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VÝHODNÉ PŮJČKY
50.000 - 3 MIL. Kč
I NEBANKOVNÍ
Příklad splátky:
500.000,- Kč = 3.500,- Kč měsíčně

telefon kanceláø: 532 193 153
mobil: 608 945 185, 721 160 799
Toto číslo vyšlo 4. června 2004 • Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Zastupitelstvo o přivaděči
XX/Ivanèice/ Mìsto Ivanèice obdrželo žádost o vyjádøení se k plánované výstavbì kanalizaèního výtlaku odpadních vod z Oslavan do
Ivanèic a o souhlas s umístìním stavby, tj. èásti potrubí na pozemcích
ve vlastnictví mìsta a k.ú. Ivanèice. Tuto žádost dodala stavební firma
v zastoupení investora, to jest Svazku vodovodù a kanalizací.
Z budoucího charakteru stavby je však zøejmé, že na dotèených pozemcích bude v budoucnu zøízeno vìcné bøemeno. Zastupitelstvo celou
záležitost projednalo a souhlasilo s umístìním potrubí a objektù na kanalizaèní výtlak. Souhlas je ale podmínìn uzavøením smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene na dotèených pozemcích
a jejím schválením na pøíštím zasedání zastupitelstva.
/mask/

Ministr Sobotka peníze neslíbil
/Miroslav, Moravský Krumlov/
XXV pondìlí 24. kvìtna navštívil
ministr financí Mgr. Bohuslav
Sobotka mìsta Miroslav a Moravský Krumlov. Nejdøíve zavítal na
radnici v Miroslavi, kde se starostou hovoøil ožehavých problémech
regionu, o zatíženosti obcí okolo
jaderné elektrárny a finanèní
kompenzaci, o zmìnách v DPH
i o hospodaøení mìsta.
XXPo jednání na radnici navštívil i s doprovodem stavbu nového
závodu firmy Strabag. Ministr na
staveništi hovoøil s øeditelem
Vackem, který osvìtlil èasový
harmonogram výstavby závodu
a pozval pana ministra na otevøení. Dalším bodem byla návštìva
domu s peèovatelskou službou
a základní školy, kde hovoøil o pomoci pøi dokonèení rekonstrukce
školní budovy.
XXKolem druhé hodiny ho pøivítal
v obøadní síni na radnici v Moravském Krumlovì starosta Bartolomìj Pitlach. Tohoto aktu se
zúèastnilo užší vedení radnice,
místostarostka Marie Valachová
a tajemník Ing. Pavel Vavøina.
V následující asi hodinové
besedì prodiskutovali dopravní
obslužnost, financování záchranné služby první pomoci a její
specifika na krumlovsku a také
celkový chod, financování a pøerozdìlení daní pro obce tøetího

Audit v ivančické pokladně
XX/Ivanèice/ Zastupiteli mìsta byl schválen závìreèný úèet za rok 2003.
Na loòské vedení mìstské pokladny byl proveden audit. Na základì výsledkù a použitých auditorských postupù nebyly zjištìny žádné skuteènosti,
které by naznaèovaly, že hospodaøení mìsta nebylo v poøádku. Celkovou
finanèní situaci i pøes urèitou stabilizaci nadále významnì ovlivòuje splácení vysoké vratky dotace a penále za nedodržení podmínek realizace
dotované akce. Úèetnictví mìsta je vedeno správnì, je úplné a prùkazné.
Úèetní uzávìrka ve všech podstatných aspektech vìrnì zobrazuje stav
majetku a závazkù i celkovou finanèní situaci mìsta Ivanèic.
/mask/

Hasiči dostali sto tisíc
XX/Ivanèice/ Tíživá finanèní situace s financováním dobrovolných
hasièských sborù v kraji je známa. O to více mohou být potìšeni
hasièi v Nìmèicích. Zastupitelstvo mìsta Ivanèice na svém tøetím
zasedání odsouhlasilo podepsání smlouvy o poskytnutí dotace 100 tisíc
z rozpoètu Jihomoravského kraje. Z tìchto finanèních prostøedkù
bude hrazeno nové materiální vybavení sboru. Tato jednotka je navíc
specializována a odbornì zamìøena na lezectví a slaòování, proto je
vybavena speciální lezeckou záchrannou soupravou. Také z toho
dùvodu je zaèlenìna do centrálního záchranného systému. Pomáhají
pøi pøírodních katastrofách a povodních, ale také svojí technikou pøi
úklidu mìsta. Vìnují se požárnímu sportu a vedou mládež. /jak/

Palackého 113, 672 01 Mor. Krumlov
Telefon: 515 322 833
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ TZB, MONTÁŽE A SERVIS
VODOINSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ A PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

ŽELEZÁŘSTVÍ - DOMÁCÍ POTŘEBY

!!! AKCE !!!
PŘI PODPISU SMLOUVY NA PLYNOFIKACI
RODINNÉHO DOMU V PRŮBĚHU ČERVNA

REVIZE PLYNU ZDARMA
PRODEJNY:
Miroslav
Husova 76
Tel.: 775 708 123

Moravský Krumlov
Pionýrská 539
(Za čerpací st. EURO OIL)
Tel. a Fax: 515 223 937
e-mail: krumlov@whccerny.cz

Znojmo
Tyršova 1
Tel.: 515 223 995
Fax : 515 223 996
e-mail: znojmo@whccerny

foto: mask

stupnì s rozšíøenou pùsobností.
XXPak se pokraèovalo v návštìvì
gymnázia a jednáním s jeho
øeditelem. Ten pøedstavil gymnázium a hovoøilo se o optimalizaci støedního školství v regionu.
K tomuto tématu ministr Sobotka
øekl: „Pokud se neprovede optimalizace ve velkých mìstech,
tady konkrétnì v Brnì, tak potom
støední školy na venkovì nemá
cenu rušit.“ Poté navštívil Støední

odborné uèilištì, kde se opìt setkal
s øeditelem, který jej obeznámil
s dobrou spoluprací s partnerskou
školou z Rakouska.
XXPoté ministra èekalo setkání
starostù okolních obcí. Pøes
dvacet radních se pøedevším zajímalo o možnostech financování
obcí, o daòové výtìžnosti a o pøeklenovacích úvìrech. Ministr
odpovìdìl, že s penìzi je to èím
dál horší a že pøijde doba, kdy si

obce budou muset brát úvìry
na financování všech akcí a doporuèil, aby se obce sdružovali
do mikroregionù, kde je vìtší
šance získat dotaèní tituly evropské nebo ministerské, eventuelnì
krajské úrovnì.
XXPeníze ministr nepøivezl a se
sliby byl velmi opatrný. Naopak
upozornil na to, že vzhledem ke
stavu státní pokladny ani v brzké
dobì finance nebudou.
/mask/

Městská policie definitivně zeštíhlí
XX/Moravský Krumlov/ Zastupitelé po pøedchozí dlouhé rozpravì
schválili snížení stavu strážníkù
mìstské policie. Pøed tímto krokem byla zastupitelùm pøedložena
analýza, která obsahovala vyhodnocení souèasného stavu mìstské
policie, variantní øešení vèetnì ekonomických dopadù na rozpoèet
mìsta a dalších nevyèíslených výnosù navrhované organizaèní zmìny.
XXKonkrétnì bylo konstatováno,
že pøi stavu tøinácti strážníkù jsou
celkové roèní provozní náklady
témìø pìt milionù korun. Na základì prùzkumu, jakým zpùsobem
je zajiš•ována veøejná služba
mìstské policie v jiných mìstech
se zjistilo, že jeden strážník pøipadá prùmìrnì na tisíc obyvatel.
Což se jeví jako plnì dostaèující.
V nìkterých mìstech zrušili
mìstskou policii úplnì a pøitom

zvýšený výskyt trestné èinnosti
zaznamenán nebyl. Z toho plyne,
že souèasný stav v Krumlovì je
dvojnásobnì vyšší.
XXDle návrhu je cílem optimalizace efektivnìjší vynakládání finanèních prostøedkù pøi zajištìní
odpovídající kvality veøejné služby mìstské policie, tzn. zachovat
adekvátní bezpeènost obèanù a
jejich majetku a zajistit poøádkovou službu ve mìstì. Po škrtech
zùstane u mìstské policie sloužit
sedm strážníkù v již schválené variantì rozpisu služeb, která pamatuje i na mimoøádné události.
Mìstská policie bude nucena se
zbavit pøebyteèné techniky a
uvažuje se o dalším využití budovy, ve které dnes mìstská policie sídlí. Pult centrální ochrany
by mìla provozovat bezpeènostní
agentura Trebi s.r.o., která by mohla

pøevzít i èást propuštìných
strážníkù. Agentura má s provozováním PCO bohaté zkušenosti
napøíklad z Ivanèic, a její zástupce informoval zastupitele o konkrétních aspektech èinnosti v MK.
XXPøedpokládaná roèní úspora
po optimalizaci èiní 2,3 milionu
korun ve prospìch mìsta. Konkrétní personální zmìny jsou plnì
v kompetenci místostarostky Marie
Valachové, nejvyšší velitelky
mìstské policie. Ta všechny policisty o pøipravovaných zmìnách
informovala na pracovní poradì.
Její snahou je také konzultace
s odborovou organizací policie,
aby pøípadné dopady na propuštìné strážníky byly co nejmenší.
Zda bude mít zeštíhlení mìstské
policie v Moravském Krumlovì
dopady i na bezpeènost a poøádek
ve mìstì, ukáže èas.
/mask/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

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
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

®

SLEVY
AŽ 30 % !
čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

RI OKNA, s. r. o.

