnutí èástky do rozpoètu mìsta,
až po fyzické hledání potøebných
penìz v mìstské pokladì. Názor
obèanù Polánky je jasný a jedno-
duchý: je lepší zastaralé høištì,
než žádné. „Nechceme se s dìtmi
jen dívat pøes plot, jak høištì
pomalu chátrá.“                     /jak/

Chtějí si vyspravit hřiště

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



XXVe dnech od 17. - 19. bøezna
se na pražském výstavišti konala
výstava Frigotherm 2004, která
se jako jediná v naší republice
specializuje na tepelná èerpadla,
chladící a klimatizaèní techniku.
XXOdborná porota této výstavy
udìlila letos jedinou cenu v oblasti
tepelných èerpadel. Cenu GRAND
PRIX FRIGOTHERM 2004 zís-
kala firma TC MACH, s.r.o. za

tepelné èerpadlo MACH V ZS 26
kompakt 300 pro vnitøní prove-
dení. Po loòském ocenìní. Porota
stejnì jako vloni ocenila prove-
dení výrobku, ale pøedevším
nápaditost konstruktérù. 
XXVzduchová tepelná èerpadla
MACH pro vnitøní provedení
vznikla z požadavku zákazníkù
a projektantù domù, kteøí nechtìli
výparníky nikde v okolí domu.

Výparník tepelného èerpadla je
umístìný v horní èásti nerezo-
vého opláštìní tepelného èerpadla.
Venkovní vzduch je k výparníku
pøivádìn otvory ve zdi zakrytými
nerezovými lamelami. Lamely
jsou dùmyslnì naklonìny, aby
nedocházelo ke zpìtnému nasátí
již jednou ochlazeného vzduchu.
Odtávání výparníku je vyøešeno
mìdìnými elektrickými topnými
tyèemi. Kondenzát se odvádí do
odpadu domu.
XXVývody pro TUV, radiátory,
podlahový systém nebo bazén jsou
v pøesnì stanovených výškách.
Do akumulaèní nádrže tepelného
èerpadla lze napojit i solární sys-
tém, který mùže tepelnému èer-
padlu vypomáhat s ohøevem topné
a teplé užitkové vody. Pøedehøev
TUV je realizován pøehøátými
párami vyvedenými do horní
èásti akumulaèní nádrže. Tyto páry
dosahují teploty až 80°C. 
XXVe spodní èásti tepelného èer-
padla MACH pro vnitøní prove-
dení najdete kromì akumulaèní
nádrže  i technologii tepelného

èerpadla, elektrický 80 litrový
boiler na dohøev TUV, expanzo-
mat, obìhová èerpadla pro otopný
systém i odvzdušòovací ventil.
Celou kotelnu domu vmìstnáte
do prostoru 800 x 1200 mm do
nerezového opláštìní. Vše lze,
díky použitým materiálùm, vhodnì
vkomponovat do interiéru domu. 
XXKrokem vpøed je progresivní
øízení dvou stupòù bivalence.
Provoz do velmi nízkých ven-
kovních teplot je zajištìn chladí-
cími SCROLL kompresory firmy
Copeland. Pro podlahové vytápì-
ní je provoz tepelného èerpadla
ekonomický do venkovní teploty
-20°C, pro radiátorový otopný
systém do -15°C. 
XXMaximální životnost tepel-
ných èerpadel je dána odlišným
øešením od  bìžných standardù
a využitím ušlechtilých materiálù,
jako je nerez a mìï. Tepelná èer-
padla MACH jsou vyrábìná na
míru - na jméno (nikoliv sériovou
výrobou), a tím je dosaženo 100%
pøizpùsobení danému objektu.

Roman Nìmec
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SLEVY AŽ 5.000,- Kč

PRODEJ
KULTURNÍ DŮM BISKOUPKY

NA CHLADNIČKY, MRAZNIČKY,
PRAČKY, MYČKY A SPORÁKY

15. dubna 2004 15 - 18 hodin
16. dubna 2004    9 - 16 hodin

• zdarma rozvoz
• zdarma tři roky záruky navíc na chladničky a mrazničky
• 300 Kč za Váš starý spotřebič při nákupu nového
• splátkový prodej při 0% navýšení • opravy, náhradní díly

Brno, Křenová 19, tel.: 543 235 156-8

PRONÁJEM
KARAVANÙ
V CHORVATSKU

PLNĚ VYBAVENÉ
kuchyň vč. vybavení,

lednice, mrazák, předsíň

Autokemp Dardin
u městečka Filip Jakov.

Cena za os./týden již od 800 Kč.
Informace na tel.: 603 849 861.
Doprava vlastní, nebo busem.

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

Tepelná čerpadla MACH opět oceněna

foto: archiv firmy

XX/Miroslav/ Akce Veselé od-
padkové koše zamìstnává devìt
dìtí skupiny výtvarného oboru ZUŠ.
Nápad se zrodil už na podzim
loòského roku paní uèitelce Jiøinì
Uhøíkové. Podnìtem bylo nové
téma, které každý rok ve výtvar-
ném oboru zpracovávají a pak
pøedstavují veøejnosti. Letošní
téma je „Hry a hraèky“. Zámìrem
bylo pohrát si také s obyèejnými
vìcmi a obléct je do veselejšího
kabátu. Popelnice, èi odpadkové
koše byly svým urèením pøímo
ideálním objektem. I když jsou to
velmi užiteèné vìci, jsou námi
pøehlíženy. Teï, barevné, veselé,
upoutají. Pøed koncem roku byla

oslovena s tímto nápadem rad-
nice a ta tuto akci zaštítila. Také
spolupracovali uèitelé výtvarné
výchovy na základní škole.
Vznikla øada návrhù, jejichž
autoøi byli odmìnìni a mìsto
dostalo nový jarní kabát.
XXTato akce však není jedinou
náplní výtvarného oboru pøi
ZUŠ. Kromì zvládání základních
technik, jako jsou kresba, malba,
èi grafika, mohou žáci své pøed-
stavy vymodelovat z keramické
hlíny. Práce v keramickém ate-
lieru je nejžádanìjší. Pøestože je
výtvarný obor opravdovou po-
pelkou, má dìtem, ale i dospìlým
co nabídnout.                         /jak/

Slepence budou rezervací
XX/Moravský Krumlov/ Rada mìsta uložila øediteli SMM iniciovat
jednání se zástupci ministerstva ŽP ohlednì zámìru vyhlášení národní
pøírodní rezervace Krumlovsko - rokytenské slepence. Jedná se o lo-
kality Mor. Krumlova - Floriánek, Buben, Køižák a v Rokytné - Tábor,
Na Babách a údolní nivy øeky Rokytné. Z jednání vyplynulo, že jde
o velmi cenné území zasluhující statut ochrany. Celé jednání vyústilo
na zastupitelstvu mìsta konaném 5. dubna ve schválení zøízení rezer-
vace. Jako host byl pøizván ing. Stloukal z ministerstva ŽP, který
odpovídal na dotazy související s fungováním rezervace. Jak uvedl,
posláním rezervace bude ochrana rostlinných a živoèišných spoleèen-
stev skal a lesostepí, které se dochovaly v mimoøádnì zajímavém èleni-
tém údolí øeky Rokytné. Nejcennìjší rostlinou je hvozdík moravský
vyskytující se právì tady a dalších 40 druhù chránìných rostlin. Toto
území, které bude pobírat statut ochranného režimu, má rozlohu cca
83 hektarù. Majitelé chat se ovšem i pøes zpøísnìný režim ke svým
nemovitostem budou moci dostat po stávajících cestách. Hranice rezer-
vace budou oznaèeny a uvažuje se o vybudování nauèné stezky nebo
instalaci informaèních panelù. Vyhlášením NPR lze docílit zvýšení
aktivity turististù v tomto regionu i popularizaci mìsta.             /mask/

Krumlovští umělečtí kováři
v rakouském Eggenburgu
XXUèni SOŠ, SOU a OU v Moravském Krumlovì byli po loòském
úspìchu opìt pozváni starostou mìsta Eggenburgu panem
Willibaldem Jordanem k pøedvedení svých dovedností na tradièním
velikonoèním jarmarku. Ráno zaèalo velmi pøíjemným pøijetím zá-
stupci mìsta, kteøí se o èeské hosty starali po celou dobu jejich poby-
tu. Krátce po pøíjezdu chlapci pøipravili kováøský stánek a zaèali pøed-
vádìt své umìní pod odborným vedením mistra pana Jaroše. Jednalo
se o nejlepší žáky 2. a 3. roèníku oboru umìlecký kováø- Hait, Kuchariè,
Popelka a Švider. Stánek brzy vzbudil pozornost malých i velkých
návštìvníkù jarmarku. Obdivovali šikovné ruce našich uèòù a v krás-
ném sluneèném dni zapomnìli vnímat èas. Pozorovat kováøe pøi práci
vydrželi i nìkolik hodin. Za projevený zájem byli nakonec odmìnìni
podkovièkami pro štìstí.
XXTímto však program našeho pobytu zdaleka nekonèil. Navštívili
jsme Zemské odborné uèilištì v Eggenburgu. Tato škola vyuèuje uèební
obory automechanik a opraváø automobilových karoserií jako jediná
v oblasti celého Dolního Rakouska. Návštìva  byla spojena s prohlídkou
areálu školy, nejen s jednotlivými výukovými pracovišti, ale i s uby-
tovacími prostorami a sportovními zaøízeními. Pøi té pøíležitosti nám
byly pøedstaveny i výukové programy rakouské školy. Øeditelé obou
škol Ing. Karl Nusser a Ing. Jiøí Psota se dohodli na vzájemné spolu-
práci spoleèných uèebních oborù. Byl to nároèný, pøesto velmi pøí-
jemnì strávený den, který nám pøinesl mnoho zajímavých podnìtù.
Mimo jiné jsme se opìt pøesvìdèili o tom, že zlaté èeské ruce se nikde
neztratí.                                                      Mgr. Jarmila Nováèková

