
/Moravský Krumlov/ V záøí loò-
ského roku jsme Vás na strán-
kách Zrcadla informovali o pro-
deji objektu bývalé krumlovské
mlékárny do soukromých rukou.
Podle prvotních návrhù majitele
ing. Pavla Langa mìl být areál
s pøihlédnutím k zátopové oblasti
využit k podnikatelským úèelùm.
Pøi prvním rozhovoru nám sdìlil,
že nejdùležitìjším krokem je sta-
tické zabezpeèení havarijních bu-
dov, nebo jejich pøípadná demo-
lice a zajištìní proti krádežím.
XXPo tøiètvrtì roku je už na první
pohled jasné, že budova doznala
velkých zmìn, i když ne pøièi-
nìním podnikatelù V dobì, kdy
se na katastru nemovitostí øešil
vlastnický zápis nového majitele,
se v areálu Lacrumu objevila
skupina squatterù, která zde s vì-
domím nového vlastníka zaèala
úspìšnì „hospodaøit“. 
XXO tom, že se nejedná o pøístøe-
šek na jednu noc, svìdèí zabed-
nìná okna, zazdìné pøebyteèné
otvory a dveøe, tmavá fólie na
vstupní bránì a plotech, bránící
výhledu do areálu i samotný nápis
A.K.Fabrika na dveøích bývalé
vrátnice. Prostory, které nejsou

urèeny cizím oèím, jsou dokonale
zajištìny. Existuje jen jedna pøís-
tupová cesta a doupì místní anar-
chie je skryto za nìkolikerými
dveømi s bezpeènostním zámkem,

petlicemi a kukátkem.
XXExistuje øada podezøení, ale i
konkrétních dùkazù, že za okny
mlékárenských budov „jede“ kro-
mì alkoholu marihuana, durman,
nebo lysohlávky. Vìtšina „osazen-
stva“ je místní, policisté je znají
a jsou s nimi v kontaktu. Co se
ale za zdmi Lacrumu doopravdy
dìje mùže mìstská i státní policie
jen ztìží monitorovat. Jde o sou-
kromí majetek a policie sem
mùže vstoupit jen se souhlasem
majitele, nebo je-li dle litery zá-
kona ohrožen lidský život, zdraví,
èi majetek. Vlastník nemovitostí
nese podle platné legislativy za
svùj majetek plnou odpovìdnost
a pokud se za branami „fabriky“
nìkomu nìco stane, mùže být stíhán.   
XXNa názor radnice jsme se ze-
ptali místostarostky Marie Valacho-
vé. „Vím, že lokalita je v rukou
soukromých vlastníkù a myslela
jsem si, že zde vybudují opravá-
renský podnik. Vím i o tom, že
areál obývají squatteøi, ale jde to
mimo nás. Mìstská policie je
poøádkovou složkou, která bez
majitele pozemku pøíliš dìlat
nemùže. Musel by si stìžovat sám
majitel, nebo kdyby došlo k po-
dezøení ze spáchání tretsného èinu“.
XXTato parta má zøejmì svùj
pevný vnitøní øád a ba i veøejnou
informaèní vývìsku. Tu bez

mrknutí oka a hlavnì svolení
squatteøi zabrali samotnému
mìstu. Jednoduše u jedné z vý-
vìsek na autobusovém ostrùvku
pøed hotelem Epopej vymìnili
visací zámek a bylo to. Nedo-
volené užívání vývìsky ohlásila
mìstská policie Správì majetku
mìsta, která prozatím nezasáhla,
protože v souèasnosti pøipravuje
nový systém evidence reklam-
ních ploch i vývìsek a tyto pros-
tory budou brzy novì nabídnuty
zájemcùm k pronájmu. Zda mezi
nimi bude i squatterská parta,
tìžko øíct. Je jasné, že mìsto
v Lacrumu nic nezmùže, ale je
s podivem, že nezasáhne v pøípadì
vývìsky. Vždy• za sklem mìst-
ské vitríny se to kromì anarchi-
stických hesel hemží protistátní-
mi urážkami, které se svobodou
slova moc spoleèného nemají.
O spojitosti mezi „nástìnkáøi“ a
Lacrumem není pochyb, o èemž
svìdèí výtvarnì zdaøilé logo A.K.
Fabrika - Lacrum. 
XXNezávislý zpùsob života,
absolutní volnost a anarchie
pøináší tìmto pøevážnì plnoletým
jedincùm pocit uspokojení. Stá-
vají se ale symbolem obdivu
a idoly pro dìti školou povinné
a to by mìl být varující signál
pro policii, školu i rodièe. Nebo
je jim to lhostejné?              /abé/
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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

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ   OOOOKKKKNNNNAAAA

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

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY

®

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

ZRCADLOZRCADLO
Redakce čtrnáctideníku přijme
obchodního zástupce

pro příjem inzerce
Požadavky: •  dobrá komunikativnost

•  dobrá znalost regionu
•  flexibilita, časová pružnost
•  vlastní automobil
•  praxe v obchodní činnosti

Nabízíme: •  samostatná a zajímavá práce
•  HPP nebo na ŽL 
•  pevná i provizní odměna
•  služební mobilní telefon

Pro další informace a sjednání osobní schůzky
volejte do středy 26. 5. na tel. číslo: 608 252 541.

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

777 300 880

Annapurna s.r.o.
Za Ústavem 31

664 91 Ivančice

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

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

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

Email: anna.purna@volny.cz, pocitej@volny.cz, www.pocitej.czPO
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Putování za razítky 
„A dáte mi razítko?“, je vìta, kterou v kanceláøi slýcháváme

od zaèátku dubna témìø každý den. Že nechápete? Vysvìtlím.
Odbor sociálních vìcí evidující zájemce o pøíspìvky nutí své

„oveèky“ k vìtší aktivitì pøi hledání vhodného zamìstnání. Úøed-
nice dbajíce pokynu novelizovaného zákona o sociální potøebnosti
dopisem evidované vyzvaly k tomu, aby snahu najít si práci proka-
zovali. Napøíklad osobním dotazem u místních firem.

Nìkteøí lidé evidovaní na „sociálce“ se úkolu zhostili velmi zod-
povìdnì. Jen mi uniká, zda proto, aby si práci skuteènì našli, nebo
proto, aby si dostateèným množstvím vizitek a razítek od soukro-
mých firem a podnikatelù zamázli bojový úkol a zajistili svou
„sociální potøebnost“ a tudíž i sociální dávky. Zákon 422/2003 Sb.
totiž hovoøí jasnì: neprokážeš snahu - nemáš penízky. 

S otazníkem ale zùstává postup samotného ministerstva práce
a sociálních vìcí, které novelu zákona navrhlo. Ve zpùsobu, jakým
nezamìstnaní prokáží svùj zájem najít práci, zákon nechává na-
prosto volnou ruku. A to doslovnì. Vìtšina uchazeèù se tak snaží
získat již výše zmínìné razítko. Ale kam? Na èelo, nebo na dlaò?
To je jedno, spokojí se s kouskem papírku vytrženého z bloku. Jen
aby byla další fajfka na seznamu. 

Na mùj dotaz k odboru sociálních vìcí na mìstském úøadì
v Moravském Krumlovì mi bylo sdìleno, že úøad razítka nevyžaduje.
Chce ale doložit osobní, telefonickou èi písemnou komunikaci
jmény zástupcù zamìstnavatelù s jejich telefonními èísly pro pøí-
padné ovìøení. A ejhle. Sice nemusím dát razítko, ale mìl bych evi-
dovat všechny, kteøí se na práci ptali. Èervenì ty, kteøí ani moc
pracovat nechtìjí a už od dveøí nechápavì kroutí hlavami se slovy:
„Co si to zase vymysleli“ a modøe ty, kterým s výuèním listem
kuchaøky nezbývá nic jiného, než zkoušet cokoli a kohokoli. (Tím
nechci kuchaøky shazovat, uvedl jsem je jen pro pøíklad tìch, které
si tìžko dovedu pøedstavit u tiskaøského stroje.)  Ztráta mého èasu
vedením evidencí v novì založeném deníèku bude naplnìna vìdo-
mím, že tìch èervených jsem se rád zbavil a tìch modrých je mi líto.

Do doby, než ministr práce a sociálních vìcí vymyslí jinou
a skuteènì úèinnou variantu, jak lidem najít práci, mìjme ke všem
vstøícný pøístup, by• si o tom myslíme cokoliv.                   /mape/

VÝHODNÉ  PŮJČKY
50.000  -  3  MIL.  Kč

telefon kanceláø: 532 193 153
mobil: 608 945 185, 721 160 799

I NEBANKOVNÍ

Příklad splátky:
500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně

Krumlovská fabrika v provozu

foto: abé

foto: abé



XX/Region/ V souvislosti s rozší-
øením dopravní obslužnosti v auto-
busové dopravì pøibyly také nové
cedule s jízdními øády. Pùvodní
oznaèníky zastávek patøí znojem-
ské firmì ÈAS, která logicky
novým dopravcùm použít tyto
oznaèníky pro vylepení jejich
jízdních øádù neumožnila. Tøebíè-
ská firma Tredos, bítešská i bøe-
žanská dopravní spoleènost roz-
místily tabule vlastní, na což jako
poskytovatelé veøejné dopravy
s licencí mají právo a obce musejí
nové oznaèníky na svém pozem-
ku bez námitek strpìt.
XXNové cedule ale „oznaèníky
zastávky“ nejsou. Nesplòují totiž
daná pravidla. Na chránìné ploše
oznaèníku musí být mimo jiné
nápis „zastávka“, její místopisný
název a samotný jízdní øád. Nové
tyèe jsou mnohdy nevhodnì umís-
tìné a navíc cedule mají ostré
hrany, které v pøípadì tlaèenice
nebo skotaèení školákù mohou
být zdrojem vážných poranìní.
XXMìsto Moravský Krumlov
požaduje po dopravcích za umís-
tìné tabule nájemné, protože ve
stávajícím stavu jako oznaèníky
zastávek být prezentovány nemo-
hou. Jde o zaøízení inzerující po-
skytované komerèní služby a jako
takové je mìsto na svém pozem-
ku trpìt nemusí nebo za jejich

umístìní mùže vybírat nájemné.
Dopravci umístìní cedulí s mìs-
tem vùbec nekonzultovali, ná-
jemné platit odmítají a s celou
záležitostí se obrátili na Krajský
úøad. V souèasné dobì probíhají
v této vìci intenzivní jednání
mezi mìstem a krajem. Celé
situaci by prospìlo, kdyby oznaè-

níky zastávek byly majetkem
mìst a obcí, tito by je vhodnì
umístili a umožnili všem do-
pravcùm své jízdní øády na nich
vylepit. Zmizel by tak les rùzno-
rodých cedulí na autobusových
zastávkách a stanovištích.
XXCo se týèe zastávek samotných,
je situace následující. Ve chvíli,
kdy je u krajnice silnice umístìn
oznaèník zastávky s pøedepsanými

náležitostmi, stává se automaticky
autobusovou zastávkou. V tomto
prostoru je zakázáno zastavení
i stání pro všechny úèastníky sil-
nièního provozu. Autobusùm je
zde umožnìno zastavit pouze pro
nastoupení a vystoupení cestují-
cích. Nemohou tu parkovat. K to-
muto úèelu jsou pro nì urèena
odstavná parkovištì a nemìly by
stát, kde je napadne.          /mask/
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Nové domy v Oslavanech
XX/Oslavany/ Oslavanské zastupitelstvo schválilo realizaci výstavby
tøiceti bytových jednotek v lokalitì „Starohorská“. Vzhledem k tomu,
že se nepodaøilo získat na výstavbu státní dotaci,  je v tomto okamžiku
pøichystán developerský zpùsob výstavby. V praxi to znamená, že mìsto
jako majitel pozemkù, projektu a platného stavebního povolení vyhlásí
výbìrové øízení na investora, který byty postaví a následnì odprodá
zájemcùm, budoucím bydlícím. Zámìrem radnice je tuto záležitost
rozbìhnout ještì v letošním roce. Z èásti by se tak v Oslavanech vyøešil
nedostatek bytù. Dùležitá ale pro mladé rodiny bude i jejich cena.   /jak/

