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HOTOVOSTNÍ PŮJČKY
Pro občany i podnikatele
Soukromý i bankovní sektor

50 000 až 3 000 000 Kè
Brno • Èeská 11 • 3. patro • tel.: 532 193 153
GSM: 728 541 980, 721 160 799

Toto číslo vyšlo 23. 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

S EU jsme to vyhráli
Letošní první máj se zapíše do historie naší zemì. Oslavy pracujícího lidu zøejmì vystøídají oslavy na poèest vstupu našeho státu
do Evropské unie. Díky výsledkùm všelidového hlasování se z nás
stanou èlenové velké evropské rodiny, která nám poskytne kýžený
blahobyt. Vždy• právì v tento den, kdy na obrazovkách našich
televizorù uvidíme zøejmì nejdražší ohòostroj v èeských dìjinách,
otevøou svou zlatem ovìšenou náruè všechny bohaté státy, aby nás
pøivítaly mezi sebe a nechaly nás kousnout do toho pomyslného
koláèe bohatství. Jak na tom vydìláme?
1) Hned druhý den budeme moci vycestovat na bájeènou dovolenou
tøeba do Portugalska, kde vìtšina našich dùchodcù po vzoru vìènì
omílané reklamy rovnou zùstane s touhou zde strávit slunný podzim života. První dùvod k oslavám, státní kasa ušetøí na dùchodech.
2) Na hranicích bude pár dnù velký nával, protože vìtšinu døíve
narozených lidí s pouze nevalnými znalostmi ruštiny zdrží cizojazyèné cedule už pøed toaletami. Ten, kdo pøeci jen nìjaký ten svìtový (v našem pøípadì evropský) jazyk zná, mùže si splnit svùj sen
a v Øímì otevøít pravou italskou cukrárnu i s penzionem. (Druhá
dobrá zpráva pro naši legislativu. Sníží se poèet podnikatelù a na
finanèních a živnostenských úøadech už nebudou mít tolik práce.)
3) Všichni školou povinní ihned odjedou studovat do spojeneckých
státù. Peníze si budou vydìlávat na školních brigádách. Také uèitelé
odjedou za prací do zahranièí. (Výhoda tøetí: i pøes „odliv mozkù“
ušetøí tentokráte ministerstvo školství. Bude ménì žákù i uèitelù,
tedy ménì škol a ménì práce a výdajù).
4) I pøes nekoneèné fronty nezamìstnaných v èlenských státech
Evropské unie všichni naši uchazeèi o práci ji ihned dostanou.
(Další výhra naší zemì. Míra nezamìstnanosti prudce klesne a resort
práce a sociálních vìcí si koneènì vezme dovolenou.)
5) Uleví se všem drobným podnikatelùm. I oni teï budou mít více
èasu. Všechny ty, které nestaèila zruinovat ruka èeského sociálnìdemokratického úøedníka, zcela jistì zlomí pøísné, ale nìkdy nesmyslné normy a smìrnice. (Právì vyrobený rohlík sice bude svítit
èistotou, ale než pøijde k ústùm spotøebitele spadne dvakrát do bláta.)
Doufejme, že se v Evropì neztratíme a nezbývá, než pøipít na
zdraví nás všech. Jen k oslavì v regálech obchodù nehledejte
RUM, je to jedna z vìcí, o kterou jsme pøišli ...
/mape/

Informace pro voliče města
Mor. Krumlova k volbám
do Evropského parlamentu

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

• Pøi volbách do EP není možné dopisovat do seznamu pro volby do EP.
• Volièi, který v tomto seznamu nebude uveden (§36 odst.5 zákona
62/2003 Sb. O volbách do Evropského parlamentu) a nebude mít
volièský prùkaz, nebude umožnìno volit.
• Protože tento zákon neumožòuje dopsání volièe po dni 2. kvìtna
2004, bylo by vhodné, aby volièi, kteøí pùjdou volit, si na MìÚ
ovìøili, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu volièù.
• V poslední den této lhùty - 2. kvìtna 2004 do 16.00 hodin bude
na sekretariátì MìÚ služba, která Vám zajistí možnost kontroly.
• Dne 2. kvìtna 2004 je také poslední termín, kdy obèan jiného
èlenského státu EU, vedený v evidenci obyvatel (nejménì 45 dnù),
mùže podat písemnou žádost o zápis do seznamu volièù pro volby do EP.
• Písemná žádost o vydání volièského prùkazu musí být doruèena
MìÚ nejpozdìji 15 dnù pøede dnem voleb, tj. 27. kvìtna 2004 do 16.00
hodin (je-li žádost zaslána poštou, musí být podpis volièe ovìøen).
• Volební okrsek "Kavalírka" - bude mít volební místnost v prostorách DPS, Jiráskova 634 (døíve bývala v prostorách Vých. ústavu).
• Volební okrsek Zachránìná - bude mít volební místnost v prostorách MìKS, Bøízová 254 v I. poschodí (døíve bývala v Poliklinice).

Výstražná stávka peníze nepřinesla
XX/Region/ Na 21.dubna byla
vyhlášena stávka uèitelù a pracovníkù ve školství. K této stávce se
v okrese Znojmo aktivnì pøipojilo
padesát školských zaøízení s 1200
zamìstnanci. V okrese Brno-venkov pak ètyøicet škol. Mgr. Rùžena
Šalamounová z Èeskomoravského
odborového svazu pracovníkù
školství nám ke stávce sdìlila:
„Uèitelé i ostatní zamìstnanci
školství stávkují, nebo• jsou znechuceni chováním vlády. Již pro
druhou sociálnì-demokratickou
vládu by mìlo být školství prioritou. Skuteènost je jiná. Vláda
nachází peníze na všechno jiné,
jen ne na školství. Realita je taková, že se z nedostatku finanèních
prostøedkù ruší školy, tím se nìkterým žákùm znesnadòují pøístup
ke vzdìlání.“
XXTlakem na co nejvyšší poèet
dìtí ve tøídách dochází paradoxnì
k rozporu se všemi proklamacemi o vytváøení lepších podmínek
pro výuku žákù. Uèitelùm se práce
ztìžuje, mají mnohem ménì èasu
na individuální péèi o jednotlivé
žáky. Obecnì je známo, že se
velmi rychle zvyšuje poèet žákù,
kteøí se hùøe pøizpùsobují výuce
a právì ti potøebují zvláštní péèi
a individuální pøístup kantorù.
Rozvolnìním osnov a zavedením
takzvaných rámcových vzdìlávacích programù mùže dojít k situaci,
že každá škola bude uèit nìco
jiného, dle vlastní úvahy a pøedstav. Jde pøedevším o odborné,
sportovní a umìlecké školy.
XXJak dodala Mgr. Šalamounová: „Problémù je ale mnohem víc,
v žádném pøípadì nesmìøují ku
prospìchu žákù. Možná nìkoho
mrzí, že máme tradiènì vzdìlaný
národ. K tomu ještì pøistupuje
nedostateèné finanèní ohodnocení pracovníkù školství. V rozporu s tvrzením vlády v letošním
roce mnohým zamìstnancùm poklesne roèní pøíjem o tisíce korun.
U uèitelù jde o èástky až ve výši
50 tisíc, u provozních pracovníkù
jsou øeditelé nuceni zkracovat
úvazky, což pøináší také menší
finanèní ohodnocení, ale práce neubývá. Mnohdy pøijde i uklízeèka
až o 10 tisíc korun za rok."
XXZeptali jsme se na názor i samotných kantorù. Øeditel krumlovské „zemìdìlky“ Ing. Jiøí Psota

DISTRIBUCE A TISK LETÁKŮ
Zasíláme letáky, reklamní tiskoviny, katalogy. Veškeré materiály, které nejsou určeny
konkrétním adresátům a je možné je vložit do domovní schránky.

Ilustraèní foto redakce

nám k hodinové výstražné stávce
øekl: „Pokud dostaneme slušných
dvanáct platù, nemusíme jich mít
ètrnáct. Uèitelé diskutovali ve
sborovnì, sepsali petici a odeslali ji
do Prahy. Výuka zaèala od devíti,
odborný výcvik ale už od sedmi.
Kuchaøky vaøily od šesti hodin
a v osm pøerušily práci. Obìd byl
ale hotov vèas.“ Zástupce øeditele
Gymnázia MK Zdenìk Marek
nám sdìlil: „Všichni se ke stávce
nepøipojili. Ti nepøipojení normálnì uèili. Víme, že peníze nejsou
a nebudou, je to výstražná stávka,
která upozoròuje na problém.
Stávkující ve sborovnì diskutovali o 13. a 14. platech pro všechny
státní zamìstnance. Výuka zaèala
od devíti hodin.“
XXK požadavkùm kantorù je ale
na místì podotknout, že vìtšina
z nás má v bìžném roce dvanáct
platù. Uèitelé jich dostávají ètrnáct
i pøes mnohem menší vytížení
o prázdninách. Uèitelé jistì nemají
lehkou práci a nikdo ji nechce
podhodnocovat, je pøedevším nároèná duševnì. Od pøevážnì vysokoškolsky vzdìlaných lidí by se
ale dalo oèekávat vìtší pochopení
se situací státu, „vyschlou“ státní
pokladnou a stále rostoucím poètem nezamìstnaných, kteøí nedostávají plat ani jeden. Faktem
zùstává, že nedostatek penìz je

nejen ve školském resortu. Kde je
ale vzít? Pøedevším v úsporách!
Jednou z možností je podle zastupitelù JM kraje „optimalizace
støedních škol“. K projednání
této citlivé otázky na posledním
zasedání kraje z èasových dùvodù nedošlo a bylo odsunuto
na pøíštì. Principielnì nejde o nic
jiného, než o sluèování støedních

foto: mask

škol s podobným nebo pøíbuzným zamìøením výuky s cílem
finanèních úspor. Jaké konkrétní
dopady to bude mít na žáky a uèitele se mùžeme jen domnívat. Již
teï se dá pøedpokládat, že se bude
více dojíždìt, což v koneèném dùsledku zaplatí rodièe. Zda slouèením
škol zbudou nìjaké peníze i na
uèitele je nejisté.
/mask/

Oznámení o stávce na dveøích miroslavské základní školy

P L A S T O V Á O K N A VÝROBA
NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

Význam?

Reklama v poštovních schránkách je třetí nejsledovanější za televizí
a billboardy. Letákové zásilky čte okolo 70% obyvatel. To znamená, že z hlediska dostupnosti je pro menší podniky a živnostníky reklamou nejdosažitelnější.

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

SLEVY

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.

AŽ 30% !

Annapurna s.r.o.
Za Ústavem 31
664 91 Ivančice

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových
pětikomorové profily

®

RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12 Oslavany

Tel./Fax: 546 451 968
GSM: 777 300 999
777 300 880

Email: anna.purna@volny.cz, pocitej@volny.cz,

www.pocitej.cz

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

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

VAŠE DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY
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Dostanou peníze za odpad
XX/Moravský Krumlov/ Na dvanáctém zasedání Zastupitelstva mìsta
Moravský Krumlov bylo projednáno a schváleno podepsání dohody
z pražskou firmou EKO - KOM, která na základì smlouvy s ministerstvem životního prostøedí podporuje separaci sbìru odpadù ve
mìstech. Samotnému Krumlovu separace pøinesou i finanèní pøínos
v podobì penìz, které se mìstu vrátí za každou odevzdanou tunu
vytøídìného odpadu. V budoucnu však mìsto separaci komunálního
odpadu bude muset vìnovat ještì vìtší pozornost, a to samotnému
systému sbìru a recyklace konkrétních druhù odpadù. Chce tomu
pomoci poøízením dvaceti sbìrných nádob na tøídìní odpadu, které
budou vhodnì rozmístìny po mìstì. Budou barevnì rozlišeny, žluté
na plasty, zelené na sklo a modré na papír. Možnost pøinést vytøídìný
odpad k dalšímu zpracování do Sbìrného dvora stále trvá.
/mask/

První bilion kilowathodin
XX/Dukovany, Temelín/ Výroba elektøiny za celou dobu provozu
v obou èeských jaderných elektrárnách dosáhla magické hranice jednoho bilionu kilowathodin. Jde o pokrytí spotøeby elektøiny v Èeské
republice na více jak 4,5 roku. Je to nejenom elektøina za cca dvìstìpadesát miliard korun ve velkoobchodních cenách, ale i 250 milionù
tun ušetøeného uhlí, jež by se muselo vézt na vlaku, který by zemìkouli
po rovníku obtoèil až témìø dvakrát.
XXPøi výrobì této energie vzniklo pouze 100 m3 (kvádr o základnì
5 x 5 metrù a výšce ètyøech metrù) vyhoøelého paliva, které mùže být
recyklováno a stejné množství vysoce aktivního obalového materiálu
paliva, které musí být uloženo.
XXKdyby se tato energie vyrobila spalováním fosilních paliv, vzniklo
by navíc 200 milionù tun oxidu uhlièitého, skleníkového plynu, který
zpùsobuje oteplování klimatu Zemì.
XXPokud by stejné množství energie bylo vyrobeno ve vìtrných elektrárnách pøišla by taková elektøina každou èeskou domácnost celkem
na dalších 200 tisíc korun. Hory Èeské republiky by pokrývalo 17
tisíc vìží 100-150 metrù vysokých. Petr Spilka, tisk. mluvèí ÈEZ, a. s.