Zmalovali odpadkové koše

foto: jak

Rotační sekačky
230 W      el. motor 230 W

1000W        výkon 1200 W
320 mm         záběr 380 mm

35 l    objem koše 45 l

Praktické křovinořezy
pro univerzální použití

PŮVODNÍ CENA
2.450,-
NOVÁ CENA

2222....000099990000,,,, --

PŮVODNÍ CENA
2.990,-
NOVÁ CENA

2222....555599990000,,,, --

38-12 E

PŮVODNÍ CENA
11.990,-
AKČNÍ CENA

11110000....444499990000,,,, --

32-10 E

Naše křovinořezy byly vyvinuty v těsné spolupráci s profesionály. Výsledkem jejich
zkušeností jsou dobře vyvážené a přesně ovladatelné křovinořezy s velmi nízkými
hodnotami vibrací. Využijte nyní mimořádné příležitosti a přesvědčete se sami!

Husqvarna 323R
Lehký výkonný křovinořez s pohodlnou rukojetí a delší hřídelí vhodnou
pro širší záběr při sekání trávy. Výkonný motor a účinný systém tlumení
vibrací LowVib. Průsvitná nádrž pro snadnou kontrolu množství paliva.
Nosné popruhy účinně rozloží zátěž na obě ramena. Volbou vhodného
nástroje můžete vyžínat trávu nebo likvidovat křoví.

+

D.A.S.
pojiš•ovna právní ochrany a.s.

Ing. Tomáš Kvasnièka

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

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

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

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Jan Prustomìrský

RENAULT AUTO HALAS • Horní Dubňany 43
tel.: 602 505 226, 515 338 323

prodej nových i starších vozů RENAULT
prodej nových pneu i pro motocykly

pneuservis
prodej ALU disků

prodej příslušenství a doplňků

ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
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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



KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

NOVÁ KOLEKCE
STOLŮ A ŽIDLÍ Z TEAKU

Okružní 394, tel.: 515 320 718                                         Provozní doba: Po - Pá  8.00 - 17.00 hodin
(areál OSP)                                                                                                          So  8.00 - 11.00 hodin

Mùžete nám øíct nìco o Vaší obci?
První písemná zmínka o obci
Olbramovice je z roku 1063.
Druhým dùležitým datem je rok
1253, kdy je písemnì zmiòována
tvrz. Od roku 1522 používá obec
peèe•, jednu z nejstarších peèetí
v republice. Z vyobrazení peèetì
vznikl obecní znak, je na nìm
znázornìna postava vinaøe držící
vinaøský nùž a hrozen. Obec byla
pùvodnì nìmecká, Nìmci byli od-
sunuti v roce 1945. Zùstali tøi rodi-
ny starousedlické, obec byla osíd-
lena z polovièky z vnitrozemí
a druhá pùlka je z oblasti Volynì. 
Co trápí obèany Olbramovic?
Obèany i zastupitelstvo nejvíce
trápí vybudování infrastruktury
a pøedevším pak kanalizace. Ta
stojí spoustu penìz a není vidìt,
jsou to zakopané miliony. 
Jaký je nejvìtší úspìch zastupi-
telstva?
V zastupitelstvu se pohybuji od roku
1990. Jeden z nejvìtších úspìchù
je vybudování plynovodu, poté
vodovodu a výstavba obchvatu.
Obchvat zajistil objíždìní obce a
stál 40 mil. Kè, z toho 4.5 mil. se
podílela obec. Zmenšila se tím
frekvence projíždìní pøedevším
nákladních automobilù obcí, což
pøispìlo k vìtší bezpeènosti. 

Jaké investièní akce obec plánuje,
z jakých zdrojù se budou hradit
a kdy budou zahájeny?
Máme vypracovaný investièní
plán obce, letos se dodìlává ob-
chvat, stavíme dùm s chránìnými
byty, což je obdoba domu s peèo-
vatelskou službou. Zaèali jsme
v záøí loòského roku a bude tam
22 bytù. Bude stát zhruba mezi
18 až 20 mil. Kè. Ukonèení plánu-
jeme v èervenci letošního roku.
Dále výstavbu chodníku u nové
zástavby rodinných domkù s deš•o-
vou kanalizací, nebo generální
opravu jídelny v areálu MŠ a vy-
bavení novou technologií odpo-
vídající souèasným pøedpisùm
a mnoho dalšího. Dùležité je také
sehnat peníze. 
Jak je to se zamìstnaností?
Bohužel v obci je asi sto nezamìst-
naných, což èiní asi 20% práce-
schopného obyvatelstva. Je zajiš-
tìna doprava do firmy PROMT
a.s. Modøice pøes Miroslav. Obecní
úøad zamìstnává 15 lidí na veøejnì
prospìšné práce, což je pomìrnì
hodnì. Dalšími významnými
zamìstnavateli jsou zemìdìlské
družstvo Agra a.s., Bramac a.s.
a kamenolom Leskoun. Doufáme,
že situace se do budoucna zlepší,
budeme jednat s firmami. 
Budete opravovat povrch silnice
v obci v souvislosti s již posta-
veným obchvatem?
Na podzim loòského roku, kdy
vrcholilo ukonèení hlavní èásti
obchvatu, se opravily ta nejdùle-
žitìjší místa, která ještì z èásti
hradila SÚS a obec na to pøispìla.
Pokud by se nestavìla velká
kanalizace, tak musíme udìlat
opravu aspoò tìch obecních cest,
které jsou v nejhorším stavu. 
Budete investovat do opravy
nebo vybavení koupalištì. Jak
jste spokojeni s pronájmem?

Koupalištì máme od letošního ro-
ku pronajaté poprvé. Pokud chceme
koupalištì udržet v provozu, tak
budeme muset investovat, a to
velké peníze. Je tøeba postupný-
mi kroky zajistit údržbu budov.
Dále se to týká technologie úpra-
vy vody, vlastního bazénu, ale i
zázemí a sociálního vybavení. Je
nutno poèítat s vhodnou a trvan-
livìjší úpravou povrchu a to obou
bazénù, napø. støíkaný laminát.
Toto bude hradit obec ze svých
prostøedkù. Na tohle asi žádný
dotaèní titul nedostaneme.
Co nám mùžete øíci bližšího o
cvièení „Horizont“?
Cvièení Horizont simuluje vnìjší
evakuaèní plán havarijní události
v JE Dukovany. Olbramovic se to
týká tím, že tu bude postavena
dekontaminaèní stanice, protože
jedna z únikových tras vede
z Dukovan právì pøes Olbra-
movice do Lednice. V Olbramo-
vicích zaèíná dvacetikilometrové
pásmo, proto je tu stanice umístì-
na a autobusy potom pojedou dál.
Je to soubor vojenských zaøízení,
kde dochází k odstranìní radio-
aktivního spadu z povrchu tech-
niky i osob. Uskuteènit se má
v letošním roce 23. èervna. Do celé
akce jsou zapojeni hasièi, Civilní
obrana, vojsko ÈR, dekontami-
naèní brigáda z Buèovic a JE
Dukovany. 
Co si slibujete od vstupu do svaz-
ku „Mikroregionu Moravsko-
krumlovsko"?
Proto, aby obec dosáhla na nìjaké
peníze z dotaèních evropských
fondù, je nutné, aby byly potøeby
obce v souladu s potøebami
celého mikroregionu. Proto je
pro nás dùležité, aby byl mikro-
region založen, a mìl být založen
už dávno. Díky spolupráci s okol-
ními obcemi mùžeme plánovat

projekty, které pøekraèují rámec
jedné obce, a to v rùzných odvìt-
vích, jako je turismus a podnika-
telské aktivity.
Co je to projekt BOB?
Je to svazek obcí Bohutice, Olbra-
movice a Branišovice. Svazek
vznikl už v roce 1992 za úèelem
vybudování kanalizace a èistírny
odpadních vod. Èistírna má být
v Branišovicích, aby byl tok samo-
spádový a mìlo by to stát zhruba
150 milionù korun. Zatím nedo-
sáhneme na žádné dotace, i když
urèitá šance je program Dyje II.
Jestli bude tento svazek zaøazen
mezi ostatní, které by mohly
dostat peníze z evropských fondù,
zatím rozhodnuto není. Spoleènì
s Bohuticemi a Branišovicemi
tvoøíme ekvivalent více než 2000
obyvatel, z èehož pro èistièku
vyplývá, že do urèité doby bude
muset být realizována.
Nezapomínáte na zábavu?
Nerad bych na nìco zapomnìl,
ale nejbližší je 30. dubna, orga-
nizujeme Pálení èarodìjnic, 8.
kvìtna, to je výstava vín, kterou
poøádáme ve spolupráci se Sva-
zem zahrádkáøù. Oslavíme mezi-
národní den matek a vzpomínku
na padlé. Den dìtí bude 29. kvìt-
na na høišti, koncem èervna je
Matìjská pou•, kde by mìlo dojít
ke svìcení praporu a znaku obce.
Pak plánujeme velkou sportovní
a spoleèenskou akci fotbalový
turnaj Kontinentál. Tradièní akce
olbramovické mládeže - Václavské
hody je 26. - 27. záøí. Namátkou
ještì uvedu Mikoláš-skou
zábavu, Martinské ochutná-vání
vín a svìcení vína na Svatého Jana
a další. Novinkou je nultý roèník
mariáše v Olbramovicích, ale ten
již letos probìhl, v lednu.