Na záchranku nepřispějí
XX/Miroslav/ Zastupitelstvo mìsta Miroslavi rozhodlo nepøispívat
na provoz lékaøské služby první pomoci v Moravském Krumlovì.
Možným odmítavým rozhodnutím zastupitelù podílet se èástkou 10
korun na osobu pro rok 2004, byl v rozpravì konstatovaný fakt, že
obyvatelé jezdí spíše do znojemské nemocnice a služba v Moravském
Krumlovì je využívána minimálnì. Také s kalkulovanou finanèní
èástkou nebylo v letošním rozpoètu poèítáno. Celá záležitost s finan-
cováním lékaøské služby první pomoci v Krumlovì byla rozebírána
a živì diskutována také na setkání starostù obcí spadajících pod pùsob-
nost MK. Ta je v souèasné dobì provozována pro 33 obcí spoleèností
Apex. Pro nedostateèné dotaèní krytí z Krajského úøadu jednání ini-
ciovala krumlovská radnice, která již ze svého rozpoètu prostøedky
pro záchrannou službu vyèlenila. Obrátila se i na ostatní obce s žá-
dostí o poskytnutí pøíspìvku. Jednotlivé obce situaci hodnotí na svých
zastupitelstvech, a ty buï spoluúèast odsouhlasí, nebo ne.            /jak/

Mucha možná zůstane
XX/Moravský Krumlov/ Starosta Bartolomìj Pitlach se sešel s gene-
rálním øeditelem akciové spoleènosti Incheba. Tématem rozhovoru
byl další postup pøi opravách zámku. Generální øeditel Ing. Alexander
Rozin ubezpeèil, že 12. èervna bude za zámek zaplacena zbývající
èástka. Po této finanèní transakci bude uèinìn vklad na Katastrálním úøadì,
èímž se stane zámek majetkem Incheby. V souèasnosti spoleènost zadala
k opravì zámku vypracování studií a projektovou dokumentaci. Od
této se také bude odvíjet další setrvání Slovanské epopeje. Jde o to, do
jaké míry budou rekonstrukcí zasaženy výstavní prostory. Pokud by
tento zásah nebyl citelný a nemohlo by dojít k pøípadnému poškození,
plátna by mohla zùstat na svém místì. Spoleènost Incheba proti tomu-
to nemá námitek, a naopak to vítá. Dùležité je také vyjádøení památ-
káøù a majitele obrazù.                                                                /jak/

DDM zaplatil za dlužníka
XX/Ivanèice/ Situace Domu dìtí a mládeže v Ivanèicích se pomalu,
ale jistì zlepšuje. Jak nám sdìlila øeditelka tohoto dìtského zaøízení,
pohledávky, které mìlo vùèi DDM mìsto, byly v plné výši 250 tisíc
korun uhrazeny. I nadále však této pøíspìvkové organizaci dluží za
nájemné a služby jeden místní podnikatel. Celá záležitost se táhne více
jak pùl druhého roku. Finanèní situace DDM se díky zadržovaným
financím mùže dostat do slepé ulièky. Svým závazkùm sami dostáli,
ale mùže se stát, že nebudou mít prostøedky na chod celé organizace.
Ono malé zlepšení nastalo snad ve vyøešené situaci s novým pùso-
bištìm. Pøipravuje se podepsání nájemní smlouvy na objekt bývalé
„hasièárny“. Obì smluvní strany, DDM a JHS se již na znìní smlouvy
dohodly. Je jen otázkou èasu, kdy dojde k podpisu a dìti se budou
moci do nových prostor nastìhovat.                                             /jak/

PNEUSERVIS
prodej nových pneu

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

likvidace • mo�nost uskladnìní

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

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

Pavel Bartoš - MOTO
Dr. Milady Horákové 29, Miroslav

tel./fax: 515 333 339
mobil: 776 626 568

Splátkový prodej a opravy
mopedù, motocyklù, skútrù,

pøíslušenství
(individuální dovozy)

V domcích 1121, MK - Rakšice
tel.: 515 322 398, fax: 515 322 721

Auto-moto-servis
Libor Holátko

• broušení auto-moto válců a klikových
hřídelí na všechny typy osobních
i nákladních vozidel a traktorů

• renovace motorů (hlavy válců, ojnice)
• střední i GO motorů os. i nákl. vozidel
• příprava a provedení TK os. vozidel

XX/Moravský Krumlov/ Rada
mìsta jednomyslnì schválila a
pro zasedání zastupitelstva, které
se bude konat 26. kvìtna,
doporuèila podklady k optimali-
zaci krumlovské mìstské policie.
XXNejdùležitìjšími argumenty
pro redukci jsou vysoké finanèní
výdaje na mìstskou policii a nad-
mìrný stav strážníkù. Poèet stráž-
níkù byl konzultován s trendy
v jiných mìstech se závìrem -
jeden policista na 1000 obyvatel.
Poèet strážníkù bude tedy upra-
ven ze souèasných 12+1 na 6+1.
XXDalší navrhovaná zmìna je
v provozování pultu centrální
ochrany. Ten v souèasné dobì
øídí mìstská policie. Uvažovanou
zmìnou je prodat jej soukromé
bezpeènostní agentuøe. Zatím se
uvažuje o nabídkách tøí firem.
Propuštìní strážníci tak budou

mít na výbìr ze dvou možných
variant. Buï pøejdou k bezpeè-
nostní agentuøe vybrané na zá-
kladì výbìrového øízení, nebo dle
zákoníku práce dostanou výpo-
vìï z organizaèních dùvodù
s ètyømìsíèním odstupným.
XXZeštíhlení mìstské policie je
citlivì pøipravováno místosta-
rostkou Marií Valachovou, které
byla mìstská policie po pøedeš-
lém vedení pøedána. Ta všechny
strážníky o zmìnách informovala
na pracovní poradì. Snahou také
je, vše konzultovat s odborovou
organizací policie. V souèasné
dobì není ještì nic jisté.
Poslední slovo k navrhovaným
zmìnám budou mít zastupitelé.
V pøípadì, že optimalizaci zamít-
nou, budou muset na provoz
mìstské policie najít chybìjících
2,5 milionù korun.                 /jak/

Odejde šest strážníků

Autobusová zastávka nebo reklamní plocha?

Vedení úèetnictví a úèetní poradenství
vèetnì zpracování daòového pøiznání

fyzickým a právnickým osobám.
Vedení mzdové agendy

a zpracování DPH nabízí

Burešová Vlasta
Sídlištì 359, Moravský Krumlov

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

B&T METAL
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN

železný šrot, mìï, bronz, mosaz, olovo, hliník,
zinek, nerez a další druhotné suroviny

• velmi výhodné ceny, aktualní dle pohybu cen na trhu
• nad 100 kg svoz bezbarevných kovù zdarma
• svoz vìtšího množství železného šrotu na naše náklady
• odvoz a likvidace autovrakù

spol. s r.o.

bývalá kasárna Neslovice provozní doba:         
areál Knížecí les, ev.è. 01 po-pá   8.00 - 16.00
664 91 Ivanèice                                                      
tel./fax: 546 413 335 mobil: 736 165 062
e-mail: bt.metal@tiscali.cz                 605 219 039 

HERMANNOVÁ BOŽENA

Mlýnská 26, Miroslav                    OTEVŘENO
telefon: 515 333 736          po - pá 8.00-17.00
mobil: 603 815 783                 so 8.00 - 12.00

PRODEJ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ ŠKODA - LADA

AUTODOPLŇKŮ A AUTOKOSMETIKY
AKUMULÁTORŮ

oopprraavvyy ssttaarrttéérrùù aa aalltteerrnnááttoorrùù vvššeecchh zznnaaèèeekk
eelleekkttrrooiinnssttaallaaccee vvoozziiddeell vvššeecchh zznnaaèèeekk

pprrooddeejj nnááhhrraaddnníícchh ddííllùù

Petrovice  149                              telefon:  515  323  116
672  01  Moravský  Krumlov          mobil:  602  947  903

Milan  ŠTÁDLER
aauuttooeelleekkttrriikkááøø

foto: mask                                                                                       Ostré hrany cedulí mohou zpùsobit vážná zranìní

válendy ................. od 1.980,-
letiště .................... od 5.140,-
kancel. židle ............. od 999,-
dětské otočné židle .. od 460,-
kuchyňské židle ....... od 999,-

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



XXVe ètvrtek 13. kvìtna dopoledne
mìli studenti ivanèických støed-
ních škol možnost zúèastnit se
velni zajímavého programu „TOXI
MORALITA TOUR“. Program
probìhl v kinì Réna a nabídlo
nám jej Sdružení Podané ruce,
brnìnská nezisková organizace,
zabývající se prevencí a léèbou
závislostí již 13 let a se kterou spo-
lupracujeme v rámci preventiv-
ních programù ve škole. Sdružení
Podané ruce nabízí komplexní
služby uživatelùm pøedevším
nealkoholických návykových látek
od preventivních programù až po
devítimìsíèní léèebné pobyty
a právì s lidmi z této léèebny jsme
se setkali. Jednalo se o projekt
Terapeutické komunity Podcestný
mlýn, který vznikl jako souèást
léèby drogové závislosti. Tøináct
klientù ve vìku od 17-ti do 35-ti
let, v souèasné dobì asi tøi mìsíce

abstinující, se nám v devadesáti
minutovém programu pokoušelo
sdìlit, jak prožívali svou drogovou
zkušenost od prvních experimentù
s drogou, pocitù uvolnìní, poho-
dy, po postupnì narùstající prob-
lémy a nelehké situace, které
tento životní styl vytváøí, až k oka-
mžiku, kdy se rozhodli pro úplnou
abstinenci. Cílem léèebného pro-
gramu je nalézt pro tyto lidi nos-
nou motivaci pro život bez drog
a znovuobjevení pozitivních lid-
ských vztahù.
XXProgram byl rozdìlen do ètyø
èástí. V úvodu nám Mgr. Jan
Veselý pøedstavil Sdružení Poda-
né ruce a jeho širokou nabídku
služeb. V první èásti jsme si
poslechli vlastní životní pøíbìh
jednoho z klientù. Ve druhé byl
promítnut krátký dokumentární
film Petra Barana „Rodina“,
film, který proti sobì staví dva

protichùdné styly žití - život v
rodinì a život na ulici. Tøetí èást
„Divadlo a terapie“, dramatické
vystoupení klientù, tvoøily surrea-
listické výjevy, zachycující vzpo-
mínky, prožitky a zkušenosti ze
života s drogou. V poslední èásti
jsme se mohli ptát všech zúèast-
nìných na to, co ještì øeèeno ne-
bylo a co nás zajímalo. Odpovìdi
byly velmi upøímné, v mnoha pøí-

padech pro odpovídající nelehké,
emoèní. „Toxi moralita tour“
studenty i pedagogy oslovila.
Byla hodnocena velmi dobøe,
jako jedna z nejlepších z preven-
tivních akcí poøádaných školou. Akce
probìhla ve spolupráci s DDM
Ivanèice a zúèastnilo se jí asi 500
studentù se svými uèiteli ze SOŠ
a SOU dopravní a mechanizaèní
a GJB Ivanèice. Blanka Halbichová

XX/Moravský Krumlov/ Jablko,
nebo citron. Název této akce je
zcela prozaický, pøitom šlo ve své
podstatì o dopravnì preventivní
akci poøádanou Policií ÈR, pojiš-
•ovnou Generali, ZŠ Ivanèická
v Moravském Krumlovì a ZŠ nám.
Republiky ve Znojmì. Z dùvodu
nepøíznivého vývoje dopravní
nehodovosti a dopravní káznì na
komunikacích vyhlásil policejní
prezident na dny 17. až 21. kvìtna
ètvrtý roèník celorepublikové
dopravnì bezpeènostní akce pod
názvem „Jablko, nebo citron“.
Smyslem této akce je v souèin-
nosti policistù a dìtí ze základ-
ních škol monitorovat dodržování
povolené rychlosti jízdy v obci.
XXAkce pro Znojmo a Moravský
Krumlov probìhla ve støedu 19.
kvìtna. Významnou mìrou se
podílela i pojiš•ovna Generali,
která zajistila pro dìti trièka, èepi-

ce, výkresy, pastelky, jablka i cit-
rony. Dìti ze 4. a 5. tøíd svými
nauèenými øíkadly oslovovaly
zastavené øidièe. Ti, kteøí rych-
lost dodrželi, dostali od dìtí poch-
valu, sladké jablko a na památku

obrázek s veselým jablíèkem.
Šoféøi, kterým byla namìøena
vyšší rychlost než 50 km/h, si kromì
zamraèeného citronu na obrázku
odnesli pokáráni a kyselý citron.
Pro mnohé øidièe kontrola nebyla

zrovna pøíjemná. Nìkteøí, když je
dìti napomínaly místo doprav-
ních policistù, se i stydìli. Vìtší
pøekroèení rychlosti však øešili
sami policisté blokovými pokuta-
mi. Mìøení probíhalo na dvou
místech našeho regionu. Na ulici
Suchohrdelské ve Znojmì a na
Ivanèické v Moravském Krumlo-
vì. Bìhem dvou hodin bylo
zkontrolováno celkem 84 aut. Ve
Znojmì byla namìøena nejvyšší
rychlost 80 km/h u osobního auta
VW Passat a v Moravském Krum-
lovì jelo rychlostí 84 km/h osobní
vozidlo Audi. Dìti celkem rozdaly
37 citronù a 47 jablek. Tøinácti
øidièùm byla navíc za pøekroèení
rychlosti uložena pokuta. Na sta-
novišti v Moravském Krumlovì
bylo zkontrolováno 35 vozidel
a s citronem odjelo 15 øidièù.
S penìžitým trestem ètyøi. Dou-
fejme, že se pøíštì polepší. /mask/

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

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

www.plastovaoknafinstral.cz

Představujeme Vám úplně něco jiného:

PVC SE ŠARMEM DŘEVA
ZKUSTE TEN ROZDÍL !