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ
ZDARMA:
• demontáž a odvoz
stávajících oken
• vytvoření návrhu
vč. cenové relace
• zaměření
stávajících otvorů
• doprava
na místo stavby
• 5 let bezplatný
záruční servis

nám. 13. prosince č.8, 664 12 Oslavany
Telefon: 546 425 181
Zelená linka: 800 127 965
Mobil:
608 505 529
Fax:
546 425 286
E-mail: ribrno@ri-okna.cz, Web: www.ri-okna.cz

NEJKRÁSNĚJŠÍ DNY ZAČÍNAJÍ ZA NAŠIMI OKNY
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Dohoda o spádovém obvodu
XX/Ivanèice/ Každá obec je povinna vytváøet pro dìti s trvalým
pobytem v jejím územním obvodu podmínky pro plnìní povinné školní
docházky v plném rozsahu, tedy pro první i druhý stupeò. Obec Nová
Ves, která ve svém územním obvodu základní školu pro první stupeò
má, ale pro druhý stupeò nikoli, se obrátila na mìsto Ivanèice jako zøizovatele ZŠ T.G.Masaryka, kde podmínky pro plnìní povinné školní
docházky pro druhý stupeò jsou, s návrhem na uzavøení dohody o spoleèném spádovém školním obvodu. Zastupitelé mìsta Ivanèice projednali
návrh dohody na svém zasedání 24.5.2004, a protože ivanèická škola
bez problémù dìti z Nové Vsi kapacitnì pojme, žádosti vyhovìli a uzavøení dohody schválili. Vzhledem k tomu, že jde výhradnì o dvoustranný
smluvní vztah Nové Vsi a Ivanèic, a dále vzhledem k tomu, že zástupce Oslavan pøítomný na zasedání nehodlal respektovat jednací øád
ivanèického zastupitelstva, neschválili zastupitelé pøednesení pøípadných námitek Oslavan proti uzavøení dohody. Uzavøením dohody splní
obec Nová Ves svoji povinnost v oblasti školství a tamní dìti budou
moci absolvovat 6.-9. tøídu v ZŠ T.G.Masaryka v Ivanèicích.
MUDr. Vojtìch Adam, starosta mìsta Ivanèice

Na „základku“ do Ivančic
XX/Oslavany/ V tomto okamžiku je záležitost mìsta Oslavan a obce
Nová Ves v otázce základního školství napjatá. Vedení radnice v Nové
Vsi požádalo mìsto Ivanèice o uzavøení dohody týkající se utvoøení nové
spádové oblasti školy. Od 1. záøí 2004 by tedy dìti z Nové Vsi nemìly
navštìvovat školu v Oslavanech, ale základní školu T. G. Masaryka
v Ivanèicích na ulici Brnìnská. I pøes toto je na svobodné vùli rodièù, do
které školy budou své dìti posílat. Spádová oblast je závazná pro školu,
ne pro rodièe. Oslavanská škola bude i nadále ochotna dìti z Nové Vsi
pøijímat a zapisovat, i když nemusí. Povinnost zapisovat dìti vznikne
škole T. G. Masaryka. V pøípadì, že dìti budou jezdit do Ivanèic, rodièùm
se to prodraží na cestovném. Pøitom oslavanská škola je zcela podøízena
dojíždìjícím žákùm i upravenou dobou výuky. Také mimoškolní aktivity
jsou dostupnìjší (školní klub a družina). Žáci budou u nìkterých spojù
pøestupovat a zhorší se i jejich bezpeènost. Dìti z Nové Vsi pojedou pøes
Oslavany, kolem školy a dál do pìt kilometrù vzdáleného mìsta. Dùvodem zmìny školy pro radnici z Nové Vsi je soudní spor vedený s mìstem
Oslavany o neinvestièní náklady, a mnohem lepší spolupráce a komunikace s Ivanèicemi. Koneèné rozhodnutí je ale na rodièích dìtí.
/jak/

Mohou zřídit věcná břemena
XX/Ivanèice/ Zastupitelstvo mìsta Ivanèic z titulu samostatné pùsobnosti
obce na svém øádném zasedání odsouhlasilo, aby bylo v jeho pravomoci
rozhodovat ve vìci zøízení vìcného bøemene na nemovitosti. To mùže
znamenat významné omezení pro další nakládání se zatíženou nemovitostí, napøíklad omezení výkonu vlastnických práv, ztížení prodeje, snížení
kupní ceny, ztížení nebo znemožnìní výstavby na pozemku a podobnì.
Èasto je tomu tak natrvalo. Jde tedy o strategické rozhodnutí a proto bylo
toto opatøení ivanèickými zastupiteli odsouhlaseno.
/jak/
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XXNa 13. zasedání zastupitelstva
opozice spolu s pøítomnými
obèany vznesli pár dotazù ve vìci
dvou vìtších investièních akcí
mìsta: Rekultivace skládky Lerch
a obnova zámeckého parku. Dotazy smìøovaly na pana starostu
Pitlacha a na vedoucí finanèního
odboru MÚ paní Ing. Kalousovou.
Z vydìšených a zmatených tváøí
oslovených i koalièních zastupitelù bylo jasné, že byla otevøena
nesprávná zásuvka. Vìci v ní
uložené mìly zøejmì zùstat mimo
pozornost obèanù.
XXInvestièní akci „Rekultivace
skládky Lerch“ zastupitelstvo schválilo na 5. zasedání dne 30.6. 2003.
Státní fond rozvoje životního
prostøedí (dále jen „SFRŽP“) pøidìlil mìstu MK podporu ve výši
16 069 900 Kè (cca 80 % celkových nákladù), z toho 12 milionù
dotace a 4 miliony pùjèky s úrokem
1,5%. Tímto aktem se stát zaruèil,
že ponese vìtšinu nákladù této
akce dle schváleného platebního
kalendáøe. Jednou z hlavních podmínek pro pøidìlení podpory je výbìr dodavatele díla. Podle zákona
starosta jmenoval komisi pro
otvírání došlých obálek s nabídkami
a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veøejnou zakázku.
Z dostupných materiálù vyplývá,
že si komise na svém prvním
zasedání zvolila jako pøedsedu komise pana starostu Pitlacha, aèkoli
nebyl jmenován (sám se nejmenoval ani jako náhradník), ani uveden
ve složení této komise. Až na závìr
se podepisuje jako náhradník za
paní Valachovou. Tato zmateènost
graduje tím, že komise vydává
zprávu o posouzení a hodnotí
nabídky jako zakázky malého
rozsahu (do 500 000 Kè) a pøímo
vybírá dodavatele. Na což nemá
právo. Logicky z toho vyplývá, že
celá zpráva by mìla být neplatná a
návaznì samozøejmì i všechny
následující akty. Výše jmenovaná

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Prodej znaèkových PC sestav a notebookù
Poradenství v oblasti software a hardware
Tvorba www stránek (1 stránka od 80,- Kè)

Dále nabízíme:

U nás v M. K. (Moravském Kocourkově)

Prodej n a s plátky

CD i DVD za pøíznivé ceny, vypalování Vašich dat na CD nebo DVD, digitální fotoaparáty a pøíslušenství,
PC komponenty, kanceláøské stroje, montáž modemu, pøipojení internetu a další.

Prodej originálních náplní a plnících souprav
pro inkoustové tiskárny Hewlett Packard,
Canon, Epson, Oliveti, Lexmark

I.S.H.W Otakar Vlèek, Radnièní 2, Miroslav

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

tel.: 515 334 511, 732 815 231

JOSEF REITER
TRUHLÁØSTVÍ

VODA • TOPENÍ • PLYN
VÝROBA
EUROOKEN,
DVEØÍ,
NÁBYTKU

LUDĚK KŘEPELA

• 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

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

Firma Jan MUSIL

IÈO: 404 06 318

PRODEJ TUHÝCH PALIV
AUTODOPRAVA
ZEMNÍ A DEMOLIÈNÍ PRÁCE
Služby jsou poskytovány
v co nejkratším termínu a za výhodné ceny.

Jan MUSIL
Široká 33a
664 12 Oslavany

tel. 546 423 505
mobil: 603 581 402

skuteènì nastat a to nám potom víra
nepomùže. Firma KAVYL spol.
s r.o., která už na parku pracuje,
bude jistì za odvedenou práci požadovat peníze. Ale po kom? Po
panu starostovi? Po mìstu totiž nemùže, nebo• zastupitelstvo teprve
schvalovalo, stejnì jako v pøedešlém pøípadì, poøadí zhotovitelských firem. O smlouvách se zhotoviteli se ještì vùbec nejednalo!!!,
a to podle našich informací ani v RM.
XXPan starosta Pitlach na náš
pøímý dotaz sdìlil, že obì smlouvy
o dílo již podepsal. Jedná o èástky
20 057 907 Kè, resp. 8 529 727 Kè
vèetnì DPH. Doufáme, že po øádném pøešetøení a zavedení jasného
a prùhledného øízení a hospodaøení
na naší radnici dojde k obèany toužebnì oèekávanému rozvoji našeho
mìsta.
Ing. Michal Šotner,
pøedseda MS ODS

Krize s DDM je vyřešena

XX/Ivanèice/ V pátek 28. kvìtna byla podepsaná smlouva mezi DDM
Ivanèice a Hasièským sborem Jihomoravského kraje o pronájmu bývalé
„hasièárny" v Ivanèicích. Tímto krokem se vyøešila celá situace v otázce stìhování DDM z Besedního domu, odkud dostalo výpovìï od
mìsta Ivanèic k 30 èervnu. Uvedené prostory je sice zapotøebí ještì
stavebnì upravit, ale o to je již postaráno. Dne 1. èervna schválila rada
mìsta Ivanèic penìžitý dar ve výši 30.000 korun na opravu interiéru.
S tímto výdajem bylo již poèítáno v rozpoètu mìsta na letošní rok.
O dar zažádalo DDM prostøednictvím její øeditelky Jany Heømanové.
Peníze budou použity na nákup linolea a opravu podlahy, omítky
a sociálního zaøízení. Dìti se tak pøestìhují do vhodných prostor a èinnost DDM v Ivanèicích bude zachována.
/mask/

Plánovali přes dvanáct let
XX/Ivanèice/ Vedení mìsta Ivanèice pøedložilo zastupitelstvu ke schválení zadání územního plánu obce Ivanèic. Celá záležitost se táhne už
celých dvanáct let, ale až souèasné vedení dokázalo celou vìc dotáhnout do zdárného konce. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zadání
Územnì plánovací dokumentace mìsta Ivanèic a požádalo o stanovisko nadøízený orgán územního plánování - krajský úøad Jihomoravského kraje. Až bude schválena zastupitelstvem koneèná varianta
územního plánu, budou moci Ivanèice snadnìji dosahovat na dotaèní
tituly pro stavebnì investièní akce.
/jak/

AUTOSKLO PE&JA

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

• PRODEJ • MONTÁŽ
• VÝMĚNY • TÓNOVÁNÍ

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639
(naproti „Pianky“)
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 323 320

Výměny čelních skel z povinného ručení
a připojištění ZDARMA.
Při pojistné události veškeré formality
vyřídíme za Vás!

Telefon/fax: 541 245 361
Mobil: 777 583 188
777 632 812

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7
664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

Při výměně lepených skel osobních
automobilů do 3,5 t - dálniční známka
na rok 2004 za 499,- Kč

www.stavebninyplus.cz

OČNÍ OPTIKA
Poliklinika (Zdr. střed.)
Nádražní 526
Hrušovany nad J.
po-pá 800 - 1630

koncem dubna 2004, aèkoliv legislativa ukládá lhùtu maximálnì 5
mìsícù - tato lhùta uplynula již
1.2.2004! Pan starosta došlé dokumenty asi neète. Toto zpoždìní mùže
mít katastrofální dùsledky pro rozpoèet mìsta. Opozdí-li se totiž uzavøení smlouvy se SFRŽP, má tento
fond právo od smlouvy odstoupit.
XXTady ale nastala situace podobná pøedešlé: Pan starosta podepsal
smlouvu o dílo s firmou KAVYL
spol s.r.o., Mohelno 452/1, 67575
Mohelno, a to bez schválení a povìøení rady nebo zastupitelstva. Na
náš dotaz, co budeme dìlat, když
nám fond dotaci kvùli zpoždìní
smlouvy se SFRŽP nepøidìlí, nás
pan starosta ubezpeèil za souhlasného pøitakávání koalice, že on vìøí,
že dotaci dostaneme. Je velkou
škodou, že ne všichni jsme vìøící,
nebo• problém s dotací mùže