Dìkuji za rozhovor
Martin Sklenáø
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Zeptali jsme se: starosty Olbramovic pana Lubomíra Čecha

Lubomír Èech

Skořápkovník miroslavský
XX/Miroslav/ Letos, tak jako v pøedchozích letech, vykvetl na námìstí
Svobody v Miroslavi skoøápkovník (Ciciricus craslicus). Velký zájem
veøejnosti se dal oèekávat také proto, že byl pøihlášen k registraci do
knihy rekordù. Kraslice pøijel pøepoèítat prezident Agentury Dobrý den
pan Petr Marek. Na skoøápkovníku viselo 3167 kraslic. Zásluhu na tom
mají pøedevším miroslavští, kteøí od poèátku roku shromažïují výdutky
vajíèek v restauracích a jídelnách, dìti ve školách, školkách, ale i obèané.
Potom je dìti malují a navlékají na mašle v rámci výuky. Kraslice
navìsili 30. bøezna na bøízu za asistence paní uèitelky Biberlové.

Takto se stal skoøápkovník neobvyklou velikonoèní výzdobou mìsta.
Ve stejném stylu je nazdobeno i prùèelí radnice, kde kromì kraslic je
také pštrosí vejce. Prùèelí nazdobila paní Helena Kondlerová. Další
zajímavostí jsou makety kohouta, slepièky a kuøátka, které spoleènì
navrhli ak. sochaø Pavel Krbálek a švýcarská designérka Flavia Mosele.
Slepièí rodinka byla umístìna v blízkosti skoøápkovníku. Je vyrobena
z pøekližky a kohout mìøí skoro dva metry. To vše dotváøí slavnostní ráz
mìsta pøed blížícími se velikonoèními svátky a navozuje jarní náladu. /jak/

foto: jak

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
AKCE DO KONCE DUBNA: NÁKUP NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

NEJLEVNĚJŠÍ
SEKTOROVÉ KUCHYŇSKÉ

LINKY

7.870  Kč

AKCE do 30. 5. 2004
kuch. linka NIKA - RAMKA 250 cm



XXChtíè objevit nìco nového,
najít nìco nenalezeného a poznat
nìco nepoznaného, vyústil v myš-
lenku vytvoøit „badatelskou“
expedici. Základní tým je složen
z profesionálù - botanikù, geologù
a historikù a z øad dobrodruhù,
èlenù redakce Zrcadla. (Odtud také
název expedice - SPECULUM -
latinsky zrcadlo). Prostøednictvím
deníku expedice se i ètenáøi
Zrcadla stanou úèastníky výprav
poøádaných po širokém okolí.
XXSPECULUM není od slova
„spekulovat“, ale pøesto by se mìli
ètenáøi pøipravit na to, že ryze
odborné výklady budou doplnìny
domnìnkami a úvahami, které
dané téma doprovází a budou
podloženy jen naším tvrzením. 
XXBadatelský tým bude vdìèen
za jakékoliv pøipomínky, èi
námìty k výpravám. Rádi k Vám
pøijedeme a ètenáøùm Zrcadla
setkání s Vámi popíšeme ...  
Z deníku expedice ...
XXNedìlní ráno ještì vonìlo
nedopitým šálkem kávy a èlenové
expedice SPECULUM se pøipra-
vovali na svou historicky první
cestu za poznáním ...
XXKam se vydat, èím zaèít. Snad
zaniklá vesnice? Tajemná jeskynì?
Ukryté støedovìké hroby? Nebo
zlatý poklad zakopaný v lesích?
Koneèné rozhodnutí padlo nad
mapou okolí Moravského Krum-
lova a nákresem støedovìké ob-
chodní cesty ze Znojma na Brno. 
Cesta, která byla velmi dùležitou
spojnicí napøíè celou jižní Mora-
vou, je nejen studnicí historicky
zdokumentovaných událostí, je ale
také zdrojem nesèetného množství
lidových povìstí, bájí a záhad. 
XXPlni emocí a energie usedáme

do dodávky a vyjíždíme vstøíc
dobrodružství. První zastávka -
høbitov u obce Rybníky. Proè právì
sem. Høbitov pùvodnì patøil obci
Topanov, význaèné brodem pøes
øeku Rokytnou. Zmizení Topano-
va z map si popíšeme v nìkterém
pøíštím díle putování...
XXJen pár kilometrù smìrem ke
Znojmu, mezi obcemi Dobelice
a Vémyslice se v mírném dolíku
rozkládala obec Ledvice. Histo-
ricky dochované záznamy jsme si
ovìøili na zoraném poli nálezem
hned nìkolika úlomkù keramiky.
Nedaleké vyvýšené návrší, místnì
známé jako „na zámku“, bylo
nepochybnì využito k ochranì
obce Ledvice. Pozùstatky vodního

pøíkopu jsou patrny v podobì
malého potùèku, který kopec
obtéká. Také k osudu Ledvic se
vrátíme v samostatném èlánku ...
XXPosledním místem, které jsme
v první den cesty expedice navští-
vili, byl „smírèí kámen“ v krum-
lovském lese, asi tøi kilometry od
vlakové zastávky MK - Rakšice. 
XXSmírèí kameny byly stavìny
v místech vìtšinou pøipomínajících
násilnou smrt èlovìka. Na dùkaz -
jak už název napovídá - smíøení
vyníka s bohem a mnohdy i s osu-
dem. Krumlovský kámen je v tìsné
blízkosti úvozu støedovìké cesty
a dùvod jeho pøítomnosti je pøed-
mìtem dalších bádání.
XXVíce o smíøèích kamenech se
dozvíte v pøipravovaném èlánku
expedice SPECULUM.     /mape/
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KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Rushmore (USA, Jižní Dakota) - Žulová hora
vystupující do výšky 1.707 m je národní kulturní
památkou. Chrání zde 18 metrù vysoké hlavy ètyø
prezidentù USA (tajenka). Zobrazují tváøe Was-
hingtona, Jeffersona, Lincolna a Roosevelta. Skulp-
tury vznikly v rozmezí let 1927 - 1941. 