Pobočka: Medlice 20, tel.: 515 339 345
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Bazény VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov, 672 01
tel./fax.: 515 324 646, 515 324 863, mobil: 777 123 750

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.

SCHIMANO, BYRON, PLATIL, TECTAN, SUFIX

VELKÝ VÝBĚR RYBÁŘSKÝCH 
POTŘEB A DOPLŇKŮ

ROZŠÍŘILI JSME PRODEJ 
O AKVARISTIKU A ZOO POTŘEBY

ŽIVÉ NÁSTRAHY

NAVÍJENÉ SILONY

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

(akce platí do konce června 2004)

VELKÝ VÝPRODEJ
slunečních a dioptrických obrub

SSLLEEVVAA
AAŽ  5500 %%

MĚŘENÍ ZRAKU • KONTAKTNÍ ČOČKY
Hypermarket GLOBUS

Hradecká 40, Brno, tel.: 541 225 779

Budou investovat do zámku
XX/Miroslav/ Mìsto Miroslav bylo kontaktováno firmou Medicus-stav
s.r.o. z Plznì, která projevila zájem o zámek v Miroslavi. V úvodním
jednání se radním pøedstavila a sdìlila, že jejími dosavadními pod-
nikatelskými aktivitami jsou rekonstrukce památkovì chránìných
objektù. Zámek by po opravách mìl sloužit jako školící støedisko a repre-
zentativní prostory pro celkem pìt firem, které jsou se spoleèností
Medicus smluvnì vázány. Mìsto Miroslav by opravený zámek využí-
valo k poøádání veøejných kulturních akcích, jako jsou výstavy, kon-
certy, èi pøednášky. O zámìru této firmy byla informována rada mìsta,
která povìøila starostu k dalšímu jednání. Dosud byl pøedložen pøed-
bìžný návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu, ke kterému se
zúèastnìné strany vyjádøily. Dolaïují se body spojené s èasovým
plánem oprav a postupného využívání prostor až do roku 2011. Pokud
dojde k dohodì, bude smlouva pøedložena ke schválení zastupitelstvu
mìsta, pravdìpodobnì již na èervnovém zasedání.  /jak/

Už brzy pojedou po asfaltu
XX/Oslavany/ V souèasné dobì probíhají dokonèovací práce na opravì
místních komunikací v èásti Nový Svìt, Støíbro a Havíøka. Práce by
mìly být dokonèeny koncem kvìtna a to s mìsíèním pøedstihem oproti
plánovanému termínu. Obèané se doèkají nových asfaltových silnic,
které nahradí rozestoupené a uvolnìné dlažební kostky. Povrchovým
pracím pøedcházela již pøed dvìma lety uskuteènìná výstavba plyno-
fikace a nové rozvody kanalizace i vodovodu. Finišuje se s pokládkou
vedení kabelové televize. Zbývá pouze dodìlat pøíèné prahy, které
navazují na hlavní silnici, osadit dopravní znaèení, nebo• celá oblast
se stane obytnou zónou s omezenou rychlostí vozidel. Celou akci
zdárnì provedla firma Hutira - PSV Ivanèice s.r.o. ve spolupráci s fir-
mou Stavos silnièní stavby a.s. 
XXDalším investièním zámìrem Oslavan je výstavba kompletní
kanalizace v Padochovì. Pro územní rozhodnutí se již pøipravuje pro-
jektová dokumentace. Opravy by mìly být z èásti hrazeny ze státní
dotace, o kterou bude mìsto žádat.                                            /mask/

Na nádraží zatím nezbylo
XX/Miroslav/ Zastupitelstvo mìsta schválilo projekt na výstavbu
a úpravu námìstí Svobody v Miroslavi. Byly rozpracovány dvì varianty
úprav - autobusové nádraží a prostory za radnicí až po ulici Mlýnská.
Protože mìsto nedostalo ze státní dotace celou èástku, o kterou požá-
dalo, ale jen 1,5 milionu, musí práce na autobusovém nádraží odložit.
Pøidìlené peníze tedy pùjdou do vybudování nové komunikace
a víceúèelového parkovištì na ulici Mlýnská. Již nyní se zvažuje jaký
bude nejvhodnìjší povrch, jestli zámková dlažba, nebo asfaltový ko-
berec. Novinový stánek a prodejna zeleniny budou odstranìny,
respektive pøesunuty na jiné vhodnìjší místo. Uvažuje se, že nové
stánky vybuduje mìsto a pronajme je stávajícím podnikatelùm. /mask/

NABÍZÍME V ZAJÍMAVÝCH CENÁCH
KRMNÉ SMĚSY PRO

KRÁLÍKY, KACHNY, NOSNICE, ATD.

Za nedovolenou rychlost pokutu a citron

Program Toxi moralita tour V pátek 7. 5. 2004 se v Jiøicích u Miroslavi uskuteènila vzpomín-
ková slavnost k 59.výroèí ukonèení II. svìtové války. Akci poøádal
Obecní úøad Jiøice u Miroslavi a ZO Èeského svazu bojovníkù
za svobodu. Pøíslušníci 1. èeskoslovenské brigády Jana Žižky
z Trocnova v bývalé Jugoslávii položili vìnce k památníkùm
padlých. Slavnost byla zahájena státní hymnou a minutou ticha
za všechny padlé ve II. svìtové válce. Kulturní program pøipravili
žáci ZŠ Jiøice u Miroslavi. Slavnostní projev pøednesl pøedseda OV
Èeského svazu bojovníkù za svobodu p. R. Horák. Poté 120 pøí-
tomných obèanù odešlo lampiónovým prùvodem na høištì, kde byla
zapálena slavnostní vatra. Na pøítomné èekalo bohaté obèerstvení.
I pøes nepøízeò poèasí se akce vydaøila. O tom svìdèí fakt, že mnozí
vydrželi s písnièkou u vatry do pozdních noèních hodin.           /mh/

foto:mask

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  830-1200 a 1230-1600

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

úrok 4,8%

velkoobchod - maloobchod
PORADENSTVÍ

NÁVRHY • REALIZACE
Vzorková prodejna: 665 01 Rosice

KOUPELNA
VODA - TOPENÍ

665 01 Rosice
mobil: 602 753 221

tel./fax: 546 410 467

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

IZOLACE PROTI VODĚ
SPODNÍ STAVBY • PLOCHÉ STŘECHY

TERASY • BALKONY • NÁDRŽE • JÍMKY

ELEKTROINSTALACE NN - VN
SILNOPROUD • SLABOPROUD • OSVĚTLENÍ • HROMOSVODY

KABELOVÉ ROZVODY
DODÁVKY • MONTÁŽ • REVIZE • SERVIS • PORADENSTVÍ 

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



XX/Moravský Krumlov/ Mìsto
hodlá pro své obèany vybudovat
nový multifunkèní areál s krytým
bazénem. Navržená lokalita, kde
by mìla budoucí stavba stát, je
sídlištì - Zachránìná. Zatím je
celá vìc v rukou projektantù,
konkrétnì firmy Sport Akcent
Praha s.r.o. Ta navrhla tøi pøed-
bìžné varianty, které mìstská
rada pøipomínkovala. Ještì pøed
zadáním projektové dokumen-

tace budou mít i obèané možnost
vyjádøit se v anketì k navrho-
vanému øešení. Dùležité také
bude na tak nároènou investièní
akci najít finanèní prostøedky. Po
zdárném dostavìní krumlovští
obèané dostanou hodnotný dárek
v podobì dlouho chybìjícího
sportovního stánku, vhodného
nejen k výuce plavání pro školní
dìti, ale i aktivnímu odpoèinku
všech obyvatel.                 /mask/ 

XX/Oslavany/ V sobotu 8. kvìtna
bylo slavnostnì otevøeno høištì
pro skateboard, inline bruslení
a BMX, na jehož projekt obdrželi
oslavanští v roce 2003 dotaci
z rozpoètu JMK ve výši 100 tisíc
korun. Za pùl milionu korun pak
byly provedeny zemní práce a po-
ložení vrchní asfaltové plochy.
Rampy a pøekážky, které si skate-
øi sami vyrobili, budou postupnì
nahrazeny novými. Na tuto in-
vestici za asi 300 tisíc ale nebude
mít sdružení obèanù Oslavany
bez drog zøejmì letos prostøedky.
XXZa prioritu pro letošní rok
považují èlenové sdružení vybu-
dovat v sousedství plochy pro
skateboard høištì pro miniko-
panou, aby mládeži umožnili
sportovní vyžití i pøi míèových
hrách na høišti odpovídajících
rozmìrù. Vedle již realizovaného
skateboardového areálu rostla
džungle plevelu a náletových
døevin. Pùvodnì zde stávalo
prosívkové høištì na minikopanou,
to ale bylo znièeno výstavbou
èistièky dùlních vod. Další poško-
zení pozemku vzniklo i pøejez-
dem stavební techniky pøi stavbì

plochy na skateboard.
XXV souèasné dobì již neexistu-
je klub malé kopané, který høištì
stavìl. Sdružení obèanù Osla-
vany bez drog se proto rozhodlo,
že jako druhou etapu investice za
stadionem TJ Oslavany, vybudují
nové høištì na minikopanou.
Dokonèení funkèního a všem
pøístupného sportovního areálu
v blízkosti sídlištì umožní vìt-
šinì dìtí hrajících si v silnièním
provozu na ulicích, nebo mezi
domy, bezpeèné prostøedí. 
XXPøedpokládaný rozpoèet akce
je 400 tisíc korun, ale poèítá se
s urèitou finanèní kompenzací
od majitele èistírny dùlních vod
DIAMO s.p. I když v kase obèan-
ského sdružení momentálnì žád-
né peníze nejsou, mìla by vý-
stavba probìhnout v letošním
roce. Sdružení zažádalo o dotaci
z rozpoètu Jihomoravského kraje,
z Nadace ÈEZ „Duhová energie“
a oslovují i další potencionální
sponzory. Jsou si vìdomi toho, že
natažených rukou po sponzor-
ských darech je každý rok mnoho,
ale jiné zdroje pøíjmù zatím
sdružení nemá.                  /mask/
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Opět kanalizační přivaděč
XX/Oslavany/ V minulém èísle Zrcadla jsme uveøejnili pøíspìvek
zastupitele Ivanèic Pavla Valenty o kanalizaèním pøivadìèi Oslavany
- Ivanèice a celé strategii v resortu vodovodù a kanalizací v regionu.
Na nìj reagoval starosta Oslavan Vít Aldorf:
XX„V minulém èísle Zrcadla jsem si se zaujetím pøeèetl èlánek, který
hovoøil o budoucnosti kanalizací a vodovodù v rámci Ivanèicka. Byl
podepsán èlenem zastupitelstva a èlena finanèního výboru mìsta Ivan-
èice panem Valentou. K uvedeným záležitostem je víceménì zbyteèné
se vyjadøovat, protože nepostihují celou podstatu vìci, vytrhují pouze
nìkteré záležitosti z kontextu. Celou záležitost jsem konzultoval s ve-
dením mìsta Ivanèic, a vìøím, že je to jen názor jednotlivce, ale není
to názor celého zastupitelstva. Je potøeba si uvìdomit, že nìkolik let
se tady usilovnì pøipravuje zásadní investice, která mìla probìhnout
prostøednictvím Koherzního fondu Evropské unie. Byl bych velmi nerad,
kdyby tyto pøípadné zmínky o vystoupení Ivanèic, o nesmyslnosti
investic a o pøípadném posouzení pøijaté strategie, mìly neblahý dopad
na získání penìz z EU. Bylo by to smutné, ale myslím si, že v této
chvíli se dá ještì všechno zachránit a je jenom na Ivanèicích, jakým
rozumným a reálným zpùsobem jako zastupitelstvo k celé problema-
tice pøistoupí. Jak už jsem uvedl, nemá smysl se hloubìji vyjadøovat
k tomuto èlánku. Jde o názor jednotlivce a tak trošku pod úroveò.“

