
XX/Region/ V poslední dobì se
v našem regionu velmi èasto ho-
voøí o výstavbì vìtrných elektrá-
ren. Již samotný zámìr výstavby
vyvolal velký zájem a otevøené
debaty veøejnosti. Po nìkolika
týdnech dohadù a veøejných be-
sed však stále není rozhodnuto. 
XXJak sdìlil místostarosta miros-
lavské radnice pan Roman Volf:
„V našem katastru se stavìt žádné
vìtrné elektrárny nebudou. Jak nám
úøednì sdìlila zprostøedkující
firma Ventureal, není schopna v ka-
tastru mìsta Miroslavi v souèasné
dobì bez nákladných investic
do stávající sítì pøedpokládaný
investièní zámìr realizovat, aniž
by jim to zpùsobilo ekonomické
potíže, ale doufá, že se k tomuto
zámìru v budoucnu vrátí. To zna-
mená, že se beseda s obèany ani
referendum konat nebude. Za-
znamenali jsme sice obèanskou
iniciativu pod vedením Dr. Svo-
body, jednalo se o podpisovou
petici zamìøenou proti výstavbì
vìtrného parku v katastru  Miros-
lavi, ale zøejmì ani ta nebude.“ 
XXSituace v jiných obcích je však
odlišná. V obci Vémyslice se už
4. dubna konalo mimoøádné zastu-
pitelstvo, vìnované právì schva-
lování výstavby elektráren. Po
bouølivé diskusi a podnìtu zúèast-
nìných obèanù zastupitelstvo
odhlasovalo referendum. Vzhledem
k tomu, že nebyly schváleny
všechny náležitosti nutné k vy-
hlášení referenda, konalo se dne
14. dubna další zasedání zastupi-
telstva, kde byly tyto náležitosti
øádnì schváleny. Referendum se
bude konat ve dnech 11.-12.
èervna, tedy soubìžnì s volbami
do evropského parlamentu. Jedi-

ným dùvodem pro výstavbu jsou
peníze, které údajnì mají pøijít do
obce. Pokud by nedošlo k vypsá-
ní referenda, nastala by situace
podobná jako v Miroslavi. Sku-
pina obèanù byla již pøipravena
zorganizovat podpisovou petici. 
XXTaké Džbánice patøí mezi
obce, které Ventureal s výstavbou
vìtrných vìží oslovil. Zde již pod-
pisová akce probìhla, a to pod
vedením místního mysliveckého
sdružení. Na zasedání zastupitel-
stva ve ètvrtek 29. dubna myslivci
sedmi zastupitelùm pøedali slož-
ku se stovkou podpisù obyvatel,
kteøí s výstavbou nesouhlasí. Na
základì této neoficiální pod-
pisové akce zastupitelé nejdøíve
odsouhlasili øádné referendum,

pozdìji ale pøijali rozhodnutí, že
spoleènì se zástupci myslivec-
kého sdružení provedou ve vìci
výstavby vìtrného parku vlastní
prùzkum veøejného mínìní.
Ètyøèlenná komise obejde 29.
kvìtna obyvatele Džbánic, kteøí se
budou moci anonymnì vyjádøit
pro, èi proti. Podle starostky
Džbánic paní Jaroslavy Kulhán-
kové jsou sice dùležitým fakto-
rem slibované finance, ale zastu-
pitelstvo bude plnì respektovat
postoj svých obèanù.
XXDalší z obcí, kde se o výstav-
bì parku vìtrných elektráren
uvažovalo, je Višòové. Zde už mají
jasno. Zastupitelstvo obce vìtrné
elektrárny zamítlo. Starosta obce
pan Jan Daniel k tomu sdìlil:

„Naše jednoznaèné stanovisko jsme
již sdìlili firmì Ventureal. Bylo
by vhodné v zásadních rozhodnu-
tích mìnících tváø celé krajiny
postupovat v souladu s již zalo-
ženými mikroregiony, jejichž
principem je spoleèný postup
v otázkách rozvoje dané lokality.
Jednostranné akce takového vý-
znamu pak narušují systém mikro-
regionù a ztrácí zcela na význa-
mu. Pøitom právì tyto pøedevším
malé obce chtìjí dosáhnout na
dotaèní tituly prostøednictvím
tìchto uskupení. Všichni chápou
tíživou finanèní situaci malých obcí,
ale jednostranná øešení nejsou
zrovna na místì. Obce zapojené
do „Mikroregionu Moravia“ se
chovají odpovìdnì a snaží se refe-
rendem dát možnost široké ve-
øejnosti, aby se vyjádøila“.
XXFirma Ventureal, která si  pro
výstavbu vìtrných parkù vybrala
také region znojemska, nyní upírá
svou pozornost pøedevším k men-
ším obcím. Pro ty by finanèní
injekce od provozovatele zname-
nala výrazné krytí rozpoètu. Na
druhé misce vah ale stojí odpùrci
monstrózních vìží, pro které
nabízené peníze znamenají nìco
jako úplatek za mlèení a souhlas.
Spor, který mezi obèany zaintere-
sovaných obcí zvedá hladinu zlé
krve, zdaleka není u konce a zda
skonèí referendem, není jisté.  /jak/

Středem zájmu jsou malé obce
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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-okna.cz, Web: www.ri-okna.cz

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
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SLEVY
AAŽ  3300%% !!
SLEVY
AAŽ  3300%% !!

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

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

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY

®

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

Kuchyňské studio
Moravský Krumlov

NEPÿEHL…DNÃTE

V›HERNÕ
KÿÕéOVKA

o 10 vstupenek na LG SUPER RACING
WEEKEND MATADOR - Mistrovství vozů
GRAND TOURISMO a ME cestovních vozů.
AUTOMOTODROM BRNO 28. - 30. KVĚTNA 

XX/Ivanèice/ Souèasný dluh mìsta
se pohybuje kolem 118 milionù
korun. Jsou to závazky pøedcho-
zího vedení ivanèické radnice
z let 1990 - 2002. 
XXSouèasní radní toto bøemeno
museli pøevzít a snaží se jej re-
gulovat. Jen v loòském roce bylo
sníženo o 23 milionù. Z rozpoètu
mìsta na rok 2004 se na oddlu-
žení poèítá s èástkou 18,4 milio-
nù. Navíc do kasy pøijdou jedno-
rázové pøíjmy z prodeje zbytného
majetku mìsta a prostøedky pùj-

dou na umoøování dluhu. Jaké
jsou konkrétní kroky ivanèické
radnice v oddlužení mìsta?
Intenzivnì se hledají možnosti,
jak snížit vratku státní dotace
z fiaska výstavby 63 bytù na
starém sídlišti, krátí se zbytné
výdaje z rozpoètu a na nìkteré
investice se hledají dotace.
XXStarosta Mudr. Adam k tomu-
to uvedl: „Podívejte se na rozpo-
èet, na odbor technického a in-
vestièního rozvoje. Po dlouhých
letech se pøedevším dobrým

hospodaøením v roce 2003 vyge-
nerovaly ekonomické prostøedky,
které jsou všechny dány v pod-
statì obèanùm našeho mìsta.
Samozøejmì se nemùže jednat,
vzhledem  k výši celkového dlu-
hu mìsta, o velké investièní akce.
Je zcela zøejmé, a to opìt v pøí-
èinné souvislosti se zadlužením
a s informací, že naše mìsto je
dokonce  nejzadluženìjším mìs-
tem v rámci destitisícových mìst
v Èeské republice, že to je
výsledek dobrý.“                  /mask/

Co udělají Ivančice s dluhy ?

KUCHYNĚ
ZA SUPER CENY

AKCE  TRVÁ
DO  30.  KVĚTNA

ilustraèní foto

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

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

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

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

NNeemmuussííttee
cchhooddiitt

ddaalleekkoo  !!



XX/Region/ Prvním kvìtnovým
dnem se Èeská republika stala
èlenem Evropské unie. Naše
pøíhranièní regiony se sobì opìt
pøiblížily. Na poèest vstupu do EU
byla tato historická událost osla-
vena spoleènou „pøeshranièní
snídaní“. Akce konaná na hraniè-
ním pøechodu Hnánice-Mitter-
retzbach se stala symbolickým zna-
mením nových sousedských vztahù. 
XXOrganizátoøi poskytli kávu,
èaj, chléb, máslo a džem a pøí-
chozí obohatili pestrý výbìr nabí-
zených jídel svými dárky. Z obou
stran státní hranice se do celé
akce zapojilo nìkolik mìst a obcí,
které si pro návštìvníky pøipravily
svùj vlastní program. Všichni se
samozøejmì chtìli ukázat v co
nejlepším svìtle. I když šlo o sní-
dani, bylo zajištìno obèerstvení
na celý den i s èetnými kulturními
akcemi a vìøte, že bylo z èeho
vybírat. Napøíklad v obci Šatov
trvala diskotéka až do pùlnoci,
gastronomickým zážitkem bylo
opékání selátka v Retzu, nebo
den otevøených dveøí v pivovaru
Hostan ve Znojmì. Samozøejmostí

byla hudební vystoupení i spor-
tovní akce. Pro návštìvníky byla
pro možnost rychlejšího pøesunu
zøízena autobusová kyvadlová

doprava a mimoøádné vlakové spoje
mezi obìma pøíhranièními regiony.
XXDo akce se ale nezapojily jen
pøíhranièní obce. Mìsto Znojmo
oslovilo k úèasti a prezentaci na
nejdelší snídani zastupitele Mo-
ravského Krumlova, jako druhé
nejvìtší mìsto na okrese. Morav-
ský Krumlov mìl svùj snídaòový
stùl, na kterém nabízel hostùm
velmi chutná jídla. Moravskokrum-
lovské koláèe a Zámecký dort s

krumlovským mìstským znakem
z pekárny Ivanka s.r.o., Krum-
lovský guláš, který pøipravila
krumlovská Jatka s.r.o., svatební
koláèe z dílny paní Illkové a ryb-
nická moravská vína. Velký obdiv
patøil „Krumlovskému dortu“,
který se stal terèem  fotoobjektivù.
Pro snídaòové hosty zazpíval pì-
vecký sbor Karla Nìmeèka pod
taktovkou  krumlovského starosty
Bartolomìje Pitlacha.        /mask/
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Senátor Jarůšek v lavici
XX/Moravský Krumlov/ Ve ètvrtek 22. dubna navštívil „zemìdìlku“
v Moravském Krumlovì bývalý úspìšný olympijský reprezentant,
èlen fotbalového týmu ÈR, souèasný trenér prvoligového mužstva FC
Brno senátor Karel Jarùšek. Bìhem své pracovní návštìvy byl
podrobnì seznámen se strukturou a koncepcí školy. Støedem jeho
pozornosti byla výuka na odborném uèilišti, které v nabízených obo-
rech umožòuje integraci žákù ze zvláštních škol. Z pohledu Karla
Jarùška je pro budoucnost jednotlivých uèebních i studijních oborù
klíèovým faktorem uplatnìní absolventù na trhu práce. Jak nám
sdìlila Mgr. Jarmila Nováèková: „Kladnì hodnotil zejména úspìchy
uèòù oborù kováø, truhláø a automechanik v soutìžích odborných do-
vedností a jejich prezentaci na veøejnosti u nás i v zahranièí". Jako
sportovec se zajímal i o sportovní dìní a to nejen v rámci výuky, ale i
ve volném èase. Organizaci tìchto sportovních aktivit a turnajù zajiš-
•uje Školní sportovní klub a patøièné zázemí poskytuje novì vybudo-
vaná a víceúèelovì vybavená tìlocvièna. Závìreèná diskuse byla
vìnována souèasnému ožehavému tématu, kterým je optimalizace
škol a s tím související budoucnost této školy.                             /abé/

Nový zastupitel na radnici
XX/Ivanèice/ Novì zvolený zastupitel Pavel Valenta nám ke svému
jmenování øekl: „Nejsem si jist, zda všichni ostatní èlenové zastupi-
telstva dostali tutéž možnost pøedstavit se v ZRCADLE, a proto nebu-
du zneužívat poskytnutý prostor pro nìjakou obsáhlou prezentaci
vlastní osoby. Pøedevším chci øíci, že pro mne osobnì není nikterak
potìšitelné stát se zastupitelem náhradou za odstoupivšího èlena za-
stupitelstva. Dvojnásob mne mrzí, že jsem nastoupil na místo pana
Martinka, nebo• si myslím, že právì takoví lidé, jako je on, by mìli
v zastupitelstvu být. Výsledky voleb konec koncù tento názor potvrdily.
Jako zastupitel bych chtìl pokraèovat ve své dosavadní práci ve fi-
nanèním výboru mìsta Ivanèic a takto kontrolovat, jak se nakládá
a v minulosti nakládalo s obecními prostøedky. Dále bych chtìl pøed-
kládat návrhy na úsporná opatøení, která by mohla uvolnit více penìz
na investice i na snížení celkového zadlužení mìsta.“ Na naši otázku,
na co se chystá nejdøíve, Pavel Valenta odpovìdìl: „V zastupitelstvu
chci prosazovat a obhajovat svoje názory na zpùsob øešení nìkterých
problémù mìsta. Napøíklad otázky spojené s umístìním DDM, dalším
provozem muzea, èlenstvím mìsta ve svazku obcí, dopravní situací
ve mìstì, životním prostøedím i se sportovním zázemím.“          /abé/

Přijde Krumlov o Epopej?
XX/Moravský Krumlov/ V souvislosti s plánovanými opravami
nedávno vydraženého zámku v Moravském Krumlovì se rozjíždí jednání
o doèasném pøemístìní Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Soubor
obrazù je majetkem Galerie hlavního mìsta Prahy a v souèasnosti je
umístìn v Rytíøském sále krumlovského zámku. Mìsto každoroènì
podepisuje smlouvu s majitelem o zápùjèce tohoto unikátního díla.
Tím, že se nedávno zámek prodal slovenské firmì Incheba, nastal
problém, kam umístit obrazy. Jde o to, že stavební práce na rekon-
strukci zámku, které jsou plánovány, by mohly obrazy vážnì poškodit.
Prach a vlhko by zøejmì stavu obrazù neprospìlo. Po dobu rekon-
strukce by mìlo být Muchovo dílo vystaveno v Praze. Pro mìsto
Moravský Krumlov by to znamenalo citelný odliv turistù a návštìv-
níkù, ale pøípadné poškození obrazù si nikdo na svìdomí vzít nechce.
V nejbližších dnech probìhne jednání všech zúèastnìných, a to hlav-
ního restaurátora, zástupcù galerie, generálního øeditele Incheby,
starosty Bartolomìje Pitlacha a vedení Pražské radnice. Je tøeba poèítat i
s tou alternativou, že po nákladném transportu dvaceti velkometrážních
pláten a nìkolikaletém zajištìní expozice v Praze bude pozice
krumlovské radnice v dalších jednáních o zápùjèce velmi tìžká.  /abé/

Marie Benešová

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ
Tiskárenská 433, Moravský Krumlov

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

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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení 
• revize ruèního náøadí pøístrojem 

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

a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

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

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR

Palackého nám. 43       664 91 Ivanèice
(U Holoubkù)              tel.: 546 437 116

(sleva platí do konce května 2004)

Nejširší výběr slunečních
a dioptrických obrub

SSLLEEVVAA  1100 %%
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU • KONTAKTNÍ ČOČKY
Hypermarket GLOBUS

Hradecká 40, Brno, tel.: 541 225 779

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

Nejdelší snídaně na státní hranici

Město Moravský Krumlov
oznamuje všem obèanùm, že se prodlužuje termín, kdy bude
probíhat výmìna jodidových tablet, a to do 15. kvìtna 2004.
Výmìna tablet bude pro obèany zajiš•ována dennì
PO a ST od 8°° - 17°° hod.
ÚT, ÈT, PÁ od 8°° - 14°° hod.
na MÚ v Moravském Krumlovì, Klášterní nám. - p. Sklenský,
na Mìstském kulturní støedisku, Bøízová ul. - p. Pøikrylová,
na Domì s peèovatelskou službou ul. Jiráskova - p. Koèí.

XXVe svìtì je v provozu 440
jaderných blokù, dalších 31 je
rozestavìno. Po rozšíøení Evrop-
ské unie o deset nových státù se
rozroste i „unijní jaderná rodina“
o dalších 19 blokù. Novì státy  EU
budou využívat 35,2 % ze všech
provozovaných jaderných blokù
na svìtì. 
XXNejvíce blokù do EU pøinese
Èeská republika a Slovensko a to
po šesti provozovaných blocích,
Maïarsko EU pøináší ètyøi, Litva
dva a Slovinsko jeden. Zbývají-
cích pìt zemí - Polsko, Estonsko,
Kypr, Lotyšsko a Malta jadernou
energii k výrobì elektøiny nepou-
žívají. V novém složení tak
v rámci 25 státù EU bude využívat
jadernou energetiku již 13 státù.
Nejvíce a to 59 jaderných blokù
má v provozu Francie, které
v loòském roce zajistily 77,67 %

produkce elektøiny ze všech fran-
couzských elektráren. Od kvìtna
však Francie toto dominantní
postavení v unii ztrácí, protože
dva jaderné bloky zajistily Litvì
v loòském roce 79,88 % pro-
dukce elektøiny. 
XXÈeská republika pøináší do
rozšíøené „jaderné rodiny EU“
šest blokù v Dukovanech a Teme-
línì. To je z novì pøistupujících
státù nejvíce a bude to pøedstavo-
vat 2,6 % instalovaného výkonu
jaderných blokù Evropské unie.
V loòském roce èeské jaderné
bloky vyrobily 25.872 GWh
elektøiny, což znamenalo 31,08 %
podíl v rámci ÈR. Pøíspìvek vý-
roby z èeských jaderných elekt-
ráren je tedy nejvìtší ze všech
deseti nových státù EU.