Jednali o větrných věžích
XX/Višòové/ Na radnici ve Višòovém probìhla schùzka starostù
okolních obcí. Hlavním bodem jednání byla výstavba parkù vìtrných
elektráren na jejich katastrálních územích, nebo nejbližším okolí. Živì
se o této problematice, kladech i záporech, které pøinesou tato zaøízení
pro obyvatele i samotné obce diskutovalo.
XXNikdo nepopøel ten fakt, že investor nabízí za umístìní vìtrníkù
obcím prostøedky, které zejména pro malé obce mohou být klíèové
pro financování, napøíklad investièních akcí. Jde ale také o vzhled
krajiny, dopady pro zemìdìlce, myslivce a musí se uvažovat o odlivu
turistù z krajiny a z cyklotras budovaných v rámci mikroregionu.
Vzhledem k dlouhodobìjšímu setrvání mohutných zaøízení v krajinì
a zatížení nìkolika generací se všichni starostové obcí shodli na tom,
že v pøípadì výstavby vìtrných vìží bude muset být zámìr schválen
veøejností v øádném referendu.
XXJak jsme se na setkání dozvìdìli, firma Ventureal uvažuje o výstavbì
vìtrného parku jednadvaceti elektráren v okolí Višòové a pìti ve
Vémyslicích. Pøitom v tiskovém prohlášení této firmy (zveøejnìn
vpravo na této stranì) ze dne 19. dubna o tìchto lokalitách nebyla ani
zmínka. Faktem také je, že firma Ventureal nemá k této zprostøedkovatelské èinnosti oprávnìní, a je registrována pouze pro zemìdìlskou
výrobu. Na pøímý dotaz nám bylo odpovìzeno, že jsou si toho vìdomi a pracují na nápravì. Je také s podivem, že nìkteøí pøedstavitelé
obcí se na schùzku ve Višòovém vùbec nedostavili, i když se jejich obcí
tento rozsáhlý projekt bezprostøednì týká.
/jak/

Na Zachráněné se bude brzy bydlet
XX/Moravský Krumlov/ V bytovém domì ve ètvrti Zachránìná
se dokonèují poslední pøípravy
na pøedání bytù do užívání nájemníkùm. Podle slov stavbyvedoucího firmy Imos Brno, Václava
Helera, se natírá a maluje. Zapojují
se a montují poslední domovní
telefony, vodovodní baterie. Nìkteré èásti jsou již hotové a uklízejí
se. Pracuje se na venkovních úpravách. Podle vedení radnice je
také schváleno nájemné, které se
stanovilo na 46,53 Kè/ m2 za byt,
terasy jsou o polovinu levnìjší.
Celý dùm je z dùvodu dylatace
èlenìn na tøi sekce . V sekci A je
24 bytù, v sekci B 22 a v C osm s
terasami. Jde o byty 1+kk, 2+1,
2+kk, 3+1. V poøadníku jsou jen
žadatelé z Moravského Krumlova, kterých je kolem sta. V této
chvíli jsou již budoucí nájemníci
obesláni s informacemi o výši
nájmu i termínu nastìhování. /jak/

Moderní větrné mlýny produkují místo mouky elektřinu
XXStovky vìtrných mlýnù na jižní
Moravì využívaly v minulosti
sílu vìtru. Mlely obilí a byly souèástí naší krajiny. Ve 20. století
je technický pokrok uèinil zcela
zbyteènými. Nyní by mìla být
síla vìtru na našich polích a loukách opìt využita. Ale na rozdíl
od dávných dob nemají „vìtrné
mlýny 21. století“ vyrábìt mouku,
ale produkovat elektøinu. Jeden
z impulsù pro vývoj a výstavbu
prvních vìtrných elektráren byla
ropná krize v 70. letech. Vyjdeme-li z mezinárodních statistik,
od té doby výstavba vìtrných
elektráren vykazuje stále rostoucí
trend, který se do budoucna pravdìpodobnì nevyhne ani naší
republice. V dùsledku mezinárodních závazkù Èeské republiky
ohlednì zvýšení množství vyrobené energie z obnovitelných
zdrojù do roku 2010 na zhruba
dvojnásobek dnešního stavu vycítili domácí i zahranièní podnikatelské kruhy vhodnou pøíležitost
k podnikání v dané oblasti.
XXO vìtrných parcích v Krušných
horách se diskutuje již nìkolik let,
nyní se objevují první vlaštovky i
na jižní Moravì. „Vítr nezná
hranic", argumentuje Winfried
Dimmel, tiskový mluvèí WEB

ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
prodej nových i starších vozů RENAULT
prodej nových pneu i pro motocykly
pneuservis
prodej ALU disků
prodej příslušenství a doplňků

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

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

Windenergie AG, rakouského
producenta vìtrné energie, firmy,
jež plánuje také na jižní Moravì
tato vìtrná zaøízení: „Máme velmi
dobré zkušenosti s povìtrnostní
situací v severních èástech Dolního Rakouska. Jelikož se vítr na
hranicích netoèí zpìt, vìøíme, že
i na jižní Moravì jsou dobrá
stanovištì pro vìtrné elektrárny.
S èeskými partnery již mìøíme
a plánujeme na více místech.“
V pøípravì je projekt pìti elektráren o celkovém výkonu 4,25 MW
na katastru obce Bøežany. Další

energie, v Dánsku dokonce již
20%. Možná že jako republika
máme v tomto ohledu štìstí, že
tato technologie k nám pøichází
ve vìtším rozsahu teprve nyní, kdy
již pøekonala své dìtské neduhy.
XXVìtrné elektrárny mìní vzhled
krajiny. Nìkomu to vadí více, nìkomu zase ménì. Obavy, dle kterých z daných lokalit mizí zvìø
nebo lidé trpí zdravotními problémy, jsou ale zcela jistì neopodstatnìné. Pokud by tak tomu bylo,
jistì by vlády Dánska a Nìmecka
nepøipustily výstavbu takového

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
projekty jsou plánovány na katastru obce Bantice a Mackovice
s 12, respektive 20 elektrárnami.
Projekèní a pøípravné práce provádí brnìnská firma Ventureal.
XXCelosvìtovì stále roste spotøeba energie - v nìkterých evropských státech dokonce rychleji,
než je kapacita nových elektráren. Energie z vìtru je ekologická
odpovìï na tyto problémy. Elektøina se zde produkuje bez zplodin
a nezatìžuje se tak životní prostøedí a klima planety. Technologie
je to již vyzrálá. V Nìmecku se
dnes produkuje 6% z vìtrné

množství tìchto staveb. Centrálním
argumentem pro vìtrné elektrárny
je nejen ekologická stránka vìci:
Tato zaøízení vyrábí proud vìtšinou daleko od velkých center. Pro
malé obce mohou být dùležitým
zdrojem pøíjmù. Použitím tìchto
penìz na veøejnì prospìšné úèely
tak získá nepøímo každý obèan
obce. Za tìmito aktivitami stojí
firma Ventureal, pùvodnì èinná
v oblasti zemìdìlství, ve spolupráci s èeskou poboèkou rakouského
investora WEB AG. Tato firma je
ve vlastnictví cca 2000 obèanù
Rakouské republiky, pøevážnì

Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov
tel.: 724 021 338,
e-mail: marie.bene@seznam.cz

obyvatel obcí, na jejichž katastru
jsou postaveny vìtrné parky.
Možnost prodeje akcií této firmy
v místech plánovaných parkù u
nás je taktéž zvažována, otázkou
je, jak dalece bude prodej ovlivnìn zkušenostmi obyvatelstva
z kuponové privatizace.
XXNaštìstí však pøed vlastní výstavbou tìchto zaøízení musí každý
projekt projít schvalovacím øízením podle zákona è.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù (EIA) ve znìní
zákona è.93/2004 Sb., ve kterém
se posuzuje jeho vliv na životní
prostøedí. Krátce øeèeno, vše
musí splòovat nejrùznìjší èeské
normy, od stavebních poèínaje až
po hygienické konèe. Nutno
podotknout, že podmínkou všech
výše uvedených aktivit, a to nejen
na jihu Moravy, je schválení
právì projednávaného zákona
o energetice, který by mìl poskytnou právní rámec a jistotu pro
investory do tohoto odvìtví. Pokud
totiž nebude státem garantována
výkupní cena na urèitou dobu,
bude dle vyjádøení odborníkù
velmi nepravdìpodobné, že se
tyto parky budou budovat v tom
rozsahu, jak jsou plánovány.
Ing. Aleksander Szotkowski
vedoucí projektu firmy Ventureal

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.

Ivančice
Oslavanská 27
tel./fax: 546 452 232

Moravský Krumlov
obch. dům Jednota
tel.: 515 324 587

NÁBYTEK Z MASIVU
prádelníky • komody
noční stolky • úložné prostory
JUNIOR rozkládací
96/166/210
Úložný prostor
pod patrové
postele
157/26/90

Jednolůžko NIKOL
96/76/211
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Miroslav má absolventa Královské vojenské akademie

foto: P. Letovanec

Královská vojenská akademie v Londýnì

XXDnes jsme se sešli s miroslavský rodákem podpraporèíkem
Pavlem Letovancem, abychom si
popovídali o jeho absolvování
nejprestižnìjší vojenské akademie
v Evropì - Královské vojenské

akademie v Anglii, kterou ukonèil
jako druhý nejlepší zahranièní
student. Akademie se nachází asi
50 kilometrù západnì od Londýna. Škola byla založena roku
1814 a od té doby tam britská

armáda školí své dùstojníky.
XX„Základní dùstojnický kurz všeobecného zamìøení trvá jeden rok.
Na školu pøicházejí muži i ženy
s rozdílným vzdìláním z rùzných
èástí svìta a i lidé, kteøí s armá-

dou dosud nemìli nic spoleèného.
Celý roèník má zhruba 300 èlenù
a asi desetinu tvoøí zahranièní
studenti. Jsou mezi nimi také studující z význaèných rodin z arabských zemí,“ øíká o škole Pavel
Letovanec a dodává: „Výuka je rozdìlena na tøi základní trimestry.
V prvním trimestru probíhá fyzická a psychická pøíprava, jde
o pøechod z civilního života na
vojenský. Je to obdoba našeho
pøijímaèe. Druhý trimestr je
zamìøen na „zelenou taktiku“,
to znamená taktika vedení boje,
polní operace, útoèné a obrané
operace, zakopání se. Jde o to,
aby si velitel dokázal zorganizovat plán a mužstvo. Provádí se
i cvièení v lese, pøepady a podobnì. V tøetím, závìreèném trimestru jsou cvièení na potlaèování
demonstrací, èinnost mírových
sil na Balkánì, a v posledním
celkovém je shrnutí s váleèným
vylodìním, pøesun helikoptérou
a vybudování pozic v horském
terénu. Pak je studium ukonèeno,
jsou vyhodnoceni nejlepší studenti, kteøí dostanou hodnost kadet
podporuèík. Studium je celkovì
dost nároèné. Vyuèuje se také
teorie a celkový politický pøehled
a spousta dalšího.“
/mask/