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

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

Poliklinika APEX
Znojemská 235
Moravský Krumlov
po-pá 800 - 1500

komise posoudila a zhodnotila pìt
nabídek, které pøišly od vybraných
a oslovených podnikatelských subjektù. Dne 23.7.2003 doporuèila
mìstu MK uzavøít smlouvu s první
firmou v poøadí, jíž je firma Milan
Š•astný, 67559 Radkovice 94 (fyzická osoba!). Dejme tomu, že do
tohoto bodu je vše v poøádku. Dále
uvádíme, jaký by mìl být právnì
èistý postup:
XXZastupitelstvo musí schválit
návrh výbìrové komise na poøadí
zhotovitelù díla. Poté mùže respektovat poøadí urèené výbìrovou
komisí nebo po rozpravì vybrat
dalšího zhotovitele z uvedeného poøadí. Po schválení zhotovitele díla
musí zastupitelstvo povìøit starostu
podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
Oproti tomu pan starosta sám podepsal smlouvu o dílo s firmou M.
Š•astný, aèkoli k tomu nemìl od
zastupitelstva mandát. Na webových stránkách mìsta Moravský
Krumlov se mùžeme doèíst, že se
už vesele pracuje, takže faktury za
odvedenou práci jsou zajisté na
cestì nebo už na mìsto dorazily.
Rozsah rozpracovanosti díla a zaplacené èástky se nám po dotazech
nepodaøilo uspokojivì zjistit.
Proplacením tìchto faktur dojde
pravdìpodobnì k naplnìní skutkové
podstaty trestného èinu zneužití
pravomoci veøejného èinitele. Kauzou by se proto mìly zabývat
orgány èinné v trestním øízení.
XXDruhou kauzou je opìt investièní akce. Zastupitelstvo mìsta na
svém 6. zasedání dne 8.9.2003
schválilo investici „Obnova zámeckého parku“ a oprávnilo starostu
mìsta k uzavøení smlouvy se
SFRŽP. Mìsto Moravský Krumlov
obdrželo na základì tìchto dokumentù pøíslib podpory na obnovu
zámeckého parku ve výši 5,6 mil.
Kè (opìt cca 80 % celkových nákladù) ve formì investièní dotace.
Pøíslušná smlouva byla podepsána

OPRAVY POMNÍKÙ
Šárka Nová, Nìmèice 126, 664 91 Ivanèice
•
•
•
•
•
•
•

èištìní fasád
výroba cementového a terasového zboží
broušení a èištìní kamene
rovnání a vázání nahlých pomníkù a obrub
tesání a obnova starého písma
renovace starých pomníkù
výroba nových pomníkù

Na práci záruka 3 roky,
na nové pomníky 5 let.
Mobil: 607 146 513, 728 879 244
telefon/fax: 546 434 385
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Starostové diskutovali o větrných elektrárnách REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

XX/Hostìradice/ V souvislosti
se zvýšeným zájmem nìkterých

firem a obcí o výstavbu vìtrných
elektráren se uskuteènil v Hostìra-

dicích 27. kvìtna semináø, který
za Sdružení obcí Energoregion
2020 pøipravil Ing. Boøivoj Župa.
Na téma energetické koncepce
a využití alternativních zdrojù
s výhledem do roku 2030 a o souèasném stavu výroby el. energie
z alternativních zdrojù, pøedevším
ale vodních elektráren pøednášel
Ing. Novák z ÈEZ. Dalším, který
pøispìl, byl Ing. Juraj Németh
CSc. Ten upozornil na legislativní opatøení v souvislosti s výstavbou elektráren, možné dopady na floru, faunu, zdravotní vlivy
a archeologické památky nebo pøípadnì rekreaci. Ing. Župa svým
pøíspìvkem ukonèil pøednáškovou èást. Poté se rozvinula diskuze. Akce se zúèastnilo pøes

dvacet zástupcù obcí i zástupce
firmy Ventureal, která hodlá výstavbu vìtrných elektráren v našem regionu zahájit.
XXNovým posunem ve výstavbì
vìtrných elektráren regionálního
charakteru je celoobecní anketa
ve Džbánicích. V našem okrese je
to první pøípad, kdy se v anketì
vyjádøili pøímo obèané. Dne 29.
kvìtna 2004 probìhlo tajné hlasování. Akci zorganizoval obecní
úøad s místním sdružením mysliveckého sboru. Dvouèlenný tým
obcházel obèany v obci s anketními lístky, které lidé vhazovali
do volební urny. Anketa o výstavbì vìtrných elektráren dopadla
s výsledkem: 80 obèanù proti
a 24 pro výstavbu.
/mask/

Krumlovské gymnázium zůstane zachováno
XXNa programu 25. zasedání
zastupitelstva JM kraje byla i optimalizace školství v kraji. Ke zmìnám se pøistupovalo vzhledem
k tomu, že kapacity støedních škol
jsou v kraji z témìø tøetiny nevyužity.
XXHlasování zastupitelù regionu
žádné zmìny nepøineslo. Nedošlo
k tomu, že by se v okrese rušily
školy na poslední chvíli jen kvùli
tomu, že se jich nezastala nadpolovièní vìtšina zastupitelù.
Není žádným tajemstvím, že byl
vyvíjen velký tlak na pøemístìní
Gymnázia Moravský Krumlov
do Ivanèic, nebo jeho slouèení se

Støedním odborným uèilištìm.
Podaøilo se však vysvìtlit význam
této instituce v regionu a Gymnázium v Moravském Krumlovì
tak zùstane zachováno.
XXLibor Kosour, zastupitel JM
kraje za ODS nám øekl: „Úspìch je
dán i tím, že zastupitelé z našeho
okresu, bez rozdílu stranické pøíslušnosti, vystupovali v této otázce
jednotnì a nepøistoupili na rùzné
pseudovarianty, které by mohly
poškodit náš region. Velkou zásluhu na tom má i postoj samosprávy mìsta Moravský Krumlov
a v neposlední øadì i samotného

vedení krumlovského gymnázia.
Èasto se mluví o zbyteèných politických pùtkách ve Znojmì èi
Moravském Krumlovì. V tomto
pøípadì však všechny místní politické strany dokázaly táhnout za
jeden provaz a výsledek se
dostavil. Vìøím, že tento pøípad
nebude poslední a že se politické
strany dokáží shodnout i na øešení dalších problémù v regionu.
Jen tak lze dosáhnout toho, aby
náš region nepatøil k nejzaostalejším v celé republice.“
XXNapøíklad v oblasti vzdìlávání má Znojemsko hned nìkolik

smutných primátù. Nejvyšší podíl
/tj.0,62%/ osob starších patnácti
let bez dokonèeného základního
vzdìlání. Podíl obyvatelstva,
které mìlo jako nejvyšší stupeò
vzdìlání støední školu nebo SOU
s maturitou je nejnižší ze všech
okresù Èeské republiky. Dále pak
je okres Znojmo okresem, ve kterém bydlí relativnì nejvíce obyvatel majících základní školu
jako nejvyšší dokonèený stupeò
vzdìlání /41,6% obyvatel/. Z toho
se odvíjí i nezamìstnanost, která
patøí v rámci Èeské republiky
k nejvyšší.
/mape/

Za nová okna pojede na dovolenou
XXSpoleènost RI OKNA v lednu
letošního roku vyhlásila soutìž
o zájezd za 25 tisíc korun. Podmínkou úèasti bylo uzavøení smlouvy, montáž a zaplacení kompletní
zakázky do konce bøezna. Losování probìhlo v sídle firmy v Oslavanech. Vítìzem se stal pan Antonín
Jaroš z Oslavan. Výhra v podobì
pìti poukázek o hodnotì 5.000
korun od cestovní kanceláøe
FISCHER byla výherci pøedána
28. kvìtna 2004.
XXU této pøíležitosti jsme se zeptali, co mohou od firmy RI OKNA
zákazníci oèekávat v letošní
sezónì. „I letos platí nabídka
zvýhodnìných cen a dnes již

standardních doplòkových služeb,
mezi které patøí bezplatná likvidace a odvoz stávajících døevìných
oken. Standardem také zùstává
ètyøkomorový profil oken“, uvedlo
na náš dotaz vedení firmy.
„RI OKNA letos uvedla na trh
novinku. Jsou to profily s novým
designem. Zakulacené i skosené
tvary ètyøkomorových profilù byly
poprvé k vidìní na stavebním
veletrhu v Brnì. O okna z tìchto
profilù je zájem jak do novostaveb, tak i do starších domù.
Zákazníci si vzorky všech profilù
mohou prohlédnout v sídle firmy
v Oslavanech.“ dodalo vedení
/placená inzerce/
firmy RI OKNA.

Zveme Vás do prodejny
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HYDROIZOLACE
PLOCHÝCH STØECH, TERAS
A PARKOVIŠ•

SYSTÉM SARNAFIL
vèetnì klempíøských prací
Fa Krchòavý
Mir. Knínice 179
mobil: 736 484 337

tel.: 515 334 049
tel./fax: 515 334 524

Jak nás napálili,
aneb jak to dopadlo?
XXZastupitelstvo mìsta se na svém 13. zasedání mìlo zabývat naší
stížností na èinnost MìKS, potažmo pøímo na samotné zastupitelstvo,
nebo• to celou èinnost - neèinnost kulturního støediska zašti•uje. Nebyli
jsme spokojeni s postojem ZM k námìtùm obèanù z oblasti kultury,
protože zastupitelstvo tyto námìty uložilo zpracovat øeditelce MìKS,
tedy osobì, jejíž setrvávání v této funkci je pøinejmenším rozporuplné.
Aèkoli se dva body jednání ZM týkaly pøímo MìKS, jeho øeditelka
nebyla pøítomna !!! Naši stížnost tím pádem zastupitelstvo vùbec neøešilo,
pouze ji vzalo na vìdomí. Co vzali zastupitelé na vìdomí? Že nás napálili? Zøejmì ano a posíleni touto výhrou zaujali naprosto lhostejný postoj k našim dotazùm, vznášených na tomto jednání.
XXNikdo nám nezdùvodnil, jakým systémem byla vybrána soukromá
firma pana Sklenského a proè byla prezentována kulturním støediskem
jako jedna z akcí na krumlovské pouti? Je to jenom náhoda nebo
protìžování pouze nìkterých obèanù? Zdá se, že je to opìt další dùkaz
absolutnì neprofesionální èinnosti MìKS.
XXDalším bodem jednání byl rozpoèet MìKS na rok 2004. I když se
jedná o astronomickou èástku 3,8 mil., nebyl opìt pøítomen nikdo, kdo
by rozpoèet objasnil. Zastupitelùm však byl naprosto jasný, nebo• nebyl
vznesen z jejich strany ani jediný dotaz. My jsme nìkolik otázek položili,
leè odpovìdi jsme se nedoèkali. A tak nám zùstává nadále záhadou, proè
úèetnictví MìKS provádí soukromá osoba, za jakou èástku /dle ústního
podání nemalou/ a jakým zpùsobem byla vybrána?
XXSnad nám na tyto a další dotazy nìkdo kompetentní odpoví pøíštì
a nebude to až na samém konci jednání zastupitelstva, abychom nedopadli
jako nyní, kdy jsme po témìø šesti hodinách odcházeli bez konkrétních
odpovìdí. Pokud jednou dojde k nìjakému personálnímu auditu, o kterém
již naši radní zaèínají uvažovat /v jiných mìstech již byl proveden a byla již
také provedena úsporná opatøení/, doufáme, že do tohoto auditu bude zahrnuto i MìKS, nebo• na pøipomínky obèanù ani opozièních zastupitelù nebere
radnièní koalice žádný ohled a zdá se, že køeslo øeditelky MìKS je z nepochopitelných dùvodù neotøesitelné. Kamila Poláchová, MS ODS M. Krumlov