© /ap/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Krajinu nelze vlastnit
XXMìsto Miroslav a nìkteré další obce na Znojemsku se v poslední
dobì dostaly do popøedí zájmu firem zabývajících se výstavbou vìtr-
ných elektráren. Tyto firmy mají zájem postavit v okolí  Miroslavi 13
vìtrných elektráren. Jedná se o stavbu mimoøádných rozmìrù a dosahu,
jaká nemá pravdìpodobnì v rámci kraje obdoby, o stavbu, která by
zcela zmìnila ráz krajiny a do urèité míry, vzhledem k ochranným zónám,
by omezila volný pohyb v okolí Miroslavi. Vìtrné elektrárny bývají
øazeny mezi tzv. èisté zdroje energie. S tímto pohledem mùžeme
do urèité míry souhlasit, pokud ovšem nebereme v úvahu negativní
vliv na tváø krajiny, možné negativní vlivy na obyvatelstvo z hluku
a vibrací, které vìtrné elektrárny produkují a v neposlední øadì nepøíz-
nivý vliv na zvìø. Jednalo by se o zásah, který by ovlivnil Miroslav
na dlouhá desetiletí. Miroslav je mìstem, kde došlo k výraznému úbytku
pracovních pøíležitostí a velká èást obyvatel za prací dojíždí. Pøesto
øada lidí považuje za zajímavé a výhodné v Miroslavi žít, buï zde
mají své koøeny, nebo oceòují klidné prostøedí, blízkost pøírody a pøitom
dostupnost všech dùležitých služeb. Myslím, že bychom se my, obèané
a také vedení mìsta mìli snažit tuhle tváø Miroslavi zachovat a i
v budoucnu ji rozvíjet. Krajinu nelze vlastnit, lze o ni jen peèovat.
XXKrajinu je tøeba vnímat ne jako dìdictví po pøedcích, nýbrž jako pùjèku
od našich dìtí, od všech budoucích generací. Nejsme tedy vlastníky,
ale pouze správci, a to se všemi povinnostmi ze správcovství vyplý-
vajícími. Vlastnictví jednotlivých pozemkù není a nikdy nemùže být
nadøazeno obecnému vlastnictví krajiny. Krajina patøí jak místnímu
obyvatelstvu, tak i všem jejím návštìvníkùm. Zodpovìdná péèe o krajinu
a v ní obsaženého pøírodního bohatství je základním pøedpokladem
pro trvale udržitelný rozvoj v daném regionu. Nejde „jenom“ o pøírodu,
nýbrž také o obyvatelstvo. Vysídlování venkova je totiž zpùsobeno
pøedevším ztrátou atraktivity dané oblasti. S vysídlováním venkova
souvisí následnì i ztráta pracovních pøíležitostí. Kde není obyvatelstvo,
tam logicky nejsou ani pracovní místa. A kde chybí pracovní
pøíležitosti, odtud odchází obyvatelstvo - za prací. Tím se dostáváme
do spirály, na jejímž konci jsou polorozpadlé domy obydlené nìkolika
starousedlíky, témìø nesjízdné cesty a neexistující služby a infrastruk-
tura. Proè to všechno píši? Vìtrné elektrárny jsou bezesporu techno-
logií, která má svoje opodstatnìní jako alternativní zdroj elektrické
energie. Jsou èistší než tepelné elektrárny a bezpeènìjší než elektrárny
jaderné, tedy pokud uvažujeme o havárii jedné èi druhé.
XXPotud je všechno v poøádku. Jako obèanka Miroslavi si však kladu
také následující otázky: Potøebuje vùbec Èeská republika další zdroje
elektrické energie, když jí již dnes vyrábí nadbyteèné množství? Je
pøetvoøení miroslavské krajiny do industriální podoby v zájmu míst-
ního obyvatelstva? Co zbude z výhod života v Miroslavi, když bude
mìsto obklopovat krajina prùmyslového charakteru? Jak se tato indu-
strializace krajiny projeví na cenách nemovitostí v Miroslavi a sou-
sedních obcích? Neztratí naše domy a pozemky podstatnou èást své
hodnoty? Proè má být místní obyvatelstvo vystaveno pùsobení 150 m
vysokých staveb, o jejichž vlivech existuje nìkolik odborných studií,
ale které bezesporu nejsou pøínosem? Jaké budou dlouhodobé dopady
na pøírodu, zvìø a ptactvo? Kam se odstìhují nadšenci z leteckého
klubu, když bude letecký provoz v katastru Miroslavi a okolních obcí
omezen, nebo možná i zakázán?
XXNezodpovìzených otázek je jistì mnohem více. Nejde o to, vyjme-
novat veškerá rizika spojená se zamýšlenou výstavbou vìtrných
elektráren v našem okolí. Mìli bychom však jasnì pojmenovat možné
negativní dopady a neuvažovat pouze v intencích argumentù pøíštích
investorù. Je jenom dobøe, že o výstavbì èi nevýstavbì vìtrných elek-
tráren a tím i o budoucnosti miroslavské krajiny budeme moci rozhod-
nout v místním všelidovém hlasování. Rozhodnutí radnice a zastupi-
telstva mìsta Miroslavi vypsat k výstavbì vìtrných elektráren refe-
rendum, lze jednoznaènì hodnotit jako zodpovìdné a zralé, v žádném
pøípadì ne jako pokus vyhnout se odpovìdnosti. Lze si jen pøát, aby
stejnou míru odpovìdnosti projevilo i zastupitelstvo Mackovic. Bude
tedy na obèanech, posoudit, jak možné ekonomické pøínosy této inves-
tice, tak i její negativní dopady na krajinu a její obyvatelstvo - a s vì-
domím zodpovìdnosti pak správnì rozhodnout.    Ing. Hana Truèková

eeeexxxxppppeeeeddddiiii cccceeee     ssssppppeeeeccccuuuulllluuuummmm

Èlenové expedice: (zleva) Michal Bašèan, Eva a Bronislav Grunovi, Jirka Ludvík, mimo zábìr Marek Peèer a u fotoaparátu
Pavel Šašinka. Všichni u „smírèího køíže” na støedovìké obchodní cestì. Lokalita: Obora u Moravského Krumlova.

Nedaleko Vémyslic jsme Narazili na pozùstatky zaniklé obce Ledvice. Pozoro-
váním krajiny a debatou nad mapou jsme urèili pøedpokládané místo sídla. 

Jeden z nejstarších náhrobních kamenù
na høbitovì v katastru obce Rybníky,
patøící do již zaniklé vesnice Topanov.

Vyobrazení lebek na oltáøi v kostele
sv. Markéty v Topanovì svìdèí o tìžké
dobì tøicetileté války.
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Letecká modelářská show
XXV nedìli 28.3. odpoledne uspoøádal Letecký modeláøský kroužek
Orel Oslavany na poli za oslavanským kostelem leteckou modeláøskou
show. Tento spolek byl založen v roce 1996 a v té dobì mìl 6 èlenù.
Dnes má èlenù 17 a chodí sem nejenom žáci od 8 do 15 let - tìch je
14, ale i ti starší, do 18 let, kteøí jsou tøi. Letecký modeláøský kroužek
(dále LMK) patøí pod TJ Orel Oslavany, která kroužku každoroènì
poskytuje finanèní pøíspìvek nejenom na materiál, ale i na dopravu na
závody. Mladí modeláøi se pravidelnì zúèastòují veøejných celostát-
ních modeláøských soutìží, napøíklad ve Vyškovì, Jihlavì, Tøebíèi,
Brnì a jinde, navíc ještì okresních a krajských pøeborù, z nichž se
kvalifikují již po ètyøi roky soutìžící i na mistrovství republiky žákù
v kategorii volných modelù. V roce 2001 jsme mìli v Oslavanech
mistra republiky v „házedlech“, Víta Holého.
XXA teï už k samotné letecké show. Byla uspoøádána v rámci oslav
900. výroèí mìsta, pod záštitou starosty. Povìtrnostní podmínky byly
pøíznivé a tak navzdory chladnému poèasí se zúèastnila hojnost mode-
láøù i divákù. Pøijelo i 10 modeláøù z Ivanèic, protože - a na to ne-
smíme zapomenout - tato akce se konala ve spolupráci s Leteckým
modeláøským klubem Ivanèice. Od 14.00 hodin si diváci mohli
prohlédnout vystavené modely - volné i rádiem øízené, probíhaly
ukázkové lety volných modelù - házedla, kluzáky, vìtronì - kategorie
A3 a F1 H. Od 14.45 hodin mohli vidìt ukázkové lety bezmotorových
vìtroòù, vytahované „gumocukem“. Dál pokraèovaly lety vìtroòù
s elektromotorem, tzv. „elektra“, rádiem øízené. Souèasnì létala letadla
na spalovací motory. Jako zpestøení mohli malí i velcí diváci vidìt
rádiem øízené vozítko „bugatku“. Krátce po pùl ètvrté odpoledne si
pøišly na své i dìti, protože dostaly pøíležitost si také vyzkoušet, jak
jim to s letadly - házedly pùjde. LMK zapùjèil zájemcùm ve vìku od
8 do 12 let svoje vlastní házedla a soutìžilo se. Házelo se na èas.
Každý soutìžící mìl k dispozici 10 hodù, které byly na konci soutìže
seèteny a vyhodnoceny. Tøi nejšikovnìjší dìti byly odmìnìny diplomem.
XXDìkujeme všem divákùm, že pøišli, i když poèasí za moc nestálo a tìší-
me se nashledanou zase u další akce.     Za LMK Orel Oslavany Jan Musil

Pohár starosty do Modřic
XXStudené sobotní ráno dne 27. bøezna s poletujícím snìhem pøivítalo
nohejbalisty z celé Moravy na I. roèníku turnaje „O pohár starosty mìsta
Moravský Krumlov“. Turnaje se zúèastnili i extraligoví  a ligoví hráèi,
což pøineslo vysokou úroveò obohacenou o neúprosné boje v každém setu.
To vše ocenili i pøítomní diváci, kteøí fandili pøedevším domácím hráèùm -
„Negøi“ - poøadatel turnaje a „Makalu“, kterým se nedaøilo, jak jsme
od nich zvyklí a do závìreèných bojù o pohár turnaje nepostoupili. 
XXPo zahájení v 8.30 hod. ve sportovní hale Zemìdìlského uèilištì
pøivítal sportovce starosta mìsta Bartolomìj Pitlach, který všem popøál
hodnì zdaru a úspìchù v tomto turnaji. Pak se celý den tvrdì bojovalo.
XXTurnaj skonèil v pozdních odpoledních hodinách v tomto poøadí:
1. místo: „Modøice A“ - Pavel Krejsek, Václav Kopeèek, Libor Lukl;
2. místo: "Pøemysl Veselý, stavební a inženýrská èinnost s.r.o. Brno"
- Petr Veselý, Marcel Sobotka, Tomáš Svítil; 3. místo: "Øízci z
Velkých Pavlovic" - Josef Hicl, Petr Lebeda, Zdenìk Nippert; 4.
Místo: "Modøice B" - František Bubniak, Jiøí Nìmec, Jan Havlíèek.
Poøadatelé turnaje "Negøi" dìkují pøedevším hlavnímu sponzorovi
akce Autobazar Veselý a sponzorùm - Studna Spring s.r.o - Rostislav
Koneèný, Drùbež - vejce - P. Vítová, Obklady - dlažby - Kvìtoslav
Sobol, Realitní kanceláø - ing. Krajíèek, Ovoce - zelenina - Pijanovi,
pivovar Hostan Znojmo za hodnotné ceny, které vìnovali na tento tur-
naj a Anièce Lánské za obèerstvení. 
Vítìzové obdrželi poháry a hodnotné ceny, které pøedal ve veèerních
hodinách starosta mìsta p. Pitlach. Již dnes se tìšíme na II. Roèník
nohejbalového turnaje v Mor. Krumlovì, ale to se bude psát již rok
2005. Antonín Veselý.