Petr  Spilka, tiskový mluvèí
ÈEZ, a. s. (redakènì zkráceno)

České „jaderky“ v Evropě

Kam s ivančickým DDM ?
XX/Ivanèice/ Dùm dìtí a mládeže dluží ivanèické mìstské kase 275
tisíc korun. Jsou to ale dluhy samotného DDM? Stejnou èástku totiž
dluží místní podnikatelé právì Domu dìtí a mládeže za nevyrovnané
úèty za nájemné a provozní náklady s ním spojené. Po bývalém
nájemci restaurace v Besedním domì DDM požaduje 200 tisíc korun
a po zrušené provozovnì odìvù 75 tisíc korun. Aèkoliv byl s dlužníky
sestaven a odsouhlasen splátkový kalendáø, plnìní svých závazkù se
oba vyhýbají. Rada mìsta Ivanèic na svém zasedání odsouhlasila, že
dluh DDM nepromine a nadále jej bude vymáhat. Je to také z dùvodu
špatné finanèní situace mìstské pokladny. Podle vedení radnice jde
o smluvní vztah mezi radnicí a DDM a není dùvod tyto peníze promí-
jet. Aby mohlo DDM dostát svým závazkùm, bude muset v pøípadì
nutnosti celou situaci øešit soudní cestou.  
XXDalší problém mùže pøijít 30. èervna. K tomuto datu totiž DDM
dostal od ivanèické radnice výpovìï ze svého dosavadního pùsobištì
v Besedním domì. Podle vyjádøení radnice by v nejbližší dobì mìla
být podepsána nová nájemní smlouva na náhradní, ale menší prostory
v budovì školky, s odùvodnìním, že již teï mají dìti k dispozici velké
prostory na Komenského námìstí. Tyto informace ovšem popírá
øeditelka DDM s tím, že objekt bývalé školky má sice DDM k dis-
pozici, ale místnosti jsou pro jejich zámìry kapacitnì nedostaèující.
Mìsto sice není povinno zajiš•ovat domu dìtí náhradní útoèištì, ale mìlo
by mít pøinejmenším zájem na tom, aby se dìti vìnovaly smysluplné
èinnosti a nepotulovaly se bezduše mìstem. Ani krajský úøad, který je
zøizovatelem pøíspìvkové organizace DDM, hledat náhradní prostory
v Ivanèicích nebude a pokud se vše nìjak nevyøeší, radìji èinnost
ivanèického Domu dìtí a mládeže pøemístí do jiného mìsta.
Horký brambor v podobì dluhu i chybìjících prostor tedy zùstal na
Domu dìtí samotném. Pokud se situace nevyøeší, zøejmì dojde k ome-
zení èinnosti této organizace a lidé, kteøí se doposud starají o dìti,
zasednou jako žalobci do soudních lavic. /jak/

foto: archiv

foto: ÈEZ



XX/Miroslav/ V letošním roce
probìhne I. etapa výstavby silniè-
ního prùtahu pøes mìsto Miro-
slav. Výstavba je naplánovaná
na dva roky a elou akci bude
provádìt firma Strabag a.s., která
5. kvìtna zahájila výkopové práce.
XXZaèátkem týdne byly nainsta-
lovány znaèky objížïkových tras
vedené po vedlejších komunika-
cích, protože úsek, na kterém se
bude pracovat, je pro silnièní
dopravu zcela uzavøen. Nejvyšší
povolená rychlost je snížena na
30 km za hodinu a její dodržo-
vání bude pod dozorem policie.
Tato pro øidièe, ale i všechny oby-
vatele mìsta nepøíjemná situace
je doèasné nutné zlo, za cenu
novì vybudované silnice to však
stojí. Doufejme, že toto dopravní
omezení všichni pochopí a pøi-
zpùsobí se na krátký èas novì
vzniklé situaci. Uzavøený úsek
je od køižovatky ulic Nádražní
a Malinovského, po celé délce
ulice Brnìnská, pøes námìstí
Svobody až po ulici Husova.
Podle chronologického postupu

prací se nejdøíve provede odstra-
nìní stávajícího povrchu, který je
tvoøen dlažebními kostkami. Poté

se kompletnì zrekonstruují
inženýrské sítì pod vozovkou,
zpevní se podkladová vrstva a

upevní se obrubníky. Nakonec se
položí nový asfaltový povrch a
upraví okolí komunikace.      /jak/

Kraj rozděloval dotace
XXNa dubnovém zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje bylo
mj. rozhodnuto o poskytování dotací obcím pro jednotky sborù dobro-
volných hasièù i o dotacích z Programu rozvoje venkova Jihomo-
ravského kraje na rok 2004. Hasièi pøedložili 331 žádostí s celkovým
požadavkem na cca 60 milionù Kè. Bylo rozdìleno 10 milionù Kè.
Ve vìtšinì pøípadù byly tyto prostøedky pøidìleny na výstroj a výzbroj
a na opravy a modernizaci vozového parku a nákup nové èi starší mo-
bilní techniky. Z obcí v našem regionu byly napøíklad uspokojeny:
Bìhaøovice - 80.000 Kè, Èermákovice - 50.000 Kè, Miroslav -
100.000 Kè, Moravský Krumlov - 80.000 Kè, Olbramovice - 30.000 Kè,
Petrovice - 78.000 Kè, Pøeskaèe - 50.000 Kè, Višòové - 80.000 Kè,
Vítonice - 28.000 Kè.
XXPro dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje
bylo podáno 921 žádostí, které pøedstavovaly celkový finanèní poža-
davek cca 216 milionù korun. Dotaèní tituly byly urèeny pro obnovu
a údržbu venkovské zástavby, komplexní úpravu veøejných prostranství,
obnovu a zøizování veøejné zelenì, rekonstrukci místních komunikací,
rekonstrukci a výstavbu veøejného osvìtlení. U tohoto titulu byl
preferován výbìr obcí do 1000 obyvatel. Kladnì byly vyøízeny
žádosti následujících obcí: Obec Bohutice - 95.000 Kè na opravu
toskánských sloupù, Borotice - 150.000 Kè na rekonstrukci MŠ,
Branišovice - 100.000 Kè na III. a IV. etapu opravy høbitovní zdi,
Džbánice - 100.000 Kè na opravy v kulturním domì, Horní Kounice
- 100.000 Kè na opravu a údržbu obecní budovy, Jezeøany-Maršovice
- 120.000 Kè na rekonstrukci chodníku, Miroslavské Knínice - 100.000
Kè na obnovu høbitovní zdi, Oleksovice - 100.000 Kè na plynofikaci
kotelny. Prosimìøice - 120.000 Kè na úpravu námìstí. Pøeskaèe
- 100.000 Kè na opravu skladu OÚ, Skalice - 60.000 Kè na chodníky
a veøejné prostranství, Suchohrdly u Miroslavi - 99.000 Kè na opravu
místních komunikací, Tulešice - 120.000 Kè na mostek pøes potok,
Vedrovice - 120.000 Kè na rekonstrukci místních komunikací a Žero-
tice - 100.000 Kè na kompletní opravu høbitova.
XXZ výše uvedeného  je patrno, že komise, rada a zastupitelstvo JMK
preferovalo menší èástky penìz (cca 100.000 Kè) pro vìtší poèet
menších obcí. Tím se podaøilo uspokojit vìtší poèet obcí. Na druhé
stranì však mohou u nìkterých obcí nastat problémy s doplnìním
vlastních penìz na tyto projekty. Pøesto lze pøedpokládat, že dotace
z kraje pomohou zejména menším obcím pøi jejich rozvoji. 

Libor Kosour, zastupitel JM kraje za ODS (redakènì zkráceno)

XXVážení ètenáøi, v ZRCADLE è.5 a è.6 jste si mohli pøeèíst infor-
mace z koalièního jednání SNK a KSÈM podané každou ze zúèastnì-
ných stran. Na èetné dotazy obèanù a volièù SNK (Sdružení nezávis-
lých kandidátù) k souèasnému stavu chci reagovat touto vysvìtlující
informací. Rozpornost názorù a postojù k øešení obecních záležitostí
je pøirozený jev a mìlo by vést k hledání optimálních výsledkù.
Reakcí zástupcù KSÈM po koalièním jednání však bylo odstoupení
od další koalièní spolupráce. Zvolili si øešení problémù po svém,
alternativu pro nì výhodnìjší, kdy mohou snadnìji rozhodovat a pro-
sazovat svoje názory bez konfrontace. Po domluvì s dosavadní opozicí
a následným doplnìním radního z jejich øad, si KSÈM stabilizovala
svoji moc v Radì mìsta Ivanèic i vìtšinovou podporu v zastupitelstvu.
Této situaci, bohužel, napomohl jeden ze zastupitelù zvolený za SNK,
dosavadní èlen Rady, JUDr. Matoušková. SNK a její kandidáti šli
do voleb na základì konkrétního volebního programu, s kterým všichni
souhlasili a na jehož základì pak dostali dùvìru volièù. Prosazování
tìchto cílù slíbili nadøazovat nad osobním prospìchem jednotlivce.
To, že politik po svém zvolení rychle zapomene na pøedvolební sliby,
jak vidíme, není doménou jen vysoké politiky, ale v mnoha pøípadech
i komunální. Zájem tìchto jednotlivcù je vìtšinou v získání vlastního
prospìchu a zviditelnìní se. Volební stranu a její program využívají
pouze jako prostøedek. SNK považuje takové jednání za velice
nemorální, nesluèitelné se svojí politikou a plnì se od nìj distancuje.
Vzhledem k nastalé situaci SNK nemá žádný vliv v Radì, tudíž
nemùže nést spoluzodpovìdnost za její rozhodování. I pøes toto
omezení hodlají zbývající zástupci SNK prosazovat plnìní zámìrù
svého volebního programu. Nadále budou aktivnì pøistupovat k práci
v zastupitelských orgánech v podávání návrhù, zpracovávání kon-
cepcí, spoluúèast pøi odborných jednáních, informování veøejnosti
a podporovat kroky souèasného vedení Mìsta, smìøující k prospìchu
obèanù mìsta Ivanèic.                                                     Josef Valenta
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•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY

A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE

BYTOVÝCH JADER

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

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

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

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

IVANČICE

tel.: 604 243 346, 543 211 401

PPŮŮJJČČKKYY  ••  ÚÚVVĚĚRRYY
HHYYPPOOTTÉÉKKYY

XX/Oslavany/ Obèanské sdruže-
ní „Oslavany bez drog“ vzniklo
v roce 1999. Èleny jsou všichni
ti, kteøí si uvìdomují, že nejlepší
protidrogovou prevencí je po-
skytnout mládeži co nejvíc mož-
ností smysluplných volno-èaso-
vých aktivit, zvláštì sportovních.
XXProto se sdružení na tuto oblast
zamìøilo a za dobu své existence
se mu podaøilo splnit nìkolik
investièních zámìrù. Zbudovali
dvì lezecké stìny. Jednu interié-
rovou 4,5 metru vysokou v tìloc-
viènì Školního klubu a desíti-
metrovou venkovní na dvoøe
téhož zaøízení. Podíleli se spolu
s mìstem na stavbì høištì pro
minikopanou „V Hájku“, a na
stavbì volejbalových høiš•.
Poslední investicí sdružení byla
výstavba areálu pro inline-
bruslení a skateboard v hodnotì
více než pùl milionu korun.
V souèasné dobì se ještì shání

prostøedky na mobiliáø (rampy a
pøekážky) a na dobudování høištì
minikopané, kterým by byl areál
zkompletován a byl by celoroènì
bezplatnì otevøen pro všechny
dìti a mládež.
XXKromì investièních akcí
spolupracuje sdružení pøi organi-
zování dalších akcí pro mládež
jako je Pexesiáda, závody na
koleèkových bruslích a poøádá
rùzné protidrogové besedy, na-
pøíklad s reportéry TV Nova
Josefem Klímou, Radkem Jonem
a s Pavlínou Wolfovou a Pavlem
Veselovským  v poøadu Áèko na
cestách. 
XXVýznamným partnerem obèan-
ského sdružení Oslavany bez
drog je samotné mìsto Oslavany,
které tyto aktivity podporuje
finanènì. Poslední pøíspìvek byl
v podobì daru za vybrané vstup-
né z plesu mìsta Oslavan ve výši
60.000 korun.                  /mask/

Bojují proti drogámPetici za záchranu muzea
podepisují i příznivci z Brna
Petice za zachování muzea v Ivanèicích zdárnì pokraèuje. Již více než
1000 obèanù, rodákù a pøíznivcù muzea podepsalo naši petici a mnoho
dalších se teprve o této záležitosti dovídá. I v Brnì, v kavárnì
Vladimíra Menšíka na Veselé ulici, se zásluhou ivanèické rodaèky,
místostarostky mìstské èásti Brno-støed, paní Dr. Vlasty Svobo-
dové, petice podepisují. Upøímnì jí za to dìkujeme.
Pro ty, kteøí ještì o této akci nebyli informováni, pøipomínáme, že
petici je možno podepisovat v Ivanèicích  na tìchto místech:

• Potraviny paní Studené, Palackého námìstí, Ivanèice
• Knihkupectví paní Juøenové, Palackého námìstí, Ivanèice
• Drogerie paní Nováèkové, ul. Dr. Novotného, Ivanèice
• Ovoce - zelenina pana Sovy, Oslavanská ulice, Ivanèice
• Stavebniny PLUS, Krumlovská ulice, Ivanèice
• Potraviny Letkovice
• Potraviny - samoobsluha na starém sídlišti v Ivanèicích.

V petici uvádìjte, prosím, èitelnì jméno a pøíjmení, úplnou adresu
(t,j. mìsto, ulici a èíslo domu) a podpis. Bez tìchto náležitostí by
byl Váš hlas neplatný. Dìkujeme Vám za pøízeò, kterou prokazujete
ivanèickému muzeu. Chceme vstupovat do Evropské unie se svojí
historií - pamìtí našich pøedkù - s naším muzeem !   L. Navrátilová

Miroslav se dočká silničního průtahu

foto: jak

XXZásadní zmìny v centrálním
domovském závodì Petrof, spol.
s r.o. v Hradci Králové spìjí k to-
mu, že se mùže znovu obnovit
výroba v poboèném závodì Mo-
ravský Krumlov. Jde o realizaci
zmìn uvnitø firmy a nezbytné
restrukturalizaèní kroky. V návaz-
nosti na nì došlo i k personálním
zmìnám v jejím vrcholovém
managementu. Z firmy odešel
její dosavadní generální øeditel
PhDr. Petr Mouèka. Dùvodem
odchodu je odlišná filosofie

pøístupu k øešení souèasných
problémù firmy. Pravomoci gene-
rálního øeditele a odpovìdnost za
øízení firmy pøevzala její jedna-
telka Mgr. Zuzana Ceralová -
Petrofová. Obsazení pozice gene-
rálního øeditele zatím není
øešeno. Další personální zmìnou
je povìøení Mgr. Saida Tabeta
vedením obchodního úseku. 
XXSpoleènost Petrof intenzivnì
jedná se svým americkým part-
nerem firmou GIC o pokraèování
obchodní spolupráce. Výsledkem

je, že nejvìtší evropský výrobce
klavírù s firmou, která je nejvìt-
ším odbìratelem klavírky Petrof,
uzavøel strategicky významnou
smlouvu. Ta zaruèuje odbyt do
roku 2012 ve výši zhruba 200 -
250 milionù korun roènì.
XXV souèasné dobì probíhají
jednání o konkrétních dodávkách
klavírù a pianin pro tento rok.
Pro Petrof, kterého sužují prob-
lémy s odbytem, to znamená no-
vou nadìji. V støedu 5. kvìtna
firma poslala do Spojených státù

první nástroje, èímž by mìla
získat 30 milionù korun. Petrof
se podle své jednatelky snaží
zvyšovat produktivitu práce
a snižovat náklady. Proces
restrukturalizace s sebou však
pøináší zavírání poboèek a pro-
pouštìní. Krize firmy je dána
poklesem celosvìtové poptávky
po hudebních nástrojích. O pøí-
padném obnovení provozu v Mo-
ravském Krumlovì se jedná,
výsledky budou známy bìhem
nìkolika týdnù.                /mask/

Krumlovská „klavírka“ má novou šanci



XX/Ivanèice/ Mìsto vlastní sportovní halu
na Rybáøské ulici, ale musí ji roènì dotovat
dvìma miliony korun. Po vypršení nájem-
ních smluv v letošním roce probìhne proto
úprava hodinových sazeb za pronájem. Ke
snížení ale zcela jistì nedojde. V souèas-
nosti je cena pronájmu haly pro individuál-
ní sporty 240 Kè a pro kolektivní sporty
380 korun na hodinu. V obou pøípadech lze
v létì získat z ceny slevu 25%. Jiné
tìlocvièny, èi sportovní areály mìsto ve
vlastnictví nemá.
XXDalšími možnými sportovišti v
Ivanèicích jsou Sokolovna také na Rybáø-
ské ulici, ta je ale znièena. Sokolovna
v Nìmèicích je také ve velmi špatném
stavu. V Orlovnì na ulici Chøestová jsou
pronájmy možné a interiér je na úrovni.
Gymnázium a Základní škola „Brnìnka“
mají tìlocvièny, ale v podstatì je neprona-

jímají. Z venkovních areálù je tu multi-
funkèní sportovištì - školní sportovní areál
mezi „Brnìnkou“ a Gymnáziem, sloužící
ale pouze pro potøeby škol. Fotbalový klub
TJ Slovan má høištì, to ale k pronajmutí není.
K dispozici je pouze høištì v Nìmèicích.
XXPodtrženo a seèteno: Ivanèicím chybí
volnì otevøené sportovní høištì, ale pøípad-
nì i bazén, kde by obèané mohli trávit
volný èas. Starosta MUDr. Adam k tomuto
uvádí: „Výstavba koupalištì v souèasné
dobì - to už je skuteènì výraz naprostého
nepochopení ekonomické reality mìsta.
Mìsto na to prostì nemá. Dovolit si mùže
jen to, na co má, jinak to skonèí katas-
trofálnì. Pokud by se našel soukromý
investor, který by postavil areál za 100
miliónù a pak ho provozoval, prosím, tudy
by cesta vést mohla. O nikom takovém ale
prozatím nevím.“                             /mask/

XX/Miroslav/ Znalci vín se k od-
bornému posouzení vzorkù  doda-
ných drobnými pìstiteli i firmami
sešli 28. dubna. Ochutnat a ohod-
notit do restaurace Slávie za pøi-
spìní pana Schlesingera, který
zajiš•oval zázemí a obèerstvení,
pøišlo 41 degustátorù místních
i z družebního mìsta Svätý Júr
ze Slovenska. Pøátelé z rakous-
kého Langenlois se se svými
vzorky nedostavili. Celou akci
poøádala Skupina Miroslavských
vinaøù za spoluúèasti a garance
Vinných sklepù Lechovice. Letos
se sešlo 424 vzorkù pøevážnì ze
znojemské, mikulovské a velko-
pavlovické oblasti. V deseti kate-
goriích dvacetibodovým systé-
mem bylo hodnoceno 307 vzorkù
bílého a 117 vzorkù èerveného
vína. Šampiónem se stala Pálava
2000, výbìr z bobulí, z Vinných
sklepù Lechovice. Veøejný košt
probìhne 15. kvìtna od 10 hodin
opìt v restauraci Slávie.    /mask/

ZRCADLO - nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk                                    4

Jak nás napálili …
XXJelikož jsme již dlouhou dobu nespokojeni s prací kulturního støe-
diska, rozhodli jsme se zareagovat na „Výzvu obèanùm“ a vyjádøit tak
nejen naše požadavky na kulturní dìní v našem mìstì. Získali jsme totiž
na 9. jednání zastupitelstva dojem, že nejen obèané, ale i naše zastupi-
telstvo je s prací kulturního støediska, pøedevším jeho øeditelky, silnì
nespokojeno. Usnesení z tohoto zastupitelstva, zveøejnìné na webových
stránkách mìsta, je: „Zastupitelstvo mìsta vìdomo si své odpovìdnosti
za všestranný rozvoj mìsta vyzývá obèany k veøejné diskusi o poslání,
náplni a organizaci kulturních aktivit financovaných a podporovaných
mìstem. Námìty pøednesené obèany budou pøedmìtem jednání dru-
hého zastupitelstva v pøíštím roce.“ (doslovná citace, bez interpunkce)
XXNa základì této výzvy se sešlo pouze 6 námìtù, z toho 4 pøedložili
samotní opozièní zastupitelé, pouze dva vzešly pøímo od obèanù, tedy
i od nás. Dva námìty obsahovaly i návrh organizaèních zmìn, jeden se
týkal pouze ZUŠ, ve zbylých tøech byly nastínìny konkrétní postupy,
jak dostat kulturu ve mìstì do širokého povìdomí jeho obyvatel.
XXPrvním a zároveò stìžejním bodem bylo organizaèní schéma MìKS.
Pùvodní návrh Ing. Župy na rozdìlení do samostatných pøíspìvkových
organizací neprošel nejen z finanèních dùvodù, efektivita a kvalita
samostatného øízení jednotlivých oblastí s vìtší pravomocí a odpovìd-
ností jejich vedoucích však nebyla posuzována.
XXJelikož ve 4 pøedložených návrzích byla vyjádøena nespokojenost
s vedením MìKS a sami zastupitelé na 9. jednání ZM svou výzvou tuto
nespokojenost podpoøili, mìl by logicky následovat návrh zastupitelstva
radì na odvolání øeditelky. Po bouølivých diskuzích, chození okolo horké
kaše a dlouhých chvil trapného mlèení nakonec návrh na její odvolání
pøednesl pan Štulík. Naše radnièní koalice (KSÈM + KDU-ÈSL + ÈSSD)
však opìt nezklamala, a i když musí nutnì vidìt skomírající kulturní
život v našem mìstì a dlouholetou neèinnost øeditelky MìKS v tomto
smìru, hlasovala proti odvolání. Jak si tedy vysvìtlit, že neschopný
èlovìk dál zùstává ve své funkci pøesto, že jeho neschopnost  deklarovalo
zastupitelstvo tím, že vyzvalo obèany ke zpracování námìtù z oblasti
kultury.  Zastupitelé zøejmì sami nevìøili, že je øeditelka MìKS schopna
vymyslet a posléze zrealizovat nìco, co by zaujalo všechny obèany
ve mìstì a okolí a svými specifiky zde vytvoøilo místní tradici.
XXZastupitelstvo na svém posledním zasedání naopak uložilo paní øedi-
telce zpracovat námìty obèanù a ty pak pøedložit do konce srpna ke schvá-
lení. Na to snad nepotøebujeme øeditelku MìKS, zpracovat cizí námìty
musí být schopen obyèejný úøedník napøíklad z odboru kultury pøímo na
radnici. Potom bychom mohli zrušit celé kulturní støedisko i s jeho
zbyteènou a nákladnou budovou, nebo• knihovna a muzeum svoje akce
pøipravují pro svùj zájmový okruh obèanù sami a námìty na kulturu pro
širokou veøejnost by každý rok mohli upøesòovat obèané. Ušetøilo by se
spoustu penìz, které by se mohly investovat právì do kultury. V té
souvislosti stojí za zmínku, že pøedložení vlastní koncepce rozvoje
jakéhokoliv úseku bývá v civilizované spoleènosti základním
kritériem výbìrového øízení na nového vedoucího pracovníka.
XXA jak jsme se tedy napálili? No pøece tím, že jsme si mysleli, že je
zde koneènì snaha ze strany celého zastupitelstva øešit kulturní život
v našem mìstì, a proto jsme reagovali na jeho výzvu. Vìnovali jsme tomu
spoustu èasu a paní øeditelka teï bude zpracovávat naše námìty. Možná
za to kromì svého pìkného platu dostane i prémie.
XXTímto žádáme zastupitelstvo, aby celou záležitost zaèalo koneènì
serióznì øešit, jinak se budeme domnívat, že celá výzva byla jen dalším
výsmìchem obèanùm.    Za Místní sdružení ODS v Moravském Krumlovì:

Ing. Michal Šotner, Kamila Poláchová

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Do Rakouska pro vítězství
XX/Olbramovice/ V sobotu 24. dubna navštívili zástupci rakouské
obce Hanfthal, ležící u mìsta Laa an der Thaya, obec Olbramovice.
Toto setkání bylo pokraèováním spolupráce a bližšího setkávání mezi
pøíhranièními oblastmi. Olbramovická škola navštívila v lednu 2004
polytechnickou školu v Laa an der Thaya, kde navazování osobních
kontaktù zaèalo. Delegaci z Hanfthalu zastupovali èlenové rùzných
sdružení, napø. spolku pro obnovu obce, tamního hasièského spolku,
mysliveckého sdružení, èi sportovci. Všichni se u nás setkali se svými
protìjšky a domlouvali spoleèné akce v budoucnu.
XXObec Hanfthal je velmi aktivní a podaøilo se jí získat vyznamenání
kraje v kvìtinové výzdobì a projektu v obnovování obce. Všichni,
vèetnì øeditelky polytechnické školy, jedné uèitelky a nìkolika žákù,
byli pøivítáni nejdøíve ve škole øeditelem školy Mgr. Ladislavem
Ruibarem a starostou Olbramovic ing. Lubomírem Èechem. Po krátkém
pøedstavení èinitelù obou obcí a prohlídce školy následovala prohlídka
obce, místní radnice, kostela vèetnì výhledu z opravené kostelní vìže,
a nakonec všechny èekalo malé pohoštìní ve spoleèenské místnosti
u sklepa pana PhDr Jiøího Marka. Žáci olbramovické školy se vìnovali
celé odpoledne svým kamarádùm z Laa a uplatnili své znalosti nìmèiny.
XXRadostným sdìlením a pøekvapením, zvláštì pro žáky a zástupce
místní školy, bylo ocenìní spoleèného projektu nazvaném „Vše pøivést
pod jednu støechu“, na kterém žáci obou škol spolupracovali. Vyrábìli
vlajky státù Evropské unie, vyhledávali údaje o jednotlivých státech
pomocí internetu a pøipravují spoleèné pøedstavení tohoto projektu
vèetnì tance s vlajkami. Taneèní produkci pøipravuje uèitelka nìmèiny
z Olbramovic Mgr. Ivana Suchánková. Tento projekt vypsal dolno-
rakouský referát školství. Zúèastnilo se na nìm celkem 16 rùzných
souborù z Moravy a Dolního Rakouska. Vystoupení olbramovických
žákù spoleènì s kamarády z Polytechnické školy v Laa se nazývalo
„Jednota v rozmanitosti“ a bylo vyhodnoceno jako nejlepší ze všech.
Naši žáci si pojedou pøevzít cenu do St. Pelltnu v Rakousku.
XXV závìru setkání rakouští hosté pozvali všechny obèany
Olbramovic na slavnost obnovy obce do Hanfthalu, která se bude
konat 20. èervna. Mohou se úèastnit i místní vinaøi a pøivézt k degus-
taci vzorky kvalitního vína. Program je lákavý a slibuje pìkné zážitky.
Obì strany vìøí, že tato setkání budou dále pokraèovat.                /jak/

Miroslavské vzorky vín hodnotili i Slováci

Dva miliony
kilometrů
/Moravský Krumlov/
XXPan Oldøich Holeèek za volan-
tem autobusu firmy ÈAS - SER-
VICE a.s. odjezdil už dva miliony
kilometrù a pøevezl pøes 250 tisíc
cestujících. V pátek 23.dubna mu
v Moravském Krumlovì k tomuto
významnému jubileu poblaho-
pøáli jeho kolegové.
XXSedmapadesátiletý Oldøich
Holeèek øídí bez nehody již èty-
øicet let. Jeho receptem je pøedví-
dat, jezdit opatrnì a vyvarovat se
nebezpeèných situací.
XXKe gratulantùm se pøidává i
redakce Zrcadla a všichni pøeje-
me ještì hodnì dalších kilometrù
bez nehody a spokojené cestující.

M.K.QUATRO
spol. s r.o.

Okru�ní 399, Moravský Krumlov

Mìøení emisí, pøíprava na STK
Broušení klikových høídelí a blokù motorù

Automechanické práce
Seøízení motorù

telefon: 515 352 604,
515 321 058, 515 321 059

Prodej náhradních dílù
na osobní vozidla na ulici Znojemská

(u supermarketu Albert)

díly øízení, brzd a podvozkù
pneumatiky, oleje, barvy, autokosmetika

telefon: 515 323 947

Tìšíme se na Vaši návštìvu !

Kam v Ivančicích za sportem ?

Do hradeb jdou statisíce
/Moravský Krumlov/ Koncem mìsíce dubna byly dokonèeny

práce na opravì havarijního stavu èásti hradební zdi pøi ulici Pod
hradbami. Povìøená firma Geo - ing Jihlava tyto práce stihla
dokonèit s mìsíèním pøedstihem, a to i pøes jejich velkou nároènost.
Místo a charakter poškození nedovolovalo použít tìžkou techniku
pøímo ve stìnì a proto pracovníci této firmy museli dopravovat
stavební materiál vèetnì spadaných hradebních kamenù po lešení
ruènì. Nutno dodat, že pøes všechny tìžkosti se úkolu firma zhostila
dobøe a práce jsou provedeny kvalitnì. V souèasné dobì je již
staveništì pøedáno. Podle slov pana Kabelky ze Správy majetku
mìsta se ještì v letošním roce bude opravovat další úsek hradeb,
a to za mìstským úøadem. I zde jsou hradby v havarijním stavu
a hrozí jejich sesuv. „Je už hotový projekt i vyøízené stavební povo-
lení, èeká se jen na dotaèní peníze v èástce 250 tisíc korun. Práce
budou provádìt místní podnikatelé pan Harman a Kohoutek. S jejich
prací na døívìjší opravì hradeb byl Památkový úøad spokojen a proto
v nich budou pokraèovat.“ uvedl øeditel pan Zdenìk Kabelka.  /jak/

Hudební slavnosti letos
i v Moravském Krumlově
XX/Moravský Krumlov/ V le-
tošním roce se koná již druhý
roèník Hudebních slavností.
Hlavní organizátorkou slavností
je paní Mirka Strejèková za pod-
pory Jihomoravského kraje a kra-
je Vysoèina. Jde o slavnostní
hudební maratón, kterého se
zúèastní celkem osmnáct mìst
z obou krajù. Letos poprvé bylo
osloveno i mìsto Moravský
Krumlov. V Krumlovì se koncert
uskuteèní 19. kvìtna od osmnác-
ti hodin na zámku v prostorách
Muchovy slovanské epopeje. Je
pøipraven koncertní jazzový a

swingový program za úèasti pro-
fesionálních umìlcù Petra
Maláska (klávesy) a Barbory
Øeháèkové (zpìv). Podveèerem
bude provádìt Vít Fiala, který
také zahraje na kontrabas. Své
umìní pøedstaví i žáci Základní
umìlecké školy v Moravském
Krumlovì, pod vedením svých
pedagogù.  Kdo ví, zda nìkdo
i z tìchto zaèínajících talentù se
nevydá na umìleckou dráhu - na
prkna, která znamenají svìt. ZUŠ
má již svoji tradici a její nìkteøí
absolventi nemalých úspìchù už
dosáhli.                             /mask/

foto: mask



XXKaždý z nás tráví svùj volný
èas jinak. Nìkdo kutí na  zahrádce,
jiný zvelebuje své bydlení, sbírá
známky, jezdí na kole, rekreaènì
sportuje a další sleduje z kanape
televizi. Nejde o to, sedøít se pod
heslem „z práce na brigádu“. Ko-
lik lidí, tolik zájmù, ale nejdùle-
žitìjší je, abychom si odpoèinuli
a nabrali nové síly a odreagovali
se od všedních starostí. Jednou
z možností aktivního odpoèinku
dostupného pro rodiny s malými
dìtmi a stejnì tak pro dùchodce
je sportovní rybaøení. Sedìt u ry-
báøského prutu v krásném zákoutí

øeky, nebo u romantického rybní-
ku jak vystøiženého z Ladových
obrázkù je opravdu balzám na
unavené tìlo i ducha.
XXKdo to vlastnì jsou ti rybáøi?
Døíve se o nich øíkalo, že jsou tiší
blázni. Rybaøina se ale stále více
stává známou, snad až masovou
sportovní záležitostí. Sportovní
rybolov umožòuje únik do pøírody
a navíc nabízí i možnost rovno-
cenného souboje s  rybou. Výraz
„rovnocenného“ je použit naprosto
oprávnìnì. Pro opravdu sportov-
ního rybáøe je totiž používání co
nejjemnìjšího a tím samozøejmì

i nejslabšího náèiní stavovskou
ctí. Ryba totiž musí mít možnost
o svùj život s rybáøem rovnocen-
nì bojovat. A v tomto boji zvítìzí
ten lepší, šikovnìjší, chytøejší. V
tom je to nejvìtší kouzlo spor-
tovní rybaøiny. Rybáø se neuchy-
luje k zákeøné ránì, proti které se
obì• nemùže bránit. Nástrahu si
ryba vezme dobrovolnì a potom
spolu bojují. Pro rybu je to boj
o život a podle toho také nìkteré
souboje s rybou, obzvláštì s vel-
kou, vypadají. Ryba se urputnì
brání snaze rybáøe dostat ji na
bøeh. Voda støíká, víøí se bahno,
ryba vyskakuje nad vodu ve snaze
zbavit se toho, co ji proti její vùli
pøitahuje ke bøehu, snaží se zajet
do potopených vìtví a rákosí. Je
to boj! Sportovní rybolov mùže
tedy být i s nároèným aktivním
pohybem, záleží na zpùsobu
lovu, který rybáø provozuje.
XXTechnik je celá øada. Jde o
chytání na udici, na plavanou, na
pøívlaè, na mušku. V rybolovné
technice, hodech na dálku i na cíl
se poøádají rùzné soutìže od
místních až po mistrovství svìta.
Soutìží se již od mládežnických
družstev a na úrovni republiky
funguje liga. Rybáøi v místních
organizacích èasto poøádají i laic-
kou veøejností hojnì navštìvo-
vané rybáøské závody, kde si vzá-
jemnì dokazují znalosti, techniky
a dovednosti. Sportovní rybáøi se
stále více dostávají do podvìdo-
mí ostatních lidí i jako lidé, kteøí
se kromì lovu ryb na udici stávají
i ochránci - peèovateli o pøírodu
kolem našich krásných vod -
potokù, øek, jezer, pøehradních
nádrží a rybníkù. 
XXV ÈR jsou dvì obèanské

organizace, které sdružují rybáøe.
Èeský rybáøský svaz a Moravský
rybáøský svaz se sídlem v Brnì,
pod který spadá i náš region.
Svazy mají svoje stanovy a jsou
právnickou osobou. Základem
svazu jsou Místní organizace
s èlenskou základnou, které vyví-
její èinnost vyplývající z poslání
svazu a mají vlastní právní sub-
jektivitu. Stát se rybáøem je
pomìrnì snadné. Staèí kontakto-
vat místní rybáøskou organizaci
a odevzdat vyplnìnou pøihlášku.
O pøijetí nového èlena rozhoduje
výbor Místní organizace. Po
absolvování školení a zkoušek
zaplacení pøíslušných poplatkù
a vystavení dokladù, se dotyèný
stává sportovním rybáøem se
všemi právy a povinnostmi. Ale,
ani vlastní rybaøina není, jak by
si laik pøedstavoval, jednoduchá.
Rybolov se øídí svými pravidly.
Ne všude se mùže lovit. Vody
jsou rozdìleny podle povahy na
pstruhové a mimopstruhové. Ty
se dìlí na jednotlivé revíry, které
jsou obhospodaøovány pøísluš-
nou místní organizací.
XXNe každou ulovenou rybu si
mùže rybáø ponechat. Donedávna
platily doby hájení, které se u jed-
notlivých druhù ryb rùznily. Ryby
mìly své lovné míry. Úlovky, které
si rybáø mohl odnést domù byly
omezeny váhou i poètem. Vše
zmìnil nový zákon o zemìdìlství,
který je v platnosti jen nìkolik dní
a radikálnì podmínky rybolovu
mìní. I když lze ze strany Mini-
sterstva zemìdìlství oèekávat ú-
pravy zákona, bude chvilku trvat,
než si rybáøi nové paragrafy osvo-
jí. No zkrátka ani rybáøi to nemají
lehké. A proto Petrùv zdar.  /mask/

hobby - voln˝ Ëas - sport 
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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.

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

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

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

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

izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

ploché støechy • balkony • terasy

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

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

BAZÉNY

HYDROIZOLACE KRYTÝ BAZÉN
V NOVÉ VSI VÁS ZVE

víceúčelová sportovní hala
s povrchem umělá tráva

KOUPÁNÍ PRO VEŘEJNOST
9.00 - 21.00, mimo po 13.00-21.00

pro pojištěnce VZP
út 15.00-16.00 a so 10.00-11.00 ZDARMA

pro tenis, nohejbal, volejbal, atd. K využití
denně od 6.00 do 24.00. Cena: 80 Kč/hod. 

tel.: 546 423 268, e-mail: novaves.starosta@volny.cz

Petrův zdar! Aneb hurá na ryby

Sídliště 365, Moravský Krumlov
tel.: 603 111 767, 603 214 212

« poskytování tělovýchovných služeb
« prodej doplňků výživy

« konzultační a poradenská činnost
po, st, pá 1100-2100 • út, čt 1600-2100 • so, ne 1600-1900

RRZZ  FFIITTNNEESSSS
MMAALLLLOORRCCAA

foto: archiv redakce

XX/Miroslav/ V letošním roce
poøádala ZŠ Miroslav a DDM
Miroslav již 14. roèník tradièního
pochodu Miroslavská šlápota. Start
byl u školy a cíl na koupališti.
Úèastníci si mohli vybrat z pìti
tras v délce: 3,5 km,  5 km,  6 km
10 km a 20 km, a pro cyklisty byl
program rozšíøen o dvì cyklotrasy
v délce asi 30 kilometrù. Trasy
byly obohaceny a to tak, že dìti
pøi startu dostaly tzv. „cestovní
pasy“ a v prùbìhu trasy prochá-
zely jednotlivými stanovišti, kde
plnily zajímavé úkoly, které pøi-
pravila paní Dana Uhlíøová. V cíli
hrály hudební skupiny Kaktus
a Ribies. Tìsnì pøed cílem èekal
na úèastníky turistického pochodu
poslední, ale nelehký úkol. Trasa
vedla pøes „Strašidelný les“ plný
hrùzu nahánìjících bytostí. Hejka-
lové nenechali nikoho na pokoji,
víly - bludièky a vodník lákali
unavené pocestné na sladkosti.
Káèa uhánìla svého èerta, ale
žádný z èertù ji nechtìl, za to by

rádi vzali do pekla nìkoho jiného.
Ježibaby nahánìly všem hrùzu
a pøipravily úèastníkùm rùzné
nástrahy. A kdo byl nebojácný,
mohl nahlédnout do života
indiánek - kanibalek. Na pøípravì
a realizaci „Strašidelného lesa“ se
pod vedením paní Lady Vosta-
lové podílelo 28 dìtí - žákù ZŠ
Miroslav. Kynologický kroužek
z Miroslavi pøipravil ukázku
z výcviku psù, miroslavští hasièi
pøipravili ukázku hasièské tech-
niky. Své umìní pøedvedli chlap-
ci z BMX klubu. Samozøejmostí
bylo opékání špekáèkù a obèers-
tvení. V letošním roce nám ne-
pøálo poèasí, proto i úèast byla
menší, zúèastnilo se asi 130 „po-
chodníkù“. Podìkování patøí všem
zamìstnancùm školy a DDM,
kteøí se podíleli na organizaci,
sponzorùm: firmì Strabag, PANS
za obèerstvení, dobrovolným
hasièùm z Miroslavi a paní
Vyžrálkové. Ti všichni pøispìli ke
zdaøilému prùbìhu akce.  R. Salát

Vyšlápli si po Miroslavi

PÿÕäTÃ PÿÕLOHA
AUTO - MOTO

modeláž nehtů • manikúra
parafinové zábaly

permanentní makeup
solárium • masáže

výklad karet 
prodej kosmetiky Mary Kay

Najdete nás na ul. Zámecká 13
(ve dvoře), M. Krumlov

tel.: 515 324 626
mobil: 608 713 632

Otevřeno: dle telefonické dohody
Těšíme se na Vaši návštěvu

Firma Jan Košíček
GATEX

Vás zve k nákupu v nových prostorách
(bývalá akvaristika), Knížecí dům v MK

nám. T.G.M. 40, tel.: 515 322 119

od firem: DAM, BYRON, SCHIMANO, CUKK,
CORMORAN, TRABUCCO, ASHIMA, VMC,
LASTIA, SPORT CARP VACLAVIK a jiných.

v zastoupení firem: TETRA, DAJANA PET, LOW,
AQUAEL, K-9, NUTRICAN, BRASA, ANKA,
AGIL, FRISKIES

SCHIMANO, BYRON, PLATIL, TECTAN, SUFIX

VELKÝ VÝBĚR RYBÁŘSKÝCH 
POTŘEB A DOPLŇKŮ

ROZŠÍŘILI JSME PRODEJ 
O AKVARISTIKU A ZOO POTŘEBY

VELKÝ VÝBĚR DOPLŇKŮ
A KOSMETIKY PRO CHOVATELE

ŽIVÉ NÁSTRAHY

NAVÍJENÉ SILONY

foto: mask

SSTTUUDDIIOO
SSLLUUNNÍÍÈÈKKOO
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XX/Miroslav/ Ne, nebojte se,
jednalo se o výjimeènou letecko-
modeláøskou disciplínu a ne
o skuteèný nálet. Cílem soutìží
RC Aircombat je setkání pilotù
a jejich strojù, kteøí svádìjí mezi
sebou vzdušné souboje podle
pevnì daných pravidel s maxi-
málním ohledem na bezpeènost
jak svou, tak hlavnì divákù. Dá
se øíci, že jde o jednu z divácky
nejzajímavìjší disciplín v leteckém
modeláøství.
XXNìco k samotným strojùm
a pravidlùm. Všechny modely
letadel jsou postaveny v mìøítku
1:12 s maximální tolerancí roz-
mìrù +/- 5%. Tyto modely mají
co nejvìrnìji odpovídat své pøed-
loze, jak tvarovì, tak i zbarvením
vèetnì výsostných znakù. Jako
pøedlohy pro tyto dálkovì rádiem
øízené modely, slouží všechny
stíhací stroje vyrobeny mezi roky
1935-1945. Jde tedy o stíhací
letouny z II. svìtové války. Každý
souboj zahrnuje spoleèný let až
sedmi pilotù, kteøí létají zpù-
sobem „každý proti každému“.
Letouny jsou opatøeny dvanáct
metrù dlouhou stuhou ze speciál-
ního papíru. Úkolem je jinému
letounu tuto stuhu zasáhnout tj.
zkrátit nebo utrhnout. Letový èas
od vyhlášení startu je sedm minut.
Za každé odlétané tøi sekundy
obdrží pilot jeden bod. Za zkrá-
cení nebo utržení protivníkovy
stuhy je bodový zisk 100 bodù.
Pokud si pilot naopak svou stuhu
uchrání po celou dobu sedmi
minut, obdrží 50 bodù. Všichni
piloti mají stejný poèet rozletù
a mezi sebou se v jednotlivých
kolech støídají tak, aby každý létal
s každým. Po odlétání pøede-
psaných startù sedm pilotù postu-
puje s nejvyšším bodovým ziskem
do finálového letu. Pilot s nejvyš-

ším dosaženým bodovým ohod-
nocením se stává vítìzem. Samot-
ný souboj probíhá ve vymezeném
prostoru, kde nejdùležitìjší vý-
znam sehrává tzv. „Safety line“.
Je to pøímá hranice, za kterou se
piloti se stroji nesmí za žádných
okolností z bezpeènostních dùvo-
dù dostat. Pokud se tak stane, jsou
velmi pøísnì penalizováni (-200
bodù), nebo diskvalifikováni z celé
soutìže. Nicménì i tak se diváci
musejí od této bezpeènostní linie
nacházet nejménì 60 metrù.
XXTyto soutìže se poøádají v rùz-
ných zemích Evropy i svìta.
V Miroslavi se 1. kvìtna uskuteè-
nil již tøetí roèník tìchto závodù
a podruhé se jednalo o Eurocup
s mezinárodní úèastí. Úèast pilo-

tù byla velmi dobrá. Celkem ke
startu nastoupilo 29 pilotù. Diváci
mohli sledovat nelítostné vzdušné
souboje, které díky hudebnímu
podbarvení z dobových leteckých
filmù pøipomínaly opravdový boj.
A jak už to k soubojùm patøí,
nejvìtší atrakcí pro všechny di-
váky byly momenty neèekaných
støetù i zøícení letadel. Ale
protože Aircombat je nejen boj,
ale zejména soutìž a zábava,
brali tyto situace naši piloti velice
hrdì a pøátelsky. Nám nezbývá
než doufat, že do dalšího roèníku
Eurocopu postaví nové a ještì
dokonalejší stroje, aby nám pøed-
vedli, že modeláøství je nejen
sport a zábava, ale i skvìlá podí-
vaná pro diváky.      /Pavel Stein/

CHORVATSKO, Komarna - Jižní Dalmácie
AKČNÍ NABÍDKA - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !

Ubytování: luxusní pokoje a apartmány
s klimatizací, masážní sprchou Jacuzzi,
satelitní TV, video, terasa s výhledem
na moře, 80 km severně od Dubrovníku.
Oblázková pláž cca 100 metrů od vily,
restaurace a taverna ve vile.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze,
10-denní komplexní cestovní pojištění.
Doprava: vlastní nebo busem za příplatek.
(Bus při odjezdu z Brna 2.290,- Kč)

1 TÝDEN S POLOPENZÍ

Děti do 5 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu.

vv  lluuxxuussnníí  VViillllaa  BBiillii  ******
55..  66..  -  1122..  66..        55..555500,,-
2266..  66..  -  33..  77..        66..115500,,-

CK MEGA TRAVEL s. r. o., specialista na Chorvatsko
nám. 28. dubna 2, 63500 Brno, tel.: 777 110 623-4, fax: 546 212 128, e-mail: info@megatravel.cz

Další nabídka pobytů na Jadranu: www.megatravel.cz

Letecké souboje nad Miroslaví

foto: autor

pronajímá
VÍCEÚÈELOVÉ  HØIŠTÌ

A  TENISOVÝ  KURT

Zájemci o pronájem hřiště se mohou hlásit na telefonu správce: 605 376 046.

pro děti do 15 let mezi 14.00 a 17.00 hod. VSTUP  ZDARMA

T a r i f y   p r o   u ž í v á n í   h ř i š t ě :
Tenisový kurt   Víceúčelové hřiště

Děti do 12 let 80,- Kč/hod. 120,- Kč/hod.
Mládež od 13 do 18 let 95,- Kč/hod. 140,- Kč/hod.
Mládež od 18 do 22 let    100,- Kč/hod. 150,- Kč/hod.
Od 23 let výše 120,- Kč/hod. 170,- Kč/hod.

Při zakoupení permanentky se poskytuje sleva z pronájmu hřiště (podmínkou je platba předem):
Slevy za pronajaté hodiny: 10 až 19 hodin - 10% sleva, 20 až 29 hodin - 20% sleva,
30 až 39 hodin - 30% sleva, 40 až 49 hodin 40% sleva, 50 a více hodin 50% sleva.

OOOOrrrreeeellll     jjjjeeeeddddnnnnoooottttaaaa    RRRRaaaakkkkššššiiiicccceeee

Dovolená se blíží
ČAS Znojmo s.r.o., Dobšická 2295/2, 669 02 Znojmo

Vám nabízí krásnou, levnou a klidnou dovolenou

CHORVATSKO na ostrově ČIOVO (apartmány),
BULHARSKO, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE, ŘECKO

nebo na nedalekém BÍTOVĚ, VRANOVĚ NAD DYJÍ a LANČOVĚ.
Informace na adrese:

ČAS Znojmo s.r.o., Okružní 395, 672 01 Moravský Krumlov 
Tel.: 515 322 260, 515 322 220 • Fax: 515 322 224
E-mail: casmk@volny.cz • Web: www.cas-zn.cz/ck

!!!  Těšíme se na Vás  !!!

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

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

NA JAØE S ÚSMÌVEM
PØI NÁKUPU STAVEBNÍCH MATERIÁLÙ U NÁS

Navštivte nás, spojíte tím výhody nákupu u školených pracovníků,
u domácí firmy a současně za skvělé ceny.

Materiály dopravíme, složíme, podle potřeby zajistíme stavební firmu.
Druh materiálu Cena Původní cena mj.

• TONDACH taška Francouská 14 15,40 18,70 ks
• YTONG                                   Ke každé celé odebrané paletě stavební lepidlo zdarma
• JUB - k fasádním omítkám a barvám                                                Penetrace zdarma
• Polystyren fasádní 5 cm 62,00 69,00 m2

• Polystyren fasádní 8 cm 97,00 109,00 m2

• NOBASIL minerální vata, 100x50 cm, síla 16 cm             144,00 165,00 m2

• Lepidlo pro vnitřní a venkovní použití, 25 kg                 110,00            140,00 ks
• Dveře vchodové, dřevěné, 8 vzorů skladem od 3.999,00
Na 20 typů hmoždinek pro různá použití a do různých materiálů (beton, YTONG,
Porotherm, sádrokarton), samovrtné šrouby, šrouby a hřeby do zdiva a betonu.

Sledujte náš letáček, kde najdete ještě více materiálů za zajímavé ceny.

AKCE PLATÍ
VE DNECH
12. - 22. 5.

Dùm dìtí a mládeže Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 35, 664 01 Moravský
Krumlov, tel.: 515 322 770
• Pøímìstský tábor BALÓN - 12.7.-16.7. - Výlety do starých èasù - klasická a historická øemesla. Dílny - Vojkovice,
Rajhradice.. Kromìøíž (zámek, zahrady, historická mincovna), zøíceniny v okolí Moravského Krumlova. Znojmo -
prohlídka mìsta a muzeum (expozice èerných øemesel a orientálních zbraní…), vodní mlýn Slup (Jaroslavice).
• Letní tábor POD TESÁKEM - 24.7.-31.7. - Rekreaèní støedisko Pod Tesákem, 10 km od Bytøice pod Hostýnem,
ubytování ve ètyølùžkových chatkách, cena: 2.250 Kè, pro èleny DDM: 2.150 Kè. Zamìøení: Letos na téma: Sedm
divù svìta. Dobrodružné hry, sport, zážitky, turistika, poznávání nových míst.
• Letní aerobic camp ZLATOKOPOVÉ - 7.8.-14.8. - Rekreaèní støedisko Štíøí dùl u Krucemburku na Èesko-
moravské vysoèinì, ubytování ve stylové turistické chatì, 4-6 lùžkové pokoje, cena: 2.300 Kè, pro èleny DDM: 2.200 Kè,
zamìøení: tradièní letní soustøedìní letos netradiènì … oddíl aerobicu a moderního tance. Výtvarné aktivity, soutìže,
dobrodružné hry, netradièní sporty. 

Dùm dìtí a mládeže Ivanèice, Tesaøovo  nám. 1, 664 91 Ivanèice, Tel.: 546 451 292,
Fax: 546 437 119, www.ddmivancice.cz, info@ddmivancice
• Pobyt u moøe pro všechny I. - 25.6.- 4.7. - Chorvatsko - Mali Lošinj, ubytování v budovì, cena: 4.800 Kè, vìková
skupina: dìti, mládež, dospìlé, rodièe s dìtmi, poèet úèastníkù: 45, hlavní vedoucí Mgr. Jana Heømanová, zamìøení:
pobyt u moøe, hry a soutìže, výlety, tvoøivá dílna, relaxace, sport, …
• Pobyt u moøe pro všechny II. - 9.7. - 18.7. - Chorvatsko - Mali Lošinj, ubytování v budovì, cena: 5.200 Kè,
vìková skupina: dìti, mládež, dospìlé, rodièe s dìtmi, poèet úèastníkù: 45, hlavní vedoucí Mgr. Jana Heømanová,
zamìøení: pobyt u moøe, hry a soutìže, výlety, tvoøivá dílna, relaxace, sport, …
• Dovolená s vùní relaxace - 2.7.- 11.7. - Chorvatsko - Mali Lošinj, ubytování vbudovì, cena: 5.990 Kè, vìková
skupina: dospìlí, poèet úèastníkù: 40, Hlavní vedoucí Mgr. Jana Heømanová, zamìøení: relaxace, bøišní tance,
muzikoterapie, cvièení, jóga, kalanetika, pobyt u moøe, masáže, kosmetika, astrologie, …
• Tábor u moøe - 13.8.-22.8. - Chorvatsko - Premantura - AC Stupice, ubytování ve stanech, cena: 4.500 Kè, vìková
skupina: dìti a mládež, poèet úèastníkù: 45, hlavní vedoucí Mgr. Jana Heømanová, zamìøení: pobyt u moøe, sport,
zábava, hry a soutìže, koupání, výlety, tvoøivá dílna.
• Sportovní tábor - 2.7.-11.7. - Cakov, ubytovánív chatkách, cena: 2.900 Kè, vìková skupina: dìti a mládež 8-18 let,
poèet úèastníkù: 30, hlavní vedoucí Ondøej Podolský, zamìøení: cykloturistika, kopaná, volejbal, stolní tenis, nohe-
jbal, koupání, táboráky, výlety, …
• Cykloturistický tábor - 2.7.-11.7. - Cakov, ubytování v budovì, cena: 2.900 Kè, vìková skupina: dìti 7-15 let,
poèet úèastníkù: 30, hlavní vedoucí Markéta Èožíková, zamìøení: cykloturistika hanáckým krajem, sport, hry a
soutìže, koupání, táboráky, noèní hry, výlety, …
• Tábor pro matky s dìtmi I. - 24.7.- 31.7. - Otrokovice - Štìrkovištì, ubytování v budovì a stanech s podsadou,
cena: dìti do 10 let - 1.600 Kè, dìti do 18 let - 2.200 Kè a dospìlí - 2.900 Kè, poèet úèastníkù: 50, hlavní vedoucí
Mgr. Jana Heømanová, zamìøení: orientální tance, cvièení, relaxace, tvoøivá dílna, kosmetika, kadeøník, zábava, hry
a soutìže, zážitková pedagogika, programy pro matky s dìtmi.
• Tábor pro matky s dìtmi II. - 31.7. - 7.8. - Otrokovice - Štìrkovištì, ubytování v budovì a stanech s podsadou,
cena: dìti do 10 let - 1.600 Kè, dìti do 18 let - 2.200 Kè a dospìlí - 2.900 Kè, poèet úèastníkù: 50, hlavní vedoucí
Mgr. Jana Heømanová, zamìøení: orientální tance, cvièení, relaxace, tvoøivá dílna, kosmetika, kadeøník, zábava, hry
a soutìže, zážitková pedagogika, programy pro matky s dìtmi.
• Tábor s koòmi I. - 18.7. - 24.7. - Ivanèice, ubytování: budova DDM, cena: 1.800 Kè, vìková skupina: dìti a mládež
7-16 let, poèet úèastníkù: 25, zamìøení: Ošetøování a jízda na koních, hry a soutìže, koupání, táboráky, výlety, noèní hry
• Tábor s koòmi II. - 1.8. - 7.8. - Ivanèice, ubytování: budova DDM, cena: 1.800 Kè, vìková skupina: dìti a mládež
7-16 let, poèet úèastníkù: 25, zamìøení: Ošetøování a jízda na koních, hry a soutìže, koupání, táboráky, výlety, noèní hry
• Letní tábor s anglickým jazykem - 25.7.-31.7. - Pøedklášteøí u Tišnova, ubytování v budovì, cena: 1.900 Kè,
vìková skupina: dìti 7-12 let, poèet úèastníkù: 20, hlavní vedoucí: Markéta Èožíková, zamìøení: Výuka anglického
jazyka zábavnou formou, hry a soutìže, koupání, výlety, …
• Malí táborníci - 14.8.-24.8. - Zblovice, ubytování v chatkách a stanech s podsadou, cena: 2.000 Kè, vìková
skupina: dìti 6-12 let, poèet úèastníkù: 40, hlavní vedoucí Markéta Èožíková, zamìøení: celotáborová hra, hry
a soutìže, koupání, výlety, táboráky, noèní hry, …

LETNÍ TÁBORY
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XXJaro je už tady, a mnozí z nás
již zaèali s pracemi na zahrádce.
Neodmyslitelnì k naší práci na za-
hradì, sadì nebo vinici patøí i
zahradní pomocníci. Po zimì
jsme je vytáhli z kùlny, oprášili
a vyjeli s nimi pracovat. Mohlo
se nám stát, že nìkde vypadl
šroubek nebo vùbec nešly nastar-
tovat. Co teï? Nasedneme do auta
a zaèneme objíždìt sousedy, ale
marnì. Nakonec se vydáme do
nedalekých Vémyslic.
XXTam se nachází prodejna
AGROSERVIS HOLÝ - prodej
a opravy malé zemìdìlské, lesní
a zahradní techniky. V této pro-
dejnì nabízejí výrobky renomo-
vaných znaèek. Zahradní a lesní
techniku HUSQVARNA, VARI,
DAKR, MOTOR JIKOV, WIS-
CONSIN PROSTÌJOV, HONDA
a SOLO. Zahradnické nùžky a ná-
øadí, øezné nástroje do motoro-
vých pil a køovinoøezù BAHCO,
FISKARS, OREGON. Motory
B R I G G S & S T R A T T O N ,
TECUMSEH, HONDA, KOHLER,
KAWASAKI. Elektrocentrály, vod-
ní èerpadla a lodní motory HONDA.
XXVe výbìru vám jistì pomùžou
a doporuèí to nejvhodnìjší. Za-
jímavá je napøíklad šíøe nabídky
malých bubnových sekaèek a mul-
èovaèù na sekání vysoké trávy.
V souèasné dobì mají velmi vý-
hodnou nabídku. Kvìtnovou pro-

dejní akci znaèky HUSQVARNA
na sekaèky, køovinoøezy a moto-
rové pily. U vybraných strojù je
snížena prodejní cena, nebo je
pøibalen balíèek s hodnotným
pøíslušenstvím. Jako velmi zají-
mavou vám mùžu doporuèit
nabídku VARI - jednobubnová
sekaèka SAMSON (adaptér k pøe-
vodovce DSK 316) pùvodní cena
12.990 Kè a nyní 9.990 Kè. Tato
nabídka platí do 15. kvìtna 2004.
XXDále pak nabízí køovinoøez

HUSQVARNA 323 R (0,9 kW,
4,5 kg) pùvodní cena 11.990 Kè
a nyní za 10.490 Kè + bonus
(ètyøzubý a osmizubý nùž, stru-
nová hlava). Mají také MTD -
malé elektrické sekaèky 1000 W,
32 cm, koš 35 l, pùvodní cena
2.490 Kè, nyní 2.090 Kè a 1200W,
38 cm, koš 45 l, pùvodní cena
2.990 Kè, nyní 2.590 Kè.
XXNení nutné zdùrazòovat, že se
nespecializují pouze na prodej,
ale samozøejmostí je také servis

a prodej náhradních dílù. Staèí
pøijít, svìøit se s problémem a rádi
vám vyjdou vstøíc, aby jste od-
cházeli spokojeni a rádi se opìt
vrátili. Jako jejich dlouholetý
zákazník vím, že Vám pomohou
vybrat stroj dle Vašich potøeb, na-
servisují jej, sestaví a proškolí
Vás pro práci. Potom, v pøípadì
zájmu, i odvezou, a to vše samo-
zøejmì zadarmo, jako souèást
kvalitních služeb. Najdete je ve
Vémyslicích è. 275 v pracovní
dny od 8 do 12 a od 12,30 do 18
hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.
Nebo je mùžete kontaktovat na
telefonním a faxovém èísle: 515
323 451 a mobilu: 737 260 791,
také na internetových stránkách,
www.holyagro.znojemsko.com.
Budou se tìšit na Vaši návštìvu
nebo na pøípadné dotazy, na které
Vám rádi odpoví. 
XXA co mùj rozbitý pomocník?
Samozøejmì jede a já mohu jít
sázet brambory.      /placená inzerce/

Proč zahradní architekt
XXKaždý má o zahradì nìjakou pøedstavu, která by ale mìla odpovídat
potøebám všech obyvatel domu. I zahrada zaslouží, aby se nad její
podobou majitel dobøe zamyslel. Pomoci Vám mohou profesionálové
- zahradní architekti. I když máte ujasnìnou pøedstavu, je tøeba vìdìt,
co chcete na zahradì dìlat. Tøeba jen stolovat, udit, slunit a koupat se
v bazénu. Nebo sem umístit koutek pro „øádìní“ babièky s vnouèaty?
XXJe dobré také odhadnout míru potøebné izolace od sousedù, proto-
že každý jistì chce mít své soukromí. Není nutné, aby soused vìdìl,
co zrovna grilujete a kdo pøijel na Vaši oslavu. Je tedy na místì zvážit
výsadbu živých plotù i druhovou specifikaci samotné výsadby s roz-
lišením na jehliènaté a listnaté stromy, vysoké èi nízké keøe nebo
kvìtiny, jejich tvary, barevný a vegetativní styl. Nabízí se hned nìkolik
možných variant. Návrh od zahradního architekta by mìl mimo gra-
fického ztvárnìní budoucí zahrady obsahovat i pøedbìžnou studii
údržby zahrady. To z toho dùvodu, aby údržba nebyla nad Vaše síly.
Nevhodné je tøeba naplánovat opadavý strom nebo keø nad bazén. Je
také nutné pøedem vìdìt, kolik jste ochotni vìnovat Vaší zahradì vol-
ného èasu. Odborník v tomto jistì pomùže. Pokud se však rozhodnete za-
hradu vysadit sami, dobøe si to promyslete a mìjte na pamìti i všechny
plánované drobné stavby, zpevnìné, zatravnìné a osázené plochy.

Terasa - pohoda u domu
XXZastøešená nebo dokonce uzavøená terasa, to je opravdový pokoj
pøede dveømi a sen mnoha lidí. Poèasí v létì není vždy ideální jak
bychom si pøáli, proto ani zahradu nemùžeme využívat vždy. Pro ty,
kteøí i pøes nepøízeò poèasí chtìjí trávit volné chvíle venku, je tu øešení.
Postavte si zastøešenou nebo uzavøenou terasu! Taková terasa je vlastnì
prodloužením zahrady smìrem do domu. Nejdùležitìjší je vybrat
správné místo. Nejvhodnìjší je postavit ji tìsnì u domu, aby byla
pøímo dostupná. Dùležitá je orientace svìtových stran. Jižní je v létì
horká a vyžaduje zastínìní, severní pùsobí málo radosti z dùvodu kli-
matu. Pøi stavbì je prvoøadé pohodlí. Terasa by také mìla být sladìna
s domem, v tom je kouzlo tìchto prostor, vhodné spojení vnitøního
prostoru domu a volnosti venkovní èásti. Pro manuálnì zruèného by
nemìl být problém postavit si venkovní pøístavbu vlastními silami.
Terasy, zimní zahrady a pergoly jsou nejèastìji postaveny z impreg-
novaného døeva. Vlastní stavba není složitá. Staèí postavit si kostru
ze døeva, pokrýt støechu a podle potøeby uzavøít stìny. Podlaha musí
být pevná a stabilní. Proto je vhodné použít venkovní dlažbu. Úèelné
je zakomponovat také krb. 
Tyto èásti domu jsou urèeny pøedevším k odpoèinku, a tomu by mìl
odpovídat i použitý nábytek. Mìl by být robustní a snést trochu
vlhkosti. Vhodná je možnost v pøípadì pìkného poèasí pøemístìní
do zahrady. Ke zkrášlení prostor se dají využít také rostliny. Navodí
pocit, že sedíte a odpoèíváte na zahradì. Používají se popínavé rostli-
ny, u nás je to pøedevším réva vinná. K takto hotovému místu k sezení
a stolování venku najdete jistì mnohostranné využití.                     /jak/

Jaro je tu, jste na něj připraveni?