Anarchie zjevná a skrytá
ANARCHIE uznává: stav bez øádu, bez poøádku, neuspoøádanost,
zmatek a chaos; odmítá: jakoukoli disciplínu, státní moc a právní øád.
XXV 10. èísle ZRCADLA byl uveøejnìn obsáhlý èlánek o èinnosti
a existenci místních anarchisticky zamìøených jednotlivcù èi skupin.
Každý ètenáø si mohl utvoøit vlastní názor. Je vìcí každého, zda odsuzující èi souhlasný. Je nanejvýš zajímavé, že novému vlastníkovi objektu
LACRUM je jedno, co se na jeho majetku dìje, kdo se v jeho budovách schází a jakou èinnost vyvíjí. Obèanùm však nepøísluší radit soukromému vlastníkovi, jak a co má dìlat se svým majetkem. I to je,
svým zpùsobem, zajímavý stav, ve kterém se nacházíme.
XXPokud se jedná o majetek mìsta (zabraná vývìska), tam už do toho
obèan vstoupit mùže a musí. Zatím se nic nedìje a ani se tomu moc
nedivím. Proè? Vedení našeho mìsta se v mnoha pøípadech z poslední
doby chová, jakoby mu zmatek a chaos naprosto vyhovoval. Mám na mysli
smutnou skuteènost, že odmítá dodržovat platné zákony. V souèasné
dobì nutí zastupitele, aby s velkým prodlením - šesti až desetimìsíèním
- schválili výsledky výbìrových øízení na dodavatele Rekonstrukce
skládky na Lerchu a Rekonstrukci zámeckého parku (13. zasedání ZM
26. 5. 2004). Tomu mùžeme øíkat pochybení (viz. prodej auta MÚ). Ale co
udìláme s tím, že dosud nebyly (zastupiteli) schváleny dodavatelské smlouvy na obì zmínìné akce? To už nelze nazvat pochybením, to je anarchie,
která nebere do úvahy platné zákony a právní øád. Nebo je to èin imperátora, kterému nikdo nemusí radit, protože on sám rozhodne a urèí, co je zákon
a právo. JAK HLUBOKO JSME KLESLI! Stanislav Trefil, knihkupec

Realitní kanceláø
Bohumil Kališ

Vám nabízí:

• sepsání kupních, darovacích, smìnných,
nájemních smluv
• tržní odhady nemovitostí
• sepsání poslední vùle - závì•
• prodej, koupì, darování, pronájem nemovitostí
• veškerý právní servis pøi pøevodu nemovitostí
nám. T. G. Masaryka 40
Moravský Krumlov

tel.: 515 322 231
603 841 167

Zápis nových žáků
do Základní umělecké školy v Miroslavi
bude probíhat v týdnu od 7. do 11. června.
Nabízíme výuku na hudební nástroje, zpěv,
ve výtvarném oboru zaměření na keramiku,
v tanečním oboru výuku klasického a moderního tance.
Dejte svým dětem estetické vzdělání,
obohatíte jejich život.

Jan Prustomìrský
Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL
• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény

Palackého nám. 43
(U Holoubkù)

664 91 Ivanèice
tel.: 546 437 116

Nejširší výběr slunečních
a dioptrických obrub

SLEVA 1 0 %

Moravský Krumlov
Bøízová 253

Mobil: 605 153 504
IÈO: 723 72 443

Marie Benešová

(sleva platí do konce května 2004)

ÚÈETNÍ PORADCE
VEDENÍ ÚÈETNICTVÍ

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

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

NA SLUNEČNÍ BRÝLE

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení
• revize ruèního náøadí pøístrojem
SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
• projektová dokumentace
• revize domovních rozvodù
a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

ELEKTROMONTÁŽE
RL A PE T
D
R
ŠE

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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
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
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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

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

Obchodní místo Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 41
tel.: 515 266 441-4

E
C
K
A

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

Slevy do 30. 6. !:

hnědá kostka 175 Kč/q, oř1 172 Kč/q, brikety 250 Kč/q,
dřevěné brikety 37 Kč/10 kg

Novinky: zahájili jsme prodej laminátových plovoucích podlah typu SNAP,
velmi odolné, jednoduchá pokládka bez lepidla, již od 214 Kč/m2, (mirelon, lišty)
Akce na červen: hydroizolační pásy Bitagit S35 za 449 Kč
+ DÁREK plechovka piva GAMBRINUS !
Při osobní návštěvě naší prodejny můžete získat OBJEKTOVÉ SLEVY
systémů střešních krytin BRAMAC, KB Blok
a sádrokartonových konstrukcí, betonových okrasných plotů, dlažeb a komínů.

ZDARMA zajistíme cenovou kalkulaci Vaší hrubé stavby
z pálených cihel POROTHERM.
V naší prodejně si můžete vybrat obklady a dlažby,
včetně sjednání kvalitní obkladačské práce.

KOUPELNOVÉ STUDIO

A X I S , o.z.

SPECIALIZOVANÉ NA NÁVRHY, PRODEJ A STAVEBNÍ REALIZACI KOUPELEN

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní 394 (areál OSP)

LETNÍ SLEVY
PØI ZAKOUPENÍ KOMPLETNÍ KOUPELNY

SLEVA -10%
Moravský Krumlov otevøeno:
Po-Pá: 8.00 - 17.00 hodin
Sobota: 8.00 - 12.00 hodin
Telefon, fax: 515 324 609

ZDARMA
NÁVRHY KOUPELEN NA POÈÍTAÈI
PORADENSTVÍ PRACOVNÍKÙ DESIGNU

,
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Zeptali jsme se: starosty Hostěradic Františka Schneidera REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

František Schneider

Mùžete nám øíct nìco o Vaší obci?
Hovoøit o obci by bylo velmi
zdlouhavé, nebo• první písemná
zmínka je z konce 12. století. Zájemci o historii naší obce si vše
mohou pøeèíst v publikaci, kterou
jsme vydali k 800. letùm od první
písemné zmínky. V souèasnosti má
obec 1480 obyvatel a je tvoøena
tøemi místními èástmi, Hostìradice, Míšovice a Chlupice, které jsou
spolu už od roku 1960. V obci je
nová ZŠ - 1.-5. roèník s tìlocviènou, kuchyní a jídelnou. MŠ, kde
je v souèasné dobì cca 70 dìtí.
Obec provozuje ÈOV, kanalizaci a
vodovod, je provedena plynofikace. V obci je øada soukromých
podnikatelù, kteøí nabízejí služby a
èásteènì i zamìstnání v oblasti
kovovýroby, døevovýroby, zemìdìlství a jiné. Jsme též vinaøskou
obcí, hlavní pìstitel je ZEA Hostìradice a.s. cca 150 ha vinic a má
v obci vlastí sklepní hospodáøství.
Co nejvíce trápí Vaše obèany?
Možná by bylo dobré se zeptat
pøímo obèanù, ale myslím si, že je
to hlavnì otázka zamìstnání.
Vzhledem k tomu, že jsme zemìdìlská obec, možnost rozvinutí
prùmyslové výroby nepøipadá
v úvahu. V novì navrhovaném

územním plánu vytváøíme prùmyslovou zónu, ale v tomto prostoru je rozestavìná budova, která
už nìkolik let hyzdí naši obec.
Bohužel majitel se na naše výzvy
k jednání nedostavuje. Pøitom
zájemcù o odkoupení za rozumnou
cenu by bylo dost.
Na úøadu práce v Mor. Krumlovì
je v souèasnosti evidováno cca
pøes 100 obèanù. Èásteènì se podaøilo ve spolupráci s MìÚ v Miroslavi zajistit zamìstnání v Ricu
Veverská Bítýška a ve firmì
PROMPT v Modøicích, kam dennì
dojíždìjí hlavnì ženy. Pro muže se
nìco rýsuje v Miroslavi, ale to bude
asi až k závìru roku. Pro muže, a•
to bude napø. firma Strabag, možná
nìco v nedávno prodané bývalé
Frutì Miroslav. Zatím nikdo neví
nic pøesného. Obec zamìstnává na
VPP v letošním roce 8 obèanù,
5 mužù a tøi ženy. Zájem ze strany
obèanù je samozøejmì vìtší, ale
obec tito pracovníci budou stát
z jejich prostøedkù cca 350.000 Kè,
které mohly být investovány jinde.
Co považujete za Váš nejvìtší
úspìch?
Pokud pùjdeme zpìt, pak je to
samozøejmì ZŠ, kompletní vybavenost sítìmi - ÈOV, kanalizace, vodovod, plyn; výstavba 28 obecních
bytù (1998). Dále vyasfaltované
místní komunikace, upravené
námìstí a v roce 2003 je to školní
kuchynì, do které jsme na základì
hygienických pøedpisù investovali
3 miliony korun a jiné drobné
vìci, které slouží obèanùm.
Pane starosto, co je v tomto volebním
období pro Vaši obec prioritní?
Dokonèení a schválení územního
plánu obce, který v souèasné dobì
øeší nedostatek stavebních míst.
Pokud se toto nepodaøí, mohl by
nastat odchod zájemcù o výstavbu
rod. domkù do okolních obcí a o to

nemáme zájem. Vím, že obèané
jako priority vidí napø. koupalištì,
DPS, mladší zase byty a tak bych
mohl pokraèovat, ale otázka nedostatku financí obcí je všem známa.
Co oèekáváte od EU?
Samozøejmì, tak jako každý starosta, možnost získání finanèních
prostøedkù z rùzných fondù EU,
které se budou týkat malých obcí.
Vìøím, že se zlepší situace v oblasti práva. Otázkou je, co vše bylo
pøi jednáních pøed vstupem do EU
domluveno. To si myslím, že je
velmi málo prezentováno, a jak
sleduji vývoj, tak i zamlèováno.
Budoucnost vše ukáže.
Jaké kulturnì-spoleèenské akce
plánujete v tomto roce spolu s zájmovými organizacemi?
V obci pracuje nìkolik spoleèenských organizací, které bìhem roku
poøádají rùzné akce. Jde o plesy,
masopust, MDŽ, pálení èarodìjnic
s ohòostrojem. Hasièi každoroènì
poøádají soutìže požárních družstev
o pohár starosty a o noèní pohár.
Myslivci ve svém areálu poøádají
taneèní zábavy a Silvestra. Svaz
pro obèanské záležitosti obìhem
roku organizuje vítání obèánkù.
Svaz dùchodcù tøikrát do roka
poøádá setkání s hudbou za úèasti
starostù z okolních obcí.
Jak vnímáte výstavbu vìtrných
elektráren v regionu?
Náš názor je pøibližnì stejný jako
v regionu Miroslavska. To znamená nestavìt. Jsou to opravdu mohutná monstra 150 metrù vysoká.
Nás se to sice mìlo týkat okrajovì
v lokalitì „Kašenecka“ a tam mìly
stát dvì a další už byly v k.ú.
Miroslav v trojúhelníku MiroslavKadov-Miroslavské Knínice. To
by sice nebylo na našem pozemku,
ale museli bychom se na to dívat.
Nic by jsme z toho nemìli. Již jsme
ve dvacetikilometrovém okruhu