Proč jít na Oslavanskou 50
XXChùze je nejpøirozenìjší a nejzdravìjší zpùsob pohybu, zvláštì je-li
provozována v terénu. Vytrvalostní chùze pomáhá významnì i ke sní-
žení hmotnosti. Turistika je však nejen sport  - chùze, ale i poznávací
a spoleèenská èinnost. Dálkové pochody tyto bìžné vlastnosti turis-
tiky zvyšují a zkvalitòují. Trasy vybírají místní poøadatelé, kteøí dobøe
znají krajinu, provedou Vás nejen po vyznaèených stezkách, ale i
zapadlými kouty s pøírodními, historickými, pøípadnì technickými
památkami. Poznáte místa, která mùžete potom navštívit v klidu pøi
bìžných turistických vycházkách. Dálkové pochody jsou vystupòováním
sportovních kvalit turistiky. Zvolenou trasu je tøeba projít v urèitém
termínu, který je poøadateli vybrán v pøíznivé roèní dobì, podle charakteru
krajiny a jejích krás. Pøírodou procházíme bez ohledu na poèasí. Úèast
na pochodu nás motivuje projít celou trasu bez ohledu na potíže a v
neposlední øadì získat i osvìdèení, vandrovní list (diplom). Nezaned-
batelná je i spoleèenská èást pochodu. Sejdou se zde lidé stejných
zájmù. Nezøídka se stává, že pøátelé a skupiny se scházejí jednou za
rok, právì na urèitém pochodu a svoje pøátelství utuží spoleènými
prožitky. Pochodù se zúèastòují celé rodiny i s dìtmi. Být celý den
spolu, snášet spoleènì tìžkosti i radosti pobytu v pøírodì má velký
výchovný význam a utužuje vzájemné vztahy. Nezøídka se stává, že i
ti, kteøí chodili Oslavanskou 50 jako dìti, jdou pochod jako rodièe se
svými dìtmi. Dálkový pochod Oslavanská 50 má dlouholetou tradici.
V letošním roce jdeme již 25. roèník. Pøi minulých roènících prošlo
pooslavím tisíce lidí a vìtšina byla spokojena s trasami i organizací.
V posledních letech ho objevili i cyklisté holdující jízdì v terénu a stále
jich pøibývá. Vždy po pìti roènících mìníme trasu, i když se poøád
držíme pooslaví mezi Oslavany, Námìští nad Oslavou a údolím
Chvojnice. Také letos to tak bude. Pùjdeme po levém (Èuèickém)
bøehu øeky až po Tetkovský mlýn a od Senoradského mlýna do údolí
Chvojnice. 20km jen k chatì U kata k obèerstvení, 30km po Kozí
høbety a nejdelší trasa až na pøehradu u Lhotic. Návrat do Oslavan
z Ketkovic pøes Holý kopec. Touto krátkou zprávou Vás chceme poz-
vat na letošní 25. roèník Oslavanské 50, který je souèástí oslav 900 let
od první písemné zprávy o Oslavanech. Naše služby budou v tomto
roce rozšíøeny. Start je 24. dubna 2004, v sobotu od 7 do 9 hodin pøed
budovou školního klubu. Cíl kdykoliv až do setmìní. Budeme mít
dostatek èasu prožít pìkný den v jarní pøírodì.              Antonín Šalát

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• so 17.4. ve 20.00 JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ
Xne 18.4. v 17.30 a 20.00 NADÌJI

Èeská komedie

• stø 21.4. v 17.00 LOONEY TUNES:
ZPÌT V AKCI
Rodinná komedie USA, èesky

• so 24.4. ve 20.00 KILL BILL 2
ne 25.4. v 17.30 a 20.00 Thriller USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• 14.4. ve 20.00 PIKOVÁ TROJKA
Thriller USA, Austr., VB, titulky

• 18.4. ve 20.00 BRATØI JAK SE PATØÍ
Komedie USA, titulky

• 21.4. v 17.00 PÁN PRSTENÙ:
NÁVRAT KRÁLE
Film USA a NZ, titulky

• 25.4. ve 20.00 VERONICA GUERIN
Akèní thriller USA, VB, titulky

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• 17.4. v 19.00 POSLEDNÍ SAMURAJ
Film USA, Jap. a NZ, titulky 

• 18.4. v 19.00 BRATØI JAK SE PATØÍ
Film USA, titulky

• 24.4. v 19.00 PÁN PRSTENÙ:
• 25.4. v 19.00 NÁVRAT KRÁLE

Film USA a NZ, titulky
__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
12. - 25. dubna 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 22.4. v 19.00 hod. - 1+1=3, divadelní komedie, nejúspìšnìjší hra
ochotnického souboru z Moravského Krumlova.
• Pøipravujeme: • 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. • 14. - 15.5 - Slavnosti chøestu.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 15.4. v 8.15 a 9.30 hod. - Pyšná princezna - pohádka pro MŠ, kinosál. 
• 16.4. v 19.00 hod. - Podskalák - zpìvohra nejen pro seniory, Hudební
divadlo Karlín, kinosál, vstupné: 90, 120 Kè, pøedprodej: IC a MìKS. 
• 24.4. - Bídníci - divadlo Hudby Praha - obsazeno.  
• Pøipravujeme: • 29.4. v 17.00 hod. - Besídka 2004 - Divadlo Sklep
Praha, Tøebíè, vstupné: 190 Kè, doprava: 80 Kè. Závazné pøihlášky na
MìKS do 20.3. • 6.5. - Olympic - „Dám si tì klonovat“, Fórum Tøebíè,
cena:  (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
• 15.4. Žákovský koncert ZUŠ, sál ZUŠ Oslavany. 
• 17.4. - Èištìní Oslavy - Jarní sbìr odpadkù Oslava, Chvojnice.
Srazy jsou od 8.00 do 9.00 hod. na tìchto stanovištích: Vlakové ná-
draží Námìš• nad Oslavou a Kralice nad Oslavou a Školní klub Osla-
vany. Pytle na odpadky s sebou. Poøádá Sdružení pooslavských osad.
• Veèer po této akci se na Sokolovnì Padochov ve 20.00 hod. koná
"Pumpaøský bál" - u pøíležitosti 8. výroèí country kapely Pumpaøi.
Vstupné 40 Kè. Hrají: Pumpaøi, Dým, Woraz, Sklípkani a M.T.Band.
• 23.4. ve 20.00 hod. - rocková taneèní zábava, Dìlnický dùm, hrají
skupiny: Relax, Darken a Fousatej had. 
• 24.4. - tradièní Oslavanská padesátka. Start: od 7.00 do 9.00 hodin
od Školního klubu Oslavany. Startovné: dospìlí 10 Kè, dìti 5 Kè.
• 25.4. - uctìní památky padlých v II. svìtové válce. Kladení vìncù
za úèasti Klubu vojenské historie v uniformách RA vèetnì výzbroje.
Na poèest padlých zazní èestné salvy. Místa konání: 8.30 hod. v Pado-
chovì, 9.00 hod. v Havírnì a 10.00 hod. na høbitovì v Oslavanech.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 15.4. od 14.00 hod. - Soutìž v lukostøelbì, v klubu Poškolák,
poplatek: 5 Kè. Je nutné se nahlásit pøedem.
• 22.4. od 14.00 hod. - Ukliïme mìsto -  sraz pøed DDM, poté se spolu
vydáme po urèených trasách a uklidíme naše mìsto.
• 23.4. od 12.00 hod. - Den Zemì - oficiální vyhlášení soutìže Modrá
planeta, které bude doprovázeno soutìžemi s ekologickou tématikou.
Také zde budou ukázky kováøského a truhláøského øemesla, nám. TGM.
• Pøipravujeme: • 30.4. ve 14.00 hod. - Diáø z ruèního papíru - urèeno
dìtem od 7 let. Vstupné: 25 Kè. Je nutné se nahlásit pøedem. •   30.4. od
17.00 hod. - Diskotéka, na DDM, hraje Dj. Falcco. Vstupné: 20 Kè, pro
úèastníky akce „Ukliïme mìsto“ je vstup zdarma. 