• Chrámem zněl chorál
XX/Oslavany/ V nedìli 9. kvìtna odpoledne probìhl jedineèný a neopa-
kovatelný koncert v kostele sv. Mikuláše v Oslavanech. U pøíležitosti
900 let mìsta Oslavan a Dne matek se tu konal koncert v podání zná-
mého souboru Schola Gregoriana Pragensis. Jako spoluúèinkující se
v Gregoriánském chorále pøedstavily Dìtský chrámový sbor Oslavany,
Oslavanský chrámový sbor a ZUŠ Oslavany. Tento koncert v nìkolika
písních zmapoval historii církevní hudby už od doby ranného støedo-
vìku. Velké množství návštìvníkù v hodinu a pùl trvajícím koncertu
mìlo možnost zažít opravdu nevšední hudební zážitek, který byl
umocnìn nádhernou akustikou chrámu sv. Mikuláše.                    /jak/

• Miroslava bude v parku
XX/Miroslav/ Po jednáních s památkovým úøadem bylo vybráno
koneèné stanovištì pro umístìní sochy Miroslavi od akademického
sochaøe Pavla Krbálka. Jedná se o realistickou sochu mladé ženy - za-
kladatelky mìsta Miroslavi, vyrobenou z umìlého kamene, v areálu zámku.
Umístìna bude u vstupu do zámeckého parku na zatravnìném ostrùvku
uprostøed rozcestí. Umìlecké ztvárnìní i s pøíznaèným umístìním má
symbolizovat spojení minulosti a souèasnosti. Na financování díla byla
zorganizována sbírka, která bude ukonèena realizací díla. Do souèasné
doby obèané mìsta shromáždili cca. 35.000 korun, zbytek na realizaci
díla zaplatí mìsto. Slavnostní odhalení probìhne 17. èervence ve 14
hodin za úèasti význaèných osobností.                                     /mask/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Na další hřiště zatím chybí peníze

foto: Roman Procházka, Board Club Oslavany

Studie krytého bazénu
v Krumlově je na světě

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

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

email: osp-mk@volny.cz

Euro okna 
Euro dveøe 

Pergoly 
Zimní zahrady 

31. kvìtna navštíví kandidát do Evropského parlamentu Moravský Krumlov.
MS ODS zve všechny obèany na volební mítink,

který se uskuteèní 31. kvìtna ve 14.30 hodin na námìstí TGM.

STEJNÉ ŠANCE PRO VŠECHNY
RNDr. PETR DUCHOÒ

primátor Brna
„Nebojme se prosazovat politiku, která je pro náš stát a pro naše obèany výhodná.“

2000, a.s.
KRUMLOVSKÁ 30

IVANČICE

tel.: 546 451 136

Akce „Starou za novou“
Fabia se slevou

30.000 - 40.000 Kč
Dny otevřených dveří
NOVÁ OCTAVIA

28. - 29. 5. 2004



Pane senátore, jak se budete
dále angažovat ve volebním
obvodì po pøípadném zvolení do
parlamentu EU?
Pøípadným zvolením do Evropské-

ho parlamentu pro mne práce pro
Znojemsko rozhodnì nekonèí.
Svou evropskou kanceláø hodlám
v každém pøípadì otevøít nikoli
ve Štrasburku nebo v Bruselu, jak
bývá zvykem, ale pøímo ve Znoj-
mì. Znojmo tak vlastnì získá první
sídlo nìjaké instituce Evropské
unie. Samozøejmì se ale nehod-
lám vìnovat jenom problémùm
Znojemska. Myslím, že kvalitní
obhajobu zájmù bude potøebovat
celá republika.
Existuje možnost, že bude Vámi
založena nová strana?
Není pro to dùvod. Jsem samo-
zøejmì loajální k hnutí, za které
kandiduji do Evropského parla-
mentu. A myslím si, že toto hnutí
reprezentuje zajímavou platformu.
Uvažujete i o podzimních volbách

do krajského zastupitelstva?
V tuto chvíli se plnì soustøedím
na svou kandidaturu do Evrop-
ského parlamentu a na volby do
krajského zastupitelstva zatím
nepomýšlím. Jsem navíc pøesvìd-
èen, že v pøípadì pùsobení v Ev-
ropském parlamentu budu moci
Znojemsku pomáhat velice úèinnì
v mnoha palèivých problémech,
mezi které øadím napøíklad neza-
mìstnanost. 
Jaká je Vaše souèasná èinnost
na Znojemsku?
Vzhledem k tomu, že na Zno-
jemsku trávím vždy nìkolik dní
v týdnu, setkávám se se zdejšími
lidmi pravidelnì. Prostøednictvím
své senátní kanceláøe se doz-
vídám o mnoha požadavcích,
problémech a otázkách, s nimiž

se na mne lidé z mého volebního
obvodu obracejí. Snažím se jimi
poctivì probrat, samozøejmì
v závislosti na èase, a tam, kde
cítím, že bych mohl z titulu své
funkce pomoci, tak èiním. 
Dáváte stále svùj senátorský plat
na neziskové projekty? 
Samozøejmì. Stále to platí. Svùj
senátorský plat poskytuji na kultur-
ní, charitativní a sociální projekty.
Peníze jsou ale urèeny také jed-
notlivcùm, kteøí potøebují pomoc.
Lze oèekávat, že se vrátíte do te-
levize Nova?
Nikdy neøíkám nikdy.
Zbývá Vám alespoò chvilka èasu
pro sebe a Vaši manželku?
V hektické pøedvolební dobì
poci•uji nedostatek volného èasu
velice silnì, pokud se vùbec v tìch-

to dnech dá o nìjakém volném
èase mluvit. Výhodou je, že mám
manželku dennì po svém boku
a mohu se v rámci pøedvolební
kampanì opøít o její cenné orga-
nizaèní zkušenosti. A to je velmi
dùležité nejen profesnì, ale i lidsky.
Kde bude trávit dovolenou a jak
by mìla pohodová dovolená podle
Vás vypadat?
Pøiznám se, že jsme o konkrétní
dovolené zatím nepøemýšleli, ale
rádi bychom ji rozdìlili mezi
návštìvu zahranièí a odpoèinko-
vý pobyt na Znojemsku, které
považuji za velice pùvabnou
a okouzlující lokalitu.
Co byste vzkázal obèanùm v sou-
vislosti se vstupem do EU?
Pøestože si Èeská republika pøi vstu-
pu do Evropské unie v porovnání

s okolními zemìmi vyjednala
zøejmì ty nejhorší podmínky,
z dlouhodobého hlediska pova-
žuji naše pøistoupení do EU za ro-
zumný a užiteèný  krok. Teï bude
ale záležet pøedevším na aktiv-
ním a úèinném lobbingu, který
budou èeští zástupci v Evrops-
kém parlamentu vytváøet. Ve
fondech Evropské unie jsou totiž
na pomoc regionùm vyèlenìny
prostøedky v øádu miliard korun
a snahou europoslance by mìlo
být nasmìrování tìchto penìz
právì tam, kde jich je nejvíce
potøeba. Podle mého názoru jsou
to právì regiony, vèetnì Zno-
jemska, které tuto pøímou pomoc
potøebují nejvíce. 

Dìkuji za rozhovor
Martin Sklenáø

Zeptali jsme se: senátora Dr. Vladimíra Železného
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Dr. Vladimír Železný

XX/Miroslav/ Na osmý roèník
Miroslavského koštu zavítalo
opravdu mnoho lidí, vinaøù, pøíz-
nivcù vína i význaèných hostù.
Celkem se tu sešlo 178 platících
a asi stovka èestných hostù.
Letos se celá akce konala v res-
tauraci Slávie pana Schlesingera,
protože v kulturním domì pro-
bíhá celková rekonstrukce inte-
riéru. Zúèastnìní mohli vybírat
z celkem 424 vzorkù ze tøí
vinaøských oblastí. Již tradiènì
celou akci poøádala Skupina
Miroslavských Vinaøù za spolu-
úèasti a garance Vinných sklepù
Lechovice. K poslechu a dobré
náladì pøispìla hudební pro-
dukce lidových písní v podání
místního uskupení. K závìru se
pøijel podívat a  moravské víno
ohodnotit i senátor Vladimír Že-
lezný. Jako znalec tohoto ušlech-

tilého moku výsledky práce
vinaøù pochválil. V pøíjemné
atmosféøe rozmlouval s vinaøi
o jejich práci na vinici a hodnotil
kvalitu jednotlivých odrùd.
S miroslavským starostou Ing.
Augustinem Formanem hovoøili
o problematice vinaøství v naší
republice, pochválil Statek Mi-
roslav a pøedevším Zemìdìlské
družstvo za novou a rozsáhlou
výsadbu nových vinièních tratí,
ale dodal, že na Bøeclavsku se
v loòském roce vysazovalo pod-
statnì více než ve znojemské
oblasti. Senátor byl také sezná-
men s historií vinaøství v Mi-
roslavi, a bylo mu pøiblíženo
mìsto. Kladnì ohodnotil  pøístup
místní radnice v aktivní politice
zamìstnanosti.  Pøislíbil, že po
volbách do evropského parlamen-
tu do Miroslavi opìt zavítá. /mask/

Senátor navštívil košt

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

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA • PRODEJ NA SPLÁTKY

kde nás najdete ?

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

Moravský KrumlovROHOVÉ
LAVICE

�IDLE • stoly

foto: mask                        Starosta Miroslavi Forman se senátorem Železným

• Chřest letos podesáté
XX/Ivanèice/ Již tradiènì se v Ivanèicích poøádaly „Slavnosti
chøestu“ a v tomto roce se jednalo o jubilejní desátý roèník. Celý
program byl naplánován na 14. - 15. kvìtna. To, co asi nejvíce láka-
lo návštìvníky a hosty slavností, byla jídla z chøestu podávaná
nejen ve stáncích na ulici, ale i v místních restauracích. Mezi spe-
ciality patøil chøest zapeèený v sýrovém tìstíèku, smažený, vaøený
nebo mletý v chøestových karbanátcích. Prodával se i chøest syrový.
Ochutnávalo se víno z ivanèických vinic.
XXKaždý návštìvník si mohl vybrat také z bohatého kulturního
programu. Od dechových kapel, country kapel a tancù až po vy-
stoupení mažoretek z DDM Ivanèice. Rodinám s dìtmi bylo urèeno
pásmo „Hrajeme si s kamarády“. Sobotním programem provázeli
moderátoøi Èeského rozhlasu Brno. Úèast byla veliká, pobavit a
pochutnat si pøišli stovky lidí. Pøijel i senátor Mudr. Tomáš Julínek.
XXSamotná historie a poèátek tradice pìstování chøestu na Ivan-
èicku zaèala koncem 18. století. Roku 1850 je zmiòován v souvis-
losti s majitelem lékárny „U zlatého orla“ panem Antonem
Worllem, který svùj chøest dodával dlouhá léta na císaøský dvùr ve
Vídni. Jeho syn dokonce obdržel v roce 1878 titul „Dvorní doda-
vatel chøestu“ a dostávalo se mu uznání i medailí na výstavách.
Pìstování chøestu upadlo ve dvacátých letech minulého století, ale
nové chøestovny v Ivanèicích naleznete i dnes. Pro slavnosti byl
ale chøest dovezen ze Slovenska a bylo ho více jak tøi tuny.    /mask/