Přij te se informovat do naší kanceláře
nám. T.G.M. 40, Moravský Krumlov

1. patro (po bývalé České pojiš ovně)

Tel.: 515 321 246
603 327 050, 603 535 766

Liška má pro Vás překvapení
Snížením úrokových sazeb
je bydlení dostupné všem:

A BYDLENÍ JE VAŠE !!!

otevřeno: po - pá  800-1200 a 1300-1600

Příklad:
svobodný ... 300.000 Kč
splátka ........... 1.900 Kč
příjem ............. 7.400 Kč

úrok 4,8%

Železářství - domácí potřeby (velkoobchod - maloobchod)

Palackého 113, 672 01 Mor. Krumlov
Tel: 515 322 833  

Dodávky zařízení TZB, montáže a servis
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: vodovodní přípojky • domovní a průmyslové rozvody
• opravy, rekonstrukce a vybavení sociálních zařízení • montáže a opravy odpadních potrubí

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE: • kompletní dodávka a montáž ústředního vytápění • ekologické vytápění
domácností • solární systémy pro ohřev TUV • regulace top. systémů • rekonstrukce par. systémů 

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE: • kompletní dodávky a montáž domovních a průmys-
lových plynovodů a kotelen • opravy a servis plyn. spotřebičů • venkovní rozvody v kovu a plastu

DÁLE  ZAJIŠŤUJEME: • elektroinstalace - slaboproud, silnoproud • MaR • EPS • projek-
tová dokumentace voda - topení - plyn • revize a tlakové zkoušky plynu • vložkování komínů
- hliník a nerez • poradenská činnost v oblasti výše uvedených činností

vodoinstalační, topenářský a hutní materiál • stavební kování • spojovací komponenty
elektronářadí • drobné kovové zboží • zahradnické nářadí • technické plyny

PRODEJNY: Moravský Krumlov Miroslav Znojmo
Pionýrská 539 Husova 76 Tyršova 1
(Za čerpací st. EURO OIL) Tel.: 775 708 123 Tel.:  515 223 995
Tel. a Fax: 515 223 937 Fax : 515 223 996
e-mail: krumlov@whccerny.cz e-mail: znojmo@whccerny 

Provádíme pokládku, renovace a opravy všech druhů podlah.krytin.
Garantujeme příznivé ceny námi dodávaných služeb.

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

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 ........................................... 55 Kč/m2

dostanete na ostatní zateplovací materiály slevu ...................... 10 %

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 ........................ 175 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.

OMÍTKOVÉ SMĚSI CEMIX
Jádrová omítka (40 kg) ............................................................... 99 Kč
Vnitřní štuk (40 kg) ...................................................................... 94 Kč
Vnější štuk (40 kg) ...................................................... .............. 100 Kč

AKCE

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

ONDULINE - květen sleva 15%

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
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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.: 546 421 350
tel./fax: 546 421 658
mobil: 603 867 749
e-mail: stolarstvi.trenz@c-box.cz

JOSEFJOSEF REITERREITER
TTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍTTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍ

VVÝÝRROOBBAA
EEUURROOOOKKEENN,,

DDVVEEØØÍÍ,,
NNÁÁBBYYTTKKUU

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

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

XXPoèátkem mìsíce dubna za-
hájila firma Strabag a. s. výstavbu
nového opravárenského a servis-
ního komplexu v prùmyslové zónì
v Miroslavi zvané „Na cihelnì“.
V loòském roce tato rakouská firma
zakoupila tento objekt s úmyslem
vystavìt tu moderní opravárenský
závod na stavební bednìní.
XXPrvotní práce byly zahájeny
ještì na podzim loòského roku, kdy
byly odstranìny náletové døeviny,
poté byla zapoèata demolice staré
a nevyhovující haly, která je v tìch-
to dnech již rozebrána a prostory
jsou upraveny. Byla zpevnìna
pøíjezdová cesta a odstranìn
likusový dùm. V souèasné dobì
se pracuje na úpravì zadní èásti
objektu, pøedevším s tìžkými
stroji, které sanují nevhodné pod-
loží prostor celého areálu. Poté
bude zahájena výstavba na sa-
motné konstrukci haly. Nejen ve
všední dny je možnost pozorovat
velmi èilý ruch na staveništi. Po
dokonèení by mìlo být zamìst-
náno v opravárenském procesu
zhruba 35 dìlnických i THP pro-
fesí. Majitelem celého areálu bude
firma Strabag a samotný chod
servisního støediska bude provo-
zovat dceøiná spoleènost BMTI. 
XXPodnikatelské èinnosti firmy
Strabag a.s., jež nabízí, je celá
øada. Øeší veškeré stavební akti-
vity, od projektování pøes pláno-
vání a realizaci až po uvedení do
provozu. Vytváøí infrastrukturu,
a• jsou to silnice, železnièní tratì,
ochranné konstrukce, dopravní
stavby, sportovištì a zaøízení pro
volný èas. Zajiš•uje komunikaci,
výmìnu informací a zásobování.
Staví bezpeènì, ekonomicky,
rychle a v požadované kvalitì.

XXV našem regionu aktivnì
pùsobí provozní jednotka v Hos-
tìradicích. Ta se zamìøuje na no-
vostavby, rekonstrukce a opravy
pozemních komunikací, chodní-
kù, zastávek MHD a zpevnìných
ploch. Rekonstrukce a výstavbu
mostních objektù, pokládku
asfaltových kobercù, pokládku
a výstavbu inženýrských sítí,
zemní práce a rekultivace.  Zabývá
se také budováním cyklistických
stezek vèetnì barevných úprav
povrchù, sportoviš• s umìlým
povrchem, pokládkou venkovní
zámkové dlažby, klasické i drob-
né kostky. Opravuje spáry a trh-
liny a výtluky na komunikacích
a prodává živièné smìsi. 

XXV souèasnosti již rozpraco-
vané stavební èinnosti v regionu
jsou dokladem úspìšnosti a kva-
litnì odvedené práce. Za mnohé
uveïme celkovou rekonstrukci
silnice v obci Kadov, která se již
blíží ke zdárnému konci. V obci
Trstìnice se realizuje komplexní
rekonstrukce celého námìstí.
Dalšími obcemi, kde akciová
spoleènost Strabag provádí sta-
vební èinnost, jsou napøíklad
Hrušovany nad Jevišovkou,
Únanov, Horní Dunajovice nebo
Šanov. Výèet tìchto investièních
akcí je bezesporu velmi široký,
ale zdaleka ne koneèný. Je vidìt,
že jsou investoøi s prací této
firmy velmi spokojeni.

Vrtule všude, kam se podívám
XXV minulém èísle jsme se doèetli o stovkách vìtrných mlýnù, které
pokrývaly jih Moravy. Laickou úvahou by tedy témìø každá obec
našeho okresu mìla mít svùj vìtrný mlýn. Nejsme sice pamìtníci, ale
ani v žádné kronice jsme se nedoèetli nic o vìtrných mlýnech
ve Vémyslicích, èi blízkém okolí. Možná je pisatel pamìtník, možná
že ale jen chtìl laciným argumentem oklamat dùvìøivé ètenáøe. Proto
je nutné položit si otázku, zda není celý èlánek popisující výhody
megalomanského projektu výstavby vìtrných elektráren plný neprav-
divých tvrzení zástupce firmy, která se snaží za každou cenu umístit
tento „výhodný“ projekt právì sem. Když se zamyslíme nad tímto
zajímavým fenoménem, nad snahou vybudovat znaèné množství
vìtrných elektráren, zdá se na první pohled, že je zcela na místì
rozšiøování alternativních zdrojù energie, a že by bylo pravdìpodobnì
správné tomuto zámìru zatleskat. Bohužel jako vše, má i tato mince
dvì strany. Nejsme sice odborníky na energetiku, pøesto jsme pøesvìd-
èeni, že napø. zvyšováním poètu vìtrných elektráren nebude ubývat
tìch klasických zdrojù. Není to totiž jen vìc energetické koncepce.
Jde pøedevším o peníze. V souèasné dobì vyrábí stávající elektrárny
asi o 40%  energie více. Vzhledem k tomu, že elektrickou energii nelze
skladovat, musíme ji vyvážet a to i ve velkém množství do Rakouska.
Energetické firmy jsou povinny vykupovat energii z alternativních
zdrojù za vyšší èástky (vìtrnou energii za 2,70 Kè), než za jaké je jsou
schopny koupit od klasických výrobcù a následnì ji vyváží za èástky
nižší (vývozní cena naší energie je 0,95 Kè). 
XXDalším negativním prvkem je, že tato výstavba velmi závažnì
zasáhne do celkového rázu krajiny a také do její funkce. Žijeme v kra-
jinì, která je znaènì ovlivnìna zemìdìlstvím. Pùvodních ekosystémù
je zde již jen velmi pomálu, jestli vùbec ještì nìjaké jsou. To, co je
kolem nás, má na náš život obrovský vliv, a• už si to uvìdomujeme
nebo ne. Pøemýšlíme vùbec o ostatních organismech, které tu žijí
s námi? Jsme moc malá zemì na to, abychom se mohli stát „energe-
tickým srdcem“ Evropy. Hustota osídlení je u nás pomìrnì vysoká.
To, co si mohou dovolit státy, které neøeší vzdálenosti mezi obcemi,
protože se poèítají na stovky kilometrù, si nemùžeme dovolit my, kde
tato vzdálenost je v øádech nìkolika kilometrù, nìkde jen stovek metrù.
XXVše se vrací zpìt na zaèátek - k penìzùm. Obecní rozpoèty jsou
vdìèny za každou korunu a proto je nìkdy postoj zastupitelù pocho-
pitelný. Zdùrazòujeme, že pouze nìkterých. Odstrašující je však postoj
jednoho zastupitele obce Vémyslice, který veøejnì pøiznává, že zá-
kladním motivem pro jeho rozhodování je fakt, že vlastní v dané
lokalitì pozemek a stavbou elektráren hodlá získat prostøedky za pro-
nájem, èi odprodej. Tyto osobní motivy se s postavením zastupitele
prostì nesluèují. V zásadì si myslíme, že hodnocení situace jen skrze
finance je krátkozraké. Nehledì na to, že èástka nabízená obcím je
velmi nízká ve srovnání s celkovou devastací krajiny a s tím souvise-
jícím snižováním hodnoty všeho, co se v nejbližším okolí nachází.
Domníváme se, že slibované peníze nemohou tuto ztrátu plnì nahradit.
O vlivech podobných projektù na lidský organismus toho bohužel
mnoho nevíme, ale jestli nám nìkdo chce tvrdit, že zvìø a ptactvo si
na toèení vrtulí zvyknou (a lidé také), tak tomu asi ztìží uvìøíme. Na-
štìstí do sousedního Rakouska, kde podobných vrtulí mají dostatek,
není zase tak daleko, abychom mohli vidìt, jak „úžasnì“ do krajiny
zapadají. Neradi bychom se doèkali toho, že již z dálky budeme nìko-
mu øíkat: „Vidíš, tak tamhle mezi tìmi chladícími vìžemi a tìmi
obrovskými vrtulemi je naše rodná vesnice.“ Bohatì staèí, když už
teï øíkáme: „tamhle, jak  jsou ty chladící vìže“.                         /dhv/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Firma Strabag v Miroslavi zahájila
výstavbu nového výrobního komplexu

Kontakt:
firemní provozní jednotka
v Hostìradicích pod vedením
Drahoslava Mikulky:

tel.: 515 332 207
e-mail: drahoslav.mikulka

@bauholding.cz

nebo

Oblastní pracovištì Jih
Tovární ulice 3
Brno - Chrlice

tel.: 545 423 721

Strabag a.s., D. Mikulka
/placená inzerce/

foto: jak                                                                                  Tìžké stroje pøipravují povrch pro další stavební práce

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA

AKCE DO 30. KVĚTNA 2004
kuchyňská linka NIKA - RAMKA
dvířka patyna           7.870  Kč

kuchyňská linka NIKA - TAFLA
dvířka vanilka, olše  6.510  Kč
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Zeptali jsme se: starosty obce Dukovany pana Vítězslava Jonáše
Mùžete nám øíci nìco o Vaši obci?
První písemná zmínka o obci Du-
kovany je z roku 1279. Historie
obce je spojena s rodem tem-
pláøù, kteøí zde postavili kostel
svatého Václava. Proto ve znaku
obce je templáøský tlapatý køíž,
dále radlice, což symbolizuje pøe-
devším zemìdìlskou èinnost. Ve
znaku je také vykoøenìná lípa,
skryjský symbol spojení zanik-
lých obcí Skryje a osady Lipany,
které byly zlikvidovány výstav-
bou jaderné elektrárny. Kromì
kostela sv. Václava se v obci
nachází další významné kulturní
památky, jako zámek v pozdnì
barokním stylu, kaple Nejsvìtìjší
trojice a sochy sv. Josefa, sv.
Floriána a sv. Jana.

My se ale zabýváme pøedevším
tou novodobou historií. V roce
1990, kdy jsem se stal starostou
obce, jsme mìli obrovský úkol
zbudovat a napravit to, co se tady
stalo bìhem výstavby. Hodnì toho
tady bylo ponièeno a jako vzpo-
mínka na výstavbu nám zbyly
rozbité komunikace, zchátralé
zaøízení staveništì a velká køivda
z pozbytí majetku v zaniklých
obcích bez patøièné kompenzace. 
Co obci pøináší sousedství
s jadernou elektrárnou? 
V soužití s elektrárnou nastal zlom
po roce 1990, a to pøedevším
v politickém postavení obce a zvý-
šením pøíjmu obecního rozpoètu
v souvislosti s provozem jaderné
elektrárny. Dobøe víme, že za doby
výstavby se sem peníze nedávaly,
šly pøedevším do center, do mìst,

jako Tøebíè, Moravský Krumlov,
odkud byla pøevážná èást zamìst-
nancù pøi výstavbì. Dukovany
byly spíše pustošeny. Bylo tu
2600 ubytovaných bez patøiè-
ného sociálního zázemí a pøitom
obec samotná mìla 640 obyvatel.
Dokážete si pøedstavit tu situaci?
Po roce 1990 jsme dostali obrov-
skou sílu, elektrárna se vlastnì
stala partnerem. Potøebovala další
provozy a my jsme byli úèastníky
tìchto øízení. Zmìnila se i legi-
slativa, která nám pøinesla zvý-
šené pøíjmy z titulu provozu elekt-
rárny. Nejprve to byly dislokaèní
poplatky, které navyšovaly zhruba
sedmimilionový rozpoèet obce
o 4 miliony korun. Po zrušení dis-
lokaèních poplatkù elektrárna

poskytovala sponzoring v souvis-
losti s chystanou výstavbou mezi-
skladu vyhoøelého paliva, který
byl øádovì ve stejné výši jako
dislokaèní poplatky. Sponzoring
ale zaèal být stále nižší, a proto
nám pøišel vhod podíl na dani ze
závislé èinnosti, což èinilo pro
naši obec cca 6 milionù korun.
Bohužel v roce 2001 nastal další
zlom v rozpoètovém urèení daní,
kde jsme byli zaøazení do katego-
rie stejnì velkých obcí bez jakého-
koliv zvýhodnìní s provozem
jaderné elektrárny. Byla to obrov-
ská rána pro rozvoj naší obce,
jelikož obec využívala ke svým
rozvojovým plánùm i úvìrovou
politiku, takže se rázem dostala
do velkých dluhù. 
Navýšení rozpoètu nyní zajiš•uje
zvýšená daò z nemovitostí a pro-

centní podíl z danì ze závislé èin-
nosti na poèet zamìstnancù, kteøí
pracují na elektrárnì. I pøes tyto
pøíjmové výkyvy naše obec mìla
prùmìrnì o 50% vìtší rozpoèet
než obce ostatní. Proto jsme se
mohli pustit do budování koncepè-
nì a systémovì. Nechali jsme si
zpracovat nový územní plán a re-
gulaèní územní plán v èásti obce
Podevsí, kde jsme detailnìji øešili
bytovou výstavbu. Dokonèili
jsme infrastrukturu vždy po uce-
lených etapách podle finanèních
možností. Vybudovali jsme fot-
balové høištì, víceúèelové høištì,
zrekonstruovali budovu základní
školy a postavili jeden bytový dùm
a dùm s peèovatelskou službou.
Myslím si, že finanèní prostøedky
jsme investovali dobøe a že v naší
obci je již vidìt vyšší standard
než tøeba v obcích, které nemají
takový prùmysl jako my. Ty ne-
gativní dopady byly pøedevším
s výstavbou, pozitivní jsou jasné,
peníze na rozvoj a budování v obci. 
Sžili se obèané s elektrárnou?
Nìkteøí ano a nìkteøí ne. Samo-
zøejmì jim nic jiného nezbývalo.
Hùøe to šlo starším obèanùm, pro
ty elektrárna nemá takový pøínos,
ti si pamatují, jak byli vystìho-
váni. Byl to tvrdý zásah do jejich
života a do tohoto kraje. Takže se
stalo, že to nìkteøí hùøe „strávili“.
Ovšem mladší generace, která
tam našla zamìstnání, na to má
jiný náhled. Na elektrárnì jsou
dosti velké pøíjmy, a to i u servis-
ních firem.  Když  je provoz elek-
trárny bezporuchový,  nemáme
už ani zájem stále pøipomínat
nìkteré negativní dopady, jako
hùøe obdìlávatelné pozemky pod
vysokým napìtím, nižší ceny ne-
movitostí atd. Já i zastupitelstvo
máme zájem, aby se v Dukova-
nech dobøe žilo, a ono se opravdu
dobøe žije. Pokud bude elektrárna
bezpeèná, mùže z toho ještì obec
dlouho profitovat.
Co nás ovšem nejvíce trápí, je
fakt, že stát dosud nevyøešil, kam
s vysoce jaderným odpadem, a to
mùže být velký problém do budouc-
na pro nás, i celý region. Také by
bylo dobré ukonèit skladování níz-
ko a støednì radioaktivních odpa-

dù z Temelína v Dukovanech.
V souèasné dobì se v kraji
diskutuje o výstavbì vìtrných
elektráren. Jaký je Váš názor?
Zatím jsme nabídku na vybudo-
vání vìtrných elektráren nedostali.
My jsme šli jinou cestou. Cen-
trální zásobování teplou vodou
z kotelny na biomasu. Mìli jsme to
zpracované a rakouské minister-
stvo životního prostøedí nám
pomohlo zprostøedkovat dotaci
na vypracování studie. Ta studie
byla pøed dokonèením a nakonec
jsme zjistili, že ty náklady by byly
pøíliš velké, tak jsme to chtìli
øešit lokálními zdroji. Máme te-
pelné èerpadlo na DPS, na zámku
chystáme vytápìní na biomasu.
Vìtrné elektrárny jsme øešili jen
okrajovì a ta návratnost v pøípa-
dì naší vìtrnosti nebude velká.
Sami si myslíme, že ten zásah
do krajiny by se dal øešit jinak a ne-
pøispìlo by to ke kráse naší obce. 
Máte problémy v regionální
politice?
Nejhorší bylo sestavení tìchto
krajù, a nás se to strašnì dotklo.
Protože my jsme na rozhraní
kraje Vysoèina a Jihomoravského
a bohužel všechny aktivity smì-
øují vždy do tìchto území a pod
povìøené obce. Pro nás je to mìsto
Tøebíè a pøitom mìsto Moravský
Krumlov je v tøetinové vzdáleno-
sti, a to mì velice mrzí, protože
pøirozený kontakt odpadl. Jedinou
spolupráci máme s obcí Horní
Dubòany, kde je uzavøena doho-
da a nìkteré problémy øešíme
spoleènì. Chybí mi ještì nìjaký
pøeshranièní mikroregion, kde by

jsme mohli komunikovat a spolu-
pracovat s obcemi z obou krajù.
Budu se snažit v tomto nìco pod-
niknout. Podle mne by to bylo  je-
nom ku prospìchu tohoto území. 
Jak je v Dukovanech øešena
dopravní obslužnost?
Ty zmatky, které jsou na Mo-
ravskokrumlovsku, že jezdí dvì
až tøi linky soubìžnì, to se nás
netýká. Nad tím mùžeme jen
kroutit hlavou. Máme naštìstí
vyøešenou veøejnou pøepravu
tím, že využíváme úèelové spoje
jaderné elektrárny smìrem na
Tøebíè i na Krumlov. To zname-
ná, že se tam naši obèané dostanou
u vybraných spojù i na èipovou
kartu. Máme možnost pøepravy
veøejnými linkami a ještì úèelo-
vou pøepravou elektrárny. Takže
obec Dukovany po téhle stránce
problémy nemá. 
Jaká investièní akce plánujete?
Chystáme adaptaci zámku. Musí-
me se o nìj starat, protože jej

dostala obec do vlastnictví. Pøipra-
vujeme velký projekt ve výši 25
milionù korun a na jeho realizaci
se budeme snažit využít evropské
peníze. Dále projektovì chystá-
me sportovní halu s technickým
zázemím pro ostatní sportovištì.
Pøipravujeme inženýrské sítì na
výstavbu 46 rodinných domkù.
Projekt je nazván Holandsko,
protože je to ve stylu obytných
holandských okrskù, tzn. hodnì
zelenì, komunikace z dlažeb a
èlenité ulice. Hledáme zájemce
o tyto domky. Uvažujeme také
o výstavbì bytového domu, pro-
tože se nám tu sešlo dost žádostí. 
Pane starosto, zaèíná léto, jaké
kulturní akce?
Takže nejbližší akce bude 5.- 6.
èervna. Pøi naší tradièní pouti bude
i oslava výroèí 725 let od založení
obce Dukovany. Bude to zároveò
setkání rodákù ze zlikvidovaných
obcí Skryjí a Lipòan. Souèástí
oslav budou hudební slavnosti,
bude vystupovat Gabriela Deme-
terová s èeskými filharmonisty,
Jan Mário Krejèí, malíø z Mohel-
na, bude mít vernisáž a výstavu
obrazù. Naše rodaèka, spisovatel-
ka Milena Holcová vystaví  fotky
z Afriky a pøedstaví své cestopisy
a knihy. Všechny naše spolky
pøedvedou, co umí. Jezdecký klub
bude vozit dìti, hasièi ukážou
nìco ze svého umìní. Máme dvì
místní kapely a vše to probìhne
v zámeckém parku. Byli bychom
rádi, kdyby se sešli lidé z širo-
kého okolí a dobøe se bavili.  