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 15.4. a 29.4. v 17.00 hod. - Vitráž - Tiffany, poplatek: 70 Kè + materiál.
• 16.4. - Výukový program - Škola hrou, v ZŠ Pršticích.
• 19.4., 22.4. a 23.4. Vodník Ploutvièka a jeho rybník v ZŠ Oslavany.
• 20.4. - Malování na chodníku, pro MŠ v Ivanèicích.
• 21.4. - Den Zemì - pro ZŠ v Ivanèicích.
• 23.4. v 16.00 hod. - Turnaj ve florbale „soutìžení týmù mìst“
v Orlovnì, poplatek: 20 Kè (diváci).
• 23.4. v 17.00 hod. - Igelit fashion, Klub Okno, poplatek: 20 Kè.
• 23.4.-25.4., - Soustøedìní mažoretek, ZÚ mažoretky.
• 25.4. v 15.00 hod. - Vysoká škola èar a kouzel profesorky Krákavé,
"tradièní slet èarodìjnic", na statku Padochovka, poplatek: dìti 10 Kè,
dospìlí 30 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
• 17. 4. - Èebínské lokality - Malá a Velká Pecka u Malhostovic. Chùze
asi 10 km. Vede p. O. Polák, z Ivanèic J. Flíèek (odjezd vlakem v 7.53
hod. do Brna - kupujeme zpáteèní jízdenky Ivanèice - Èebín).
• 17. - 18.4. - turistický pochod "Za pøerovským zubrem" - patøí mezi
10 pochodù IVV v ÈR, trasy 13, 22, 35 km, cyklo 30, 45, 60, 80, 90 km.
• 24. 4. - DP "Kyjovská 50", start 6.00 - 9.00 hod. stadion TJ Jiskra
Kyjov. Info u pí. Bednáøové, tel.: 737 840 958.
• 24. 4. - vycházka ke Kobyle (355, event. 382 m n.m.) pøes Moravské
a Nové Bránice. Info u vedoucího akce J. Flíèka, pøihlaste se do 19.4.
• 24. 4. - první výlet vznikající cyklosekce (Mikulov, Turold, Pálava, Ivan-
èice) - cca 50 km. Cesta do Mikulova vlakem z Ivanèic v 7.53 hod., nástup
do vlaku možný v Ivanèicích nebo M. Bránicích. Vede p. V. Blížkovský.
• 24. 4. - DP v Oslavanech (25-50 km), start v DDM za mostem pøes
Oslavu - doporuèujeme samostatnou úèast.

MěKS v M. Krumlově uvádí 16. dubna v 19.00 hodin
lidovou operetu Karla Hašlera a F.F. Šamberka

PODSKALÁK
Účinkují pražští herci, v hlavní roli Josef Zíma, režie M. Grisa.

Vstupné: 90, 120 Kč, předprodej: IC a MěKS.

Český svaz zahrádkářů - MO ve Višňovém zve srdečně
milovníky a znalce dobrého vína k návštěvě 26. ročníku

OBLASTNÍ  VÝSTAVY  VÍN
která se koná o neděli velikonoční dne 11. dubna od 10.00
hodin ve Sportovní hale ve Višňovém. Je připravena široká

nabídka vzorků vín vinařských společností, vinařů i drobných
výrobců vín. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Junácké středisko Oslavany Vás zve 24.dubna na 25. ročník
dálkového pochodu a vyjíž ky na horských kolech.

OSLAVANSKÁ  50
Start od 7.00 do 9.00 hodin u školního klubu, startovné 10 Kč,

délky 20, 30, 50 km. Doporučujeme turistickou mapu Okolí
Brna, Ivančicko nebo Brno západ.

Rock Pub Hell Peklo Rouchovany
uvádí v sobotu 17.4. ve 20.00 hodin

HC  PARTY
Vystoupí: Jezerel THC - Třebíč, Z.N.Z. /závislost na zvuku/ -
M. Krumlov, Dobronička /bez krojů a cimbálu/, C.M.L. crust

punk z Mordoru - M. Krumlov. Vstupné pouze 40 Kč, 
vstupenky jsou slosovatelné - ceny od pivovaru Hostan.

DDM M. Krumlov pořádá ve čtvrtek 22.4. od 14.00 hod. akci 

UKLIĎME  MĚSTO
Sraz účastníků je před DDM, poté se spolu vydáme po

určených trasách a uklidíme naše město. 
Každý účastník získá volnou vstupenku na Diskotéku.

Občanské sdružení ALMA Dobelice, MěKS M. Krumlov
a Miroslavské sdružení aktivních - MIROSA o.s. pořádají 

promítání filmů z festivalů „Ekofilm“ a „Jeden svět“

STÍNY  SVĚTA
aneb Dny pro lidská práva a životní prostředí

Moravský Krumlov • Sál MěKS, ul. Břízová
20. - 22. dubna 2004

Miroslav • Kinosál MÚ Miroslav
24. a 25. dubna 2004

Tanečnice ze ZŠ Ivančická
XXDne 25.3. jsme se zúèastnily s dìvèaty 9. tøíd (skupina "NBA-
DANCE") a 6. a 7. tøíd (skupina "Rickýci") krajského finále pódio-
vých skladeb v Brnì. Abychom mohly úspìšnì reprezentovat naši
školu, byl zapotøebí dlouhodobý a nároèný trénink. Každé odpoledne
a každou volnou chvilièku jsme trávily v tìlocviènì. S pocitem pocti-
vé pøipravenosti jsme ve ètvrtek ráno vyrazily pøeplnìným autobusem
vstøíc novému sportovnímu dobrodružství. V 10 hodin zaèal závod
a my byly pøekvapeny perfektní pøipraveností jednotlivých družstev.
Úroveò soutìže byla tento rok opravdu vysoká. My jsme se ale nene-
chaly znervóznit tlakem 34 pøevážnì brnìnských skupin a soustøedily
jsme se na náš výkon. Naše heslo znìlo: „Dnes si to užijem, i když
nevyhrajem!“ Dìvèata však pøedvedla bezchybné taneèní vystoupení,
které odborná porota ocenila krásným 2. místem „Rickýkù“. Nadšení
bylo obrovské a postup do republikového finále jistý! 
XXAsi si mnozí nedovedou pøedstavit, jaký je to úspìch, obstát v tak velké
konkurenci. Proto jsem Vám chtìla alespoò na tìchto pár øádcích pøiblížit
euforii a radost, kterou jsme prožily. Pro mnì byla naše dìvèata nejlepší ze všech,
protože si navzájem fandila a vytvoøila si perfektní atmosféru. Jsou pohodo-
vou partou, kterou naší škole mùže každý závidìt!  Mgr. Lenka Hanzelová

MĚÚ M. KRUMLOV - UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Ve dnech 26.-28.4. budou na odboru dopravy uzavřeny přepáž-
ky č. 1 (evidence vozidel) a č. 2 (technik) z důvodu školení.
Náhradní termín vyřizování agendy se uskuteční v násle-
dujících dnech a to: 29.4. (čt) a 30.4. (pá) vždy 800 -1200 hod. 



XXDne 27.3. probìhl v Pøešticích
u Plznì Halový pøebor ÈR ml.
žákyò v národní házené, kde
olbramovické házenkáøky získa-
ly 3. místo v republice. Hráèky
Brázdová Daniela, Buránková Zu-
zana, Doubková Pavlína, Hlavin-
ková Alena, Kavalcová Barbora,
Košíková Michaela, Mièková Jana,
Nováková Andrea, Orlovièová
Petra, Svojsíková Nikola, Štìpán-
ková Milena, Ungrová Michaela,
první, smolnì prohraný zápas
probreèely, druhý proti favoritovi
soutìže též. Všechny ostatní zá-
pasy pøesvìdèivì vyhrály. Zápa-
sy sledovala oblastní televize,
tisk. Turnaj mìl velmi dobrou
úroveò.    Mgr. Ladislav Ruibar
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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,,-

XX/Oslavany/ Díky zásluze pana
místostarosty Mgr. Miloše Musila
se v Oslavanech zdárnì rozvíjí
cykloturistika. V plánu je pìt
páteøních tras vedoucí pøes šest
okresù: Z Vysoèiny k srdci Jižní
Moravy, Pøes lesnaté kopce Krum-
lovské obory k jihomoravským
vinicím, Z houbaøského ráje do
úrodných nížin Znojemska, Od
Brnìnské pøehrady pøes lesy pod-
hùøí Vysoèiny k Pálavským jeze-
rùm a poslední je Údolím Bobravy
k vinným sklípkù Ždánického lesa.
Tyto trasy bude vzájemnì propo-
jovat jedna spojovací. Na tyto bu-
dou navazovat tøi místní okružní
trasy, které jsou tématicky zamì-
øeny a mají i své názvy: Tem-
pláøská, Hornická a Energetická.
Poslední jmenovaná je již hotová,
po celé délce oznaèená a vyba-
vená mobiliáøem. Je koncipována
„od historie do souèasnosti ener-
getiky". Vede z Oslavan do
Mohelna, Kramolína, pøeèerpá-
vací vodní elektrárnu Dalešice,
Jadernou elektrárnu Dukovany,
obec Dukovany a zpìt. Templáø-
ská cyklotrasa je více „pøírodní“.
Trasa vede pøes rozvodí øek Osla-
vy a Jihlavy, po lesních cestách
a po silnicích III. tøídy. Vhodná
pro horská a krosová kola. Není

dosud znaèená, je nutno jet podle
popisu. Podtitul této trasy je
„kolem zøícenin hradù na Oslavì
a Jihlavì za pivem Templáø“.
Tématická trasa Hornická vede
„kouzelným údolím Oslavy k
Bílému potoku bývalým Rosicko-
Oslavanským kamenouhelným re-
vírem za hornickými památkami“. 
XXV oslavanském zámku se 1.
dubna konala konference s náz-
vem Integrované projekty mìst a
obcí. Mimo jiné se tu prezentoval
vzorový projekt „Integrovaný
systém cyklostezek JZ Brnìnsko
pøes povodí Oslavy a Jihlavy“.