XXExpedice SPECULUM se po
Ledvicích a Topanovì pøesunula
dále po obchodní cestì smìrem
k Budkovicím.
XXObec leží nad pøíkrou strání
po levém bøehu øeky Rokytné asi
ètyøi kilometry severovýchodnì
od Moravského Krumlova. Jméno
získala po Janu z Budkova, který
zde nechal vystavìt tvrz a panský
dvùr. (pozn. - Obec Budkov se na-
chází v jihovýchodním podhùøí
èeskomoravské vrchoviny, na ji-
hozápadì okresu Tøebíè.)   I když
první písemná zpráva o Budko-
vicích je z roku 1235, osídlení
území, na kterém se dnes obec
rozkládá, je datováno mezi 1800
- 1500 let pøed naším letopoètem.
Dokazují to historické prùzkumy
a spousta nálezù keramiky vìte-
øovské a únìtické. 
XXDalší zmínka o Budkovicích
je písemnì potvrzena až z doby,
kdy obec katastrálnì patøila ke
Krumlovu. Od roku 1426 je páni
z Lipé udìlovali k užívání slu-
žebným manùm (pozn. - man,
nebo vazal byl ve støedovìku ten,
který mìl od pánù propùjèen za
svou službu majetek). Od té doby
se zde vystøídalo hned nìkolik
majitelù. V letech 1522-1538 mìl
obec i tvrz v držení Jan z He-
roltic, kterému je v roce 1530
z manství propustil Jan z Lipé.
V roce 1537 se vlastníkem obce
stal Jan Kusý, tehdejší majitel
Bohutic, v roce 1566 Krištof Jo-
sef z Heroltic a v roce 1574

kupuje pùl vsi i tvrze Berchtold
z Lipé. V roce 1625 již patøily
Budkovice ke krumlovskému
panství celé.
XXPøes Budkovice vedla støe-
dovìká cesta a tvrz byla význam-
ným strážným místem. Stejnì
jako u zaniklé tvrze v Ledvicích,

zde byla pøíkopem zøetelnì oddì-
lená mohutná ostrožna, která je
spoleènì s masivním opìrným
pilíøem dodnes dominantou sto
metrù vysoké slepencové skály
nad Rokytnou. Tvrz patøila
k vnitønímu okruhu tvrzí, které
také støežily cesty k Moravskému
Krumlovu, ale když se Budkovi-
ce staly souèástí moravskokrum-
lovského velkostatku, ztratila své
využití a záhy jako strážnice
zanikla. Kamenná stavba byla
využita pro budovy hospodáø-
ského dvora, pro chlévy a sklad
obilí a zeleniny. Dnes je obvo-
dové zdivo se ètvercovými okny
s møížemi to jediné, co z celé
tvrze zbylo. Návrší nad Rokyt-
nou i pøilehlé budovy jsou nyní
soukromým majetkem a tvrz je
tak tìžko pøístupná. Nejlepší
pohled se skýtá z protilehlého
svahu, nebo z louky pod tvrzí.
XXJak nám øekli místní pamìtní-
ci, tvrz byla s okolím propojena
nesèetnými podzemními chodba-
mi, což dokladuje øada indicií. V
jednom z místních domù narazili

pøi hloubení sklepa na ètvercovou
místnost s hlinìnými lavicemi,
jinde se propadl kus dvorku
i s chlívem a jinde byly objeveny
chodby dlouhé desítky metrù.
Zda podzemí patøilo k samotné
tvrzi, èi domùm pùvodního dvora,
dnes již tìžko zjistíme.  Vìtšina
chodeb se buï zøítila, nebo byla
postupnì zavezena sutí a do-
movním odpadem. V souvislosti
s podzemím se ale hovoøí
o podzemní cestì vedoucí až
k lesovnì u krumlovského zámku.
I když se žádné nám dostupné
písemné zdroje o tìchto chod-
bách nezmiòují, podle našich
úvah mohlo jít o únikovou, nebo
zásobovací cestu, kterou pro
svou ochranu nechali vybudovat
krumlovští páni. Cesta k budko-
vické tvrzi by tak byla jen jednou
z mnoha podzemních cest ve-
doucích od krumlovského zámku.
Podle názoru našeho geologa
Jardy Šmerdy, by to ale byl témìø
nemožný „husarský“ kousek, kdy
pøi ražbì asi pìti kilometrové
chodby by musel být pøekonán
obrovský výškový rozdíl i samot-
ná øeka Rokytná.
XXPodzemní chodby jsou i na
úpatí svahu. Patøí k již dávno
zaniklé šachtì, kde se pro výrobu
ledku již za Švédù tìžil slinek.
Podzemní cesty okolo tvrze spo-
leènì s tìžebními a vìtracími
šachtami byly pøíèinou nestabili-
ty a rozsáhlých sesuvù. Pøed léty
se ze svahu uvolnila plocha o roz-
mìru 170 x 60 metrù. Svah byl
zpevnìn pilotáží a návozem tøech
tisíc tun kamení. Pozùstatky tìž-
by  jsou patrné ještì dnes. V okol-
ních zahradách se objevily
kruhové jámy, nejspíše vìtrací
otvory, které pøi sanaci také
„spolykaly“ tuny betonu. Podle
registru sesuvù byl svah ještì
pøed deseti lety v pohybu.
XXKolem vesnice byly již ve
støedovìku úrodné lány obilí, ale
podle písemných pramenù bud-
koviètí nemìli vlastní mlýn a byli
nuceni jezdit do okolních obcí.
Podle povìsti ale pod Budkovi-
cemi mlýn byl. Napovídá tomu
i název nejužšího místa na øece
Rokytné v katastru Budkovic -
„Èertùv mlýn“. Nejstarší domo-
rodci na vlastní oèi mlýn nikdy

vidìt nemohli, ale z vyprávìní
svých otcù a dìdù o mlýnu, který
se ze dne na den objevil a po pa-
desáti letech stejným zpùsobem
zmizel, slyšeli. Povìst o úpisu
mlynáøe, který pro majetek za-
prodal svou duši èertu, má zøejmì
svùj pùvod více realistický. Jed-
ním z možných dùvodù, proè
mlýn beze stopy zmizel a „vzal
ho èert“, by mohla být mohutná
záplava, která se pøehnala úzkým
korytem Rokytné. Základy mlýna
byly záhy nadobro pohøbeny pod
nánosy bahna a kamení. O zbytek
se brzo postaral sám les. 
XXPøes budkovický katastr vedla
z Brna do Znojma kromì ob-
chodní cesty také železnièní tra•.
Ta byla stavìna italskými dìlníky
v letech 1868-1870 a mùže se
pochlubit jedním významným

prvenstvím. Pøi ražbì tunelù byl
poprvé za Rakouska-Uherska
použit dynamit. Nedaleko sou-
èasné železnièní zastávky, mezi
dvìma tunely a jen pár metrù od
kolejí, se dochovaly dva kamen-
né pøístøešky o rozmìru asi 2 x 2
metry, které se používaly jako
sklad dynamitu. Pøi stavbì želez-
nice bylo u zastávky objeveno
uhelné ložisko. Uhlí ale bylo
nezralé a k topení nevhodné, což
možná zachránilo témìø netknu-
tou krajinu u Budkovic pøed
masivní tìžbou èerného zlata ...
XXV krásné lokalitì Budkovic
jsme s expedicí SPECULUM
strávili dva dny. Za prùvodcovské
služby a poutavé vyprávìní dìku-
jeme Bedøichu Øezáèovi st. a Bed-
øichu Øezáèovi ml. z Budkovic.

Napsal Marek Peèer
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Nápovìda:
taro, char,
Somnyl,

UIM

Drobná
mince

Choditi
(dìtsky)

Název
hlásky

Píšící
levou
rukou

Tento Jihnout • Jedovatá
rostlina

Neotesanec Okován

Koèkov.
šelma

TV
kanál

V obalu
Konèetina
Zhotovený
vázáním

• Znaèka
sekundy

Údolí se
sráznými
stìnami

Vydávat
zvuk
prsty

Škrabák
u pluhu

Spád
Jak

(sloven.)
Zámezí
Vyretu-
šována

Zn pro
celé klad-
né èíslo

• Nasadit
boty
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KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Svatá Lucie - jeden z ostrovù Malých Antil
v Karibském moøi. Je to ostrov (1. díl tajenky).
Na jihu leží skupina sopek Qualibou (2. díl
tajenky). Na západì se týèí pùsobivé vrcholy  -
Velký Piton a Malý Piton, které se zvedají pøímo
z moøe. Pøístav Grande Cul de Sac Bay patøí k nej-
hlubším a nejmodernìjším americkým pøístavùm
pro ropné tankery.

© /ap/

Podzemní chodbou do Budkovic
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foto: mape              Kaple zasvìcená sv. Cyrilovi a Metodìjovi v Budkovicích

foto: mape                        Jedna ze dvou pracháren poblíž železnièního tunelu

foto: mape          Torzo budkovické tvrze, jejíž støecha lehla pøed lety popelem



Události z dubna 2004:
• Hned v úvodu mìsíce byla MP
požádána o pomoc pøi pátrání po
vozidle, kterým byla zpùsobena
dopravní nehoda a øidiè z místa
nehody ujel. Hledané vozidlo se
našlo na sídlišti v M. Krumlovì
a zde si vše od hlídky MP pøevza-
la dopravní policie Znojmo.
• Opìt opilost - mladý muž se tak
opil od radosti, že má narozeniny,
až ztratil pøehled o realitì a na-
místo do kopce se skutálel z kop-
ce. Hlídka našla mladého muže
ve zbìdovaném stavu ve stráni
v Borovièkách. Po vyèištìní ústní
dutiny a stabilizaci základních
životních funkcí byla pøivolána
lékaøská pomoc a muž byl
odvezen na záchytnou stanici.
• Druhý podobný osud zastihl
jiného muže na opaèném konci
mìsta. Ten však mìl více štìstí.
Když byl probuzen hlídkou MP

zjistil, že usnul, aniž by byl doma
a tak se zvedl a pokraèoval dále.
• Strážníci zajiš•ovali místo
dopravní nehody na ul. Okružní
u mostu na Rakšice. Zde z nepo-
chopitelných dùvodù øidièka
nezvládla vozidlo a otoèila se
s ním až do protismìru a narazila
do znaèky. Zranìní bylo jen po-
vrchní, ale škoda a pokuta velká.
• O velikonoèním pondìlí je zvy-
kem, že chlapci proženou s prout-
kem v ruce dìvèata (aby byla
stále mladá a svìží). Tentokráte
jsme zaznamenali pøípad, kdy to
bylo trochu domotané. Mladý muž
napadl muže pokroèilého vìku
a ten se musel bránit svou holí,
o kterou se opíral. Celou vìc  nyní
šetøí OO PÈR pro podezøení
z tìžkého ublížení na zdraví.
Další pøípad z téhož dne je také
otoèen. Došlo k domácímu násilí
ženy na muži ve spoleèné domác-

nosti. V obou pøípadech sehrál
svou roli alkohol.
• Opìt se kradou vozidla ! Tento-
krát si pachatel(-lé) vybrali znaè-
ku Fiat Brava. V úvodu mìsíce
dubna se na území mìsta Mor.
Krumlov ztratila hned dvì vozid-
la stejné tovární znaèky. Vždy to
bylo v èase do 22:00 hodin. Trou-
falost pachatele je nevídaná.
K vykonání svého skutku nepotøe-
buje ani tmu. Možná si nìkdo
všiml podezøelých osob u vozidel
uvedené znaèky na Sídlišti.
• Strážníci asistovali na nádraží
ÈD pøi vymáhání pokuty od
notorického kuøáka, který ovlá-
dán svou vášní už nevydržel a na
záchodcích ve vlaku vykonal
svou potøebu. Protože se odmítal
s prùvodèím bavit, musela vše
vyøešit hlídka MP. Po udìlení blo-
kové pokuty vlak pokraèoval dále.
• Strážníkùm MP se podaøilo za-

držet celorepublikovì hledanou
osobu v jistém nejmenovaném
objektu v M. Krumlovì. Jednalo
se o uprchlého chovance z ústavu.
Spolu s ním našli pohøešovanou
dívku, kterou již druhý den
rodièe hledali a mìli podezøení,
že by mohla být právì tam. Proto
požádali strážníky o pomoc.
• Hned první den v mìsíci kvìtnu,
pøi oslavách dne práce, strážníci
pøi pìší pochùzce v dopoledních
hodinách zaznamenali podezøelý
plovoucí pøedmìt na hladinì spod-
ního rybníka na Vrabèím hájku.
Byl asi 5-6 metrù od bøehu. První
dojem byl takový, že se jedná o
batoh, který tam zùstal po zimì,
ale pøi bližší kontrole bylo zjištì-
no, že se jedná o utonulého muže.
Na místo byli pøivoláni hasièi,
aby muže vytáhli z vody a PÈR,
která nadále v celé vìci šetøí.