Vyřeší se chaos v dopravě po intervenci u ministra?
XX/Moravský Krumlov/ Krumlovská radnice citlivì vnímá
nespokojenost široké veøejnosti
v neuspoøádané dopravní obslužnosti Moravského Krumlova
i širokého okolí znojemského okresu. Starosta Bartolomìj Pitlach
zaslal dopis ministru dopravy
Ing. Milanu Šimonovskému, ve
kterém oznaèuje dopravní situaci
v mìstì Moravský Krumlov za
velice neuspokojivou a popisuje,

že již nìkolikrát došlo k zablokování dopravy na námìstí, kde se
nacházejí autobusové zastávky.
Obdobná situace je také v ostatních obcích. „Zapomínat nelze ani
na dopady na životní prostøedí,
které je jistì provozem dvojnásobného poètu vozidel zbyteènì
zatìžováno. Drtivá vìtšina linek
regionální dopravy je pro dopravce ztrátová a musí být tudíž
dotována. Domnívám se proto,

že v této souvislosti dochází k nehospodárnému èerpání rozpoètových prostøedkù.“ uvádí starosta
Pitlach. Jak nám bylo dále sdìleno,
bylo již se situací nutné nìco
udìlat. Pøedevším pro špatný
pøístup dopravního úøadu k celé
problematice. Chová se, jako by
se ho tato situace netýkala.
XXMìsto samotné je kromì
chaosu v dopravních špièkách,
kdy mnohdy dochází k potyèkám

KOUPELNA
VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221
tel./fax: 546 410 467

velkoobchod - maloobchod
Palackého nám. 43
(U Holoubkù)

664 91 Ivanèice
tel.: 546 437 116

PORADENSTVÍ
NÁVRHY • REALIZACE
Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

Nejširší výběr slunečních
a dioptrických obrub

Jan Prustomìrský

SLEVA 1 0 %

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

NA SLUNEČNÍ BRÝLE
(sleva platí do konce května 2004)

MĚŘENÍ ZRAKU • KONTAKTNÍ ČOČKY
Hypermarket GLOBUS
Hradecká 40, Brno, tel.: 541 225 779

Praktické křovinořezy
pro univerzální použití
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!

PŮVODNÍ CENA
11.990,AKČNÍ CENA

10.490,-

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.

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

• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény
Moravský Krumlov
Bøízová 253

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

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
VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

www.stavebninyplus.cz

øidièù autobusù a boj o nástupní
místa, zatíženo i zhoršujícím se
stavem vozovek a chodníkù. Jde
pøedevším o námìstí T. G. Masaryka v místech, kde jsou zastávky
autobusù. Nadmìrným zatížením
tu dochází k propadu silnice i
zámkové dlažby chodníku. Také
léta kritizovaný výjezd z námìstí
smìrem k zámku je dnes v katastrofálním stavu a pøipomíná spíše
tankodrom.
/mask/

INZERUJTE
V ZRCADLE
VOLEJTE
777 769 814

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Věčný boj - drogy
XX/Ivanèice/ V posledních mìsících o sobì výraznì dává vìdìt
skupina problémové mládeže z Ivanèic a okolí, která experimentuje
s drogami a mnohdy páchá výtržnosti. K nim se nabalují dìti a mládež,
kteøí v nich bohužel vidí svùj vzor a zaèínají tento nesprávný životní
styl napodobovat. Nepocházejí jen z problémových rodin, ale i z rodin
plnì fungujících. Scházejí se na námìstí, na Rénì, pod høbitovem, na
sídlišti a obèas i v klubu Okno. Dùm dìtí a mládeže v Ivanèicích se
ujal øešení tohoto problému. Byla svolána schùzka øeditelù základních
a støedních škol, metodikù prevence, zástupcù obcí, krajského úøadu
a pedagogicko-psychologické poradny. Sešlo se 25 úèastníkù, kteøí se
v øízené diskusi zabývali mapováním situace a otázkami k øešení. Ze
setkání vyplynulo, že je tøeba identifikovat problémové skupiny, zmapovat situaci regionu, vymyslet nové aktivity, které by tuto mládež
zaujaly a vrátily je zpìt ke správnému životnímu stylu a smysluplnému
využívání volného èasu. Vznikla pracovní skupina (ve složení
Bøezinová - DDM Ivanèice, Halbichová SOŠ a SOU Ivanèice, Hradecká - kurátorka Ivanèice, Drápalová - uèitelka ZŠ VM, Nováèková
- MìÚ Oslavany, Hauk - kurátor Rosice a Heømanová - DDM Ivanèice), která se tímto problémem dále zabývá na svých pravidelných
schùzkách. Bylo dohodnuto zapojení do rùzných dotaèních programù
a projektù k získání financí na sociálního streetworkera a nové zajímavé
aktivity - zážitková pedagogika, pravidla, ovlivòování a pùsobení ve
skupinách, komunikace, návrat k pøírodì. Uskuteènila se i setkání
s komisí školskou a komisí mládeže a sportu MìÚ v Ivanèicích.
Spoleènì jsme navrhli nìkolik øešení. Na základì akèního plánu
budeme dále pracovat a postupnì Vás informovat. Tuto problematiku
je tøeba dále øešit ve mìstì, školách i rodinách. Jedná se bohužel o jev
celospoleèenský, který se týká nás všech. Proto by nikdo nemìl pøed
tímto problémem zavírat oèi, ale naopak v rámci svých možností pøispìt k jeho øešení.
Jana Heømanová, DDM Ivanèice

Zápis do základní umělecké školy
v Moravském Krumlově
Základní umìlecká škola v Moravském Krumlovì, Školní 139,
koná zápis pro školní rok 2004/2005. ZUŠ nabízí studium v oboru
hudebním, taneèním a výtvarném.
Zápis do hudebního oboru se koná 6.5. a 7.5. 2004 v dobì od
13.00 - 16.30 hodin ve sborovnì školy. Je urèen pro žáky pøedškolního a školního vìku. Vyuèuje se klavír, smyècové nástroje, kytara,
akordeon, dechové žes•ové nástroje - trubka, pozoun, heligón,
køídlovka a dechové døevìné nástroje - zobcová flétna, pøíèná flétna,
hoboj, fagot, klarinet a saxofon. Dále se na škole vyuèuje hra na bicí
nástroje, keyboard, sólový a komorní zpìv. Ve škole je možnost
zapùjèení hudebních nástrojù.
Zápis do taneèního oboru se koná v mìsíci dubnu, kvìtnu a èervnu
vždy každé úterý a ètvrtek od 13.00 - 16.00 hodin, v novém taneèním sále za budovou ZUŠ. Je urèen pro žáky pøedškolního, školního
vìku a dospìlé. Vyuèuje se klasický, moderní, lidový a souèasný tanec.
Zápis do výtvarného oboru se koná v mìsíci dubnu, kvìtnu a èervnu,
každé pondìlí až ètvrtek od 13.00 - 16.00 hodin v uèebnì výtvarné
výchovy. Je urèen pro žáky pøedškolního a školního vìku. Vyuèuje
se kresba, malba, grafika a keramika. K výrobì keramiky se
používá keramická pec a hrnèíøský kruh.
Bližší informace na tel.: 515 322 283
e-mail: zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

A V O
N
COSMETIC

IVANČICE

NABÍZÍ SPOLUPRÁCI ŽENÁM, DÍVKÁM
I BABIČKÁM, KTERÉ MAJÍ ZÁJEM O KOSMETIKU
vstup i výstup je bez poplatku
vstupní materiály zdarma • provize jistá

Chcete to s námi zkusit?
Stačí zavolat, nebo napsat - naše asistentka Vám
zašle nezávazně katalog a podrobnější informace.
VOLEJTE: 732 968 856, 515 248 878
Marie Cvachová, Jungmannova 9, Znojmo

PRO KAŽDOU Z VÁS DÁREK

PŮJČKY • ÚVĚRY
HYPOTÉKY
tel.: 604 243 346, 543 211 401

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

9
9
9
9
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Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 8.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276

MATERIÁLY PRO ZATEPLENÍ BUDOV

Při odběru POLYSTYRENU 5 cm ........................................... 59 Kč/m2
dostanete na ostatní zateplovací materiály slevu ...................... 10 %
OMÍTKOVÉ SMĚSI CEMIX
Jádrová omítka (30 kg) ............................................................... 99 Kč
Vnitřní štuk (30 kg) ...................................................................... 94 Kč
Vnější štuk (30 kg) ...................................................... .............. 100 Kč
BETONOVÉ PLOTOVÉ ŠTÍPANÉ BLOKY KB-blok

Tvarovka přírodní šedá 39x19x15 ............................................. 51 Kč
na všechny ostatní plotové prvky sleva ...................................... 5 %
Akce na slevy uvedených stavebnin platí do 15.5. Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

KVĚTEN - NEJNIŽŠÍ CENA HNĚDÉHO UHLÍ Z BÍLINY

Kostka ........................ 179 Kč/q
Ořech1 ........................ 172 Kč/q
Brikety .... 250 Kč/q
Dřevěné brikety .... 37 Kč/10 kg (paletový prodej)
Ceny paliv platí do vyprodání zásob. Všechny uvedené ceny jsou s DPH.

Představujeme Vám úplně něco jiného:

PVC SE ŠARMEM DŘEVA
ZKUSTE TEN ROZDÍL !
Dvořákova 21 - Agrodům,
7. patro, dveře č. 816, Znojmo

www.plastovaoknafinstral.cz
Pobočka: Medlice 20, tel.: 515 339 345

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

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
TISKÁRNA
Moravský Krumlov

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

Nemusíte
chodit daleko !

PRODEJ A SERVIS
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

ELEKTROMONTÁŽE
RL A PE T
D
R
ŠE

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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
ZAJIŠŤUJEME ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS
PRODEJ NA SPLÁTKY
Miloš Hlaváč - STIHL
Alexovice 115, 664 91 Ivančice
tel.: 546 437 323

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

SUPER CENY BAZÉNÙ
Karel a Markéta Raboňovi
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 323 737, 603 534 626
nabízí

ZHOTOVENÍ
DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ
na předpis i na zakázku

K BRÝLOVÝM OBRUBÁM
nad 990 Kč sluneční klip ZDARMA

KVALITNÍ BRÝLOVÁ SKLA
K NOVÉ ZAKÁZCE
pevné brýlové pouzdro ZDARMA
2,89
Obchodní místo M. Krumlov
náměstí T. G. Masaryka 41
tel.: 515 266 441-4

NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ od 390 Kč
S NOVOU ZAKÁZKOU VÝHODNÁ SLEVA
NA DALŠÍ ZAKÁZKU V NAŠÍ OPTICE

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

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

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

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,-

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

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
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Zeptali jsme se: starostky Vedrovic paní Anny Gigimovové