Konference se zúèastnilo se svými
pøíspìvky mnoho odborníkù, pro-
jektantù i zástupcù státní zprávy
z nìkolika odborù. Jednalo se
mimo jiné o tom, jak získat
dotaèní granty na tyto projekty a
jak vytvoøit potøebnou infrastruk-
turu. Smyslem vytvoøení systému
cyklostezek je kromì dùvodù
zdravotních, rekreaèních a pozná-
vacích odvedení cyklistù z frek-
ventovaných silnic a tím zvýšit
bezpeènost silnièního provozu.
Významné je zapojení podnika-
telských aktivit, napøíklad ve sféøe
pohostinství a ubytování.        /jak/

Úspěch olbramovické házené

Tereza Pálešová byla třikrát zlatá

Nová prodejní

místa

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.

•• Zlobí Vás šicí stroj? Potøebu-
jete nabrousit nože, nebo nùžky?
Volejte na tel.: 546 434 139, nebo
pøijïte na Hornickou ulici 14
do Ivanèic. Kysel

•• Nabízím volné kanceláøské i
skladové prostory v Ivanèicích
u hl. silnice, areál je hlídaný,
možnost parkování v areálu.
Mobil.: 777 252 061.

•• Èištìní kobercù a èalounìného
nábytku. Èištìní interiérù osob-
ních a nákladních vozidel. Ivan-
èice - Ivacar (u autobazaru).
Tel.: 737 713 696.

•• Hledáme další vìøitele firmy
RUTAR Pavel, Vysoké Popovi-
ce 199, 66484 Zastávka u Brna,
IÈO: 185 61 799, DIÈ: 293-
6303311069 za úèelem spoleè-
ného postupu pøi vymáhání
pohledávek. Kontakt na tel.:
777 252 061.

•• Spolehlivé a cenovì pøijatelné
zpracování jednoduchého úèet-
nictví a daòového pøiznání
v programu Pohoda. Mobil:
776 213 975

Koupím
•• starší domek se zahrádkou v
Oslavanech. Tel.: 737 646 678.
•• Moped Stadion - S-11, Pionýr
-550, Jawa 250-350 Pérák, Velo-
rex aj. Vše i nekompl. i poškoz.
Tel.: 608 626 289.
•• komínové vložky, prùm. 150
cm, za rozumnou cenu. Tel.: 606
812 125 po 14. hod.
•• zesilovaè AZS-223 (Tesla hi-fi)
do 1.000 Kè. Tel.: 732 120 727.
•• oskartu s výr. è. zaè. 00.. nebo
01.. s kreditem i bez, jen  funkè., ne
zablok. SMS na tel.: 776 121 760. 
•• vojenské medaile a vyzname-
nání, 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 obch. korespondenci
(obálky, koresp. lístky, polní poštu
aj.), nepoškozené, za vaši cenu,
platí stále. Tel.: 737 125 813.

Prodám
•• RD 6+1 podsklep., s garáží,
zahrádkou, hosp. bud., sklep, pùda;
2 ks elektromotory, 1kw 1000 ot.,
2,7 kw 1400 ot. Tel.:  515 333 883.
•• starší zemìdìl. usedlost v
Kašenci s vìtším pozemkem,
oprava nutná. Tel: 519 321 813. 
•• pozemek v zahradní kolonii
Réna s chatkou a ovo. stromy,
cena dohodou. Tel.: 546 452
581, 546 419 422, 776 319 337.
•• pozemek orná pùda 5.000 m2

v KÚ Miroslav, cena dohodou.
Tel.: 723 942 732.
•• VW Passat 1,9 TD B3, r.v. 93,
naj. 98 tis. km, koupen v ÈR,
alarm + DO central, hands free,
elektrony + plech zima, taž.,
super stav, 89 tis. Kè, foto
mailem. Tel.: 777 110 111.
••Peugeot 205 1,9D, 5ti dveø.,
r.v. 85, pìkný, 69 tis. Kè. SMS na
tel.: 608 739 385.
•• Citroën BX 1,9 diesel combi, r.v.
88, 40.000 Kè. Tel.: 604 922 797.
•• Š Favorit, r.v. 92, STK 3/06,
motor po GO, cena dohodou.
Tel.: 723 134 061.
•• Š 120 L, r.v. 86, béžová, centr.
zamyk., nový výfuk, dobrý stav,
12.500 Kè. Tel.: 605 972 948. 
•• Š 105 L, r.v. 80, s motorem
Š 120 (+ pùv. motor), po GO
karoserie a pø. nápravy, neodhl.,
bez TK, pojízdná, cena dohodou.
Tel.: 737 115 559. 
•• Jawa 21 Pionýr, cena 2.000
Kè, bez STK. Tel.: 732 380 351. 
•• moto Cz 175, typ 477, zachov.,
nové pneu, vadný aku, odhlášen,
3.500 Kè. Tel.: 732 498 234. 

•• malý motocykl (50 ccm)
PUCH N 50 SL. Paprsk. kola, pø.
kotouè. brzda, kapotáž, STK 12/
06, 9.900 Kè. Tel.: 603 157 265.
•• malotraktor, dohoda jistá.
Tel.: 515 323 293.
•• rozdìlanou frézu, jednokolo-
vou frézu na obdìlávání bram-
bor; øezaèku seèkovice. Vémysli-
ce 12, p. Rùžièka. 
•• na Fiat Ducato 2 komplet. kola
v el. 16“ pneu Michelin, vzorek
50%, 3.000 Kè. Tel.: 606 303 913.
•• motor Š popular, pøevodovku
Ford Anglia a stará Felicia; kanoi
k opravì. Tel.: 721 557 918.
•• repas. pøevod. na Avii, 4 rychl.,
3.800 Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• 4 zimní pneu Polaris 2, 800
Kè/ ks. Tel.: 723 134 061. 
•• 2 ks jetých pneu Firestone,
205/65, R15, vz. asi 3 mm,  800
Kè/ks. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• stav. míchaèku 120 l, vykláp.
na obì strany, 380 V; stroj na výr.
tvárnic 45x30x24 cm; 15 ks le-
šenáø. trubek 4 m, 15 ks 2 m; 3 ks
olej. radiátor 13 èlánkù, el. pøí-
motop s ventilát. 2 kw; 2 ks 1-osé
maringotky. Tel.: 737 884 165,
776 126 740.
•• stav. výtah, odbìr duben-kvì-
ten, Ivanèice. Tel.: 737 974 174. 
•• kameninové roury 0130 - 12
ks, 0150 - 1ks; koleno 0140 - 2ks,
dohoda. Tel.: 608 460 192. 
•• garážová vrata s øetìz. rámy,
levnì. Tel:: 515 320 803. 
•• 2 døevìná okna, v. 150, š.
120, se žaluzií a tìsnìním. Tel.:
723 183 167 od 16 hod.
•• 4-dílné okno, v. 150, š. 2,40, 2
otvíratelná okna, støed v celku,
cena dohodu. Tel.: 515 323 081. 
•• bílé prosklené dveøe. Tel.:
515 336 321
•• nový zahrad. krb; okras. zahr.
kola; chodník; plot. støíšky teraco,
zmìna projektu. Tel.: 606 812 125.
•• krbová kamna Mars, 4.000 Kè,
výkon 10,5 kW. Tel.: 605 983 544.
•• kamna el. zn Mora 3170, fun-
kèní, 2 r. staré + odsavaè par,
2.500 Kè. Tel.: 604 160 598.
•• roh. sedací soupravu, každý
díl rozkládací, vhodná na
chalupu. Tel.: 515 323 081. 
•• kruh. plast. úchyty ke kuchyni
Alpina, asi 20ks. Tel.: 515 338 257.
•• kuchyò. linku MOKA zacho-
valou, délka 180 cm vè. døezu a
prac. desky. Cena dohodou. Tel.:
604 552 614 / 604 654 299.
•• prùm. šicí stroj Minerva, s rov-
ným i klikatým stehem, 4.500
Kè. Tel.: 723 671 558 po 15. h.
•• chlad. vitrínu, v. 155, š. 60, pøe-
dek otvírací, proskl., samood-
mraz., 5.000 Kè. Ondráèková Vì-
ra, Petrovice 124.
•• mrazák Calex, 3 šuplíky, per-
fekt. stav, 21.000Kè, rychlé jed-
nání sleva. tel:: 736 675 770. 
•• šuplíkový mrazák (4) v dobrém
stavu, 1.000 Kè. Tel.: 732 411 324.
•• praèku Whirpool na 4,5kg prá-
dla, polov. pro program, progr. na
vlnu, nové top. tìleso, výborný
stav, 2.000 Kè, rychlé jednání
sleva. Tel.: 736 675 770.  
•• cirkulárku s podavaèem,
výkonná, dohoda; šicí stroj Mine-
rva skøíò., 300 Kè; praèka Romo-
kombi, 200 Kè. Tel.: 608 460 192.
•• motor. sekaèku Tekumseh,
500 Kè, nutné seøízení motoru,
Tøebíè. Tel.:777 110 111.
•• kultivátor zn Mountfield MS-
06 s pøísluš. Tel.: 603 716 657.
•• tøífázový elektromotor 3,7
kW. Tel.: 603 871 657.
•• øeznický špalek, rozm. desky -
50x50 cm, v. 80 cm, 2.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• klavír zn. Rösler, cena
dohodou. Tel.: 608 817 547.
•• Ulticar - magnetoterapie, test.
úèinky. K použ. doma i v autì 230
V/12 V; Laser softlight pro dom.
použ. Léèí: akné, jizvy, bérc. vøedy
aj. Tel.: 776 291 894, ne SMS. 
•• PS-one, èip. Tel.: 728 264 272.
•• Anténní TV, sluèovaè + pøed-
zesilovaè, 45-49k, cena dohodou;
plnì automat. nabíjeèka Hama pro
1-4 ks akumulátorù, cena dohodou.
Levnì BTV a k tomu daruji rádio.
MK. Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• svìtlo bílé 2x18W, d 68 cm,  do-
hoda. Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• univerz. posil. stroj se záva-
žím, 4 páry j.C. a 2 velké naklá-
dací èinky. Tel.: 737 130 455.
•• zánovní, horské, chlapecké
kolo v dobrém stavu, 2.200 Kè;
šípová kola, 2ks, 6/16, komplet
disk + duše, 1.000 Kè; plech.
disky na Peugeot 106, 3ks, 500
Kè/ks. Tel.: 604 867 995. 
•• koèár zn. Dara-Baby Danny -
Sport, modrý, pøehaz. rukoj.,
nafuk. kola, vìtší typ, kabela,
hluboký - sportovní, prací po-