Jaderné elektrárny Dukovany. Nemáme sice s tímto špatné zkušenosti, ale pøichází sem málo investorù, a navíc antipatie Rakouska
a Nìmecka. Naše snaha získávat
peníze z JE je velice zdlouhavá
a tìžká. U vìtrných elektráren byla
nabídka, že bychom dostali urèité
finanèní prostøedky za každou tu
vìž, buï naráz nebo splátkovì, což
bylo lákavé, ale když si èlovìk
uvìdomí, jak dlouho by tam ta
monstra stála. Nakonec sama firma
od zámìru odstoupila.
A jak je to s koupalištìm?
Hned na úvod musím øíci, že to
nikdy nebylo koupalištì, ale víceúèelová nádrž. V minulosti jsme
dali do poøádku stìny a každým
rokem jsme mìnili vodu a natøeli
stìny barvou. Napouštíme ji vodou
z vlastní studnì, která je v blízkosti
koupalištì a chemickou úpravou se
voda udržovala èistá a obèané ji
využívali ke koupání na vlastní
nebezpeèí. Jako koupalištì to nikdy bráno nebylo. V souèasné dobì
máme projekt a budeme projednávat spolupráci s jednou firmou,
která nabízí developenskýn zpùsobem koupalištì postavit, a my
budeme postupnì splácet. Zatím se
zpracovává nabídka. Když budou
dobré podmínky a dohodneme se,
mùžou mít Hostìradice koupalištì.
Jaká je spolupráce v mikroregionu Miroslavsko?
Jako starostové okolních obcí se
pravidelnì scházíme, vìtšinou jednáme o školství a dojíždìní dìtí
do školy i z obcí Skalice a Morašice
na této stranì. Spolupráce probíhá
dobøe, pan starosta Forman je
pøedsedou, a já místopøedsedou.
Zatím došlo k založení a stanovili
jsme si regule a výši poplatkù a
budeme pokraèovat v tom, že si
ujasníme konkrétní èinnost.
Dìkuji za rozhovor. Martin Sklenáø

Vážení ètenáøi, v Zrcadle è. 9 byl pod titulkem „Reakce - názory polemiky“ zveøejnìn èlánek ivanèického obèana Josefa Valenty, na jehož
èást, dotýkající se jmenovitì mé osoby, jsem nucena reagovat.
XXV komunálních volbách jsem kandidovala jako jeden ze Sdružení
nezávislých (SN). O kandidaturu jsem nežádala, ale byla mi èleny SN
nabídnuta. Protože jsem byla pøesvìdèena, že slovo nezávislý v názvu
sdružení vyjadøuje, že osoby zde sdružené nejsou podøízeny žádnému
vnìjšímu pøíkaznímu právu nebo nìjaké doktrínì, ale jsou vázány pouze
slibem, který daly svým volièùm a k jehož splnìní využívají svých
znalostí, schopností a odbornosti, nabídku jsem pøijala.
XXOd zvolení v listopadu 2002 jsem èlenkou zastupitelstva, pøedsedkyní kontrolního výboru a èlenkou rady mìsta. Vedle svého nároèného
povolání vìnuji témìø veškerý èas bezplatnì práci pro mìsto. Považuji to za
samozøejmé, s tím vìdomím jsem - tak jako ostatní kandidáti - šla do voleb.
XXSvou práci nikde neprezentuji a žádné èlánky nepublikuji. Mám
zato, že za každého z nás mají mluvit výsledky jeho èinnosti a že je na
ivanèických obèanech , aby je následnì zhodnotili.
XXA dùvod, proè mì p. Valenta zlovolnì napadl výroky o „nadøazování“
mých osobních zájmù nad volební program, o „osobním prospìchu“ a o mém
„zviditelòování“? Je jen jeden, a to skuteènost, že jsem pøi volbì èlena
rady ze dvou navržených zastupitelù (oba kandidovali jako nezávislý
kandidát a oba jsou bez politické pøíslušnosti) hlasovala pro toho,
o jehož odborných i lidských kvalitách jsem pøesvìdèena. Tím druhým
- nezvoleným - byl syn pana Valenty.
JUDr. Marie Matoušková

Petice za zachování muzea
XXV Ivanèicích ji podepsal i senátor MUDr. Tomáš Julínek. Pøijel do
Ivanèic na „Slavnosti chøestu“ a zároveò se seznámil s problematikou
ivanèického muzea. V pøíspìvku do ivanèické mìstské televize pøislíbil
pomoc pøi øešení této nelehké záležitosti. Podpisù na petici pøibývá,
jejich poèet již pøekroèil 1800. Vìtší poèet hlasù oèekáváme pøi
oslavách 85. výroèí založení Gymnázia Jana Blahoslava, kdy se do
Ivanèic sjedou studenti z mnoha roèníkù, kteøí zde maturovali, aby
zavzpomínali na svá studentská léta.
Lidmila Navrátilová

Bude se na Kačence svítit?
XXJsme v 21. století a tak si myslím, že je zcela bìžné vyjít ze svého
domu, mít pøed ním chodník a ten byl øádnì osvìtlen.V oblasti zvané
Kaèenka však doposud nic takového není.Na posledním jednání zastupitelstva jsem tedy vznesla dotaz na místostarostku p. Valachovou,
která má øešení tohoto problému ve svém volebním programu. Volební
program a skuteènost jsou však zøídkakdy jedno a totéž. Bylo mi øeèeno,
že p.Valachová se tímto problémem zabývá už od roku 1995, ale zøejmì zatím marnì. Nechápu, proè tento problém nechtìjí naši páni radní
vidìt. Vím, že všechno je o penìzích, ale snad by rada mìsta a naši
zastupitelé ho mohli prozatím vzít alespoò na vìdomí. Snad by také
pomohlo, kdyby se nìkdo z pánù radních na Kaèenku pøestìhoval.
Avšak, abych nebyla pouze skeptická, pøece jenom jsem pro obyvatele
Kaèenky získala i kladné informace. Vedoucí odboru dopravy mi sdìlil,
že je v jednání rekonstrukce mostku, vybudování nové lávky a po té
zúžení nebezpeèné zatáèky z dùvodu zajištìní vìtší bezpeènosti chodcù.
Obèanùm Kaèenky Prustomìrská N.

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

Kuchyňský set MONIKA I
s židlemi

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

RATTANOVÝ NÁBYTEK

4.700,- Kč

• PRACOVNÍ DESKY
• DŘEZY FRANKE A REGINOX
• NOVÁ ŘADA SEKTOROVÝCH KUCH. LINEK NIKA

! PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ POKRAČUJE !
MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
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Vážený pane Šotnere a paní Poláchová,
XXv èlánku v pøedminulém Zrcadle píšete o dlouhodobé nespokojenosti
s prací kulturního støediska a o neschopnosti zejména jeho øeditelky. Prostøednictvím tisku Vám i já odpovídám:
XXNa výzvu obèanùm k veøejné diskusi o náplni a organizaci kulturních
aktivit financovaných a podporovaných mìstem, kterou zastupitelstvo
mìsta zveøejnilo, reagoval jen zlomek obyvatel. Myslím si, že pokud by
byla opravdu „všeobecná“ nespokojenost s prací øeditelky MìKS, sešlo by
se tìch pøipomínek trochu více.
XXJednání zastupitelstva, které ve svém èlánku popisujete, na téže schùzi
schválilo rozbor hospodaøení MìKS M. Krumlov, jehož souèástí je i plán
stìžejních akcí MìKS na rok 2004. Poslanci, vèetnì opozièních, vzali
zprávu na vìdomí bez jakékoliv pøipomínky. Od opozice bych jich v tuto
chvíli oèekávala již celou øadu. Že by tento materiál snad neèetla?
XXDiskuse k výzvì obèanùm vyústila, po neúspìšném hlasování o mém
odvolání, které navrhl pan Štulík, v usnesení. Je toto, cituji: „Zastupitelstvo mìsta ukládá radì mìsta povìøit øeditelku MìKS vypracováním
dlouhodobé koncepce MìKS v termínu do 31. 8. 2004.“ Tedy žádné zpracování námìtù obèanù, jak mylnì uvádíte. Mezi pøipomínkami nìkterých
opozièních zastupitelù zaznìly napø. takové, a• se na námìstí umístí
pou•ové atrakce, a• MìKS poøádá pìší výlety s klubem turistù apod.
MìKS je kladeno za vinu mnohé, pøestože zastupitelstvo schválilo v závìru roku 2002 zøizovací listinu, kde je èinnost MìKS pøesnì vymezena.
MìKS nemá napøíklad na starosti památky a ani informaèní systém mìsta
není v naší kompetenci. Podle mne by mìl být výsledkem spojení zámìru
mìsta s návrhy komisí, památkáøù, odborné veøejnosti a pøedevším projektu zpracovaného odbornou firmou. Totéž platí o vydání publikace èi
o internetu - mnozí si pletou informaèní støedisko s tvorbou internetových
stránek. A je smysluplné, aby MìKS organizovalo turistické vycházky,
když ve mìstì dobøe funguje øada tìlovýchovných organizací?
XXPro pøedstavu Vaši a všech ètenáøù uvádím, že MìKS je složeno ze
6 støedisek - infocentrum (1 pracovnice), galerie Slovanská epopej (l pracovnice), kino (zamìstnanci na dohody), galerie Knížecí dùm a muzeum
(2 pracovníci, chybí odborný pracovník pro muzeum), knihovna (3 pracovnice), MìKS - Bøízová (1 programová pracovnice a já, ta neschopná
øeditelka, která pobírá pouze velké peníze a pøitom nic nedìlá).
XXMìKS Mor. Krumlov v loòském roce realizovalo pøesnì 99 kulturních
akcí. Vìtšinu z nich z MìKS na Bøízové, kromì 8 výstav v Knížecím
domì a akcí v rámci Týdnù knihovny. Nemyslím si, že by toto svìdèilo
o neschopnosti, neèinnosti a skomírajícím kulturním životì v našem mìstì.
Uskuteèòovaly se a uskuteèòují se koncerty, besedy, pøednášky, divadla,
zájezdy, programy pro školy, výstavy. Pod MìKS patøí ochotnické divadlo,
pìvecký sbor, sdružuje moravskokrumlovské výtvarníky. Mimo to MìKS
napø. zpracovává rùzné informace o mìstì pro instituce a nakladatelství,
vydává MK noviny. Je to všechno pro Vás opravdu tak málo?
XXNa našich akcích postrádám však úèast tìch, kteøí jsou s prací MìKS
dlouhodobì nespokojeni, a to vèetnì Vás. Nikdy jsem Vás, pane Šotnere,
na žádné kulturní akci v Mor. Krumlovì nepotkala. Kdybyste nìkterou
navštívil, pøesvìdèil byste se na vlastní oèi, co se dìje, a nemusel byste
naslouchat „zprostøedkovaným zprávám o stavu MìKS v Mor. Krumlovì“.
Vìøte, že osobní zkušenost je k nezaplacení.
XXProto bych Vás i paní Poláchovou ráda pozvala na MìKS. Pøijïte se
seznámit s naší prací a ujasnit si, co dìlá MìKS (vèetnì ekonomiky
a administrativy), co by mohlo dìlat a co je v kompetenci jiných organizací
èi mìsta. Velmi ráda Vás s èinností MìKS a s jeho plány seznámím.
XXRozhodnì Vás ujiš•uji, že v žádném pøípadì nehodlám vykrádat Vaše
námìty. Dlouhodobá koncepce se musí týkat nìèeho trochu jiného než
Vámi kritizované nadbyteèné pracovnice v galerii Slovanská epopej A.
Muchy èi vietnamských obchodníkù na vánoèních trzích. A mùj plat, který
je Vám neustále trnem v oku, je stanoven tabulkami, pøesnì dle odpracovaných let, vzdìlání a odpovìdnosti.
XXMám-li své námitky zobecnit - od velmi neobjektivního èlánku paní
Mülhauserové v Zrcadle o tom, že jsem nenabídla kávu filmaøùm, se MìKS,
a zejména já, stáváme vdìèným objektem kritiky. Ale nikdo z kritizujících
si nedal zatím práci s tím, že by 1) pøišel na námi poøádané kulturní akce,
2) informoval se o naši práci pøímo na MìKS a 3) tøeba se zeptal na názor
obèanù èi svých volièù.
XXStaèí se zamyslet v širších souvislostech našeho regionu - trojúhelníku
Ivanèice - Mor. Krumlov - Miroslav. V mnoha smìrech se doplòujeme.
Každé z tìchto mìst poøádá akce trochu jiného charakteru. Myslím, že si
obèan mùže vybrat a využívá toho. Navštìvuje akce, které jsou mu blízké.
Na ty naše jezdí obèané z Miroslavi i Ivanèic a zcela urèitì míøí nìkteøí
Krumlováci zase tam.
XXKdyž se zruší celé kulturní støedisko, urèitì tím mìsto ušetøí finanèní
prostøedky a budovu na Bøízové ulici využije správa majetku mìsta jinak.
Vámi navrhované øešení je zcela jistì úsporné. Bude to pøínosem pro mìsto
a obèany? Je toto cílem zviditelnìní se ODS v Moravském Krumlovì?
Ludmila Pøikrylová, øeditelka MìKS Moravský Krumlov, 19.5.2004
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Ryšice - obec panství Tulešického
XXObec se rozkládá pìt kilometrù jihovýchodnì od Rouchovan
na hranici okresù Znojmo a Tøebíè. Ves Rešice byla pùvodnì
nazývána Ryšice a poprvé je
pøipomínána jako samostatný
statek v roce 1358 v Zemských
deskách Brnìnských za doby
vlády Karla IV.. Od tohoto data
se zde vystøídalo nìkolik pánù
z Ryšic: Martin Svebus, Brandus,
Dìtoch, Oldøich, Mikuláš a Jan
Hušpetr. Od r. 1496 byli majitelé
vìtší èásti Ryšic páni Jankovští
z Vlašimi. Ještì roku 1615 se
pøipomíná Jiøík Jankovský, který
v obci vybudoval v 80. letech 16.
století jednoduchý renesanèní
zámek. Poèátkem 18. století jej
pøebudoval v barokním slohu