Anna Gigimovová

Mùžete nám øíci nìco o Vaši obci?
Vedrovice mají 820 obyvatel,
zahrnují 2 katastry - Zábrdovice a
Vedrovice. Obec si udržela svou
samostatnost, snaha pøipojit obec
ke støediskovým Olbramovicím
vyšla naprázdno. Pùvod názvu obce
Vedrovice je odvozen od jména
Vydra. Proto také máme vydru ve
znaku spolu se stromem - hrušní.
V pùvodní peèeti je vyobrazena
sv. Kunhuta (patronka našeho
kostela) držící vydru v ruce. Zábrdovice mìly v peèeti pluh, symbol
polních prací. Ráda bych se také
zmínila o místní škole, která byla
založena v 18. století a která je
a bude snad i do budoucna pro nás
symbolem vzdìlanosti místních dìtí.
Další zajímavostí je farní kostel
sv. Kunhuty z 2. tøetiny 13. století. Byl pùvodnì ranì gotický
a v roce 1513 renesanènì upravován.
První zmínka o Vedrovicích je z
roku 1369.
Co nejvíce trápí Vaše spoluobèany?
Každá komunita lidí má své
radosti, své starosti, svá trápení.
Budu-li struèná, odpovím následovnì: zkvalitnìní života obèana
podmíní jeho spokojenost. Spokojený obèan chce dobøe bydlet,
mít služby na dosah, mít pìknou

silnici, chodník u své zahrádky,
èistou pitnou vodu, dobrou a zákonnou možnost odložení odpadù
a zbavení se odpadních vod, chce
se také dobøe bavit. Vìtšinu z toho
zajiš•uje obec, která by potøebovala kouzelný proutek. Finance
pro obèana 21. století jsou bohužel znaènì omezené, pøesto, vìøte,
že se zvolení zastupitelé v rámci
možností snaží. Propletence vlastních pøíjmù obce, státních i jiných
dotací èi-li možností s potøebami
ale nerozpletete snadno. Kde vzít
napøíklad nìkolik desítek milionù na odkanalizování Vedrovic?
Jak je to se zamìstnaností v obci?
Momentální èíslo neznám, ale
urèitì se pohybuje kolem 15%. Je
to bolestný problém. Velice hodnotím obèany, kteøí usilovnì práci
hledají, jezdí za prací tøeba i
daleko. Nezamìstnanost hodnì
souvisí i s dopravní obslužností.
Doprava je drahá, jezdit za prací se
nevyplácí. Rùzné finanèní projekty
vedoucí ke snížení nezamìstnanosti by mìly myslet právì na dotování dopravy. Jinak situace
v obcích, døíve zemìdìlských, je
všude podobná. Chyba je v nesystémové politice státu (napø. malá
podpora drobných podnikatelù,
špatná sociální politika - sociální
a jiné dávky plošnì rozdìlované.).
Jak se Vám daøí financovat
investièní akce? Jak jste daleko
s realizací projektu areálu Písník?
Je to horor, investièní akce se totiž
tìžko financují z rozpoètu obce.
Ten slouží pouze k údržbì obce
a drobným opravám a úpravám.
Máme ale za sebou nìkolik dobrých
investic: od roku 1995 máme zplynofikovanou obec, od loòského
roku nové zdroje pitné vody.
Financování jsme zajistili z dotaèních titulù a z úvìrových penìz.
Urèitou èást financí se podaøilo

vyøešit z roèního rozpoètu obce.
Budeme pokraèovat v opravách
místních komunikací. Kanalizaci
odpadních vod budeme v rámci
krajské koncepce budovat až po
roce 2010. Jinak døíve finanèní
pomoc nedostaneme a nejsme také
obcí nad 2000 obyvatel. Projekènì
se touto záležitostí zabýváme již
od roku 1993. Hovoøíme-li o projektech, mohu zodpovìdnì øíci, že
jsme projekènì pøipraveni v rámci
územního plánování na hodnì investic. Projekt Písníka bude v rámci
strategie rozvoje obce, kterou budeme mít brzo zpracovanou, souèástí
celého zámìru je zkvalitnìní života
obèanù v oblasti spoleèensko-kulturnì-sportovního vyžití. Evropské
strukturální fondy èekají na pøipravené. Máme projekt (stále ještì
v diskusi) na pøestavbu stávajícího
kulturního domu, který by sloužil
jako mnohoúèelový areál, chystáme založit muzeum, dokonèujeme
úpravu sociálního zaøízení pro
tenisový kurt, vèetnì možnosti
ubytování. Takže skloubení krásné
pøírodní lokality Písník (vinièní
ulièka s amfiteátrem, odpoèinkovým místem pro obèany i cykloturisty s cyklokrosovou drahou) a
kulturnì spoleèenským, sportovním, vzdìlávacím, informaèním
a historickým prvkem není jen sen.
Podnikli jsme první krok k možnosti získat evropské peníze. Uvidíme. Na vysvìtlenou bych chtìla
øíct, že my musíme pøipravovat
projekty, na které slyší celá Evropa.
Znovu opakuji, že Evropa nám
nedá finance na kanalizaci.
Jaké kulturnì-spoleèenské akce
plánujete v tomto roce?
Pøipravujeme na 1. máje již tradièní
Den obce - je to volnì komponovaný den s výstavami, prodejem,
soutìžemi, závody, koncertem,
atrakcemi pro dìti, škola organizu-

je pálení èarodìjnic, 1.èervna èeká
všechny dìti Den dìtí Pod skalami,
uprostøed létá bývá Myslivecký karneval. V záøí Rozmarýnové hody,
v øíjnu Veèer pro dùchodce, Oslava
vzniku republiky, lampionový
prùvod k 17. listopadu, Èertíci, Mikuláš, Poslední leè, Živý betlém
na návsi a spoleèný pøípitek na
Silvestra s ohòostrojem. Je to výèet
akcí, které by bez pøispìní spolkù,
škol a obèanù mnohdy nebyly.
Ve Vaší obci probíhá dlouholetý
historický prùzkum. Mùžete se
pochlubit i ojedinìlou historickou
památkou. Jak Vám tyto skuteènosti pomáhají v propagaci obce?
Dlouholetý historický výzkum je
podstatou naší historie. Vždy• v
naší lokalitì není témìø místo, kde
by se nenašla pøipomínka dávné
historie. Jsme v památkové archeologické zónì a pøi každém kopnutí
do zemì musíme volat archeology
- jsou souèástí všech územních
øízení. S brnìnským muzeem spolupracujeme v pøípravnì muzejního
exponátu - hrobových zbytkù
našich prapøedkù. Vedrovice jsou
známé v celé Evropì. Technická
památka - Vìtrné kolo z roku 1912
je zase chloubou pokrokového
snažení obyvatel ve vìci pitné
vody. Je také dominantním krajinným prvkem naší vesnice. V rámci
rozvoje turistického ruchu, k pøilákání návštìvníkù, jsou výše zmínìné skuteènosti naším nadìjným
lákadlem.
Jste novì zvolenou pøedsedkyní
mikroregionu „Moravskokrumlovsko“. Jakým smìrem chcete
vést toto sdružení obcí?
Ve spolupráci s místopøedsedy,
všemi èlenskými obcemi a tajemníkem (manažerem) si smìr rozvoje
urèíme. Rozhodnì je dobøe, že je
mikroregion na svìtì. Moravsko krumlovská oblast si zaslouží vy-

stoupit z urèité anonymity a vykroèit rázným krokem ke zvýšení
prosperity, zviditelnìní se. Musíme
se vzájemnì poznat, stanovit silné
a slabé stránky jednotlivých obcí,
lokalit a seskládat z nich nadìjnou
platformu. Ve spolupráci s odborníky a ochotnými spolupracovníky
urèitì objevíme dosud nepoznané
možnosti. Vstup do evropské unie
nás úkoluje: mít všechny podklady
pro strategii obce, mít strategii
mikroregionu, která právì s jednotlivými obcemi poèítá. Obec,
jejíž strategie není souèástí vìtšího
území regionu, nemùže žádat dotace z fondù EU. Èekají nás tudíž
první kroky: výbìrové øízení na
tajemníka sdružení, zadání zpracování strategie rozvoje sdružení,
zjistit možnosti dotací na výše jmenované aktivity, zmapovat priority
rozvoje jednotlivých obcí. Samozøejmì v urèitém èasovém horizontu se dostaneme k dalším
krokùm spolupráce. Je dùležité
pouèit se i u jiných mikroregionù.
Mùžete nám nìco øíci o sdružení
Daníž a jaká je v této organizaci
úloha Vedrovic, co od nìho
èekáváte?
Daníž je velmi dobré sdružení. Je
úèelové, nikoliv územní. Je to
vinaøské sdružení a Vedrovice jsou
èlenem proto, že jsou vinaøskou
obcí. Jsme tedy souèástí vinaøských cyklotras a v rámci projektu
celého sdružení jsme jako podprojekt pøipravili právì projekt Písníka pro žádost o dotaci z programu
Sapard. Bohužel, neuspìli jsme, aè
se projekt líbil. Budeme se snažit dál.
Daníž také spolupracuje s rakouskými vinaøi. Obec Vedrovice bude
dùležitou souèástí propojení vinaøské cyklotrasy s cyklostezkami
Jihovýchod. Tato iniciativa se
teprve chystá.
Jakou zkušenost máte se správou

„malého okresu“ v podání moravskokrumlovské radnice?
„Malý okres“ - úøad 3. stupnì
Moravský Krumlov jsme velice
pøivítali. Státní správa se pøiblíží
obèanùm. Myslím, že jsem posbírala hodnì zkušeností starostù
z jiných tzv. úøadù tøetího stupnì
(úøady s rozšíøenou pùsobností)
a Moravský Krumlov z takovýchto
srovnání vyšel dobøe. O podaøenosti èi nepodaøenosti reformy
veøejné správy tohoto státu by se
dalo dlouho diskutovat
Jaký je Váš názor na fungování
lékaøské služby první pomoci
v Moravském Krumlovì?
Na to mám vyhranìný názor. Tak
jako v mnoha dalších oblastech se
systémová chyba naší politické
scény øeší na lokální úrovni tím, že
se hádáme, vzájemnì podezíráme,
nevìøíme si. Kdo? Ti, co chtìjí mít
za svou práci zaplaceno (tj. lékaøi)
a my, kteøí máme penìz málo
a myslíme si, že zdravotní péèi
obèana musí øešit stát a ne samospráva. Lepíme a látáme díry, tím
cosi na chvilku zachráníme, ale
vìci nepomùžeme. Myslím si, že
lékaøská pohotovost by mìla být
nahrazena rychlou lékaøskou pomocí, že by nemusela být od 15
hodin, ale pozdìji a že by ji mìl
vyhledat skuteènì „potøebný obèan“. Aby byla pohotovostní služba
efektní, mìl by být k dispozici
i rentgen a další služby. Nemuselo
by se tolik pacientù posílat do
Ivanèic. A vùbec, ta problematika
je pøíliš složitá na tak malý prostor.
Nemohu si ještì odpustit konstatování, že pøi reformì veøejné
správy jsme byli ujiš•ováni, že se
nebudou žádat finance na kompetence tìchto úøadù z rozpoètù
samosprávných obcí.
Dìkuji za rozhovor
Martin Sklenáø

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okružní 394, tel.: 515 320 718
(areál OSP)

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

KUCHYNÌ
kde nás najdete ?

NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ

Moravský Krumlov
smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ
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Oslavy na novém náměstí
XX/Trstìnice/ Obec Trstìnice, ležící jihozápadnì od Moravského
Krumlova s více jak 570 obyvateli patøí k tìm støednì velkým. Letos
4. èervence oslaví obec Trstìnice 800 let od první písemné zmínky
o jejím vzniku, a právì k tomuto výroèí si chce obec dát dárek v podobì
zcela nového vzhledu námìstí. Starostka obce Zdeòka Bøezinová nám
k probíhajícím pracím upøesnila, že pøedpokládaný konec je stanoven
na 31. kvìtna a že celkové náklady této investièní akce budou asi 1,2
milionù korun a to vèetnì sadových úprav. V letošním roce obec v souvislosti s výstavbou požádala o dotaci ve výši 50 % z pøedpokládaných
nákladù. Souèástí celé rekonstrukce bude také zastøešení pódia pro
hudebníky, vybudují se dosud chybìjící chodníky a zastávky pro autobusy.
Starou autobusovou èekárnu nahradí nová a barokní socha sv. Jana
Nepomuckého dostane nové kované oplocení. Všechny tyto úpravy
doplní již v loòském roce provedenou instalaci veøejného osvìtlení.
Veškeré práce vyvrcholí tìsnì pøed termínem èervencových oslav.
K významnému jubileu obce Trstìnic bude pøipravena výstava o historii obce, své obrazy vystaví malíø Kamil Poul, chystá se divadelní
pøedstavení a hasièi pøedvedou historické útoky. Vše vyvrcholí taneèní
zábavou a slavnostním ohòostrojem.
/jak/