/MP Moravský Krumlov/  
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Městská policie Moravský Krumlov informuje

• Tleskali čachtické paní 
XX/Oslavany/ Divadlo Na mýtinì odehrálo 8. kvìtna v Dìlnickém
domì Oslavany premiéru muzikálu Èachtická paní. Herecký rùst osla-
vanských nadšencù, kteøí své nadání rozdávají publiku, byl patrný.
Hra se skládala ze dvou èástí, první mìla 21, druhá 19 obrazù. Sál byl
naplnìný do posledního místa pøedevším mladými lidmi. Dobrou
slyšitelnost slova i zpìvu umožòovala dùmyslná technika v podobì
malých mikrofonù. Celý muzikál probìhl plynule, zpìvy jednotlivcù
nebo smíšených sborù lahodily sluchu, což obecenstvo po každém
obraze odmìòovalo potleskem. Mohutný aplaus znìl i po skonèení
pøedstavení. Ovace divákù pøi „dìkovaèce“ byly doplnìny pøedá-
váním kytic hlavním pøedstavitelùm i režisérovi.                            /jak/

• Tentokrát soutěžili psi
XX/Moravský Krumlov/ V nedìli 16. kvìtna probìhla na Støelnici
v M. Krumlovì soutìž pod názvem PEJSKIÁDA. Za pìkného poèasí
se v soutìži v dovednostech sešlo 19 domácích mazlíèkù a jejich pánù.
Tøíèlenná porota složená ze zástupce psího útulku Minaret v Bul-
harech pí. Nunváøové, veterináøe MVDr. Sochora a psovoda MP
p. Fráni nemìla lehké rozhodování. Psi a fenky byli šikovní, naèesaní
a páníèkùm dìlali jen radost. Absolutním vítìzem se stal èerný
afghánský chrt. Byli však ocenìni i nejmladší pes (3 mìsíèní štìnì),
nejstarší 11-letá fenka ovèáka i pes nejmenší (Yorkšírský terier).
Pracovníci DDM M. Krumlov Domeèek a MP M. Krumlov tímto
dìkují všem zúèastnìným za návštìvu a gratulují všem ocenìným
psùm. Spoleènì s Vámi se už tìší na další roèník.

• Meruňkobraní v novém
XX/Miroslav/ Oprava kulturního domu v Miroslavi se již blíží ke
zdárnému konci. Dosavadní prùbìh rekonstrukce podlahy a pøilehlých
prostor byl zhodnocen na kontrolním dni 14. kvìtna. Výstavbu nové
podlahy provádí stavební firma Ryšavý speciální technologií
odvìtráváním tak, aby nedocházelo k vlhnutí. Celý systém navrhnul
a zpracovat architekt Ing. Petr Daniel. V souèasné dobì se pracuje na
poslední fázi výstavby, a to osazení parket v hlavním sále a jejich
lakování. V postraních prostorách je pokládána nová dlažba. Inten-
zivnì se také pracuje na interiéru. Návrhy barevného øešení fasád provedl
Ing. Arch. Kolman. Stìny se natírají speciální barvou KEIM Biosil,
která je urèena na historické památky. Ukonèení všech prací a pøedání
kulturního domu je stanoveno na 28. èervna, aby byl hlavní sál pøipra-
ven na meruòkobraní konané 16. èervence, které bude první zatìžká-
vací zkouškou novì zrekonstruovaných prostor.                           /mask/

• Mobilní dopravní hřiště
XX/Oslavany/ V Oslavanech probìhla 13. - 14. kvìtna akce, kterou
pøipravila Základní škola a mìsto Oslavany ve spolupráci s DDM
Ivanèice. Po tyto dva dny na oslavanském námìstí bylo k dispozici
mobilní dopravní høištì, které využívá Mìstská policie Brno pro
výuku bezpeènosti silnièního provozu. Probíhaly tu jízdy dìtí na kole
pod vedením jejich pedagogù a za asistence MP Brno. Høištì bylo
osazeno znaèkami a semafory a dìti si mohly v reálu vyzkoušet své
dovednosti a jízdu, která simulovala skuteèný provoz. Akce mìla za cíl
pøedcházet nehodám a úrazùm dìtí na silnici ve skuteèném provozu.
V Oslavanech tak dokázali, že pojem bezpeènost silnièního provozu není
jen plácnutím do vody, ale má skuteèný význam a myslí to s ní vážnì.
Høištì bylo v provozu i v odpoledních hodinách, aby jej mohli využít
i rodièe s dìtmi pøedškolního vìku, nebo školní klub a družina.   /jak/

• Vernisáž HORA LABYRINT
XX/Ivanèice/ V klubu Okno DDM probìhla pod záštitou tajemníka
Mìstského úøadu Ivanèice vernisáž digitálních fotografií. Ty byly poøí-
zeny na pobytovém kurzu nazvaném HORA LABYRINT. Realizátory
kurzu byl DDM Ivanèice a oddìlení sociální prevence MìÚ. Týdenní
pobyt byl cílenì sestaven pro mladé lidi, klienty kurátora pro mládež,
zamìøený na schopnost rozhodovat se v tìžkých nebo vypjatých situa-
cích, sebepoznání i poznání reakcí okolí na vlastní vystupování,
vycházení ve skupinì a uvìdomìní si svých cílù. Cílem výstavy bylo
zdùraznit, jak smysluplnì využívat volný èas a uvìdomit si, že každý
je zodpovìdný sám za sebe a své èiny. „Nesmíme litovat svých rozhod-
nutí, ale musíme umìt nést za nì následky.“ J.J.Rousseau. Fotografie
pøipomenuly mládeži jejich zážitky. Budeme se snažit  takových akcí
poøádat více, aby mladí nabrali správný smìr a nemìli tendenci
k toxikománii. Jde pøedevším o preventivní akci zamìøenou právì
na mládež.                                        Jana Heømanová, DDM Ivanèice

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 26.5. ve 20.00 GOTHIKA
Krimi horor USA, titulky

• so 29.5. ve 20.00 VÍTEJTE V DžUNGLI
ne 30.5. v 17.30 a 20.00 Komedie USA, titulky

• stø 2.6. v 17.00 SCOOBY - DOO
Dìtské pøedstavení, èesky

• so 5.6. ve 20.00 BOLERO
ne 6.6. v 17.30 a 20.00 Kriminální drama ÈR

__________________________________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV 515 333 538

• so 29.5. ve 20.30 PÁN PRSTENÙ:
NÁVRAT KRÁLE
Film USA, Nový Zéland

• ne 30.5. ve 20.30 MAZANÝ FILIP
Parodie ÈR 

• so 5.6. ve 21.30 VÍTEJTE V DŽUNGLI
Komedie USA

• ne 6.6. ve 21.30 BOLERO
Kriminální drama ÈR

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 26.5. ve 20.00 PÁN VELRYB 
Drama, Nový Zéland, Nìmecko 

• ne 30.5. ve 20.00 VÝPLATA
Akèní thriller USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 29.5. v 19.00 VÍTEJTE V DŽUNGLI
Dobrodružný film USA, titulky

• ne 30.5. v 19.00 ŠKOLA RO©KU
Hudební  komedie USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
24.05. - 06.06. 2004

Jezdecký oddíl TJ Sokol Kubšice pořádá
v neděli 30.5. od 13 hodin na hřišti v Kubšicích

BEZLICENČNÍ  VOZATAJSKÉ
A  SKOKOVÉ  ZÁVODY

Vstup zdarma.Občerstvení zajištěno.

V pátek 28. května ve 20.00 hodin Peklo Rouchovany -

ROCK  PUB  HELL  SLAVÍ  7  LET
Vystoupí kapely: Ocelot, Pilla, Cayman a písničkář Záviš.

Vstupenky za 60 Kč jsou slosovatelné o CD, trička, škopky... 
Tel.: 737 807 830, www.hell.unas.cz

OÚ Dolní Dubňany pořádá dne 6. června od 13. hodin

18.  FESTIVAL  DECHOVÝCH  HUDEB
na místním hřišti vystoupí sedm kapel. Vstupné 50 Kč.

Mateřská škola, školní klub a družina Oslavany
přádají v termínu 17. 7. — 31. 7.

LETNÍ  TÁBOR  V  POZĎATÍNĚ
NA TŘEBÍČSKU U RYBNÍKA ŠTĚPÁNEK

Informace na telefonu.: 546 423 520.

Vlastivědný spolek Rosicko-oslavanska a Sbor dobrovolných
hasičů Oslavany vás srdečně zvou každou sobotu a neděli 

v době od 9.00 do 17.00 hod. k návštěvě

MUZEA  HORNICTVÍ  A  ENERGETIKY
A  HASIČSKÉHO  MUZEA

Jsou otevřena až do konce září na oslavanském zámku.

MŠ, ŠK a Družina Oslavany, Hybešova 3, okres Brno-venkov, zři-
zují od 1. září 2004 v Mateřské škole na Sportovní ulici logopedic-
kou třídu pro děti s vadami řeči. Do této třídy, s vysokoškolsky vzdě-
lanou a zkušenou logopedkou, máme ještě jedno volné místo pro
dítě od 4 do 6-ti let. Máte-li zájem umístit svoje dítě v logopedické
nebo i ve standardní třídě, volejte do 28.5. na tel. číslo 546 423 333.

Zápis nových žáků do Základní umělecké školy v Miroslavi
bude probíhat v týdnu od 7.-11.6. Nabízíme výuku na hudeb-
ní nástroje, zpěv, ve výtvarném oboru zaměření  na kerami-
ku, v tanečním oboru výuku klasického a moderního tance. 
Dejte svým dětem estetické vzdělání, obohatíte jejich život.

Základní umělecká škola v Miroslavi zve  srdečně veřejnost 
do kinosálu na radnici  25.5. v 17.00 hodin na

ABSOLVENTSKÝ  KONCERT
Vystoupí absolventi ve hře na klarinet, klavír, akordeon, trubku.

Koncert doplní starší žáci ZUŠ. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 24.5. v 17.00 hod. - Zatracená výtvarka - výstava ZŠ Vl. Menšíka
- vernisáž, výstava trvá do 30.5., památník A. Muchy.
• 29.5. v 6.00 hod. (odjezd od Bes. domu) - Rakousko - Burgenlandsko
- celodenní poznávací zájezd, doprava: 380 Kè + 20 Kè pojištìní. 
• 1.6. - 16.6. - Tajemství èasu - výstava výtvarného oboru ZUŠ
Ivanèice, památník Alfonse Muchy.
• 4.6. v 19.30 hod. - Èeské sny - Afflatus quintet - A.Rejcha, J.B.
Foerster, J. Rychlík, L. Janáèek - Mezinárodní hudební festival
Concentus Moraviae 2004, sál Besedního domu, vstupné: 100, 50 Kè. 
• 5.6. v 6.00 hod. - Praha - celodenní poznávací zájezd, pražská ZOO,
Petøínská rozhledna, Pražský hrad, korunovaèní cesta králù, Karlùv
most, Staromìstské a Václavské nám., metrem na Vyšehrad. Vhodné
i pro rodièe se školáky, odjezd od Besedního domu, doprava: 300 Kè. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• kvìten - výstava - Moravskokrumlovští výtvarníci. Galerie Knížecí dùm.
• kvìten - výstava - práce ZUŠ Mor. Krumlov, Mìstský úøad, 1. patro. 
• 28.5. - Vinaøští romantici - koncert, brnìnští muzikanti spoleènì
s herci Z. Junákem a E. Pardusem zazpívají a zahrají k 80. výroèí Ès.
rozhlasu, kinosál Mor. Krumlov.