Dìkuji za rozhovor. Martin Sklenáø

fofo: mask                                                        Starosta Dukovan Vítìzslav Jonáš

fofo: radnice                                                                       Zámek v Dukovanech

fofo: radnice                                                                                      Letní bazén

XXVodovody a pøedevším kana-
lizace nejsou oblíbeným tématem
pro dlouhé zimní veèery èi novi-
nové èlánky. Stav a fungování této
podzemní infrastruktury však
ovlivòuje životy všech obèanù a je
pøedmìtem podnikání s miliono-
vými obraty. Každý obèan, který je
napojen na veøejnou vodovodní
sí• platí pravidelnì vodné a pokud
je pøipojen na veøejnou kanaliza-
ci, platí též stoèné. Co se s tìmito
poplatky dìje dále, už tak všeo-
becnì známé není. Proto je tøeba
ve zkratce uvést základní fakta.
XXPodzemní i povrchové zdroje
vody nejsou dle zákona pøedmì-
tem vlastnictví (pokud tedy nìkdo
vlastní pozemek, pod nímž je zdroj
pitné vody, nemùže tuto vodu èer-
pat za úèelem prodeje), veškerá
zaøízení sloužící k dopravì pitné
vody obèanùm a k odvádìní a èiš-
tìní odpadních vod jsou provozo-
vána ve veøejném zájmu a koneènì
provozovat tato zaøízení mùže
pouze spoleènost, která má pøí-
slušná oprávnìní dle zákona. V
našem místním pøípadì je tako-
vým zákonným provozovatelem
Vodárenská akciová spoleènost.
Provozovatel je dle zákona opráv-
nìn stanovit po dohodì s ma-

jitelem sítí vodné a stoèné a toto
posléze vybírat. Vybrané prostøed-
ky slouží provozovateli k hrazení
provozních nákladù (platy zamìst-
nancù, energie, opravy, údržba,
atd.), vytvoøení pøimìøeného zisku
sloužícího k dalšímu rozvoji a mo-
dernizaci spoleènosti a koneènì,
což je pro nás nejzajímavìjší,
zbývající èást má sloužit k inves-
ticím do samotné infrastruktury
(modernizace, obnova a budování
nových sítí). Tato èástka je pouka-
zována provozovatelem majiteli
sítí ve formì tzv. nájemného za

tyto sítì. Majiteli sítí jsou vždy
mìsta a obce anebo, jako v pøípadì
Ivanèic, Svazek obcí.
XXZde je tímto svazkem obcí Sva-
zek vodovodù a kanalizací Ivan-
èice, který sdružuje 27 obcí. Do
tohoto svazku vložilo mìsto Ivan-
èice veškerý svùj infrastrukturní
majetek sloužící k zásobování
pitnou vodou a odvodu a èištìní
odpadních vod, pøièemž tento
majetek pøedstavuje cca 40 %
veškerého infrastrukturního majet-
ku, se kterým disponuje celý
svazek. Nájemné od provozova-

tele putuje v dùsledku výše uve-
deného nikoli do pokladny mìsta
Ivanèic, ale do pokladny svazku.
A právì tyto peníze jsou v Ivan-
èicích kamenem úrazu a jedním
z hlavních dùvodù, proè se uvažuje
o vystoupení ze Svazku vodo-
vodù a kanalizací Ivanèice.
XXO vyprodukovaný zisk (v roce
2002 témìø 7 milionù korun) se
dìlí provozovatel a svazek v pøi-
bližném pomìru pùl na pùl. V
roce 2002 tedy obdržel svazek za
majetek mìsta nájemné ve výši cca
3,4 milionù korun. Svazek však

za 9 let své existence investoval
do infrastruktury mìsta roènì
v prùmìru pouze cca 1,4 milionù
korun. I pøi laickém pohledu je
zøejmé, že investice do infra-
struktury neodpovídají pøíjmùm
plynoucím z tohoto majetku.
Dùsledkem je zastarávání a chát-
rání infrastruktury, pøedevším
pøíslušných potrubí a naprosto
nedostateèné budování nových
sítí. Tuto nepøíjemnou skuteènost
v plné nahotì ukázal právì dokon-
èený generel kanalizace v Ivanèi-
cích. Toto je prvním z dùvodù

pro pøípadné vystoupení Ivanèic
ze svazku. Mìsto Ivanèice peníze
pro svoji infrastrukturu nutnì
potøebuje a proto se pokusilo zís-
kat pøehled o hospodaøení svazku
a zpùsobu, jakým se v této orga-
nizaci peníze pøelévají. Odpovìdí
svazku na zahájenou kontrolu
byla zmìna stanov v tom smyslu,
že žádná èlenská obec nemá
právo kontrolovat hospodaøení
svazku a nahlížet do materiálù
svazku.  Toto je druhým dùvodem,
proè Ivanèice vážnì uvažují o vy-
stoupení z této organizace.

XXStávající rozpory mezi mìstem
Ivanèice a svazkem se odrazily též
v plánovaném pøipojení kanalizaè-
ního výtlaku z Oslavan na ivan-
èickou èistírnu odpadních vod.
Mìsto Oslavany je pro Ivanèice
bezesporu nejbližším partnerem
a nikdo rozumnì uvažující nechce
Oslavanùm škodit. Zájem o spo-
lupráci a ochota pomoci vyøešit
oslavanské problémy se odrazila
v souhlasném stanovisku mìstské
rady Ivanèice k pøipojení Osla-
van na èistírnu Ivanèice. Souèasnì
však vždy musí platit, že partneøi

se k sobì chovají jako rovný
k rovnému a nesnaží se øešit
svoje problémy na úkor druhého.
Kromì technických záležitostí se
hlavním problémovým bodem
plánovaného pøipojení stala sku-
teènost, že svazek pod záminkou
pøipojení oslavanské kanalizace
na ivanèickou hodlá „znárodnit“
základní páteøní kanalizaci v ce-
lých Ivanèicích. Podkladem pro
tento majetkoprávní krok jsou
opìt zmìnìné stanovy svazku,
které oznaèují majetek sloužící
více jak jedné obci za definitivnì

spoleèný majetek svazku, na který
nemá pøíslušná obec právo.
XXDo vybudování a rekonstruk-
ce této páteøní kanalizace však
investovalo mìsto Ivanèice ze
svého rozpoètu v letech 1996-
1998 celkem 68,5 milionù korun.
Tato kanalizace prochází pøímo
støedem mìsta a je na ni napojeno
prakticky celé mìsto. Je tedy na-
prosto pochopitelné a správné, že
zástupci Ivanèic hájí svoje mìsto
a jeho majetek a s takovým postu-
pem kategoricky nesouhlasí. Jsem
pøesvìdèen, že naprosto stejnì by

se v podobné situaci zachovali
zástupci kteréhokoli mìsta èi obce
v Èeské republice, Oslavany
nevyjímaje. Tato záležitost je
tøetím z dùvodù pro možné vy-
stoupení mìsta Ivanèic ze svazku.
XXKoneènì ètvrtým dùvodem je
samotné fungování svazku a zpù-
sob rozhodování v této organizaci.
Ve stávajícím svazku mají Ivan-
èice rozhodovací pravomoc na
úrovni 10 % a nejsou schopny jak-
koli pozitivnì ovlivnit dìní ve
svazku vèetnì pøípadných výše
uvedených majetkoprávních krokù.
Takové postavení neodpovídá
skuteènému stavu, nebo• mìsto
Ivanèice pøedstavuje 25 % veške-
rého obyvatelstva ve svazku, 40 %
majetku svazku a 38 % odvádì-
ných výkonù v celém svazku.
XXJak nakonec vše kolem setr-
vání Ivanèic ve svazku a pøipo-
jení Oslavan dopadne, rozhodne
na svém nejbližším veøejném
zasedání zastupitelstvo mìsta Ivan-
èic. Osobnì vìøím, že zastupite-
lé rozhodnou tak, aby vìc veøejná
v Ivanèicích neutrpìla újmu a
nedošlo k poškození mìsta a jeho
obèanù.      Pavel Valenta (SNK),
èlen zastupitelstva mìsta Ivanèice, 

èlen FV zastupitelstva

Vodovody a kanalizace - pohled z Ivančické strany
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XXDalším cílem naší expedice
se stalo opuštìné a tiché místo asi
jeden kilometr od obce Rybníky.
Na mírné vyvýšeninì, kde je dnes
malý høbitov s kaplí sv. Markéty,
kdysi stávala obec jménem Topa-
nov (èi Tupanov). Najít pozùstat-
ky po dnes již vyhaslé slávì obce,
jakožto významného støedovìkého
brodu, nebylo tìžké. Brod byl
souèástí velmi staré obchodní
cesty, nazývané Znojemská, a to
konkrétnì její západní vìtve.
Cesta spojovala Znojmo s Brnem
a v místech, kde protínala øíèku
Rokytnou osada Topanov vznikla. 
XXVznik samotné osady je nìkte-
rými prameny kladen už do 11.
století, což jsme si chtìli potvrdit
na nalezených støepech keramiky.
Vìtšina úlomkù by se dala zaøa-
dit do období od 13. do 16. sto-
letí, ale výjimeèné nejsou ani
nálezy keramiky hradištní a slo-
vanské. Dá se tedy pøedpokládat,
že právì za Velké Moravy byly
položeny základy støedovìkého
Topanova. Objevili jsme nìkolik
støepù neolitických i eneolitic-
kých, jejichž nejvìtší stáøí mùže
být až 6.000 let. Už tehdy byla
tato èást katastru obce Rybníky
osídlena.
XXOsada se zøejmì v dobì hra-
dištní znaènì rozšíøila a v první

polovinì 13. století zde byl posta-
ven kostel, zasvìcený svaté Mar-
kétì. Pùvodnì pozdnì románský
kostel mìl masivní vìž, ve které
byly zavìšeny dva zvony. O mo-
hutnosti stavby vypovídá i to, že
mìl dva oltáøe. Ještì v roce 1835
byl kostel pokryt kvalitním šin-
delem, ale od této doby se jeho
stav zaèal zhoršovat. Zámìrem
rybnických farníkù bylo postavit
si nový kostel pøímo v obci a k to-
muto úèelu použít kamenivo
z kostela sv. Markéty. Topanov-
ský kostel dalších padesát let
chátral a když už hrozil zøícením,

byl z èásti zboøen a upraven na kapli
souèasných rozmìrù a zbývající
kamení  odvezeno. Zvony byly poz-
dìji umístìny v rybnickém kostele.
XXDnešní kaple sv. Markéty stále
nese rysy románského slohu, pøe-
devším v podobì úzkých okének
zapuštìných jako støílny v masiv-
ním kamenném zdivu. Kaple je
výjimeèná celkovì zachovalým
stavem. Zùstala ušetøena zásad-
ních rekonstrukcí, kterými prošla
vìtšina kostelù hlavnì v 19. století.
Pùvodní stavba byla z vìtší èásti
zboøena, ale to, co z ní zùstalo,
odpovídá stavu v 17. století. 
XXMohutné møíže a dveøe, které
jsou pro veøejnost uzavøeny, støeží
poslední støípky z dochované his-
torie kostela v podobì oltáøe, strop-
ních maleb a drobného vybavení.
Z nejstarší doby kostela zùstala
zachovaná i cihlová podlaha a ná-
stìnné fresky. Z této doby patrnì
pochází i tehdy hojnì užívané
zasvìcení kostela svaté Markétì.
Samotný oltáø je v rannì barok-
ním stavu, kde pøevládající èerná
barva a symboly lebek pøipomí-
nají dobu morù, pustošení a jiných
útrap tøicetileté války. Ve stìnách
kaple jsou zazdìny dva náhrobní
kameny z poloviny 18. století.
XXKaple sv. Markéty je v sa-
mém støedu høbitova obehnaného

mohutnou zdí. Ta se pro naše
bádání stala velmi dùležitou. Již
pøi prvním pohledu nás zaujalo
rozmanité složení použitého
stavebního materiálu. Zatímco
samotná kaple je vystavìna
z kvalitní bítešské ruly, zeï høbi-
tova je z velmi rùznorodého ma-
teriálu. Kromì jistì novodobých
cihel byl použit vápenec,  písko-
vec, slepenec, svor, rula i vyvøelá
žula. Pùvod kamení je také roz-
manitý. Napøíklad pískovce a sle-
pence pocházejí od Moravského
Krumlova a Oslavan, vápence od
Kadova zatímco místní kámen -
svor byl použit v malé míøe.
XXNapadá nás úvaha, jak se sem
kámen dostal. Nesmíme zapome-
nout, že brodem u Topanova pro-
jíždìli formani se svými vozy, kteøí
pøi svých cestách mohli za úplatu,
nebo pomoc pøi brodu kámen do-
vést. Vždy• veškerý použitý ká-
men se nachází v okruhu patnácti
kilometrù od Topanova. Kámen se
vozil a osazoval postupnì, dle po-
tøeby obce. I když v okolí Topa-
nova je kamene dost, byl pøivážen
kvalitnìjší z okolních lokalit.
XXZa zmínku stojí na první
pohled odlišná èást zdi u vchodu
na høbitov. Je stavìná z místního
kamene - svoru a je patrnì
zbytkem zdi z pùvodního obydlí
støedovìkého Topanova. Èást
zdiva je zbarvena èervenì, což
podle vyjádøení geologa RNDr.
Jaroslava Šmerdy svìtèí o požáru.
XXPøi následných opravách
høbitovní zdi byly použity i kame-
nicky opracované bloky, pøedev-
ším náhrobní kameny a køíže,
zøejmì z místního høbitova. Po-
dobnì provedené køíže  jsou èasté
kolem cest v okolí, napøíklad
i na cestì od Rybníkù k Topanovu.
XXVra•me se ale k samotnému
vzniku i zániku obce Topanova.
První spolehlivá písemná zmínka
o Topanovì pochází až z roku 1358.
Osada Topanov je vzpomínána
ještì v 15. století. Pak se v prame-
nech o osadì vesmìs mlèí a další

písemný údaj pochází až z roku
1625, kdy už je Topanov uvádìn
jako pustý. Toho roku totiž pro-
dává èeský král Ferdinand II.
zkonfiskované krumlovské pans-
tví váleènému dobrodruhovi
Gundakerovi z Lichtenštejna
a jako jeho souèást se výslovnì
zmiòuje pustá ves Topanov.

Jednou z nedoøešených otázek
prozatím zùstává, kdy vlastnì
Topanov zanikl. Traduje se, že
obec byla zpustošena v dobì tøice-
tileté války švédským vojskem.
Tomuto však odporuje výše zmí-

nìný rok 1625, kdy mìla obec být
již pustá, tedy volnì pøeloženo
nìjaký èas neobydlená. První
fáze tøicetileté války zdejší kraj
zásadním zpùsobem nepostihla.
Zùstává tedy záhadou kdy a za
jakých okolností obec zanikla.
XXJe možné, že Topanov zratil
strategický význam brodu násled-
kem èastých záplav po vymýcení
lesù na Vysoèinì. Dílo zkázy
mohl dokonèit velký požár, nebo
epidemie moru èi cholery.

Napsali: Michal Bašèan
a Marek Peèer

V›HERNÕ KÿÕéOVKA
o 10 vstupenek na LG SUPER RACING WEEKEND MATADOR
Mistrovství vozů GRAND TOURISMO a ME cestovních vozů.
BRNO • AUTOMOTODROM • 28. - 30. KVĚTNA 2004

Redakce Zrcadla a AUTOMOTODROM BRNO, a.s. pro vás připravili soutěž o deset
vstupenek (každá v hodnotě 250 Kč) na LG SUPER WEEKEND. Pokud se chcete
zúčastnit křížovkářské soutěže, zašlete nejpozději do pátku 15. května na korespon-
denčním lístku správné znění tajenky společně s telefonním číslem, na kterém Vás
budeme moci kontaktovat v případě výhry. Vstupenky si výherci převezmou osobně
v redakci Zrcadla na ulici Tiskárenská 439 v Moravském Krumlově nejpozději do středy
26. května. V opačném případě budou kontaktováni náhradní výherci. 