Petice má už 550 podpisů
XX/Ivanèice/ Již èinností Vlastivìdného spolku v roce 1892 se zaèala
psát jeho historie a v roce 1894 bylo muzeum založeno. V letošním roce
tak slaví své 110 výroèí založení. Sbírky muzea pocházejí z vìtší èásti
z darù obèanù. Jde o keramiku vyrobenou v okolí, památky na místní
cechy, obrazy zdejších malíøù, archeologické nálezy datované od pravìku,
historická knihovna a památky na Èeské bratry a mnoho dalšího.
XXSložitá a nevyjasnìná situace kolem ivanèického muzea je pøedmìtem právì probíhající petice za zachování muzea v Ivanèicích. K
zorganizování petice vedl ivanèické obèany zámìr zastupitelù Jihomoravského kraje odstìhovat sbírky tohoto muzea do Rajhradu u Brna.
Celá záležitost se øeší již od roku 2002 a zøejmì se ještì nìjakou dobu
øešit bude. Pro muzeum i ivanèické obèany by bylo dobré najít nové
vyhovující a dùstojné prostory ve mìstì, aby tu sbírky mohly zùstat.
Muzeum budovalo a spravovalo mnoho ivanèických obìtavcù, vytvoøili je ve volném èase bez nároku na odmìnu. Sbírky jako celek mají
velkou cenu právì pro mìsto i okolí. Budou li odstìhovány, ztratí svùj
význam. Muzeum patøí ivanèickým obèanùm a nìkdo jiný rozhodl za nì
a bez nich. Není se èemu divit, že obèané mìsta i sympatizanti se snaží
prostøednictvím petice docílit zachování muzea ve mìstì a zabránit stìhování. Do této chvíle petici podepsalo více jak 550 lidí.
/mask/

expedice speculum

Putování za záhadami a zajímavostmi regionu „Zrcadla“

Ledvice - středověká tvrz na Krumlovsku
XXNajít Ledvický zámek, jak
øíkají místní této lokalitì, nebyl
velký problém. Dostali jsme se
až k nìmu polní cestou vedoucí
z Dobelic. Již podle terénních
nerovností jsme rozpoznali dávno
zaniklý sídelní objekt. Jde o dobøe dochovaný hrádek, skládající
se ze dvou hlavních èástí.
XXJak popisuje historik Miroslav
Plaèek, pøední èást, zabírající
koøen ostrožny, (ostrožna - jazykovitý terénní útvar na obou stranách ohranièený svahy vybíhající
nejèastìji z planiny nebo høebene)
je vydìlena od okolního terénu
navýšením pøibližnì 0,8 - 1,5
metru a není ohranièena pøíkopem. Na jihozápadní hranu pøední èásti hrádku navazuje tøi metry
hluboký a 12,5 metrù dlouhý
pøíkop, který od sebe jednotlivé
èásti objektu oddìluje. Menší,
zadní èást, má nejvìtší rozmìry
18 metrù šíøky a 28 metrù délky.
Ta je ukonèena terasou sníženou
o tøi metry. Terasa patrnì pùvodnì
obepínala celou jižní až severozápadní èást objektu, ale byla
znièena lokálním lomem.
XXZatímco o struktuøe zdejšího
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Foto: PaŠa

Pohled na terénní pozùstatky po Ledvické tvrzi. 1- pøední èást hrádku, 2 - zadní èást s terasou, 3 - pøíkop.

roku 1350 Petr a o devìt let pozdìji Ludvík z Vémyslic. Na druhou stranu nesmíme zapomenout
na skuteènost, že v blízkosti tvrze
existovala osada Ledvice, o které

Půjde o každé sedadlo
XX/Moravský Krumlov/ Na svìtì je nový projekt, který klade dùraz
na ekologické cítìní nás všech. Jde o obèanskou iniciativu s názvem
„STEP BY STEP“ - ekologický, ekonomický, zdravý životní styl.
Tohoto projektu, který je podporován z prostøedkù EU, se úèastní øada
zemí jako Rakousko, Nìmecko, Anglie, Portugalsko, Polsko, Litva,
Belgie a Èeská republika. Ve spolupráci se znojemským regionálním
rozvojem má i mìsto Moravský Krumlov zájem o úèast v této akci.
Cílem je úspora energie v dopravì a to zavedením CARPOOLS (spoleèné využívání osobních a služebních automobilù). V rámci projektu
by mìlo dojít nejen k úspoøe pohonných hmot, ale i k omezení zatížení
ovzduší. Pozitivním pøínosem v zavedení CARPOOLS je využití co
možná nejvyššího poètu sedadel v automobilu. Zámìrem projektu je
mimo jiné i realizace následujících akcí: 1.5. jarní cyklistický den,
15.6. den bez aut, 3.7. letní cyklistický den, 4.9. pochod znojemským
Podyjím, které by mìly pomoci osvìtlit projekt jako takový a zároveò
udìlat nìco pro zdraví obèanù a ekologii.
/jak/

Ivančice zachraňují památky
XX/Ivanèice/ Místní radnice se rozhodla restaurovat kašnu sv. Floriána
na Palackého námìstí a Pamìtní køíž s ohrádkou v Nìmèicích. Obì
práce bude provádìt restaurátor Dimitrij Neuwirth z Brna, který byl
vybrán ze tøí pøedložených nabídek. V pøípadì kašny bude oprava stát
více jak 500 tisíc korun a bude použit umìlý kámen, který vyšel cenovì
i svými vlastnostmi nejlépe. Po sochaøských pracích bude nainstalováno i cirkulaèní èerpadlo a ètyøi chrlièe vody. Druhým dílem, které
bude opraveno, je pamìtní køíž v zatáèce pod serpentinami smìrem ke
Krumlovu. Køíž byl poškozen pøi dopravní nehodì a jeho oprava, která
pøijde na 113 tisíc korun, bude hrazena ze zákonné pojistky viníka. /jak/
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Podlaží

osady i tvrze podobný. Obì zanikly nejpozdìji v 15. století,
protože pozdìjší zprávy mluví
o osadì jako o pusté a zdejší hrádek už není zachycen ani zmínkou.
Otázkou je, jestli mùžeme zánik
zdejšího osídlení pøipsat na vrub
neklidným husitským, èi Èeskouherským válkám. Každopádnì
stojí tato lokalita za povšimnutí
už pro svou výjimeènou zachovalost.
Michal Bašèan
XXPøíštì navštívíme Topanov,
zaniklou osadu v katastru obce Rybníky a høbitov s kaplí sv. Markéty
a pøiblížíme si jejich minulost.

Úlomky støedovìké keramiky nalezené v polích východnì od Ledvické tvrze
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Pohled z terasy. 1 - kamenný svah, 2 - terasa, 3 - vodní pøíkop

hrádku si mùžeme udìlat vcelku
pøesnou pøedstavu, jeho datace
a pøíslušnost je nám více ménì
neznáma. Jednou z hlavních otázek je, zda jde o tvrz Ledvickou,
èi Vémyslickou. Nedaleké Vémyslice byly sice trvale majetkem
tišnovského kláštera, ale zùstal tu
urèitý díl, který patøil koncem 13.
a v prùbìhu 14. století místnímu
vladyckému rodu. K roku 1298 je
majitelem dílu Vémyslic Václav,
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hrádku, a je možné, že byl v tìchto místech pod tvrzí rybník. Asi
200 metrù dále severozápadním
smìrem jsme skuteènì nalezli
keramiku a na základì jejích
rozborù jsme vyvodili alespoò
základní informace. Pokud se
skuteènì jedná o zaniklé Ledvice,
pak nìkolik úlomkù keramiky
mùžeme zaøadit do mladší doby
hradištní, ale pøevážná vìtšina
nálezù spadala spíše do období
13. a 14. století.
XXJak zdejší osada a tvrz zanikly
nevíme a z pramenù popisujících
toto místo se to nedovídáme. Je
ale pravdìpodobné, že byl osud
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se píše už roku 1529 jako o pusté.
O majitelích Ledvic a jejich
majetkových
pomìrech
se
bohužel nedovídáme.
XXNaší pozornosti neuniklo ani
okolí tvrze a pokusili jsme se
zachytit nìjaké archeologické
nálezy, které by nám pomohly
lokalizovat zaniklou osadu Ledvice. Na severozápadní stranu
objektu navazuje silný vodní pramen potoka obtáèejícího ostrožnu
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Víte, že ...

Øíp, ÈR - èeská hora (459 m)
ve støedních Èechách. Je to èedièová kupa, osamìlý výbìžek tøetihorní sopeèné èinnosti
v Èeském støedohoøí. O hoøe Øíp se zmiòují už nejstarší
èeské kroniky - Kosmova a Dalimilova. Kromì prvního
sídla kmene Èechù, byla hora i významným (tajenka).
Základ jména je jak v germánském rip (hora), tak v latinském ripa (svah, úboèí). Od 10. stol. stála na vrcholu Øípu
románská rotunda. Øíp je odnepamìti poutním místem a je
symbolem èeské státnosti a samostatnosti.

InformaËnÌ servis

První noc s Andersenem
XX/Miroslav/ V noci z 2. na 3. dubna se v Mìstské knihovnì v Miroslavi poprvé uskuteènila akce Noc s Andersenem. Naše knihovna se
tak pøipojila k dalším asi 260 knihovnám po celé Èeské republice,
Slovensku a dokonce i Polsku, kde strávily dìti noc plnou her, soutìží,
ètení a internetu k oslavì 199. výroèí narození dánského pohádkáøe
Hanse Christiana Andersena. Noc s Andersenem se zrodila na dìtském
oddìlení knihovny B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti, a bìhem tøí
let se rozšíøila po celé republice. Letošní roèník byl již ètvrtý.
XXNoci s Andersenem se v naší knihovnì zúèastnilo 7 chlapcù ve vìku
8 - 9 let. Program probíhal v prostorách knihovny, kde dìti i nocovaly.
Po zahájení probìhla soutìž ze znalostí pohádek H. Ch. Andersena
a chlapci také pozdìji vyhledávali na internetu stránky, kde se o tomto
spisovateli mohli dozvìdìt další informace. Poté jsme šli do Miroslavského zámku na krátkou prohlídku jeho nejstarší èásti. Ve sklepení
zámku byla pøipravena sbírka replik chladných zbraní s popisem jejich
èástí a použití. Po návratu do knihovny jsme pak hráli deskovou hru
„Duchové, démoni a draci“. Èást chlapcù se pozdìji odtrhla a chatovala
s ostatními úèastníky Noci s Andersenem v ostatních knihovnách.
Nakonec nastala volná zábava, kdy se èást chlapcù vìnovala prohledávání internetu (jednoznaènì nejvìtší úspìch mìl web Miroslavi,
kdy se všichni hrdì hlásili k rodnému mìstu) a hraní online her. Také
hra na hrdiny našla svého vítìze. Kolem druhé hodiny ranní už byli
všichni dostateènì unaveni, takže se šlo spát. Budíèek byl v sedm
hodin a i pøesto, že byla nachystána snídanì, nìkteøí chlapci se radìji
pøipojili k internetu. Celá akce skonèila po osmé hodinì, kdy odešel
domù poslední úèastník. Z reakcí chlapcù usuzuji, že akce byla velmi
úspìšná. Snad se bude konat i pøíští rok.
A. Køeková

Dětské country tancování
XX/Ivanèice/ Již desátý rok se schází v DDM Ivanèice dospìlí i dìti,
aby se nauèili tancovat ve stylu tradièního country. Tanèí se nejen pro
zábavu, ale zkouší se i na taneèní soutìže, kterých se úèastníme a kde jsme
získali nìkolik cenných trofejí, jako pøíklad uvádím 1.místo na Celostátním setkání dìtských taneèních country skupin v Èeském Krumlovì,
1. a 2. místo v Lomnici n./Popelkou apod. V letošním školním roce
s námi opìt zaèaly tanèit i dìti z mateøské školy. Dìtem se tancování
nejen líbí, ale hlavnì daøí. Proto jsme se rozhodli zúèastnit se 3.dubna
tøetího roèníku dìtské taneèní country soutìže „O medláneckou sýpku“,
kterou vyhlásila a poøádala taneèní skupina Virginia Brno. V 1. kategorii od 4 do 7 let jsme byli s našimi dìtmi nejmladší. Se svým vystoupením „Dìtský country bál“ jsme se protanèili až do finále mezi šest
nejlepších taneèních souborù dìtí z Jihomoravského kraje. Nejvìtším
pøekvapením pro nás ovšem nebyl postup do finále, ale vyhlášení vítìzù.
S hodnocením 1-1-1-2-1 jsme se umístili na nádherném prvním místì.
Nemohli jsme tomu uvìøit ani my, ani rodièe dìtí, kteøí s námi tento
celodenní maratón absolvovali. Odmìnou byl dìtem krásný pohár,
sladké odmìny a bouølivý potlesk asi stovky lidí, kteøí se pøišli na tuto
soutìž podívat. Pøejeme si a doufáme, že další úspìchy na sebe
nenechají dlouho èekat a døina a úsilí jak vedoucích, tak i taneèníkù
budou opìt na nìkteré ze soutìží ocenìny.
Mgr. Jana Heømanová