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 4.6. - Bìh Terryho Foxe - pøádá DDM, OPS Marek, MKIC a mìsto.
• 6.6. od 9.30 hod. - Den dìtí, poøádají DDM a MKIC Miroslav v areálu
zámeckého parku.
• Pøipravujeme: • 12.6. - Rockový festival v Letním kinì Miroslav.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 22.5. v 19.00 hod. a 23.5. v 18.00 hod. - Èachtická paní - muzikál.
• 29.5. v 09.00 hod. - Den dìtí na Sokolovnì Padochov, hrají Pumpaøi,
veèer tamtéž rocková zábava, hraje Pepa Novotný.
• 29.5. v 17.00 hod. - Koncert souboru Moravia Voices, v zámecké
kapli. poøádá Spolek Lidový dùm. Ukázky z dìl klasikù i z muzikálù.
• 31.5. v 8.00 a 10.00 hod. - Ukázky létajících dravcù - poøádá ZŠ
nejen pro své žáky ke Dni dìtí na stadionu Oslavany.
• 5.6. ve 14.00 hod. - Den dìtí, soutìže, hry, støelba ze vzduchovky,
možnost svézt se na motorce aj. Poøádá oddíl mototuristiky,
stadion TJ Oslavany. 
• 5.6. v 17.00 hod. - Koncert v zámecké kapli, vystoupí Schola u
Redemptoristù Plzeò a Dìtský chrámový sbor Oslavany. 
• 5.6. ve 20.00 hod. - Relax - taneèní zábava, stadion TJ Oslavany.

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

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 30.5. od 11.00 hod. - Odpoledne u rybníka - ukázky zásahu pøís-
lušníkù složek Integrovaného záchranného systému, kulturní program,
sportovní soutìže, seskok parašutistù a mnoho dalšího na vás èeká
ve Vrabèím hájku. Poøádá DDM a MP Mor. Krumlov. 
• Pøipravujeme: • 12. - 16.7 - Pøímìstský tábor „Balón“. Výlety do
starých èasù - klasická a historická øemesla. Dílny - Vojkovice,
Rajhradice. Kromìøíž (zámek, zahrady, historická mincovna),
zøíceniny v okolí Mor. Krumlova. Znojmo - prohlídka mìsta a
muzeum (expozice èerných øemesel a orientálních zbraní), vodní mlýn
Slup (Jaroslavice). Cena bude upøesnìna.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 24.5. - Olympiáda všestrannosti, pro ZŠ Oslavany.
• 25.5. a 26.5. - Zvíøata na statku - pro ZŠ Oslavany.
• 26.5. v 16.00 hod. - Nashledanou Klubíèko, v Ivanèicích na statku
Padochovka, poplatek: 20 Kè.
• 27.5. v 17.00 hod. - Vitráž Tiffany, DDM, keramická dílna,
poplatek: 70 Kè + materiál.
• 29.5.  - Vystoupení mažoretek na farmì B. Polívky v Olšanech.
• 30.5. ve 14.00 hod. - Pohádkový les, Ivanèice, park na Rénì
poplatek: dìti 10 Kè, dospìlí  30 Kè.
• 3.6. ve 20.00 hod. - TRENDY 3000 - módní pøehlídka, Bes. dùm
• 4.6. ve 21.00 hod. - Noèní stezka odvahy. Sraz v parku na Rénì. 
• 5.6. v 10.00 hod. - Turnaj v nohejbale pro dìti a mládež v Orlovnì.
• 6.6. v 8.00 hod. - Výlet do Šiklova mlýna. Odjezd od Bes. domu.

Klub českých turistů Ivančice
• 29.5. - se zúèastníme pochodu Námìš• - Èuèice. Odjezd z Ivanèic
autobusem v 6.30 hod. do Tetèic, odtud vlakem v 7.15 hod. do Námìštì.
Info u p. Bednáøové na tel.: 737 840 958 nebo na nástìnce KÈT.
• 29.5. - p. Polák nabízí vycházku pøírodním parkem u Jinaèovic.
Podrobnosti sdìlí p. Flíèek.
Letokruhy
Gemini centrum, Široká 1, (v budovì Ekotexu) 1.p., Ivanèice
• 27.5. - Výklad tarotu a ètení z lógru, studio Vizáž, info Jitka
Jedlièková, tel.: 737 252 459. • 5. - 6.6. - Výuka èardáše.



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.
•• Š 110 nebo 100, STK pod-
mínkou. Tel.: 603 328 862.
PRODÁM
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 1972,
nutné opravy, chybí baterie, vý-
fuk a klíèe od zapal., 40.000 Kè
(vè. TP r.v. 55). Tel.: 608 252 541.
•• Mazda 323f 1,9 Gti, r.v. 91,
el. šibr, zrcátka, okna, èervená
bar., køídlo, spojlery, alu kola,
60.000 Kè. Tel.: 604 990 156. 
•• Opel Corsa 1,7D, naj. 112 tis.
km, r.v. 98, v elektr., centrál,
spotø. 4,5 - 5 l/100 km, 113.000
Kè. Tel.: 736 484 309. 
•• Lada 1200, žlutá, naj. 39 tis.
km, náhr. pø. blatníky a èelo,
nutno vidìt. Pro stáøí øidiè ne-
mùže jezdit.  Tel.: 732 540 708.
•• Olcit Club 11R, r.v. 89, vè.TP,
STK + emise 01/05, závada na
paliv. syst., jinak OK;  Olcit na
ND, 3500 Kè. Tel.: 776 009 833.
•• Š Forman, r.v. 92, dobrý stav,
40.000 Kè. Tel.: 602 739 165.
•• Š Favorit, bílý, r.v. 93, stø.
okno, nový akumul., garážovaný,
45.000 Kè. Tel.: 515 323 092.
•• Š Favorit, r.v 92, po STK, cena
dohodou. Tel.: 723 134 061. 
•• Š 125 L, dobrý stav, r.v.89,
taž. zaø., rádio, ND, 12.500 Kè,
Tel.: 728 366 521. 
•• Š 120 LS, r.v. 86, modrá bar.,
5 rychlostí, dobrý stav, 12.000
Kè. Tel.: 737 713 696.
•• Š 120 na ND. Tel.: 723 183 167.
•• Simson Enduro, kotouèová
brzda, TK 6/07, 15.000 Kè. Tel.:
606 426 885.
•• Simson skutr r.v. 88, nový
lak, super stav, pøipraven na
sezonu, 11.500 Kè. Tel.: 728
225 734 i SMS.
•• dvourychlostní moped, lev-
nì. Tel.: 515 322 422. 
•• Babetu dvojrychlostní; Suzu-
ky cross 125 s poruchou moto-
ru. Tel.: 776 708 456.
•• zahrádku na Š 105,120,
levnì. Tel.: 723 950 271.
•• 5-ti stupòovou pøevodovku,
3.000 Kè. Tel.: 604 303 267.
Byty - nemovitosti
•• 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.: 515 322 308,
732 416 141, veèer.
KOUPÍM
•• byt 2+1 do 450 tis. Kè nebo 3+1
do 500 tis. Kè. Tel.: 605 588 673.
•• byt v OV 2+1 v MK. Tel.:
721 866 132.
•• zemìdìl. stavení s polem ne-
bo  zahradou. Tel.: 723 707 130.
PRODÁM
•• starší domek se zahradou v
MK v klidné èásti mìsta, cena
dohodou. Tel.: 515 322 574. 
•• starší øadový dùm 2+1, velký
dvùr, stodola, klenutý sklep, re-
konstr. nutná. Tel.: 546 421 228. 
•• garáž na Sídlišti v MK, el., nej-
vyšší nabídce. Tel.: 737 061 168.
•• pozemek - orná pùda v k.ú.
Miroslav o výmìøe 5.000 m2,
cena dohodou. Tel.: 723 942 732. 
•• pøenechám pozemek - orná
pùda - sad v k.ú. Miroslav o vý-
mìøe 4.800 m2, za úøední poplat-
ky. Tel.: 723 942 732. 
PRONAJMU
•• byt 1+1 v MK. Tel.: 606 474
653, po 17. hod.
•• 1+1 v RD se samostatným
vchodem, mezi Zn a MK. Tel.:
732 307 389.
•• byt 1+1 v MK na bøí Èapkù,
volný ihned. Tel.: 721 739 589
po 19.h.  
•• pozemek 2000 m2,  zatravnì-
ný, v rovinì u cesty v MK, vý-
hodnì. Tel.: 604 586 365.

Stavba - zahrada
•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní rolety z PVC a hli-
níku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminá-
tové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Duko-
vany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.
•• Nabízím malíøské, natìraèské
a zahradnické práce. Sekání
trávy køovinoøezem nebo  velké
plochy zahradním traktorem.
Volejte: 608 929 097.

KOUPÍM
•• novou jakoukoli støešní kry-
tinu 15 m2. Tel.: 605 776 380.
PRODÁM
•• stav. míchaèku 120 l, vyklá-
pìcí na obì strany, 380 V; stav.
vysouv. kozy. Tel.: 737 884 165.
•• stroj na výrobu tvárnic. Tel.:
737 884 165.
•• pálenou cihlu Supertherm, 44
cm P+D; pálenou stø. krytinu Ton-
dach, francouzská 14 základní vè.
veškerého pøísluš.; pøeklady; izol.
mat. IPA; komín. systém Schiedel,
vše za výhodnou cenu, i jed-
notlivì. Tel.: 605 028 554 po 15.h.
•• fasádní møížku „perlinka“.
Tel.: 605 904 681. 
•• 2 døevìná okna, v. 150,
š. 120 se žaluzií a tìsnìním.
Tel.: 723 183 167. 
•• nepoužité vstup. dveøe smr-
kové - palubkové v døev. rámu
se svìtlíkem, 244x104 cm, vh.
do hosp. budov, cena dohodou.
Tel.: 515 323 902. 
•• zánovní plech. 2-køídlové dveøe
210x126 cm (85-41) v rámu z
ocel. - úhelníku 60x60, cena do-
hodou. Tel.: 515 323 902. 
•• samonasávací èerpadlo 32-
SVA-2, nové, s elektromotorem,
sleva 20%. Tel.: 515 323 902. 
•• cirkulárku na døevo, cena
dohodou. Tel.: 605 776 380.
Vybavení domácnosti
PRODÁM
•• kuch. linku Carmen; novou
sed. soupravu. Tel.: 605 776 380.
•• sedací soupravu - lavice, dvoj-
køeslo, køeslo, sv. zelený plyš.
Tel.: 721 818 706.
•• starožitné šatní skøínì (z r.
1930), levnì. Tel.: 737 061 168.
•• železná postel rozkládací, 4
židle vhodné na chalupu, shrno-
vací dveøe bílé, š. 2,5m, v. 2,2m,
cena dohodou. Tel.: 608 460 192.
Elektro
KOUPÍM
•• playst. i hry. Tel.: 732 949 550.
PRODÁM
•• SIM kartu Eurotel, nebo vy-
mìním za SIM kartu Oskar.
Tel.: 721 827 246.
•• Sony Ericsson T610, cena
5.700 Kè. Tel.: 608 813 809.
•• MT Siemens C 25 vè. nabí-
jeèky a dokladù, bez sim karty,
cca 500 Kè. tel.: 737 844 926.
•• vysílaèku - zdroj a zesilovaè
zn. President; vysavaè Eta Akva
1300 W. Tel.: 776 708 456.
•• PC Pentium 100, Ram 32, 2x
HDD, 650 MB a 2 GB, monitor
15“, standard. kláves., tiskárna HP
laser Jet II. P+. Tel.: 721 818 706.
•• PC 486 s barevným moni-
torem, 400 Kè. Tel.: 603 903 823.
•• DVD Sony DVP NS-300,
super stav, jako nové, cena
2.000 Kè. Tel.: 608 635 243.
•• 4-hlavé video Philips SP-LP,
DO, propoj. šòùra do TV, dobrý
stav, 1.500 Kè. Tel.: 732 411 324. 
•• pøenos. BTV Color Oravan,
42 cm2, teleskop ant., velmi
pìkný obraz, 1.200 Kè. Tel.:
603 903 823.
•• el. pøímotop, 2 kw, s ventilá-
torem; 3ks olej. radiátor po 13
èláncích. Tel.: 737 884 165
•• lednièku Calex 225.1, v
dobrém stavu. Tel.: 515 323 399. 
•• pult. mrazák 181 L + ledniè-
ku  samoodmraz. Zanussi; sekaè-
ku na trávu se sbìrným kosem,
zábìr 37 cm, cena dohodou.
Tel.: 605 776 380. 
Hobby - zábava
KOUPÍM
•• Sbìratel hledá stará rádia,