TAJENKA: (Tajenka), který jezdí v GP motocyklů na Hondě 125 ccm, v letošní sezóně jezdí pod křídly Automotodromu Brno se značkou CzechGP.com

© /ap/
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Topanov - významný brod na Rokytné

Kresba kostela sv. Markéty v roce 1859

foto: PaŠa                                  Souèasná podoba kaple sv. Markéty

foto: PaŠa     Jeden znáhrobních kamenù v kapli, datován rokem1755

foto: mape                                          Køíž zazdìný ve høbitovní zdi
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Zámecký pivovar otevřen
XX/Oslavany/ Zahájení provozu pivovaru slibovalo pro milovníky
pìnivého moku vydaøený zážitek. Na své si pøišli ale také rodièe s dìt-
mi i pøíznivci historie. Vše se odehrálo 1. kvìtna od devíti hodin.
V tento èas byl zahájen den otevøených dveøí v expozici hasièských
historických vozù a ostatní hasièské techniky, k navštìvì zvala stálá
muzejní expozice Hornictví a energetiky v regionu Rosicko-
Oslavanska i s pravými hornickými permoníky. Zorganizovány byly

celkové prohlídky oslavanského zámku s prùvodkynìmi, které zasvì-
cenì hovoøily o minulosti tohoto pùvodnì cisterciáckého ženského
kláštera. Velmi zajímavý byl i nároèný výstup na vìž. Prohlídka byla
ukonèena v novì vybudovaném a již spuštìném pivovaru, kde zájemci
mohli ochutnat první várku kvasnicového piva Templáø. Pivovar
zachovává klasické technologie výroby piva, vyznaèující se dobrou
pìnivostí, vyrovnanou hoøkostí a zlatožlutou barvou. Návštìvníci se
mohli obèerstvit také ve stylové zámecké restauraci s novì otevøenou
zahrádkou. Z jídelníèku uvedeme snad jen vynikající Tajemství
abatyše. Program dále pokraèoval v zámeckém parku kulturním vy-
stoupením a volnou zábavou.                                                    /mask/

Šampionát mažoretek ČR
XX/Ivanèice/ Šampionát se koná v od dubna do srpna a tvoøí ho seriál
soutìží, který je rozèlenìný na postupové mistrovské soutìže, zemské
finále a mistrovství èeské republiky. Ivanèické mažoretky Kopretina,
trénující pod Domem dìtí a mládeže Ivanèice, se zúèastnily v Hole-
šovì v sobotu 1. kvìtna postupové soutìže pro Jižní Moravu. Dívky
soutìžily v pochodovém defilé a v pódiových formacích. Pøed první
disciplínou si vylosovaly jednu skladbu z deseti povinných pochodù.
Tuto skladbu jim hrála dechová kapela a dívky u ní musely pøepo-
chodovat stometrový úsek. Pøi pódiové formaci pøedvedly sestavu na
vlastní skladbu v èasovém rozmezí 3,30 - 5,00 minut. Vše hodnotila
porota podle stanovených pravidel. V tomto postupovém kole v katego-
rii Juniorky mladší postoupily Ivanèické mažoretky Kopretina do zems-
kého finále z prvního místa. Gratulujeme jim a držíme palce v další
prezentaci ivanèického domu dìtí a tím i mìsta Ivanèic.   /DDM Ivanèice/

Čarodějnické odpoledne
XXDne 25.dubna uspoøádal Dùm dìtí a mládeže Ivanèice na statku
Padochovka „Tradièní slet èarodìjnic“. Letos ve stylu èarodìjnické
školy profesorky Krákavé. Malí návštìvníci plnili øadu soutìžních
úkolù, které vycházely z prastarých zvykù. Úkol „kouzelná mast“ spo-
èíval v bìhu v holínkách a sbíraní papírových rulièek. Mìl symboli-
zovat sbírání ingrediencí na kouzelnou mast, kterou se natíraly èaro-
dìjnice pøed sabatem, aby mohly létat na koštìti. Pøi èarodìjnickém
reji se tanèilo pozpátku, proto mìly dìti za úkol pozpátku probìhnout
pøekážkovou dráhou. Hod koštìtem na cíl nahradil tradièní vyhazo-

vání zapálených koš•at do výšky, aby bylo vidìt na èarodìjnice.
Nejvìtší pochoutkou na sabatu byl kotel plný žab a hadù, a tak dalším
soutìžním úkolem bylo házení symbolù tìchto živoèichù do kotle.
Bìh slalomovou dráhou na koštìti symbolizoval let na tomto
oblíbeném dopravním prostøedku èarodìjnic. Let komínem - v našem
pøípadì prolézání rourou - byl úkolem i na pamì•. Dìti si musely
zapamatovat pìt symbolù nalepených uvnitø roury. Èarodìjnice ovlá-
daly umìní vìštby, a proto vìštili i soutìžící - po hmatu poznávali
pøedmìty v neprùhledných sáècích. Aby se zrušila kouzla a èáry,
vymýšleli lidé rùzná opatøení. Kouzla se rušila i na „tradièním sletu
èarodìjnic“. Dìti se v závìru soutìží tøikrát otáèely kolem kùlu
a bìžely udeøit hùlkou do obráceného hrnce. Všichni soutìžící,
kterých se sešlo dostatek i pøes chladné poèasí, byli po splnìní úkolù
odmìnìni sladkostí a získali licenci èarodìjnice Krákavé. Soutìže
i opékání špekáèkù u táboráku všem pøítomným zpøíjemnila hudba
skupiny Pumpaøi. Návštìvníci si také mohli prohlédnout stáj DDM
a vyzkoušet jízdu na koních.           Jana Heømanová, DDM Ivanèice

foto: mask

foto: DDM

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• ne 9.5. v 17.30 a 20.00 TORQUE: OHNIVÁ KOLA
Motorkáøský film USA,titulky

• stø 12.5. ve 20.00 LEPŠÍ POZDÌ NEŽLI POZDÌJI
Romant. komedie USA, titulky

• so 15.5. ve 20.00 PÁN VELRYB
ne 16.5. v 17.30 a 20.00 Poetický film SRN, titulky

• stø 19.5. ve 20.00 VELKÁ RYBA
Fantastický film USA, titulky

• so 22.5. ve 20.00 POSLEDNÍ SAMURAJ
ne 23.5. v 17.30 a 20.00 Historický film USA, titulky

__________________________________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV 515 333 538

• ne 9.5. ve 20.30 PRCI, PRCI, PRCIÈKY
- SVATBA
Komedie USA

• so 15.5. ve 20.30 LÁSKA NEBESKÁ
Film VB, USA, Francie 

• ne 16.5. ve 20.30 JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ
NADÌJI
Komedie ÈR  

• so 22.5. ve 20.30 MASTER&COMMANDER:
ODVRÁCENÁ STRANA SVÌTA
Dobrodružný film USA, SRN  

• ne 23.5. ve 20.30 BRATØI JAK SE PATØÍ
Film USA

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• ne 9.5. ve 20.00 POROTA
Thriller, drama  USA

• stø 12.5. v 17.00 MEDVÌDÍ BRATØI 
dobr., animovaný film USA

• ne 16.5. ve 20.00 RISKNI TO S POLLY
Romantická komedie USA

• stø 19.5. ve 20.00 GOTHIKA
Horror USA

• ne 23.5. ve 20.00 WILBUR SE CHCE ZABÍT
Komedie D, VB, Fr, Švédsko 

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• ne 9.5. v 19.00 RISKNI TO S POLLY
Romantická komedie USA,titulky

• so 15.5. v 19.00 BAZÉN
Psychofilm Francie, titulky 

• ne 16.5. v 19.00 VÝPLATA
Akèní thriller USA, titulky

• so 22.5. v 19.00 ÚSMÌV MONY LISY
Film USA, titulky

• ne 23.5. v 19.00 GOTHIKA
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
10. - 23. května 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 14. - 15.5 - Slavnosti chøestu - Program: pá: 10.00 - Majáles
Gymnázia J.Blahoslava, 12.00 - Miks Maž - kapela GJB, 14.00 -
Maranta - country kapela, 16.00 - Fantazie - populární kapela, 18.00 -
Trio Sagitta - populární kapela. So: 8.30 - Bobrava - dechová hudba
ZUŠ, 10.00 - Polanka - dechová hudba, 12.30 - Hrajeme si s kama-
rády, 13.30 - Mažoretky - DDM Ivanèice, country tance - DDM Ivan-
èice, 14.30 - Èankišou - etno-bigbeat, 16.30 - Fireballs - rock and roll,
19.00 - Kompromis - country kapela. Po oba dny: Expozice A. Muchy
a Vl. Menšíka - Výstava obrazù J.M.Krejèí, ochutnávka vín z ivan-
èických vinic, prodej syrového chøestu a chøestových pochoutek. 
• 18.5. v 10.00 hod. - Výchovný koncert ZUŠ Ivanèice, pro ZŠ, kino
Réna, vstupné 10 Kè. 
• Pøipravujeme: • 29.5. - Rakousko - Burgenlandsko - zájezd. 
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• kvìten - výstava - Moravskokrumlovští výtvarníci. Galerie Knížecí dùm.
• kvìten - výstava - práce ZUŠ Mor. Krumlov, Mìstský úøad, 1. patro. 
• 9.5. v 10.30 hod. - Floriánská pou• - mše svatá v kapli sv. Floriána.
• 19.5. v 18.00 hod. - Hudební slavnosti - koncert - P. Malásek (kláve-
sy), B. Øeháèková (zpìv), V. Fiala (kontrabas) a žáci ZUŠ Mor. Krumlov,
zámek - Slovanská epopej. 
• 23.5. v 15.00 hod. - Moravskokrumlovské setkání pìveckých sborù,
sál hotelu Epopej.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 9.5. v 18.00 hod. - Èachtická paní - muzikál.
• 13.5. v 16.30 hod. - Absolventský koncert, sál ZUŠ Oslavany.
• 14., 15. a 16.5. - Trampská nota Padochov - 10. roèník festivalu
trampských písní. Sokolovna Padochov, zaèátek: pátek v 19.00 hodin,
sobota v 11.00 hodin, vstupné 50 Kè.
• 15.5. v 9.00 hod. - Jarní aerobik - soutìž v rekreaèním aerobiku.
Dìlnický dùm Oslavany, vstupné pro diváky 10 Kè. Poøádá TJ Oslavany.
• 16.5. v 17.00 hod. - Koncert sólistky Kláry Zavadilové a jejích
hostù, zámecká kaple Oslavany.
• 22.5. v 19.00 hod., 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.

Střelecký klub Miroslav
• 15.5., 30.5. - Cena osvobození + Volný pohár - støelecké soutìže ko-
nané 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
• 14.5. - Turnaj v kroketu. Zveme všechny nadšence netradièních
spoleèenských her k utkání. Hráèi mohou být bez rozdílu vìku.
• 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.
• 20.5. od 13.00 hod.- Soutìž v šipkách. V klubu Poškolák. 
• 22.5. - Malování na hedvábí. Pouze pro dospìlé! Namalovat si mùžete
polštáøky, kravaty nebo šátky. Pøihlásit se mùžete u paní Magdy Novotné. 
Výzva pro všechny krumlovské organizace pracující s dìtmi a mlá-
deží, které se chtìjí prezentovat se svojí èinností na akci Odpoledne
u rybníka, aby se pøihlásily na DDM. 

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 13.5. - 14.5. odpoledne - Dopravní høištì v Oslavanech pøed MìÚ.
• 13.5. a 27.5. v 17.00 hod. - Vitráž Tiffany, DDM, keramická dílna
poplatek: 70 Kè + materiál.
• 14.5. v 15.00 hod. - Diskotéka pro dìti, tìlocvièna ZŠ Neslovice.
• 14.5. v 18.00 hod. - Diskotéka pro mládež, tìlocvièna ZŠ Neslovice.
• 14.5., 9.00 - 16.00, 15.5., 9.00 - 11.00 hod. - Výstava keramiky
a výtvarného ateliéru, DDM, keramická dílna vstupné dobrovolné.
• 13.5. v 8.00 hod. a v 10.15 hod. - Toxi moralita tour - program
zamìøený na problematiku prevence drogových závislostí.
• 22.5. v 9.00 hod. - JUJU pohár - jezdecký den v Ivanèicích na statku
Padochovka, poplatek: 20 Kè.
• 22.5. - 23.5 - Bambiriáda - festival dìtí a mládeže v parku CVÈ
Lužánky, Brno.
Klub českých turistů Ivančice
• 15.5. - náš pochod z Ivanèic do Ivanèic. Vedoucí akce p. H.
Pokorná. Pøijïte se projít nebo pomoci v organizaci. Více viz propo-
zice. Start a cíl je v Mìstské sportovní hale.
• 20.5. - ètvrtek pro seniory, ale i další zájemce. Tradièní akce z Kra-
lic po Chvojnici do Senorad. Odjezd autobusem v 8.35 hod. do Tetèic,
pøestup na vlak (9.22 - 9.48). Další info J. Flíèek.
• 22.5. - vycházka jarní pøírodou s pøíjemným posezením v hospùd-
ce na Pálavì. Sraz v Brnì na hlavním nádraží v 7.50 hod. Info u p. Be-
dnáøové, tel.: 737 840 958, nebo na nástìnce KÈT.
• 22.5. - Miroslavské kopeèky - vede p. Polák. Zájemci z Ivanèic
nech• se ohlásí p. Flíèkovi, který podá další informace. 
Letokruhy
Gemini centrum, Široká 1, (v budovì Ekotexu) 1.p., Ivanèice
• 10.5., 10.00 - 18.00 hod. - Masáže a odblokování páteøe - ve studiu
Vizáž, p. Twardek: 737 252 459.
• 10.5. - Výklad tarotových karet - obj.: 777 332 239. 
• 14.5., 18.00 - 20.00 hod. - Léèivá síla hlasu - zpìv manter, alikvot-
ních tónù a hra na didžeridu. 
• 14.5. - Rodinné konstelace - metoda umožòující øešit rodinné vzta-
hy a pøíèiny problémù i v pøedchozích generacích, v Miroslavi, zdrav.
støedisko, 1. p. Info: 737 252 459. 
• 17.5., 17.30 - 19.00 hod. - Halenky z Arabských emirátù, nová
originální kolekce p. Francové. 
• 20.5. v 18.00 hod. - Køeèové žíly, srdeèní a krevní obìh, p. Molík.
• 21.5., 10.00 - 19.00 - Ivanèický esoterický den - prodejní výstava
obrazù Simony Hýbalové a Miroslava Svobody - vernisáž v 17.00 hod.
Astrologie, výklad z karet, ukázky orientálních tancù, relaxaèní hud-
ba, AVS pøístroje, magická angliètina, duchovní literatura, suvenýry
z Egypta, pøírodní kosmetika, šperky z kamenù, pí - voda, zdravá
výživa, obèerstvení aj. 
• 22.5. 10.00 - 16.00 hod. -  Tibetské misky - léèba zvukem - harmo-
nizace tìla i duše léèivým zvukem tibetských mís, Soòa Kolesíková.
Info: 777 888 041.
• pøipravujeme:  • 5. - 6.6. - Výuka èardáše. • 2. - 11.7 - Chorvatsko
Mali Lošinj s programem.

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.

Rock pub Hell Peklo Rouchovany pořádá v sobotu 15. května 

HC  PARTY
Vystoupí: Bad Victim - Velké Meziříčí, Mawataki - Velké

Meziříčí, Invalidní důchod - Třebíč, Pro.story light core rap -
Jihlava. Začátek ve 20.00 hodin, vstupné pouze 40 Kč.
Vstupenky jsou slosovatelné - ceny od pivovaru Hostan. 

PPEEJJSSKKIIÁÁDDAA
MALÁ OLYMPIÁDA PRO PSY

Pokud máte psa a očkovací průkaz, zveme vás na první ročník
Pejskiády, která se koná v neděli  16. května od 14.00 hodin
na  Střelnici  v Moravském Krumlově. Připraveny jsou soutěže
v poslušnosti, šikovnosti a dalších disciplínách. Nejkrásnější

a nejšikovnější psi budou oceněni. Podmínkou účasti je kromě
očkovacího průkazu psa poplatek 10 Kč. Zváni jsou všichni psi
bez rozdílu velikosti a rasy. DDM Mor. Krumlov pořádá akci ve
spolupráci s Městskou policií a veterinární stanicí v Mor. Krumlově.
Prosíme všechny zájemce, aby si vyzvedli přihlášky na DDM.

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.
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Soukromá øádková inzerce: ZDARMA. Komerèní øádková inzerce: Standardní komernèí inzerát vytištìn tuènì 200 Kè, (modøe 250 Kè), tuènì v rámeèku
300 Kè (modøe 350 Kè), inverznì 400 Kè (modøe 450 Kè). Ceny bez 19 % 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

Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerce

•• Takto zpracovaný komerèní
øádkový inzerát v maximální
délce cca 250 znakù Vás pøijde
na 200 Kè + 19% DPH. Volejte
a pište sms na tel.: 777 769 814.

Auto - moto
KOUPÍM
•• moped Stadion S-11, Pio-nýr-
550, Jawa 250-350 Pérák,
Velorex a jiné. Vše i nekomplet-
ní. I poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• pøedváleèný motocykl nebo
i drobnosti, dob. literaturu, fota
a rùzné staré reklamní cedule,
sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• doklady na Jawa CZ, CZ 125.
Tel.: 728 337 745. 
PRODÁM
•• VW brouk, pojízdný, vè. TP,
nutné opravy, chybí baterie, vý-
fuk a klíèe od zapal., 40.000 Kè
(vè. TP r.v. 55). Tel.: 608 252 541.
•• Fiat Croma, r.v. 88, na ND.
Tel.: 604 230 251. 
•• Fiat Tipo 1.4, r.v. 91, bourané
na levý bok, pouze uražené kolo,
jinak vše v poøádku, bez SPZ,
dohoda jistá. Tel.: 723 734 530.
•• Š Favorit, r.v. 88, nejlépe na
ND, motoricky dobrý, použitel-
ných 5 ks dveøí, taž. zaø. a další.
Tel.: 732 276 557.
•• Š 105 L, typ A, nová STK,
nové brzdy, dobrý stav. Cena
dohodou. Tel.: 603 946 933.
•• Š 120, modrá, r.v. 86, v úno-
ru po TK, dobrý stav, cena
dohodou. Tel.: 723 447 074.
•• Š 120 L, r.v. 81, STK 05,
pojízdná, spolehlivá, zachov.
motor, nová baterie, 5.000 Kè.,
rychlé jednání sleva. Tel.: 515
323 135, 737 612 097.
•• Š 120, odhlášená, motor po
GO, nové gumy, cena 4.000 Kè,
sleva možná. Tel.: 607 260 112.
•• Jawa 350 typ 639, výb. stav,
13.000 Kè. Tel.: 723 262 228.
•• pøívìs za os. auto, malá kola,
4.500 Kè. Tel.: 515 339 530.
•• na Š 120 L rezervu - nová
pneu; stø. zahrádku. Tel.: 723
266 393, veèer. 
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750- 16C MB 60,
vzorek 90%, 2.200 Kè/ks. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• pneu 7,50x20, nové orig.;
vstøikovací èerpadlo na Zetor Uø
l.; radlice na podmítací pluh
20ks. Tel.: 728 310 076.
•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205
/65, R15, vzorek asi 3 mm. 800
Kè/ks. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• Al disky originál Škoda na
Felicii, 3ks + nové koberce na
Seat Ibiza. Tel.: 721 914 363. 
•• komplet. funkèní motor +
pøevodovka (5ti rychl.) na Avii
21,31, 20.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• 2ks svìtlomet na Š 1203 kulaté
i hranaté, chladiè, hardy spojka,
gum. dorazy, sklo do dveøí, mlhov-
ky, levnì. Tel.: 515 339 513.
•• repas. pøevodovku na Avii,
ètyørychlostní, cena 3.800 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• poškoz. díly VW Passat 1,9
TDI, model 95, (bouráno r. 96),
3ks dveøe, 1 pøední spoiler, 2
svìtlomety (el. ovládání), ven-
tilátory chlazení, cena dohodou.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• skøíò Izoterm z Avie, d.3,3m;
v.2m; š.2m, zadní dvojité dveøe,
cena 10.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. h.
•• komplet. kabina na Avii
21,31, modrá, 10.000 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,1 - Izoterm
s chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• nákl. auto IFA se sklopkou a
Bìlorus na ND. Tel.: 515 322 095.
•• masku na Zetor 25 A, pø. va-
nu, závaží zadních kol a skøíò hy-
drauliky. Tel.: 515 334 244, veèer.
•• støešní pøepr. box, objem cca
400 l, bez zamykání - nutno
opravit, 1.500 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• kola na Teru, 2 ks. Tel.: 515
320 783. 