foto: mape

Zikmund Velecký a poèátkem 19.
století mu Daunové dali empírovou podobu. V roce 1844 prodal
hrabì Jindøich Daun Ryšice
hrabìti Janovi Serényimu, majiteli panství Tulešického, který
provedl jen drobné stavební úpravy.
XXÈást dnes zpustlého zámku
a dvora je postavena na pùvodnì
gotických základech tvrze. Pøítomnost tvrze se v historických
pramenech uvádí jen velmi sporadicky. Nejstarší písemná zmínka
pochází z roku 1378, kdy Oldøich
z Ryšic zapsal vìnem své ženì
Dobrce tvrz, dvùr a èást vsi. Pøi
rozdìlení majetkù v 15. století už
vìtšina majitelù obývala panské
dvory a tvrz zanikla pøi stavbì
zámku již zmínìným Jiøíkem
Jankovským. Ètvercový pùdorys

Místo
toho

tvrze se stal výchozím i pro pùdorys renesanèního zámku. Dnes
jsou základy pùvodní støedovìké
stavby patrné jen z mohutných
kamenných pilíøù dochovaných
ve sklepení. Samotné sklepy
rešického zámku jsou stejnì jako
jinde zdrojem nesèetných úvah
a historek. Sklepy se rozkládají
pod celou stavbou zámku a kromì spousty chodeb zazdìných,
jsou nìkteré z èásti pøístupné.
Podle vyprávìní se traduje, že ze
zámku vedly tøi únikové cesty: pøes
les k øece Rokytné a do Rešic,
snad ke kapli sv. Jana Nepomuckého.
XXTøetí z podzemních cest vedla
do nedaleké osady Kordula, která
byla založena mezi roky 1710 až
1730. V blízkosti osady (u Valo-

Patrnì jeden z nejstarších kamenných pilíøù zámku

Pøedložka Zatìžovat

Øímsky
1

va mlýna) se tìžila železná ruda
a Kordula byla vystavìna jako
kolonie pro dìlníky, kteøí v dole
pracovali. I pøesto, že ruda nebyla pøíliš kvalitní, tìžba zde byla
ukonèena až v roce 1875. Pozùstatky po šachtách jsou patrny dodnes. Nedaleko Valova mlýna, po
proudu øeky Rokytné, bylo ještì
za dob našich dìdù také kutáno na mìdìné žíle. Dnes však je vše
skryto pod travou a køovinami
a nám se místo najít nepodaøilo.
Domníváme se, že právì na štoly
u zdejších mlýnù byla napojena
tøetí z únikových cest ze zámku.
XXCestou do údolí pøírodního
parku Rokytná jsme „potkali“
majestátnì vzhlížející dub, o kterém jsme pozdìji zjistili, že je
státem chránìn a jeho stáøí se

Otázka

•

Motýl

Rešický zámek je pøed nákladnými opravami

odhaduje na témìø 560 let. O
ještì dalších 250 let je ale starší
vzácný jilm na okraji strouhy nad
Spáleným mlýnem. Spálený mlýn
stál od roku 1694 a svùj pùvodní
význam ztratil v roce 1918, kdy
jej velkostatkáø Robert Goldschmidt pøestavìl na hájenku.
XXDominantou Rešic je kaple sv.
Jana Nepomuckého, kterou dle
historikù v roce 1720 nechal
postavit tehdejší majitel Rešic
Josef Antonín hrabì z Rödern,
jehož zednický mistr v ten èas
pracoval na zámku. Podle nepøíliš známé povìsti však bylo
všechno jinak. Praví se, že za
jedné turecké války se do zajetí
dostal rytíø z Ryšic. V tìžkém utrpení prosil svatého Jana o pomoc
a sliboval, že pokud se š•astnì

foto: mape

•

Brzdový
systém

vrátí do Ryšic, vystaví kapli. Jednou se mu zdálo, že mu svatý Jan
sundal pouta a pøipomnìl mu
jeho slib o kapli. Po probuzení
rytíø zjistil, že pouta, ve kterých
byl uvìznìn, leží na zemi a dveøe
od žaláøe jsou otevøené. Vzal
nohy na ramena a utíkal dnem
i nocí. Pronásledovatelé jej dostihli až u bøehu moøe. Rytíø opìt
prosil o pomoc. Svatý Jan ho vyslyšel a na bílém šátku jej pøevezl
na druhý bøeh moøe. Než zmizel,
pøipomnìl mu slib o kapli. Po nìkolika dnech se rytíø dostal do Ryšic
a svùj slib splnil. Nechal postavit
kapli ke cti sv. Jana a pouta, která
s sebou z Turecka donesl, povìsil
na památku za oltáø. Ta tam dnes
ale bohužel nejsou ...
Napsal Marek Peèer

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Rešicích

Lump

Arab

•
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Hopsat
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jméno

Štýrský Hradec - metropole Štýrska a zároveò
druhé nejvìtší rakouské mìsto. Vznikl jako osada
na obchodní cestì z Itálie do Uher. Ve mìstì je
hrad z 11. stol., gotická katedrála z 15. stol. a univerzita založená v r. 1596. Koncem 16. stol. žil
krátce ve mìstì nìmecký (viz. tajenka), který
potvrdil teorii, že planety obíhají kolem Slunce.

InformaËnÌ servis
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• Epopejí zněl swing a jazz

Kulturní programy

XX/Moravský Krumlov/ Ve støedu 19. kvìtna v 18.00 hod. se uskuteènil 2. roèník Hudebních slavností v Moravském Krumlovì, poøádaný pod záštitou Jihomoravského kraje a kraje Vysoèina. Koncert
probíhal na zámku v Moravském Krumlovì v prostorách Muchovy
Slovanské epopeje. Mìsto se této kulturní akce zúèastnilo poprvé.
V programu se pøedstavili žáci ZUŠ v Moravském Krumlovì pod
vedením svých uèitelù a pod peèlivým dohledem paní øeditelky
Vladimíry Koèí. Ocenìním pro ZUŠ byl nejen zasloužený aplaus
divákù, ale i možnost úèasti žákynì Ivy Kouøilové ve škole Jiøího
Stivína. Druhá èást programu patøila swingu a jazzu, kde se pøedstavili
Petr Malásek, Barbora Øeháèková a Vít Fiala.
/mask/

07. - 20. 06. 2004

• Vyhrál republikové kolo
XX/Moravský Krumlov/ O vzornou reprezentaci své školy - gymnázia a zároveò mìsta Moravský Krumlov se postaral primus Ondøej
Bárta. Zvítìzil a jako jediný z celé republiky nejlépe obstál pøed
odbornou porotou celostátního kola Zemìpisné olympiády. Cesta do
této nejvyšší úrovnì nebyla lehká. Nejdøíve musel obstát ve školním
kole, okresním a krajském. V závìreèné zkoušce dokázal své znalosti
a obstál ve tøech základních dovednostech. V praktické, teoretické
a práce s mapou. Ondøej se kromì svého koníèka, což je právì zemìpis,
vìnuje i jiným zálibám, jako je stolní tenis nebo výpoèetní technika.
Své zálibì v cestománii se ale vìnuje opravdu naplno, což nám všem
také dokázal. Na gymnáziu, kde studuje, je zapsán jako výborný žák,
pedagogové si ho chválí a nauka angliètiny a nìmèiny mu v budoucnu
jistì pomùže lépe poznávat osobnì zajímavá místa naší planety.
Pøejme proto tomuto mladíku více takovýchto úspìchù.
/jak/

• Ke Dni dětí dostali dárek

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 16.6. v19.30 hod. - Talichùv komorní orchestr - J. Mysliveèek,
A. Rössler-Rosetti, J. Klusák, J. Novák, MHF Concentus Moraviae
2004, sál Besedního domu, vstupné 100 a 50 Kè.
• 19.6. ve 13.00 hod. - Dáma od Maxima - komedie, Praha - Divadlo
na Vinohradech, odjezd od Besedního domu, cena (vstupenka + doprava) 460, 420, 370, 330 Kè.
• 20.6. - 27.6. - Výstava absolventù GJB - k 85. výroèí založení
Gymnázia J.Blahoslava, Památník Alfonse Muchy.