tah, košík, po 1 dítìti, cena do-
hodou. Tel.: 515 323 580.
•• sport. koèár, prací potah, ná-
nožník a opìradlo poloh., 1 r.
použ., ve výborném stavu, 1.200
Kè. Tel.: 605 588 673.
•• kabátek, odlehè., hnìdý, jak
beránek, dole barev. obrázky, PC
650, nyní 300 Kè; modré oteplo-
vaèky, nohavièky na rozep., PC
570, nyní 280 Kè, obojí na 1/2 r.
dítì, nenoš., nové; tìhotenské rif-
le s laclem, modré, nastavit., lze
nosit od zaè. do konce tìhot., vel.
M, PC 1.300, nyní 640 Kè, témìø
nenošené. Tel.: 732 182 351. 
•• králíkárnu, 4, 6, 9 kotcù, po
doh. dovezu. Tel.: 606 942 302.
•• boudu pro psa, zatepl. s pøed-
síòkou a odkláp. støechou, po do-
hodì dovezu. Tel.: 606 942 302. 
•• nádherná štìòata foxteriéra
drs. s PP, vhodní na výstavy a
myslivost, rozum. cena, Ivanèice.
Tel.: 777 292 708.
•• zakrslé králíèky beránky jed-
nobarevné a strakaté, Ivanèice.
Tel.: 607 713 974. 
•• oveèku a beránky, plemeno
Romanovský. tel.: 546 425 362. 
•• 2 let. høebeèka bez PP, výborný
pùvod, kvh v dospìlosti 160,
bude dobrý na parkur. Výmìna za
kobylu možná. Spìchá. Tel.: 777
292 708.  
•• pšenici á 400 Kè; jalovici nar.
20.4.03, 10.000 Kè. Tel.: 515
322 155.

Rùzné 
•• Pronajmu byt 3+1 v MK, vol-
ný koncem dubna, èást. vylep-
šení, zbytek dle domluvy. Tel.:
737 130 455.
•• Pronajmu obdìlávané pole
cca 0,5 ha v kú Oslavany smìr
Nová Ves. Tel.: 606 812 125.
•• Vymìním 2+1 za 3+1 v Ivanèi-
cích, nebo koup. 3+1 a prod. 2+1.
Tel.: 546 437 179,  728 479 074.
•• Sbíram i nefunkèní a odvezu
PC a komponenty, sat. pøíjím.,
video, stereo aparaturu, repro-box,
mob. tel., BTV s teletextem, TV
stolek. Tel.: 776 291 894, ne SMS.
•• Nabízím k pøipouštìní høebce
A1/1 s PP,  tmavý hnìdák, kvh
160, pìkný, urostlý, dává super
povahy a skokové pøedpoklady,
levnì. Tel.: 777 292 708. 
•• Nabízím ke krytí tibec. špaòel.
psa bez PP, pìkný, zdravý, kva-
litní srst, cena dohodou, levnì.
Tel.: 723 105 055.

Seznámení
•• Obyèejný, nesmìlý nekuøák,
31/182 se zájmem o kolo a  pøíro-
du hledá nesmìlou dívku do 30
let. Tel.: 606 305 423.
•• Pohledná, rozv., 35/174, neku-
øaèka hledá touto cestou sezná-
mení tolerantního a spolehlivého
muže, který již také nechce být
sám. Tel.: 732 652 796. 
•• 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.
•• Samostatná žena se smyslem
pro humor a kulturu hledá vhodný
protìjšek, který nemyslí jen na
sebe, je mu kolem 60 let a je
motorizovaný. Tel.: 731 187 100. 
•• Rozv. muž, vyšší post., 36, SŠ,
s 1 záv., hledá ženu pøimìø. vìku,
s vyøeš. minulostí a se srdíèkem
pøipraveným na hezký vztah.
Ivanèice a blízké okolí. SMS na
tel.: 608 957 971. 
•• 55letá hledá spolehlivého,
èestného muže, vyšší postavy,
pøimìø. vìku, který je také sám.
Tel.: 605 004 924. 

Práce - zamìstnání
•• Pøijmeme spolehlivé komuni-
kativní spoluprac. Plat 16 - 30.000
Kè/mìs. Tel.: 605 254 556.
•• Ès. obch. spoleènost hledá
komunikativní spolupracovníky.
Tel.: 732 464 199.
•• Hledám spolupracovníky pro
fin. zajímavý pøívýdìlek. Tel.:
604 448 297.
•• Domácí práce - nabídkový list
s pøihláškou zašlu za známku 6,50
Kè. Macháèková K. Nábøež-ní
18, Oslavany 664 12. Oslavan-
ským doruèím za SMS s adresou.
Tel.: 607 989 177.
•• Studentka hledá brigádu na
léto - výpomoc v obchodì, péèe o
zvíøata, úklid. SMS na tel.: 721
747 883. 
•• Studentka SOŠ hledá jakou-
koli práci nebo brigádu (ne erot.
sl.) v odpol. hod. nebo o víken-
dech, nejlépe okolí Ivanèic. Tel.:
732 668 424. 

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 

XXPøed èasem jsme Vám psali
o úspìších SKM Ivanèice (Spor-
tovní Klub Mládeže Ivanèice) a
jejich èlenù Kristýny Pálešové,
olympijské nadìje ve sportovní
gymnastice, a její o dva roky mlad-
ší sestry Terezy Pálešové, èlenky
taneèní skupiny MIGHTY SHAKE
Zastávka u Brna.
XXVe dnech 20.-21.3. se v Jese-
nicích u Prahy konalo Mistrovství
ÈR ve streetových disciplínách.
Tento anglický název asi mnoha
z Vás nic moc neøekne. Jedná se
o taneèní styly HIP HOP, BRAKE
DANCE a ELECTRIC BOOGIE.
Posledním ze zmiòovaných  stylù
se proslavil napøíklad známý
americký zpìvák Michael Jack-
son. Všichni taneèníci na Mi-
strovství ÈR pøedvedli úžasné
výkony. Myslím si, že se za nì
nemusí nikdo stydìt, nebo• se dají

pøirovnat k výkonùm ve vrcho-
lovém sportu. Díky poøadatelùm,
zástupcùm taneèní skupiny ECHO
PRAHA, se tato akce vydaøila na
jednièku. Taneèní choreografie,
krásné kostýmy, skvìlá muzika
s daným rytmem, to vše udìlalo
své i v náladì publika, které se
skládalo z rodièù, taneèníkù a
pøíznivcù tohoto taneèního stylu.
První den soutìže se tancovalo
mimo jiné i finále  ELECTRIC
BOOGIE sólo ženy, do kterého
se nominovala Tereza Pálešová
z SKM Ivanèice, která závodí za
taneèní skupinu MIGHTY SHAKE
Zastávka u Brna pod vedením
taneèního mistra Michala Holého.
Tereza se Mistrovství ÈR zúèast-
nila již v letech 2001 a 2002, kdy
zvítìzila. V roce 2003 vynechala
z dùvodu nemoci. V letošním finále
se projevila jako zkušená taneè-

nice a suverénnì si dotancovala
pro vítìzství v této kategorii a obhá-
jila tak své prvenství z minulých let.
XXTentýž den se konalo také
finále ELECTRIC BOOGIE v kate-
gorii duo. S taneèním partnerem
Tomášem Smutným dostali od
porotcù samé jednièky za nádher-
nou choreografii, a tak získali
zlatou medaili. Ve finále ELEC-
TRIC BOOGIE malých skupin si
Tereza Pálešová, Tomáš Smutný,
Petr Gross a Tomáš Vognar také
vytancovali zlatou medaili. Ve
všech tìchto kategoriích získali
nominaci na Mistrovství Evropy
a Mistrovství Svìta. Krátký záz-
nam z vystoupení Terezy Pálešo-
vé mùžete shlédnout na interne-
tových stránkách SKM Ivanèice:
www.skmivancice.unas.cz 

Ing. Ondrej Páleš
pøedseda SKM Ivanèice

Tématické cyklotrasy na Oslavansku