•• 2 pøevodovky s motorem
vhodné na vrátek nebo k orbì,
1.000 Kè/ks; akumulátory z Avie
4 ks, Tel.: 728 563 251. 
Byty - nemovitosti
•• 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.
•• Pronajmu chatu na Vranov-
ské pøehradì 200 m od vody a
pláže, pøíjezd až k chatì, teplá
voda, sprchový kout, vybavená
kuchyò, splach. WC, lednice,
ohništì, terasa, v blízkosti po-
traviny a restaurace. 120 Kè
/den a osobu. Tel.: 515 322 328,
732 416 141, veèer.
KOUPÍM
•• byt 3+1 - 2+1, nebo menší RD,
v Oslavanech. Platím hotovì.
Tel.: 606 570 792. 
PRODÁM
•• øadový RD 3+1 v Olbramo-
vicích, WC, koupelna, topení lo-
kál., tuhá paliva, mini dvorek,
zast. plocha 180 m2,  385. tis. Kè.
Tel.: 515 323 912 po 16. h.
••RD 3+1 v Olbramovicích, nové
WC a koupelna, ihned k bydlení,
285. tis. Kè. tel.: 515 322 231.
603 841 167
•• byt 4+1 v OV v MK, lodžie,
komora, sklep, možno pøikoupit
garáž u domu.  Tel.: 728 470 389.
•• DB 3+1 vè. garáže na Sídlišti v
MK, i zvláš•, cena dohodou. Tel.:
515 323 916, veèer, 777 221 125. 
•• hezký DB 3+1 na Sídlišti
v MK, vnitø. úpr., sklep, balkon,
625.000 Kè. Tel.: 515 323 912.
•• garáž v Oslavanech, cena
dohodou. Tel.: 546 423 795, 776
301 936.
•• pozemek v Miroslavi - nová
zástavba, rozloha 709,80m2, š. 21
m, d. 33,80 m, urèený pro vý-
stavbu samostatnì stojícího RD
s 1 byt. jednotkou. Veškeré IS na
pozemku. Cena: 400 000 Kè.
Tel.: 515 221 992, 737 667 851.
•• pozemek v zahradní kolonii
Réna s chatkou a ovocnými stromy,
cena dohodou. Tel.: 546 452 581,
546 419 422.
PRONAJMU
•• byt 1+1 v MK v klidné èásti,
volný ihned. Tel.: 721 739 598.
•• byt na Sídlišti v MK, volný
od 1. èervna. Tel.: 515 323 912. 
HLEDÁM
•• dlouhodobý podnájem 2+1,
od záøí. Tel.: 736 772 683,
605 019 205.
•• podnájem 1+1 nebo garsonku
v MK, levnì. Tel.: 606 391 570.
•• podnájem min. 2+1, cena
dohodou. Tel.: 608 313 259.
•• Mladá rodina s 1 dítìtem hle-
dá k pronájmu RD se zahrádkou
(máme 2 psy) v okolí Ivanèic.
Tel.: 607 911 869, 728 547 268.
•• Vymìním DB 3+1 za 2+1+
doplatek, MK. Tel.: 606 206 524.
Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• lešenáøské trubky. Tel.: 515
323 037. 
•• krmnou øepu. Tel.: 515 338 384.
PRODÁM
•• stavební výtah, 3.000 Kè;
novou mísu se spodním vývo-
dem, 300 Kè. Tel.: 737 974 174. 
•• stav. vrátek tov. výr., okam-
žitý odbìr. Tel.: 606 769 435. 
•• øetìzovou kladku hupcuk,
nosnost 3,2 t; koòskou hrabaè-
ku, šíøe zábìru 2,2 m bez kol.
Tel.: 515 334 244.
•• míchaèku na 220W; cirku-
lárku; sekaèku na trávu, cena
dohodou. Tel.: 605 776 380.
•• cirkulárku s podavaèem, cena
dohodou; el. motor, výkon 11
kW, 1430 ot./min., cena 4.000
Kè. Tel.: 608 460 192.
•• fasádní møížku „perlinka“.
Tel.: 603 146 621. 
•• polyetylen. trubky 2 ks, d. 6 m,
prùm. 150 mm. Vh. na odpady,
600 Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• výklad 190x180 cm, kov.
rám, jekl; kov. dveøe se skl.

výplní 240x100 cm, determální
bezpeènostní sklo, cena doho-
dou. Tel.: 608 300 722. 
•• starší okna a vnitøní žaluzie
(i jednotlivì). Tel.: 721 914 363. 
•• 2 ks bílé dveøe 60 levé, bílé
prosklené dveøe 80, 1ks pravé
1ks levé. Tel.: 515 336 321.
•• dveøe plné bílé, levé š.70cm,
nepouž.,  600 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• Takto zpracovaný komerèní
øádkový inzerát v maximální
délce cca 250 znakù Vás pøijde
na 350 Kè + 19% DPH. Volejte
a pište sms na tel.: 777 769 814.
•• skruže tenkostìn. pr. 90 cm,
2ks; záøivku 2-trubic., vše nové,
cena dohodou. Tel.: 605 982 135.
•• smalt. plech na kruhový
bazén, hnìdý, cena 700 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• kotel nerez, 100 l, dvoj. pláš•,
masiv. šroub. víko, vypouštìcí
otvor. Tel.: 515 334 244, veèer. 
•• tøídílné lehké brány, š. 2,2 m.
Tel.: 515 334 244, veèer. 
•• 2-kolový vozík - káru. Tel.:
605 982 135. 
•• drtiè na øepu. Tel.: 515 336 601.
•• kožené hnací øemeny ploché,
2ks, d. 6m, 8m. Tel.: 515 339 513.
•• 2 q jeèmen. šrotu. tel.: 515
339 513. 
Elektro
PRODÁM
•• MT Nokia 550 /NMT/ pro
Eurotel - Tip Clasic, volit. 3tari-
fy, volání již od 1Kè/min., Li -
Ion baterie, nabij., 600 Kè. Tel.:
608 887 613. 
•• MT Nokia 6150, vè. nabij.,
Li-Ion bat., perfekt. stav, funkce
vè. kalkul., plán. kalendáø, hry,
zvuk, profily, infra - port, aj.,
levnì. Tel.: 608 625 767.
•• MT Ericsson A2618s, výbor-
ný stav, nová baterie Li-Ion 1350
mAh, 500 Kè. Tel.: 732 446 066.
•• foto Olympus, nový, nepou-žitý,
plnì automat., výsuvný blesk i
objektiv, PC 4.000, nyní 2.000 Kè.
Tel.: 604 360 394.
•• videokameru Panasonic NV
RZ 15, nová, 2 r. záruka, 10.500
Kè. Tel.: 737 873 940 i SMS.
•• vypalovaèku A open 40x12x
48 s progr., 1.000 Kè, instalace.
Tel.: 603 788 657. 
•• 17“ monitor r.v. 98, dobrý
stav, optim. rozlišení 1024/768,
1.600 Kè. Tel.: 777 878 660.
•• PC Compaq PIII 550, 128 MB
RAM, FDD, HDD 6.4, CD-ROM,
GK ATI Rage Pro 8 MB, sí•
10/100MB, zvuk, 2x USB, nt.
repro, 5.200 Kè. Tel.: 777 878 660.
•• tiskárnu Epson LQ 570 + 24
jehlièková, 360x360 DPI, ideál-
ní pro tisk faktur, 1.500 Kè. Tel.:
777 878 660.
•• Anténní TV, sluèovaè + pøed-
zesilovaè, 45-49k, cena doho-
dou; plnì automat. nabíjeèka
Hama pro 1-4 ks akumulátorù,
Cena dohodou. Levnì BTV a k
tomu daruji rádio. M.K. Tel.:
776 291 894, ne SMS. 
•• rádia Saba 446 WLK, r. 1936
a Kvinta, Tesla Brno, n.p., r.
1948. Nejvyšší nabídce. Tel.:
776 291 894, ne SMS.
•• svìtlo bílé 2x18W, d. 68cm.
Cena dohodou. Tel.: 776 291
894, ne SMS.
•• peèící troubu s dvìma plotýn-
kami nahoøe. Tel.: 605 982 135. 
•• automat. praèku Tatramat
mini 246, starší, funkèní, cena
dohodou. Tel.: 515 336 401.
•• Takto zpracovaný komerèní
øádkový inzerát v maximální
délce cca 250 znakù Vás pøijde
na 250 Kè + 19% DPH. Volejte
a pište sms na tel.: 777 769 814.
•• mraznièku CF 181 L; led-
nièku Zanussi ZT 155R, samo-
odmraz. 2.r. stará, cena doho-
dou. Tel.: 605 776 380.   
•• chladící vitrínu, v. 155x š. 60,
vpøedu otvírací, prosklená, sa-
moodmraz., cena 5.000Kè. Ond-
ráèková Vìra, Petrovice 124.
•• akumulaèní kamna 4 kw,
1.000 Kè. Tel.:  728 563 251.

•• Kdo daruje i nefunkèní PC a je-
ho komponenty, satelit. pøíjímaèe,
video, stereo aparat., reprobox,
mob. tel., BTV s teletextem, TV
stolek. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
Vybavení domácnosti
PRODÁM
•• kuch. linku Carmen; sed., soupr.,
nová, sleva. Tel.: 605 776 380.
•• železnou postel rozkl., vh. na
chalupu; nové plast. shrnovací
dveøe, bílé, š. 2,5 m, 2,2 m, cena
2.500 Kè. Tel.: 608 460 192.
•• pìknou pohovku z masiv.  døeva
- borovice, vínový potah, d. 175
cm, 3.500 Kè. Tel.: 777 559 750.  
•• válendu s úlož. prostorem,
zdrav. matrací, èelem u hlavy
a boèním èelem + noèní stolek,
dìláno na zakázku, PC 6.800,
nyní 3.600 Kè, použ. 2 mìsíce.
Ivanèice Tel.: 736 756 780.
•• zachovalou rozkl. sedací sou-
pravu, barevné provedení, cena
dohodou. Tel.: 736 116 953.
•• oválný kuchyò. stùl a starší
lednièku, cena dohodou. Tel:
723 076 944.
•• psací stùl oboustr. zásuvky;
dveøe vnitøní sv. dub, 80 cm levé;
cena dohodou. Tel.: 605 982 135.
•• komplet WC kombi, výborný
stav, 800 Kè; 2 ks levé 2/3
prosklené dveøe, 80 cm, bez
skel, 200 Kè. Tel.: 603 788 657. 
Hobby - zábava
KOUPÍM
••Sbìratel hledá stará rádia,
repro, souèástky, lampy a liter.
z poè. rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
PRODÁM
•• zbytky døevotøískových de-
sek, vhodné pro dom. kutily,
levnì. Tel.: 515 322 095. 
•• staré gramo desky, 78 ot.,
pop hudba i klasika, nìkteré v
nìmèinì, za symbol. cenu. Tel.:
546 452 089.
Vše pro děti
KOUPÍM
•• starodávný proutìný dìtský
koèár, zachovalý, na chalupu
pro dítì, 60. léta, kulatá košinka
i bouda. Tel.: 777 252 061.
•• autosedaèku pro dítì od 13
kg. Tel.: 608 252 541.
•• dìtskou plast. sedaèku na
jízdní kolo, vysoké opìradlo,
opìry na nohy, nepoškoz. Tel.:
603 245 009.
PRODÁM
•• dívèí 3/4 kolo Ranger, cena
1.800 Kè. Tel.: 605 813 293.
•• dìtské kolo do 6 let, levnì.
Tel.: 605 177 404. 
•• pìkné dìtské kolo s pøehazo-
vaèkou, asi na 7 let, levnì. Tel.:
605 177 404. 
•• Takto zpracovaný komerèní
øádkový inzerát v maximální
délce cca 250 znakù Vás pøijde
na 400 Kè + 19% DPH. Volejte
a pište sms na tel.: 777 769 814.
•• autosedaèku (kolíbka) 0-
13kg, tm. šedý potah, potisk
oveèky, málo použ. PC 1.150,
nyní 500 Kè. Tel.: 515 323 037. 
•• dìtský koèárek Inglesina
Magnum, po 1 dítìti, 3komb.,
tm. modrý s béžovou kostkou,
5.000 Kè. Tel.: 605 376 214.
•• dìtské chodítko, málo použ.,
cena 650 Kè. Tel.: 603 841 097.
•• fusak, peøinky a pláštìnku na
koèár pro dvojèata, levnì. Tel.:
546 434 103, 605 182 970.
Zvířata
KOUPÍM
•• samièku rýžovníka šedého, jen
chovnou, MK. Tel.: 723 131 043.
•• andulky, korely, zebøièky,
kanáry i jiné exotické ptactvo,
pro vìtší zásilku si pøijedu osob-
nì. Tel.: 603 841 097.
•• Kdo daruje èinèilu, jakoukoli,
bude o ni dobøe postaráno. SMS
na tel.: 607 540 185. 
PRODÁM
•• 10 vèelích úlù. Tel.: 723 500 300.
•• zakrslé králíèky i beránky
v rùzných barvách, Ivanèice.
Tel.: 607 713 974. 
•• nutrie standard, výborné ma-
so, podobné, ale lepší než králièí,
100Kè/kg. Tel.: 777 877 631. 
•• Fox. drs. štìòata s PP. M: Adeta
de boa dore 3x VN 1, r.CAC (janý
tajfun v, zop. Je po gordon tajfun)
O: hary od krajcechu zkoužky a

další. Tel.: 777 292 708.
•• štìnì chodského psa. Tel.:
602 688 289.
•• štìòata angl. kokr., èerná a
zlatá, oèkov., odbìr po dohodì
ihned. Tel.: 723 811 846.
•• štìòata Èau-èau s PP, èer-
vená, na výstavy a chov, Strako-
nicko. Tel.: 383 396 535.
•• selata, 50 Kè. Tel.: 515 320 515.
•• 3-letého valáška pony bez PP,
èerný, 125 kvh, hodný, zdravý,
oèkov., odèerv., zvyklý celoroè.
venku, nenároèný, jezdìn a oše-
tøován dìtmi, vhodný i do tahu,
cena 8.000 Kè s ohlávkou a uz-
dou; pìkné western. sedlo za
3.000 Kè. Tel.: 777 877 631. 
•• høebeèka fjorda, bez PP, 135
kvh, lehèí typ, klidný, zdravý,
oèkov., odèerv., zvyklý celoroè.
venku, nenároèný, ošetøován a je-
zdìn dìtmi, vhodný i do tahu, ce-
na dohodou, levnì. Do dobrých
podmínek! Tel.: 777 877 631.
•• Nabízím vyjízïky na koních
v Ivanèicích a okolí, k dispozici
jsou 2 menší konì, huculové a 1
velký, vhodní pro zaèáteèníky,
100 kè/hod. Tel.: 777 877 631.
•• boudu pro psa zateplenou
s pøedsíòkou a odklápìcí støe-
chou, po dohodì dovezu. Tel.:
606 942 302. 
•• králíkárnu, 4, 6 a 9 kotcù, po
dohodì dovezu. Tel.: 606 942 302.
•• akvárium 1.r. používané, lep-
ené, d. 110, š. 60, v. 51 cm,
2.500 Kè. Tel.: 604 281 294.
Různé
•• 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.
•• Výklad karet v Ivanèicích
( i písemnì poštou), numero-

logické rozbory z data naro-
zení, regresní terapie (minulé
životy). Tel.: 603 497 555.
•• Firma se sídlem v Ivanèicích
nabízí zdarma vìtší množství
big bagù (pytle na 800 - 1000kg,
syntet. juta), byl v nich prací prá-
šek. Tel.: 546 491 414, p. Veselá.
PRODÁM
•• promítací plátno na stojanu,
2 ks, 100x100; 125 x125; 800
Kè /ks. Tel.: 606 581 533 po 18. h.
•• maskov. sí•. Tel.: 605 821 771.
•• vyèinìné kozí kùže bez srsti,
èerné, 2ks. Tel.: 515 339 513. 
•• zámeckou bránu, ocel., zdo-
bená litin. prvky, 180x180, dvì
køídla, branka 180x1m, litin. kliky,
nutná renovace. Tel.: 515 334 244.
•• Ulticar - magnetoterapie,
úèinky u onemocnìní napø.
artróza, popáleniny, dna, atd. K
použiti doma i v autì 230 V/12 V;
Laser Softlight pro dom. použ.
Léèí: akné, opary, jizvy, lupénka
atd. Tel.: 776 291 894 ne SMS.
•• Inkontinenèní vložky Tena
lady extra a Euron mocroflex,
velká sleva. Tel.: 605 982 135.
Seznámení
•• Cítíš se osamìlá a nepotøebná,
máš pocit, že snad už nikdy nena-
jdeš muže, který by Tì miloval,
kterému by jsi mohla svìøit svá
nejtajnìjší pøání? Tak mi napiš,
nemyslím, že jsem dokonalý, ale
rozhodnì vím, že potøebuji Tebe -
bezdìtná, sympatická dívko,
drobnìjší postavy kolem 30 let.
SMS na tel.: 777 897 457.
•• 50/168 hledá pøítelkyni pøimìø.
vìku. Pozdìjší nastìhování možné.
Samota tíží. Jen vážnì, Ivanèice
a okolí. Tel.: 605 570 368.
•• 50letý, rozvedený podnikatel
by se rád seznámil se ženou pøi-
mìø. vìku. Tel.: 603 304 516.
•• Nesmìlý 35letý hledá dívku k
seznámení, které by nevadilo žít
na vesnici. Tel.: 602 214 696.
•• 28/183, SŠ, hodný, tmavo-
vlasý a prý pohledný kluk hledá
obyè., 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. 

•• Muž 45/174/70, nekuøák, sport.
založený s vlastním domem hledá
slušnou ženu. Dìti nejsou pøekáž-
kou. SMS na tel.: 605 306 749.
•• Obyèejná pohledná 60letá
žena, nekuø. hledá touto cestou
seznámení tolerant. a spolehl.
muže pøimìø. vìku, auto vítáno.
Tel.: 731 187 100.
•• 35/180, 82 kg hledá hodného
muže k obèas. erot. schùzkám,
který není lakomý a byl by ocho-
ten vypomoct. Vlast. zázemí vítá-
no. Ne SMS. Tel.: 606 192 437.
Zaměstnání
•• Nabízím zpracování JU a
PU, DPH, mzdy, daòová pøiz-
nání. Tel.: 736 653 740. 
•• Avon Cosmetic nabízí spolu-
práci ženám, dívkám i babiè-
kám, které mají zájem o kos-
metiku. Vstup i výstup bez po-
platkù, vstupní materiály zdar-
ma, provize jistá. Pøi registraci
sada vzorkù a veselý dárek
zdarma. Volejte: 607 693 024.
•• Studentka SOŠ hledá brigá-
du - výpomoc, úklid, péèe o zví-
øata, na odpoledne, víkend a
léto. Tel.: 721 747 883, veèer.
•• Vypomùžu se žehlením Vaše-
ho prádla, jsem z MK. Tel.: 605
508 627.
•• Hledám jakoukoli práci jako
pøivýdìlek k ID, nejlépe  domù.
Tel.: 605 364 755.
•• Hledám jakoukoli brigádu na
letní prázdniny, vìk 15 let, okolí
MK. Tel.: 728 370 246.
•• Hledám šikovného zedníka
na stavbu dílny, za rozum. cenu,
o víkendech a odpol. hod., Osla-
vany. Tel.: 606 812 125.
•• Hledáme spoluprac. pro práci
v kanceláøi. Nabízíme zaškolení
+ mobil + pøístup k PC, vysoké
ohodnocení. Možno pracovat i
na VPP. Tel.: 776 003 681.
•• Hledáme telefonisty a zpro-
støedkovatele. Dobré plat. pod-
mínky, zaškolení zajištìno. Tel.:
732 464 199. 

•• Takto zpracovaný komerèní
øádkový inzerát v maximální
délce cca 250 znakù Vás pøijde
na 450 Kè + 19% DPH. Volejte
a pište sms na tel.: 777 769 814.

•• Ès. obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost HPP i VPP. Pružná
prac. doba, zajímavé výdìlky.
Ne dealer. Tel.: 604 817 844. 
•• Ès. obch. firma pøijme komu-
nik. spoluprac. Zajímavá se-
riózní práce, ne dealer. 20.000
Kè/mìs. Tel.: 608 003 035. 
•• Pøijmeme spolupracovníky
do kanceláøe pro komunikaci s
klienty. Po zapracování 30.000
Kè/mìs. Tel.: 728 913 388.
•• Pøijmeme spolehlivé komunik.
spoluprac. 25.000 Kè/mìs. Ne
dealer apod. Tel.: 605 254 556.
•• D.A.S. pojiš•ovna právní
ochrany, a.s., pøijme spoluprac. na
pozice region. manažerù, kterým
nabízí: v poèáteèní fázi spolupráce
fin. podporu obch. aktivit, zají-
mavé ohodnocení. Vaše nabídky
ve formì struktur. životopisu
zasílejte pod znaèkou „Obchod“
na adresu: D.A.S. pojiš•ovna
právní ochrany, a.s., Benešovská
40, 101 00 Praha 10, tel.: 267 990
711, e-mail: obchodni@das.cz.
•• Pøijmu na HPP i VPP obrábìèe
kovù. Profesní životopis a praxe v
oboru podmínkou. Další informa-
ce na tel.: 606 737 348. 
•• Hledáme øidièe na vnitrostátní
dopravu + SR, denní rozvoz zbo-
ží, sk. C + profesní zkoušky, nás-
tup kvìten, znalost slovenštiny
výhodou. Tel.: 737 210 816.
•• Nabízím katalog dom. prací
s pøihláškou za známku 6,50 Kè.
Macháèková K., Nábøežní 18,
Oslavany. Oslavanským doruèím za
SMS s adresou. Tel.: 607 989 177. 
•• Nabízím DP vkládání letákù
do obálek. Výdìlek 1.000 -
3.000 Kè/týden. SMS s adresou
na tel.: 606 323 365.
Vzkazy
•• Pane Brabec ze Žerotic èe-
kám na omluvu za  to, jak, hru-
bì jste se 12. dubna choval.
Rozbíjení dveøí, urážení a vyhro-
žování není dle mého projevem
mužství. O. Zelená.   
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