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

515 322 618

• stø 9.6. ve 20.00

SAMURAJ
Akèní film, Japonsko, titulky

• so 12.6. ve 20.00
ne 13.6. v 17.30 a 20.00

ZLODÌJ žIVOTÙ
Psychothriller USA, titulky

• stø 16.6. ve 20.00

VÝPLATA
Akèní thriller USA, titulky

• so 19.6. ve 20.00
ne 20.6. v 17.30 a 20.00

ŠKOLA RO(C)KU
Hudební komedie USA, titulky

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov

__________________________________________________________________________

• 9.6. v 18.00 hod. - Vidìno tøemi - vernisáž výstavy, Ludmila
Pichlová - drátìné objekty, Michal Pichl - sochy, Luboš Wišniewski fotografie, galerie Knížecí dùm.
• 10.6. v 19.30 hod. - Škampovo kvarteto - Concentus Moraviae Èeské sny - MHF 13 mìst, zámek Mor. Krumlov - Slovanská epopej.
• 20.6. v 19.30 hod. - Pìvecké sdružení moravských uèitelù - Concentus
Moraviae - MHF 13 mìst, zájezd na koncert, zámek Velké Meziøíèí, vstupenka: 120, 60 Kè, doprava: 140 Kè, závazné pøihlášky na MìKS do 15.6.

LETNÍ KINO MIROSLAV

515 333 538

• pá 18.6. ve 21.30

POSLEDNÍ SAMURAJ
Váleèný film USA, titulky

• so 19.6. ve 21.30

VÝPLATA
Akèní thriller, titulky

__________________________________________________________________________

Městské kulturní a informační centrum Miroslav

KINO RÉNA IVANÈICE

• 11. - 12.6. - Volby do evropského parlamentu (sèítání hlasù zaèíná
až v nedìli 13.6. ve 22.00 hod.).
• 12.6. v 16.00 hod. - Rockový festival v Letním kinì Miroslav. Na
festivalu vystoupí kapely: Chameleon, No problem, Mixer, Time,
A dál…?, Shark, Atlantis, My living doll, Tìžko øíct a Barbar. Poøádají
Motoklub Brnìnští draci, DDM, MKIC a mìsto Miroslav.
• 13.6. v 9.00 hod. - Boží tìlo - mše na námìstí u Floriána. Poøádá - ØK.
Farní úøad, MKIC a mìsto Miroslav.
• 20.6. od 14.00 hod. - Miroslavský klíè. První roèník pøehlídky
dechových souborù. V programu vystoupí: Rakvická osma - Rakvice,
Moraváci - okolí Brna, Amatéøi - Znojmo, Dubòanka - Horní Dubòany,
Hornobojani - Horní Bojanovice, Polanka - nejmladší dechová kapela
v regionu. Odpolednem bude provázet sólista Moravìnky Jožka Šmukaø.
Akci poøádají mìsto Miroslav a ZUŠ Miroslav. Letní kino Miroslav.

• stø 9.6. v 17.00

LOONEY TUNES:
ZPÌT V AKCI
Anim. dobrod. film USA

• ne 13.6. ve 20.00

STRAŠIDELNÝ DÙM
Komediální horror USA, titulky

• stø 16.6. ve 20.00

TAJEMNÉ OKNO
Thriller USA, titulky

• ne 20.6. ve 20.00

POST COITUM
Komedie ÈR

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• 12.6. v 19.00

SCOOBY DOO 2
Film USA, titulky

• 13.6. v 19.00

POST COITUM
Komedie ÈR

• 19.6. v 19.00

LÉPE POZDÌ NEŽLI POZDÌJI
Film USA, titulky

• 20.6. v 19.00

CHOKING HAZARD
Horor ÈR

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 12.6. v 9.00 hod. - Nohejbalový turnaj trojic, Sokolovna Padochov,
prezentace hráèù do 8.45 hod. Pøihlášky do 7.6. u p. Kalába na tel.:
546 492 298, 546 423 989. Startovné vè. obìda: èlen OS KOVO STOS 50 Kè, ostatní 100 Kè.
• 13.6. v 15.00 hod. - Koncert komorního orchestru, Zámek Oslavany.
• 18.6. v 17.00 hod. - Beseda o historii elektrárenství v Oslavanech, kino.
• 19.6. - Pohádkový zámek - Hraje Divadlo „Na mýtinì“.
• 20.6. - turnaj mladších žákù ve fotbale - k 80. výroèí fotbalu.
Stadion TJ Oslavany.

546 451 469

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

foto: mask

XX/Miroslav/ Myšlenka, vybudovat dìtem hrací høištì, se zrodila už
v loòském roce. Každým rokem na jaøe se v Miroslavi organizuje sbìr
železného odpadu - „železná nedìle“. Pokaždé byly získané finanèní
prostøedky nìkam smìrovány, tøeba na dìtský tábor. Zámìr vìnovat
peníze dìtem byl dodržen i letos. Finance nebyly dány žádné organizaci, ale použily se na výrobu dìtské hrací sestavy. Byl pro ni využit
prostor zámeckého parku. Jenom peníze ze sbìru by na vytvoøení
tohoto komplexu nestaèily, a tak mìsto zbývající èást doplatilo.
Celková realizaèní èástka byla 75 tisíc korun. Výrobu sestavy zajistila
firma Engineering. V pondìlí 31. kvìtna byla sestava pøedána dìtem
z mateøských škol, které ji hned dùkladnì vyzkoušely. Zbývá ještì dodìlat lavièky kolem, aby se mìli kam posadit rodièe hrajících si dìtí. Ke
dni dìtí tak miroslavským dìtem dalo i mìsto v krásný dárek. /mask/

• S vémyslickými herci
XXKdyž mì moje známá, uèitelka Základní školy Vémyslice, zvala, a•
se pøijedu v pátek 14. kvìtna podívat do sokolovny ve Vémyslicích na
divadelní pøedstavení, které nacvièily dìti z jejich školy, znìlo to lákavì, ale
znáte to - kdyby èlovìk šel všude, kde je to lákavé, nedìlal by nic jiného.
Podìkovala jsem za pozvání, ale bylo mi jasné, že to nevyjde, protože jsme
mìli zrovna ten den v zamìstnání svoji aktivitu. Nakonec jsem si èas udìlala a se svojí malou dcerkou jsem do Vémyslic jela. Èekala jsem krátkou
pohádku, kterou v pùlhodinì provede pár dìtí. Skuteènost ale byla jiná velmi milá a pøekvapivá. Dlouhou a herecky a výpravnì nároènou pohádkovou hru Jiøího Kolaøíka „O Jankovi, Jitøence a strašidýlkách“ se spoustou velmi pìkných písnièek hrálo a zpívalo sedmnáct dìtí! Jejich výkon
byl tak perfektní, že by jim mohly závidìt i nìkteré profesionální soubory.
Vím, že je zvykem jmenovitì uvádìt v èláncích tohoto typu pouze pøedstavitele hlavních rolí, ale v tomto kuse byly role tak vyvážené, že nelze
øíci, že nìkterá byla hlavní a jiná vedlejší. Nemohu se tedy ubránit tomu,
abych jmenovala všechny dìtské herce: Josefa Bognera, Nicol
Dvoøákovou, Jakuba Holého, Kláru Valdovou, Milana Štádlera, Karolínu
Blažkovou, Vladislava Nováka, Adélu Š•astnou, Lucii Rozmahelovou,
Tomáše Zoufalého, Evu Èemerkovou, Lenku Reitrovou, Zuzanu Staòkovou, Denisu Toufarovou, Ditu Stehlíkovou, Davida Odehnala a Filipa
Dvoøáka. Opravdu byli skvìlí, hra mìla øíz a spád.
XXAle myslím si, že je spravedlivé jmenovat i pedagogy, kteøí je pøi pøípravì hry vedli. Velmi pìkná a dynamická režie Marie Chudobové a jejího
asistenta Jana Maši dala høe skuteèný „šmrnc“. Scéna Olgy Doležalové,
mimochodem velmi vkusná a výstižná, hru pøíjemnì rámovala. Vtipné,
melodické a rytmické písnièky Dagmar Drahozalové byly pro hru tím
pravým koøením (moje dcerka si nìkteré z nich pobrukuje ještì dneska).
Myslím si, že pøed všemi tìmito lidièkami a lidmi je patøièné smeknout
klobouk a øíci: díky za skvìlý zážitek.
XXP.S.: Jako pedagog si neodpustím doušku. Chci jen ukázat na to, co dokáží pøi správném vedení dìti. Dám ruku do ohnì na to, že lepší vizitku, než
toto pøekrásné divadelní pøedstavení, si nemùže škola pøát. A tak vzkazuji
do ZŠ Vémyslice - mùžete být opravdu hrdí, skuteènì máte na co. Lenka Ficová

• 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.
• 24. - 31.7. - Letní tábor „Pod Tesákem“ na téma: Sedm divù svìta.
Ubytování: Rekreaèní støedisko Pod Tesákem, 10 km od Bystøice pod
Hostýnem, ètyølùžkové chatky. Dobrodružné hry, sport, zážitky, turistika, poznávání nových míst. Cena: 2.250 Kè, pro èleny DDM 2.150 Kè.
• 7. - 14.8 - Letní aerobic camp „Zlatokopové“. Ubytování: Rekreaèní
støedisko Štíøí dùl u Krucemburku na Èeskomoravské vysoèinì. Stylová
turistická chata, 4-6 lùžkové pokoje. Tradièní letní soustøedìní letos
netradiènì, oddíl aerobicu a moderního tance. Výtvarné aktivity, soutìže,
dobrodružné hry, netradièní sporty. Cena: 2.300 Kè, pro èleny DDM
2.200 Kè. Info a pøihlášky DDM Mor. Krumlov, tel.: 515 322 770.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 6.6. v 8.00 hod. - Výlet do Šiklova mlýna, od Bes. domu, poplatek: 265 Kè.
• 6.6. - Festival dechových hudeb, vystoupení ivanèických mažoretek
Kopretina v Dolních Dubòanech.
• 7.6. - v Øeznovicích Slavnost u pøíležitosti svátku sv. Petra a Pavla
vystoupení ivanèických mažoretek Kopretina.
• 8.6. - Olympiáda všestrannosti pro ZŠ Prštice.
• 8.6. v 17.00 hod. - Schùzka hlavních vedoucích a zdravotníkù LT v DDM.
• 10.6. v 17.00 hod. - Originální trièka, v DDM, poplatek: 20 Kè + mater.
• 15.6. - Malý pohádkový les, pro ÚSP Støelice v parku na Rénì.
• 18.6. - 20.6 - Legoland v nìmeckém Günzburgu, 40 atrakcí postavených z 50 mil. LEGO kostièek, poplatek: 1.700 Kè.