Na Mýtině bude premiéra
XX/Oslavany/ V kvìtnu letošního roku se chystá premiéra muzikálu
pro dospìlé Èachtická paní v podání oslavanského divadla Na mýtinì.
Tento muzikál se již rok zkouší pod vedením režiséra Miroslava Pátka
a autora Honzy Èecha. Autor èerpal námìt ze známé románové pøedlohy
Joža Nižòanského o krutosti a zhrzené lásce paní hrabìnky. Muzikál
má dvì dìjství a pro milovníky tohoto žánru je také zpracován na CD,
které je pøipraveno k prodeji na pøedstaveních. Je na nìm 34 autorských
skladeb v podání právì tohoto souboru. Jak prozradil autor finišují
pøípravy na premiéru, ale už se pøipravuje další muzikál Louka plná
kvìtù s dìtmi a nejen pro dìti s pøedpokládaným uvedením v roce 2005.
Je nutno øíci, že divadlo se nezamìøuje jen na dospìlého diváka, ale myslí
hlavnì na dìti. Dokladem toho je již tradiènì poøádaný Pohádkový
zámek, konaný každoroènì v èervnu na zámku v Oslavanech. Jde o
pásmo deseti televizních pohádek s písnièkami podle vlastního scénáøe.
Obdobou je Strašidelný zámek, což je veèer plný strašidelných scének
z pohádek, nebo pohádková hra Lotrando a Zubejda. Všechny tyto
akce jsou hojnì navštìvovány a nejvdìènìjší publikum jsou právì dìti.
Na podzim k výroèí 900 let zmínky o Oslavanech se chystá pøedstavení o historii mìsta a jeho povìstech o permonech. Èlenové souboru
sami organizují Divadelní ples v kostýmech a dìtský karneval, hrají
pro školy a školky. Soubor má za sebou již pìknou øádku let pùsobení
na divadelní scénì. V letošním roce slaví 20 let od svého založení.
Jeho zøizovatelem je TJ Oslavany a jde o amatérský soubor fungující
z dotací, pøíspìvkù sponzorù a výtìžku ze vstupného. Jeho èlenská
základna se pohybuje kolem 100 èlenù i s pomocným personálem.
Zkouší v Dìlnickém domì a hlavní sídlo má na oslavanském zámku.
Kulisy a kostýmy si dìlají sami.
/mask/
Událostí z bøezna 2004:
• Bohužel opakovanì zaèínáme
nepøíjemným tématem. Tím je v
poslední dobì v našem mìstì užití
násilí v rodinách a mezi osobami
blízkými. Zarážející je, že tyto pøípady nejsou opakované u stejných
osob, ale nové a stejnì tak nová je
i skuteènost, kdy je fyzická síla
použita ze strany ženy proti muži i takové pøípady jsou…
Za všechny uvádíme: Chodili spolu,
mìli se rádi, teï už jsou od sebe
a nenávidí se. Nenávist je tak silná,
že pan R. vyhledává svou bývalou
partnerku. Pro tu není možné hnout
se z domu bez jeho nadávek, které
se mìní i v rány pìstí a kopance.
Vše bude øešit Komise pro projed-

návání pøestupkù.
• Øidiè, který si nezkontroloval technický stav vozidla, zpùsobil malou
ekologickou havárii únikem motorového oleje na vozovku. Rovnìž
tak vznikla nebezpeèná situace v silnièním provozu. Vše je o to horší,
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Kulturní programy
26. 04. - 09. 05. 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 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.
• 1.5. v 17.00 hod. - Májový koncert - Oslavanský komorní orchestr
OKO, památník Alfonse Muchy, vstupné: 40 Kè.
• 3.5. v 16.00 hod. - výstava obrazù - Jan. M. Krejèí - vernisáž,
památník Alfonse Muchy, vstupné: 10 Kè. Potrvá do 21.5.
• 6.5. v 10.00 hod. - Bajaja - pohádka pro MŠ, I. st. ZŠ a maminky s
dìtmi, úèinkuje divadlo Na káøe, kino Réna, vstupné: 30 Kè.
• 7.5. v 19.00 hod. - Trifolium a ZUŠ Ivanèice - hudební slavnosti koncert, památník Alfonse Muchy, vstupné dobrovolné.
Pøipravujeme: • 14. - 15.5 - Slavnosti chøestu.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 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.
• 4.5. v 19.00 hod. - Brnìnské dechové kvarteto. Koncert KPH.
Zámek v MK - Slovanská epopej.
• 8.5. - Floriánský jarmark. Prodejní trhy s kulturním programem.
• 8.5. v 18.00 hod. - Beseda se spisovatelkou, malíøkou a prùvodkyní
poøadu „Domácí štìstí“ Ivou Hüttnerovou. Galerie Knížecí dùm v MK.
• 9.5. - Floriánská pou•. Mše svatá v kapli sv. Floriána.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 29.4. v 16.30 hod. - Absolventský koncert ZUŠ, sál ZUŠ Oslavany.
• 30.4. v 17.00 hod. - pálení èarodìjnic - zahrádka Dìlnického domu.
Tìšte se na ceny v pìvecké soutìži „Èarodìjnice hledají SuperStar“
od 17.00 do 18.00 hod., na ohòostroj ve 21.30 hod. a jiné. K tanci a
poslechu hraje skupina Tremolo. Vstupné: dìti 10 Kè, dospìlí 20 Kè.
• 1.5. - Den otevøených dveøí na zámku - Interiéry zámku: 9.00 - 17.00
hod. • znovuotevøení hasièského muzea a expozice hornictví a energetiky
• prohlídky zámku s prùvodci. Zámecký park: 13.00 - 15.00 hod. • koncert folkové skupiny Svítání 15.00 - 18.00 hod. • country odpoledne se
skupinou Tremolo. Pivovar a zámecká restaurace: • prohlídka pivovaru
• ochutnávka piva • otevøení zahrádky. Doprovodné akce: • Májová veselice na sokolovnì v Padochovì • Májová veselice v Dìlnickém domì
• V kinì 1. - 3.5. výstava obrazù Jana Cirkla vždy 9.00 - 17.00 hod.
• 8.5. ve 13,30 hod - Pochod osvobození - „výšlap“ po pomnících
padlých. Organizuje TJ Sokol Padochov, sraz u Sokolovny Padochov.
• 8. a 22.5. v 19.00 hod., 9. a 23.5. v 18.00 hod. - Èachtická paní muzikál - Dìlnický dùm Oslavany, vstupné 70 Kè. Vstupenky v prodeji
na adrese: Libuše Zaklová, Na Vyhlídce 22, Oslavany, tel.: 605 978 455.
• 9.5. - Vycházka za ptactvem našeho regionu - i s odborným výkladem. Podrobnosti na plakátech KIS a v mìstském rozhlase.
• 9.5. v 15.00 hod. - Gregoriánský chorál - soubor Schola Gregoriana Pragensis, spoluúèinkují: Dìtský chrámový sbor Oslavany,
Oslavanský chrámový sbor a ZUŠ Oslavany - kostel sv. Mikuláše.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 24.4. - 13. roèník turistického pochodu „Miroslavská šlápota“, u
koupalištì vystoupí sk. Kaktus a Ribies. Mimo jiné probìhnou ukázky
kynologù a klubu BMX. Poøádá ZŠ a DDM Miroslav.
• 24. a 25.4. - Filmový festival + výstava „Stíny svìta“ aneb dny pro
lidská práva a životní prostøedí. V sále na radnici.
• 1.5. - Oslava svátku práce a vstupu ÈR do EU s vystoupením mažoretek u KD v 9.15 h. + Rybáøské závody mládeže v Ramoši (k poslechu bude hrát skupina Navzdory z DDM). Od 10.00 h. Pøátelské posezení s obèerstvením a živou hudbou v letním kinì (maso na kotlíku
a uzená cigára). Veèer probìhne zahájení provozu letního kina. Poøádají
- mìsto Miroslav a Miroslavští rybáøi, MKIC, ZŠ, ZUŠ, KSÈM a DDM.
• 1.5. - Memoriál Zdeòka Kuby - turnaj v národní házené mladších žákyò na høišti u ZŠ Miroslav - poøádá oddíl národní házené v Miroslavi.
• 1.5. v 11.00 hod. - Aircombat - „Letecká bitva o Miroslav“ závod
evropského poháru na letišti Aeroklubu Miroslav.
• 7.5. v 19.00 hod. - Kladení vìncù k památníkùm obìtí váleèných konfliktù a vzpomínkové setkání k výroèí ukonèení II. svìtové války, farní
úøad. Poøádá - mìsto Miroslav, KSÈM a ØK.
• 8.5. - Turnaj fotbalových pøípravek o pohár DDM Miroslav na
høišti FC Miroslav - poøádá DDM a FC Miroslav.
• 8.5. - Rybáøské závody na rybníku Suchánek.
• 9.5.- Rybáøské závody mládeže. Poøádají - Miroslavští rybáøi.

Střelecký klub Miroslav
• 1.5., 15.5., 30.5. - Cena osvobození + Volný pohár - støelecké soutìže
konané v prostorách støelnice - Štìpánov. Obèerstvení zajištìno. Startovné: 50 Kè/hod., mládež 40 Kè/hod. Info tel.: 515 333 339, 515 333 563.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 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.
Pøipravujeme: 16.5 ve 14.00 hod. - Pejskiáda. Soutìže v poslušnosti,
šikovnosti a vzhledu pro všechny psy a jejich majitele. Zúèastnit se mohou
i psi bez rasy. Podmínkou úèasti je poplatek 10 Kè a oèkovací prùkaz.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 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.
• 6.5. v 17.00 hod. - Jemné i hrubé drátování. DDM Komenského
nám. 7, keramická dílna, poplatek: 60 Kè.

mìstì. Na chvilku nechali tzv.
„kasírtašku“ bez pozornosti a rázem zjistili, že jsou bez hotovosti.
Šéf jim to asi nepromine a my doufáme, že obsluha je již pouèena.
• Nejsou jen negativní vìci. Jsme
potìšeni! Je vidìt, že poctivost se

bezohlední a o tom, že blokují
ostatní øidièe, ani nepøemýšlí.
Strážníci MP tyto pøestupky v dopravì øeší oznámením ke správnímu øízení na odbor dopravy.
• Sníh se ztratil, pomalu slunce svou
sílu ukazuje a právì toto jsou asi

P ro g r a m k i n
KINO MOR. KRUMLOV

POROTA
Soudní drama USA, titulky

• so 1.5. ve 20.00
ne 2.5. v 17.30 a 20.00

CHOKING HAZARD
První èeská zombie komedie

• stø 5.5. v 17.00

MEDVÌDÍ BRATØI
Anim. pohádka USA, èesky

• so 8.5. ve 20.00
ne 9.5. v 17.30 a 20.00

TORQUE: OHNIVÁ KOLA
Motorkáøský film USA, titulky

__________________________________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV

stále ještì vyplácí. Poctivý nálezce
dokladù a penìženky byl odmìnìn
pøímo majitelem, který si vìci
vyzvedl na Mìú v M. Krumlovì.
• Neustálé problémy s prùjezdem
námìstí T.G.M. v dobì dopravní
špièky jsou pøi zajíždìní autobusù
na svá stání. „Profesionální“ øidièi
jsou mnohdy k sobì navzájem

okolnosti vedoucí k zvýšené aktivitì chovanek z Výchovného ústavu,
které se zaèínají rozbíhat po svìtì.
• Nikdo neví proè, ale stalo se.
Nejmenovaný mladík mìl údajnì
rozkousat a spolknout sklo v jedné
restauraci. Když následnì skupinì
kamarádù došlo, že to není zdraví
prospìšné, vyhledali lékaøskou po-

515 333 538

• so 1.5. ve 20.30

PIRÁTI Z KARIBIKU:
PROKLETÍ ÈERNÉ PERLY
Dobrodružný film USA

• ne 2.5. ve 20.30

ŽELARY
Film ÈR, Rakousko, Slovensko

• so 8.5. ve 20.30

KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Film USA

• ne 9.5. ve 20.30

PRCI, PRCI, PRCIÈKY SVATBA
Komedie USA, SRN

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE
• stø 28.4. ve 20.00

546 451 469

VÍTEJTE V DŽUNGLI
Akèní komedie

Program na kvìten nebyl v dobì uzávìrky tohoto èísla znám.
__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• ne 2.5. v 19.00