repro, souèástky, lampy a liter.
z poè. rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
PRODÁM
•• starou sbírku známek, nevím
hodnotu, nutno vidìt. Tel.: 728
514 539, odpoledne.
•• 100 Kès - tisk v Londýnì pøed
koncem války. Tel.: 515 336 601.
•• bicí soupravu Tama „Swing-
star“ bez pøísluš., nové blány,
9.500 Kè, rychlé jednání sleva.
Tel.: 721 723 158.
•• klávesy Kork X5D, cena
dohodou. Tel.: 604 580 871.
•• pìkné horské kolo, 3/4 vel.,
1.000 Kè. Tel.: 604 739 720. 
•• sport. kolo Favorit, zacho-
valé, levnì. Tel.: 605 218 451.
•• 4-lùžk. stan s odep. kuchyní,
cca 3.000 Kè. Tel.: 737 844 926.
•• velký stan, cena dohodou.
Tel.: 515 323 441.  
Vše pro děti
KOUPÍM
•• autosedaèku pro dítì od 13
kg. Tel.: 608 252 541.
PRODÁM
•• dìtskékolo Sobi 20, modré, v dob-
rém st., 300 Kè. Tel.: 737 713 696. 
•• 2 dìtská kola Pionýr asi od 6
let, 200 Kè/ks. Tel.: 608 456 273.
•• sport. koèár, velmi pìkný, po-
loh. záda a nánožník, 1.000 Kè.
Tel.: 605 588 673. 
•• sport. koèáry pro dvojèata zn.
ABC Desing, od 0 do 4 let, modro-
oranžová kostka, pøehaz. ruko-
je•, nákup. koše, nánožníky,
celoprací potahy. Koèárky lze
odpojit a vozit samostatnì. Tel.:
777 209 174, 607 890 076. 
Zvířata
KOUPÍM
•• akvárium pro hlodavce (nevo-
dotìsné), rozmìry cca: v. 50 cm,
š. 50 cm, d. 1 m, cena do 600 Kè.
Tel.: 728 514 539, veèer.
•• Daruje nìkdo nebo pøenechá
za odvoz  staré trámy vh. na pøí-
støešek pro konì? Bránice. Tel.:
777 292 708.
PRODÁM
•• kakariky c.c.zlu. krou. 04,
400 Kè; zebøièky, 50 Kè. Tel.:
604 303 267.
•• mláïata zlatých køeèkù, 20 Kè,
stálý odbìr, MK. Tel.: 728 509 063.
•• zakrslé králíèky, Ivanèice.
Tel.: 607 713 974.
•• jateèní a chovné králíky.
Tel.: 732 562 498. 
•• prase, váha 170 kg, 5.000 Kè.
Tel.: 515 336 646, 776 648 009.
•• zlatý retrívr - èistokr. štìòata
bez PP, barva krémová  a smeta-
nová, oèkov., odèerv., odbìr od
28.5. Suchohrdly u Zn., 3.900 Kè.
Tel.: 515 339 239, 777 974 596.
•• èistokr. štìòata zlat. kokršpa-
nìla, oèkov., odèerv., odbìr zaè.
èervna, MK. Tel.: 721 761 942.
•• štìòata Èau-èau s PP, èervená,
na výstavy a chov, odbìr od 12.6.,
Strakonicko. Tel.: 383 396 535.
•• 10 vèelích úlù. Tel.: 723 500 300.
•• akvárium, rok používané,
lepené, d. 110, š. 60, v. 51, 2.500
Kè, MK. Tel.: 604 281 294. 
•• klec, 2 patra, v. 50, š. 23, d. 33
cm, 3 mìs. stará, trošku ohlo-
daná barva jinak neponièená,
PC 450, nyní 400, min. 370 Kè.
Tel.: 728 514 539, veèer. 
•• 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.
•• Daruji dvì èerná ko•ata, odbìr
5-6/04. Tel.: 737 801 882.

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.
•• Èištìní kobercù a èalounì-
ného nábytku. Èištìní interié-
rù osobních i nákladních vozi-
del. Ivanèice Ivacar - v auto-
bazaru. Tel.: 737 713 696. 

•• Výklad karet v Ivanèicích 
(i písemnì poštou), numero-
logické rozbory z data naro-
zení, regresní terapie (minulé
životy). Tel.: 603 497 555.
•• Dám procenta tomu, kdo mi
dohodí práci na dodávku. Tel.:
608 509 176.
KOUPÍM
•• atlas starovìkého svìta - Po
stopách významných civilizací
dávných dob, Margaret Olipha-
ntová, nakl. Gemini Bratislava
1993. SMS na tel.: 728 870 164. 
•• knihy: Svìt starého Øíma;
Svìt Židù; Svìt bible, nakl. Kniž-
ní klub v edici kulturní atlasy, r.
95 - 6. SMS na tel.: 728 870 164.
•• mlýnek na maso è. 10-12.
Tel.: 737 884 165.
•• zelené pøepravky na 15kg.
Tel.: 723 707 130.
•• staré brambory, 50 kg. Tel.:
515 322 211.
PRODÁM
•• prùm. šící stroj, zn. Textima
Altin 8332, funkèní, možno i na
ND. Tel.: 723 707 130.
•• jateèní pøístroj - pistole na
dom. zabíjaèky, 3x použitá, ce-
na dohodou. Tel.: 606 116 648.
•• mlýnek na moštování jablek,
kapacita 1 dávky cca 15 kg/30
sek. Tel.: 515 336 601.
•• brokovou kozlici - ráže 12 , Zbro-
jovka Brno. Tel.: 728 732 231
•• drtiè na øepu, vál k Teøe nebo
Vari, bøezová koš•ata. Tel.: 515
336 601.
Seznámení
•• muž, 36, štíhlý, rozv., nekuø.,
s 1 záv., hledá sobìstaènou ženu
32 - 39 let, s 1 - 2 dìtmi, nekuø.,
které chybí pohlazení a spøíznì-
ná dušièka. Jenom  Ivanèice
a blízké okolí. Tel.: 608 957 971.
•• 62 letý, zadaný hledá pøítelkyni
k trvalým diskrét. intim. schùz-
kám. SMS na tel.: 723 692 991.
•• Hledám spolehlivého, èestného
muže, který je také sám, vyšší po-
stavy, pøimìø. vìku. 56-letá, výška
178 cm. Tel.: 605 004 924.

Zaměstnání
•• 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.
•• Pøíjmeme èíšníka - servírku
do restaurace v Tavíkovicích.
Nejlépe z blízkého okolí. Tel.:
723 740 397.
•• Truck trans s.r.o. Višòové u
Znojma pøijme øidièe MKD.
Praxe nutná. Tel: 515 339 136,
515 339 912, mob.: 737 259 060.
•• Pøíjmu na HPP i VPP obrábì-
èe kovù. Profesní životopis a
praxe v oboru podmínkou. Další
info na tel.: 606 737 348. 
•• Rùzné dom. práce vhodné pro
všechny. Katalog zašlu poštou za
známku 6,50 Kè. Macháèková
K., Nábøežní 18, Oslavany. Osla-
vanským doruèím za SMS s
adresou. Tel.: 607 989 177.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac. pøí-
ležitost v nìkolika oborech, HPP
i VPP, pružná prac. doba, zají-
mavé výdìlky. Tel.: 604 817 844.
•• Nìmecká spol. vyhlašuje výbì-
rové øízení na obsazení pozic
obchodních manažerù. Informace
získáte na tel. èísle: 603 159 240.
•• Krejèová s owerlockem a
praxí hledá práci domù, kvalita
jistá. Tel.: 605 508 627.
•• Krejèová s owerlockem, ŽL,
praxí pøijme práci domù. Tel.:515
324 520, 736 116 604.
•• Hledám práci jako øidiè pro 
vnitrostátní dopravu. Dlouhole-
tá praxe i v podnikání dop. ØP
sk. C+E. Tel.: 602 706 577. 
•• Hledáme spoleènou brigádu
na letní prázdniny, 2 dívky - 15
let, v okolí MK. Tel.: 777 981
675 po 18. hod. nebo SMS. 
•• Hledám brigádu na odpoled-
ne, víkendy. Studuji SOŠ Ivan-
èice, 17 let. MK, Ivanèice a
okolí. Cokoli, ráda se pøiuèím
novým vìcem i o  autech apod.
Tel.: 728 514 539, odpoledne. 
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Niki Lauda byl v Brně
XXJarní cena Brna otevøela letošní sezonu závodù automobilù na okru-
zích. Vzácnou návštìvou na Masarykovì okruhu byl trojnásobný mistr
svìta Formule 1 Niki Lauda z Rakouska. Legenda automobilových
závodù se pøijela podívat na výkon svého syna Mathiase, který starto-
val v závodì formulových vozù SUPERFUND EURO 3000.

XXV sobotním závodì Národní formule 1400 (divize 3) zvítìzil loò-
ský vicemistr této divize teprve sedmnáctiletý pilot Jiøí Mièánek. Tomu
se podaøilo zvítìzit i pøesto, že mìl bìhem závodu kolizi s Davidem
Palmim, který musel odstoupit. Druhý dojel Igor Lešinský pøed Pavlem
Sukopem. Tøíhodinový vytrvalostní závod cestovních a GT vozù (divize 4)
naprosto suverénnì ovládli Tomáš Enge se svým manažerem
Antonínem Charouzem. Enge, který závod rozjíždìl, mìl již po dvou
kolech náskok na druhého v poøadí dvacet vteøin.

XXPo první hodinì závodu pøedával Mercedes Charouzovi s náskokem
tøech okruhù pøed Slovákem Studenièem s vozem Porsche. Charouz
pøidal ještì další kolo navíc. Po tøech hodinách zvítìzili Enge s Charou-
zem s náskokem šesti okruhù  pøed posádkou Bezák, Studeniè, Jureòa.
Na tøetím místì dojela dvojice Madìryè, Zbožínek s vozem Audi A4
ST. Nedìlní ranní závod této divize byl po tìžké havárii ve druhém
kole mezi Marcelem Kusínem a Slovákem Petrem Princem zastaven.
Kusín byl po nehodì nezranìn, ale Princ musel být po vyproštìní z vozu
pøevezen do nemocnice.V odpoledním závodì zvítìzil Charouz pøed
Studenièem a Madìryèem. Národní formuli v nedìli opìt ovládl
Mièánek jnr., který se v posledním kole závodu probojoval do vedení
a s náskokem šesti desetin vteøiny zvítìzil pøed Davidem Palmim.
Tøetí skonèil Radek Mifka.
XXV závodì formulí SUPERFUND EURO 3000 zvítìzil zpùsobem start-
cíl Ital Fabrizio del Monte pøed Rakušanem Norbertem Seidlerem
a Nickym Pastorelim z Holandska. Èeský zástupce Tomáš Kostka dojel
na 11.místì. Mathias Lauda kvùli technické poruše závod nedokonèil.
XXPøíštím závodem na Masarykovì okruhu bude LG SUPER RACING
WEEKEND MATADOR-Mistrovství vozù GRAND TURISMO a ME
cestovních vozù konané 28.-30. kvìtna.                       /Ctibor Adam/

AUTOMOTODROM

foto: Kvìtoslav Adam                                                   Niki Lauda v pohodì

foto: Kvìtoslav Adam      S. Matìjovský vsadil na mládí.V ÈESKÝ TELECOM
PRIMA TELEVIZE TEAM pojede /zleva/ jeho syn Michal (18 let) - Škoda
Octavia, Adam Lacko (19 let) - Truck MAN a Jiøí Forman (10 let) - motokáry.
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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 
Tajenka výherní křížovky: „Český reprezentant Lukáš Pešek“
Vylosovaní výherci: J. Severin - Rouchovany • S. Kašpárek - MK,
J. Řezáč - Ivančice • Nahodil - MK • J. Boucníková - Miroslav •
P. Dočkal - MK • D. Frimlová - MK • J. Mikulík - Ivančice • P.
Říčánek - Zastávka u Brna • E. Mročková - MK.
Ceny budou k vyzvednutí v redakci na adrese Tiskárenská 439,
MK od 24. do 26. května. Všem výhercům gratulujeme. 

Soukromá øádková inzerce: ZDARMA. Komerèní øádková inzerce: Standardní komerèní 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. 
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