PIKOVÁ TROJKA
Film USA, Austr. a VB, titulky

• so 8.5. v 19.00

BOLERO
Krimi film ÈR

• ne 9.5. v 19.00

RISKNI TO S POLLY
Romant. komedie USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Ve dnech 26.-28.4. budou na odboru dopravy uzavřeny přepážky č. 1 (evidence vozidel) a č. 2 (technik) z důvodu školení.
Náhradní termín vyřizování agendy se uskuteční v následujících dnech a to: 29.4. (čt) a 30.4. (pá) vždy 800 -1200 hod.
OV KSČM MěR KSČM Moravský Krumlov zvou 1. května
od 9.00 do 12.00 hodin všechny spoluobčany na oslavu

SVÁTKU PRÁCE
Koná se ve Vrabčím hájku v Moravském Krumlově.
K poslechu a zábavě hraje hudba Polanka. Kulturní program
pro účastníky oslav je zajištěn DDM Mor. Krumlov. Připravena
je bohatá tombola a občerstvení. Na setkání se těší pořadatelé.
Český svaz zahrádkářů v Olbramovicích ve spolupráci
s OÚ Olbramovice Vás zvou v sobotu 8.května na

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN
která se koná v prostorách Obecního domu. Zahájení výstavy
bude ve 13.00 hod., k příjemné zábavě zahraje cimbálová muzika.
TJ Oslavany uvádí 8.5. v 19.00 hod. a 9.5. v 18.00 hod.
původní muzikál divadla Na mýtině

ČACHTICKÁ PANÍ
koná se v Dělnickém domě Oslavany.
Předprodej vstupenek: tel.: 605 978 455, p. Zaklová.
Skupina miroslavských vinařů, město Miroslav a Vinné sklepy
Lechovice, spol.sr.o. pořádají v sobotu dne 15. května od 9.30
hodin v restauraci Slávie 8. ročník mezioblastní výstavy vín

MIROSLAVSKÝ KOŠT 2004
Ochutnat bude možno vzorky vín ze znojemské, mikulovské
a velkopavlovické vinařské oblasti. Svoje vinařské umění
předvedou také přátelé ze Sv. Jura a Rakouska.
Bohaté občerstvení po celou dobu koštu je zajištěno.
Odborná degustace začíná ve čtvrtek 29. dubna od 15.30
hodin také v restauraci Slávie. Přij te se dobře pobavit a
ochutnat výsledek poctivé práce vinařů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
moc na poliklinice v M. Krumlovì.
Místo toho, aby byli rádi za lékaøskou
péèi jim vìnovanou, z neznámých
dùvodù rozbili v prostorách èekárny
láhev od piva a napadli lékaøský
personál. Vše následnì doøešila
pøivolaná hlídky MP a koneèná

Městská policie Moravský Krumlov informuje
že se jednalo o øidièe z povolání.
Po projednání pøestupku byla
øidièi udìlena bloková pokuta a
vozovka byla uklizena. Stalo se
tak pøímo na námìstí T.G.M.
• Nepozornost zavdává pøíèinu ke
krádeži. O tomto se mohla pøesvìdèit obsluha v jednom nejmenovaném
pohostinském zaøízení v našem

515 322 618

• stø 28.4. ve 20.00

dohra bude pøed Komisí pro projednání pøestupkù.
• I v tomto mìsíci strážníci MP
museli pøivolat ke spolupráci lékaøskou službu se sanitním vozem
ke dvìma pøípadùm. V prvním pøípadì byl nalezen muž ležící u
zámeckého parku bez známek
komunikace. Dùvod není jasný.

V pøípadì druhém se jednalo o ženu,
která byla nalezena na námìstí se
zakrváceným oblièejem a ztrátou
motoriky. Rovnìž dùvod nejasný.
• Ceníme si oznámení od zodpovìdných spoluobèanù, kterým
není lhostejné, co se kolem nich
dìje. A dlužno podotknout, že
mnohá oznámení jsou pøedmìtná
a konkrétní. Díky tomuto se daøí
objasòovat vìci, které by byly
vyøešeny jen obtížné. Ale…
Bohužel není možné vyjádøit se
k anonymním stížnostem, když
nevíme, komu vyøízení takovéto
stížnosti adresovat. V tìchto pøípadech se pouze provede šetøení
a vìc se ukládá na mìstské policii.
/Mìstská policie MK/
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Krytý bazén v Nové Vsi byl otevřen

foto: jak

XX/Nová Ves/ V tìchto dnech
probìhla kolaudace bazénù ve
sportovním areálu v Nové Vsi.
Takto je již plnì v provozu a
slouží svému úèelu, tj. poskytuje
podmínky k aktivnímu trávení
volného èasu. Výstavba areálu zapoèala již v záøí 2002. Jak sdìlil

starosta Nové Vsi p. Veselý: „Obec
se podílela 11 miliony a k tomu si
vzala 4 miliony korun úvìr, státní
dotace èinila 6 milionù korun.“
Areál je celkovì koncipován jako
multifunkèní. Kromì již zmínìného bazénu, který má hloubku
v nejnižším místì 1,40 metrù

s teplotou vody 29°C a malého
bazénu je k dispozici také tìlocvièna, kterou využívají ženy
k aerobiku a dìti ze škol. Hala na
bowling se dovybavuje, víceúèelová hala s výsuvnou teleskopickou støechou pro míèové hry a
umìlým povrchem je také velmi
žádaná. Samozøejmostí je celkové
sociální a hygienické zaøízení,
kabiny a zaøizuje se obèerstvení.
Poèítá se s dobudováním sauny
a posilovny, dodìlávají se venkovní úpravy s parkovištìm. Celá
budova je vytápìna ekologicky
tepelným èerpadlem. Sloužit by
mìla pøedevším škole a školce,
a to i z okolních obcí, pøedevším
k plaveckému výcviku, který je
již zajištìn. Obec hodlá areál využít také pro poøádání sportovních akcí a samozøejmì pro
širokou veøejnost. Napovídají
tomu i pøíznivé ceny za pronájem
jednotlivých prostor sportovního
areálu.
/jak/

Jednota Orel Rakšice
pořádá nábor žáků do 15 let
pro tyto sportovní kroužky:

Zahájení - květen 2004 (přesné termíny dle počtu zájemců)
Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 605 376 046,
nejpozději však do 27. dubna 2004.

Střelecký klub
v Miroslavi

foto: klub

Mistrovství ČR v badmintonu

XXVe dnech 17. - 18. dubna probìhlo v Mìstské sportovní hale
Ivanèice Mistrovství ÈR v badmintonu jednotlivcù mladších žákù.
Na turnaj seriálu Grand Prix A se kvalifikovalo 33 chlapcù a 34 dìvèat
do 13 rokù celkem ze 30 klubù ÈR. Za domácí poøadatelský klub BC 66
Ivanèice se kvalifikovaly Eva Grosová a Simona Prokopová.
XXVe dvouhøe hochù zvítìzil Lukáš Zevl z Èeských Budìjovic ve dvouhrì
dívek Veronika Firerová z È. Budìjovic. Ètyøhru vyhráli Lukáš Kurz
a Michal Netík z Prahy, v dívkách Veronika Fišerová-Šárka Prokopová
z È. Budìjovic a smíšenou ètyøhru Lukáš Zevl s Veronikou Firerovou.
XXTento olympijský sport je jistì zajímavý, ale také ménì známý. Hraje
se raketami s péøovým míèkem na dva sety do jedenácti bodù. Høištì má
rozmìry 6,1 x 13,4 m, sí• je na kùlech, vysoká 1,55 m a závodnì se hraje
v krytých halách. Poøádající klub BC 66 Ivanèice má dlouholetou tradici,
byl založen v roce 1966 a pøihlášen do základní soutìže. Od té doby prošel
mnohými zmìnami. Dùležité jsou ovšem úspìchy na sportovním poli.
K nejvýznamnìjším patøí získání titulu mistr Èeskoslovenska nebo ÈR.

KATALOG FIREM
Moravský Krumlov a okolí 2004
zakoupíte na těchto místech:
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ZRCADLO

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

Komerèní inzerce
•• Nabízím zpracování JU a PU,
DPH, mzdy, daòová pøiznání.
Tel.: 736 653 740.
•• Pùjèky do 3 dnù, nákup na
sporoservis, hypotéky, podnikatelské úvìry, stavební spoøení,
diskrétní úvìry /do 100.000 Kè/,
komplexní autopojištìní, pojištìní nemovitostí, komplexní
poradenská èinnost v oboru
finanènictví. Kanceláø: Široká 1
(budova Ekotexu), Ivanèice. PoPá: 9-16 hod. Tel.: 605 039 139,
604 781 404, 736 771 504.
•• Nabízím volné kanceláøské i
skladové prostory v Ivanèicích
u hl. silnice, areál je hlídaný,
možnost parkování v areálu.
Mobil.: 777 252 061.
•• Hledáme další vìøitele firmy
RUTAR Pavel, Vysoké Popovice 199, 66484 Zastávka u Brna,
IÈO: 185 61 799, DIÈ: 2936303311069 za úèelem spoleèného postupu pøi vymáhání
pohledávek. Kontakt na tel.:
777 252 061.
•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.
•• Nabídka k pronájmu: Panel.
plocha až 2.400 m2, 3 kanceláøe
- i jednotlivì. Možnost využití
mostní váhy. U nádraží ÈD MK
v prostorách Uhelných skladù.
Tel.: 515 223 071, 515 322 282.

MALÁ KOPANÁ
TENIS • VOLEJBAL

XX/Miroslav/ Støelecký klub v Miroslavi má ve své èinnosti dlouholetou tradici. Po ukonèení tìžby
v pískovnì v katastru Štìpánova
v šedesátých létech tu byla zøízena neoficiální støelnice. Pozdìji
ji provozoval Svazarm. Po jeho
rozpadu v roce 1990 byl bývalými èleny založen Èeský støelecký
svaz - sportovnì støelecký klub
Miroslav. V souèasné dobì má 10
stálých èlenù a hlavní èinností je
sportovní støelba a výchova
dorostu k tomuto olympijskému
sportu. Oddíl je zaèlenìn do støelecké ligy, ve které se pravidelnì
umis•uje. V pøípadì splnìní
nominaèních limitù se postupuje
do vyšší soutìže. Soutìží se
v nìkolika kategoriích jednotlivcù
a družstev. Støeleckých soutìží
ve „volném poháru“ v dobì vypsaných termínù i samotných tréninkù se mùže zúèastnit i široká
veøejnost. Pro tu jsou v rámci
náborových akcí pro mládež
i dospìlé k dispozici vzduchové
a malorážkové zbranì. Vedení klubu i èlenská základna by uvítali
vìtší zájem veøejnosti a zejména
mládeže o tento jistì zajímavý
sport.
/mask/

ÿ·dkov· inzerce

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

Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: 515 322 281, fax: 515 322 722,
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Koupím
•• Žiguli 2104, pojízdný, s platným TP a taž. zaø. Tel.: 605 046
314, 18 - 20 h. nebo SMS.
•• pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti; dobovou
liter., fota a rùzné staré rekl. cedule. Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• za rozum. cenu døevìné hranolky 14x14, 2 ks, d 5m + 10 ks 3,5
nebo 3,3 m, i opracované. Tel.:
605 776 380.
•• svaøovací usmìròovaè, nejlépe typ KS- 250 250 A ÈKD Praha. Tel.: 728 653 577.
•• plastové nádrže 1cm3 v drát.
koši na paletì. Tel.: 736 289 282.
•• vojenské medaile a vyznamenání, odznaky a rùzné voj. pøedmìty, 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 zachovalé, sbìratel, dobøe platím, platí
stále. Tel.: 737 125 813.
•• staré porcelán. a kamenin. i bronz.
sošky; st. sklo (vázy, sklenièky, karafy aj.); kapes., stolní, nástìnné
hodinky a hodiny (závažové); nádoby 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
•• øadový RD v MK, 5+2, 2
koupelny a WC, garáž, podsklep., zahrádka, stáøí 10 let, cena
2,3 mil. Kè. Tel.: 603 841 167.
•• RD 1+1 v Dobøínsku, suché
WC, sklep, dvorek, zahrádka,
170.000 Kè. Tel.: 515 322 231.
603 841 167.
•• RD 2+1, na byd./chal. v Bohuticích, vjezd, sklep, dvùr, pozemek 1400 m2, PL/V/EL+ další
stav. místo. RK nevolat. Tel. +
zázn.: 601 541 721.
•• dùm v centru Pohoøelic, 2 podlaž. s nebyt. prost. 550m2, vjezd,
nádvoøí, sklady, 2 garáže, 2 byty,
možn. pùd. vest., 2,9 mil. Kè.
Tel.: 608 887 613.
•• DB 2+1, pokoj, chodba a kuch.
obložené døevem, skøínì na míru,
cena dohodou. Tel.: 724 857 821.
•• byt 4+1 v OV. Tel.: 728 470 389.
•• pozemek orná pùda 5.000 m2
v KÚ Miroslav, cena dohodou.
Tel.: 723 942 732.
•• Mazda 323 f 1,9 Gti, r.v. 91, el.
šibr, zrcátka, okna, èervená, køídlo, spojlery, alu kola, 55.000 Kè.
Tel.: 604 990 156.
•• Honda CR 125, plnì funkèní,
zachovalá, 24.000 Kè. Tel.: 602
487 471.
•• Hyundai Pony 1,5 glxi, pìkný,
35.000 Kè. Tel.: 604 922 797.
•• Peugeot 406, 1.9 TD, r.v. 96,
Tel.: 602 732 414.
•• Š Favorit, repas. hlava válce,

nový karbur. a rozdìl., svìtlomet,
stø. nosiè, levnì. Tel.: 723 134 061.
•• Š 120 typ M, cena 8.000 Kè.
Tel.: 732 462 829.
•• Š 120 LS, modrá, 5 rychl., r.v.
86, nová baterie, spojka, tlumièe,
13.000 Kè. Tel.: 737 713 696.
•• Š 125 L, bílá, r.v. 89, taž. zaø.,
rádio Blaupunkt, ND, 14.000 Kè.
Tel.: 728 366 521.
•• Š 125 L, r.v. 89, bílá, dobrý
stav, 14.000 Kè. Tel.: 546 425
151, 18.00 - 21.00 h.
•• zkrácenou nápravu Praga V3S
vè. kompl. kol, vhodné na malotraktor. Tel.: 602 742 709.
•• stav. míchaèku 120 l, vykláp.
na obì strany, 380 V; stroj na výr.
tvárnic 45x30x24 cm; 15 ks lešenáø. trubek 4 m, 15 ks 2 m; 3 ks
olej. radiátor 13 èlánkù, el. pøímotop s ventilát. 2 kw; 2 ks 1-osé
maringotky. Tel.: 737 884 165,
776 126 740.
•• stav. výtah, 3.000 Kè; novou
WC mísu se spodním vývodem,
300 Kè. Tel.: 737 974 174.
•• dveøe balkon. zdvoj. se žaluz.,
80-220 cm. Tel.: 604 710 758.
•• rozkl. sedací soupr.; kuch. linku 3,6 m s nerez. døezem; køiš•ál.
lustr + 2ks nástìnných svìtel;
lešení Haki + 6 podlážek, 2.500
Kè; dámské kolo, nové, treking,
s velkou slevou. Tel.: 605 776 380.
•• válendu s úlož. prostorem,
možno i rozložit na 2 lùžka,
svìtlá dýha. Tel.: 605 218 451.
•• 4 kuchyò. bílé, kovové židle
s èalounìním, moderní typ, nové.
Tel.: 604 112 538.
•• konf. stolek, èerno zlaté silnìjší nožky, kouø. sklo. Tel.:
604 112 538.
•• psací stùl, 4 šuplíky po obou
stranách, zachov., 800 Kè. Tel.:
602 119 295, 723 927 359.
•• krbová kamna 9 kw s výmìníkem, obìh. èerpadlo, uzav. nádoba, mìï. potrubí, kouøovody,
pìkné, 1 topná sezóna, 12.500
Kè. Tel.: 515 334 332.
•• lednièku kombinov. Calex, 175
l, spolehlivá. Tel.: 604 710 758.
•• automat. praèku Tatramat
mini 246, starší, funkèní, cena
dohodou. Tel.: 515 336 401.
•• nový pøívìs Tera-vari, 6.000
Kè; rotaèní sekaèku na vys. porost Tera bez pojezdu, 3.000 Kè;
kompresor s nádrží, 1.200 Kè.
Tel.: 515 334 139.
•• køovinoøez Honda, 4 takt. motor. Tel.: 515 323 035.
•• starší ètyøtakt. benzín. sekaèku,
zábìr 51 cm. Tel.: 732 547 175.
•• registr. kasa, nepoužitá, sleva.
Ondráèková Vìra., Petrovice
124, po 15. hod.
•• playstation 1 s èipem, pamì•.
kartou, 2x ovl. + asi 20 her. Cena
dohodou. Tel.: 737 628 042.
•• kolo Favorit. Tel.: 732 749 426.
•• dìtské kolo Sobi 20, modré;
polohovat. sport. koèárek, modrobílý, 250 Kè/ks. Tel.: 737 713
696, 546 425 291.
•• 2 dìtská kola Pionýr, modré
400 Kè, èervené 300 Kè. Tel.:
608 456 273.
•• šlapací ètyøkolku pro dítì, 200
Kè. Tel.: 737 713 696.
•• soupravu do postýlky z dut.
vlákna, 250 Kè; vìci na 0,5 - 2
roky, vše velmi pìkné. Ivanèice.
Tel.: 737 721 009.
•• lehaèku firmy CAM, modrá,
po 1 dítìti, velmi dobrý stav, 500
Kè. Tel.: 777 012 679.
•• 10 + 25 l demižón; smalt. døez
se sifonem; porcelán. bílý soudek
na zelí; zavaø. hrnec; sekaèku se
sbìr. kosem, zábìr 37 cm; cirkulárku na 220 W. Tel.: 605 776 380.
•• opletený autosifon s pøísluš.,
skoro nový. Tel.: 604 710 758.
•• impregnované montérky na
svaøování, v. 182, pas 124, d.
124, nové. Tel.: 604 710 758.
•• 4 ks loòských Rosel pestrých,
400 Kè/ks; samce Kakariky, 150
Kè, sleva možná. Miroslav. tel.:
603 747 472.
•• nutrie standard, výborné maso, podobné jak králièí, ale lepší,
100 Kè/kg. Tel.: 777 877 631.
•• pìkné malé zakrslé králíèky,
strakaté i jednobarev., 80 Kè.
Tel.: 777 877 631.
•• kocourka, plem. Birma s PP,
st. 3 mìs., bílá srst s modr. znaky,
modré oèi, klidná povaha, èistot.,
odbìr v kvìtnu, s péèí poradím, cena
dohod., Miroslav. Tel.: 606 533 593.
•• štìòata foxteriéra drs. s PP, po
super rodièích, pøedpoklad výborného exteriéru a mysliv. nadání,
opak. spojení. Tel.: 777 292 708.
•• 2 kùzlata. Tel.: 606 532 266.
•• 3-letého valáška Pony bez PP,
èerný, 125 kvh, hodný, zdravý,
oèkov., odèerv., zvyklý celoroènì
venku, absolut. nenároè., ježdìn a
ošetøován dìtmi, vhodný i do ta-

hu, 8.000 Kè, s ohlávkou a uzdou,
možno i pìkné western. sedlo za
3.000 Kè. Tel.: 777 877 631.
•• za symbol. cenu jakékoli
množství kvalitního koòského
hnoje. Tel.: 777 877 631.

Rùzné
•• Nastávající maminka z MK
hledá kamarádku, se zájmem o
ezoteriku, chápe pojmy karma, reinkarnace apod. Tel.: 604 487 214.
•• Amatér. fotograf hledá dívku k
fotografování. Èas. nenároèné,
fin. vypomohu. Pøijdi sama nebo
s kamarádkou. Tel.: 732 180 721.
•• Hledám spolucestující, dennì
os. autem Miroslav - Znojmo 7.00
- 15.30 hod. Tel.: 602 119 295.
•• Hledám RD/chal. v okolí
Ivanèic, MK nebo smìr Mikulov,
Valtice, min. 2+1, zahrada, klid.
místo, i na rekonstr., odhad i sml.
uhradím. Tel.: 608 625 767.
•• Kdo pronajme za mìs. poplatek garáž v Miroslavi? Tel.: 605
046 314, 18 - 20 h. nebo SMS.
•• Kdo rekonstruuje podkroví
a pøenechá èi prodá cihly pùdovky? Tel.: 603 172 076.
•• Kdo rekonstruuje byt. jádro
a pøenechá èi prodá umakart.
dveøe a rám? Tel.: 603 172 076.
•• Daruji na ND Lada 1600 nebo
Fiat 125 P, i jednotlivé ND. Tel.:
608 556 040.
•• Hledám pronájem bytu 2+1, nebo domku v MK a okolí, spìchá.
Tel.: 732 717 235, 732 973 942.
•• Nabízím podnájem bytu 1+1 s
pøísluš. v RD s vl. vchodem v pøízemí, volný od 1.5.04, nájem dohodou. Tel.: 723 826 003.
•• Nabízím možnost jízdy na koni
- pronájem, podmínka - ustájení
Lukovany. 2.700 Kè/mìs. nebo
dohoda. Možnost øešení jako
sponzoring. Tel.: 776 636 564.
•• Nabízím vyjížïky na koních v
okolí Ivanèic, k dispozici jsou 2
menší konì, huculové a 1 velký,
vhodní pro zaè., cena 100 Kè/
hod.; povození dìtí 20 Kè/hod.
Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím pøipouštìní høebcem
A1/1, tmavý hnìdák, parkur atd.
dává pìkná høíbata, hodný, má
výjimeènou povahu, potomek k
vidìní. Tel.: 777 292 708.
•• Nabízím pøipouštìní s Tibeckým Spanielem bez PP, pìkný,
kvalita srsti. Tel.: 723 105 055.
•• Daruji ko•átka mourovatá,
odbìr - kvìten. Tel.: 608 456 273.

Seznámení
•• Hledám muže vyšší postavy,
ve vìku 40 - 48 let. SŠ, 39/169/
60. Tel.: 724 152 001.
••46/170, rozvedená s 1 dítìtem
hledá pøítele do 55 let. Na kolo i
do pøírody. Tel.: 546 423 532.
•• 35/180, 82 kg hledá hodného
muže k obèas. erot. schùzkám, který není lakomý a byl by ochoten
vypomoci. Vlastní zázemí vítáno.
Ne SMS. Tel.: 606 192 437.
•• 28/183, SŠ, hodný, tmavovlasý
a prý pohledný kluk hledá obyèejnou, upøímnou a sympat. dívku èi
maminku, toužící po vztahu založ.
na lásce. Napiš o sobì, co nejvíce,
foto nutné - vrátím. Pavel Hrazdira, Nebovidy u Brna 148, 664 48.
•• Hledám slušnou, rozv. ženu nekuø., pracující, s vl. bytem, vyøeš.
min. a volným srdíèkem. Vítány 12 dìti, zájem o zdravý život naplnìn láskou a vzáj. poroz. Co hl., to
také nabízím. Muž, 36, štíhlý, nekuø., rozv., s 1. záv. Uvítám odp. od
ženy 32 - 39 l. z Ivanèic a blízk.
okolí. SMS na tel.: 608 957 971.

Práce - zamìstnání
•• Hledám práci (výpomoc),
jsem na MD. Tel.: 737 721 009.
•• Hledám jakoukoli práci èi
brigádu v ZN èi okolí. Tel.: 607
282 534.
•• 22 letý, SŠ hledá jakoukoli
dlouhodobou práci. Znalosti: PC,
NJ, ØP sk. B. Tel.: 605 977 220.
•• Hledám nìkolik komunikat.
lidí na zprostøedkování obchodních schùzek. Práce po telefonu.
Volná pracovní doba. Vysoké
ohodnocení.Tel:736 484 555
•• Vyuèená cukráøka, 1r. praxe,
rekval. v oboru barman hledá
práci v oboru nebo jako skladnice
v Brnì. Tel.: 723 728 834.
•• Krejèová s owerlockem a praxí hledá práci domù. Kvalita jistá.
Tel.: 605 508627.
•• Pøijmu na HPP i VPP obrábìèe kovù. Profesní životopis a
praxe v oboru podmínkou. Další
info na tel.: 606 737 348.
•• Ès. spoleènost nabízí zajímavou práci s dobrým plat. ohodnocením. Tel.: 732 359 837.
•• Ès. obch. firma hledá obch.
zástupce. Tel.: 606 323 365.