Klub českých turistů Ivančice
• 12.6. - K pramenùm øeky Svitavy. Odjezd z Brna v 7.29 do Svitav, pøíjezd
do Brna v 18.08. Trasa: Dolní a Horní rybník, prameny Svitavy - lokalita
Kukle - obec Javorník - Svitavy (obèerstvení). Zájemci z Ivanèic nech• si
vyhledají samostatnì spoj. do Brna. Zakupte si zpáteèní jízdenky do Svitav.
• 13.6. - Setkání VHT na Babách. Hvìzdicový pochod. Z Ivanèic bus
do Lhánic, do Ivanèic pìšky. Info na tel.: 737 840 958 nebo na nástìnce.

KEMP A KOUPALIŠTĚ VÉMYSLICE
PROGRAM NA LÉTO 2004
• 12.06. od 20.00 Zahájení sezóny, taneční zábava,
hrají skupiny R.U.M. a Naškrk
• 19.06. od 13.00 Hasičské závody
od 20.00 Taneční zábava, hraje skupina Sileta
• 26.06. od 20.00 Diskotéka
• 03.07. od 20.00 Taneční zábava, hraje country skupina
Vlakvous. Na prodej pečené makrely.
• 10.07. od 09.00 Nohejbalový turnal trojic
od 20.00 Diskotéka
• 24.07. od 20.00 Taneční zábava, hraje country skupina
Paroháči. Na prodej pečené makrely.
• 31.07. od 09.00 Nohejbalový turnaj dvojic
od 20.00 Diskotéka
• 07.08. od 20.00 Diskotéka
• 14.08. od 09.00 Nohejbalový turnaj trojic
od 20.00 Diskotéka
• 21.8.
od 20.00 Diskotéka
• 28.8.
od 20.00 Taneční zábava, hraje skupina S.A.M.
• 31.8.
Ukončení sezóny
Pro ubytované v kempu je vstup na taneční zábavy a diskotéky zdarma.
Na nohejbalové turnaje je omezen počet mužstev na 10. Startovné
je 150 Kč. Přihlášky a informace na tel.: 776 094 250, 515 323 388
po 20.00 hodině nebo na e-mailu: kemkoupani@znojemsko.com

Ivančický pěvecký sbor pořádá v neděli 6. června v 19.00 hod.

KUDY - KUDY - KUDY CESTIČKA...
KONCERT PRO ROZHLEDNU VL. MENŠÍKA.
Sál Besedního domu Ivančice. Vstupné dobrovolné.
Občanské sdružení v Hrubšicích srdečně zve
rodiče s dětmi v neděli 13. června ve 13.00 hodin na

DEN DĚTÍ
Koná se na zámku v Hrubšicích. Program: skákací hrad,
soutěže, diskotéka, bohaté odměny. Občerstvení pro děti i
rodiče zajištěno. Vstupné: 20 Kč dospělí, 5 Kč dítě.
Hospůdka v Lesonicích pořádá dne 18. června od 19.00 hodin

pečení makrel a řeckého masa na pánvi
K POSLECHU HRAJE COUNTRY KAPELA MARANTA.
Všechny srdečně zveme a přejeme dobrou chu .

VÍTÁNÍ LÉTA
S HUDEBNÍM A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM
na Vrabčím hájku v Moravském Krumlově

sobota 19. června od 20.00 hodin
2000 - představení šermířské skupiny
REGNUM FORTIS
2030 - zábava s rockovou kapelou
ARCUS
tombola a občerstvení
Vstupné 60 Kč. Akce se koná za každého počasí.
Srdečně Vás zve MS ODS Moravský Krumlov

SDH Dobronice Vás zve na BENEFIČNÍ KONCERT:
pro opuštěné a tělesně postižené děti v Dětském centru Znojmo

Křepická Benefiční Tancovačka
K. B. T. FEST
Sobota 19. června od 13.00 hodin v Letním areálu v Křepicích
Zahrají: • Aqva Silentia (Punk z daleka - Ostrava) • Contrastic („Techno“
Grind core - Most) • N.V.Ú. (Punk - Hradec Králové) • Lackanka (Didgeridy
+ Bonga / třešnička z Pardubic) • Fatality (Brutal death/ grind - Židlochovice)
• Beat Brothers Squad (Vicemistři v Breakers ČR - Brno) • Průmyslová smrt
(Animal crust/ punk - Jihlava) • Závislost na zvuku (Hard core cvrkot - M.
Krumlov) • Jezerel Thc (Hard core + bonga - Třebíč) • Centrální mozek lidstva
(Crust/ punk „alá Heartline“ - M. Krumlov) • Importunitas Humana (Death metal
- Znojmo) • Klaun (Hard core - Rouchovany) • Obdurate (Death metal - Znojmo)
• Dobroničanka (Dechový soubor bez dechu - Dobronice) • Zmatek (Punk co
by kamenem dohodil - Ratišovice).
Občerstvení zajiš ěno + vegetariánské • Nepodporujeme kouření !!! (v areálu
nebude k dispozici nákup tabákových výrobků) • Více info: 605 332 066 CHOZÉ a 721 107 831 - MARKUS • Děkujeme sponzorům • Vstupné 130
Kaček (případně 4,5 Eura) • Koná se za každého počasí !!! Přij te všici !!!

TJ Jamolice pořádá 26. - 27. června
VI. ročník velkého nohejbalového turnaje

JAMOLICE CUP 2004
V areálu letního tábora „Pod Templštýnem“ v údolí řeky Jihlavy.
Možnost ubytování v chatkách, po celou dobu turnaje stánkový prodej,
prase na rožni, kotlík, rychlé občerstvení. Přihlášky: Novák Zdeněk,
Jamolice 34, Tel.: 515 323 842, 732 557 554, Křiš ál David, Jamolice 27,
Tel.: 515 323 836, 723 064 059.
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Nultý ročník v nohejbalu

XXKurty v novém areálu rakšických orlù provìøili nohejbalisté z jižní
Moravy, Vysoèiny a Brna. V sobotu 22. kvìtna se uskuteènil nultý
roèník o „Putovní pohár Jednoty Orlù v Rakšicích“. Jako první budou
na poháru uvedena jména hráèù z Resulty Tøebíè: Tonda Nguyen
(Vietnam), Zdenìk Hrùza a Radek Valášek. Pomalu se stává tradicí, že
druhé místo mají pøedplaceno nohejbalisté ze stavební firmy Pøemysl
Veselý z Brna, kteøí hráli ve složení: Petr Veselý, Marcel Sobotka
a Jan Straka. Na místì tøetím skonèili borci z Boskovštejna: Vlastimil
Bohdálek, Aleš Lengál a Zdenìk Neubert. Moravskokrumlovským
tøem trojicím se tak nevedlo, i když pøedvádìli skvìlý nohejbal
a skonèili pøed branami finále.
XXPoèasí se nakonec umoudøilo a tak podìkování deseti trojicím se
uskuteènilo za sluneèného poèasí. Pohár, cenu pro vítìze pøedali
starosta Jednoty Orlù pan Vít a starosta mìsta Moravský Krumlov
Bartolomìj Pitlach. Poøadatelé turnaje rovnìž dìkují sponzorùm za ceny
a všem, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu turnaje. Vznikla i myšlenka
uspoøádat turnaj v míèovém sedmiboji v záøí 2004.
Antonín Veselý

Na okruhu duněly vozy GT

foto: Kvìtoslav Adam

Jan Vonka se svým Porche

XXO uplynulém víkendu se na Masarykovì okruhu uskuteènil automobilový závod s názvem LG SUPER RACING WEEKEND MATADOR.
Jednalo se o závody Mistrovství vozù GT a ME cestovních vozù.Ve
ètyøech letos odjetých závodech vybojovaly tøi vítìzství vozy Ferrari
550 Maranello, jednou byl nejlepší Saleen S7. Také na startu brnìnského závodu, který byl vypsán na tøi hodiny, stály v první øadì vozy
výše uvedených znaèek. Nejrychlejší byla italsko-švýcarská posádka
M. Bobbi a G. Gardel. Modøický Jan Vonka, který v tomto seriálu
startuje ve slabší tøídì N-GT, byl na roštu ve dvánácté øadì. V úvodu
závodu šla do vedení nìmecká posádka Bartels-Alzen. Po hodinì bojù
však byli na prvním místì Bobbi s Gardelem, Vonka jezdil na 22. místì,
ale ve své tøídì byl sedmý. Po druhé hodinì se do èela vrátili Bartels
s Alzenem a svoji pozici uhájili až do cíle. Na druhém místì skonèil
bývalý pilot F1 Karl Wendlinger z Rakouska, kterého za volantem
støídal Brazilec Jaime Melo /Ferrari 575 M/. Tøetí místo vybojovali
Italové Cappellari-Gollin /Ferrari 550 Maranello/. První tøi posádky
ujely 87 okruhù. Ve tøídì N-GT zvítìzili Italové Pescatori-Simone s vozem
Ferrari 360 Modena. Jan Vonka se Slovákem Miro Konopkou na voze
Porsche obsadil v této tøídì šesté místo. V prùbìžném poøadí je Vonka
na jedenáctém místì a jeho tým zaujímá pátou pøíèku.
XXMistrovství Evropy cestovních vozù mìlo na poøadu dva závody
na deset okruhù. Nejvìtšími soupeøi jsou zde znaèky Alfa Romeo a BMW.
Španìlský Seat své vozy Toledo Cupra proti loòskému roku výraznì
vylepšil a èeká na první vítìzství. Švéd Rickard Rydell s tímto vozem
vybojoval pole position. V závodì se ovšem z vítìzství radoval Brit
Andy Priaulx /BMW/ pøed Rydellem a Španìlem Garciou /BMW/.
Èest Alfy Romeo zachraòoval Ital Gionavardi na pátém místì.
XXVe druhém závodì jel perfektní stíhací jízdu z osmého místa na startu
Priaulx, když nestaèil pouze na vítìzného Dirka Müllera /BMW/. Tøetí
skonèil Nìmec Diefenbacher se Seatem. Gionavardi s Alfou dojel šestý, ale
opìt byl nejlepší s vozem této znaèky. V celém seriálu startuje Alex Zanardi
z Itálie, který má po tìžké havárii v roce 2001 amputovány obì nohy.
Jeho vùz BMW je proto upraven na ruèní ovládání. V Brnì první závod
po kolizi nedokonèil a ve druhém klání dojel šestnáctý. Ctibor Adam

Octavie ovládl Jan Dostál

Spoleènì s LG Super Racing Weekend Matador se na Masarykovì
okruhu uskuteènil druhý díl letošního seriálu Èeská pojiš•ovna Škoda
Octavia Cup. Fantastickým výkonem si pole position zajistil okruhový
veterán František Došek, celkový vítìz dvou roèníkù nejprestižnìjšího
okruhového seriálu u nás. Vedle nìho se do první øady postavil loòský
vítìz Octávií Slovák Štefan Rosina. Dopolední sprint na osm kol zvládl
nejlépe Došek pøed mladíky Adamem Lackem a Janem Dostálem.
Ètvrtý dojel Jiøí Janák pøed Michalem Matìjovským. Naopak nedaøilo se
Rosinovi, který dojel jedenáctý.
XXV odpoledním hlavním závodì vedl zpoèátku Došek, který startoval
s pøedepsaným ètyøicetikilovým závažím. Udìlal ale dvì chyby
a tím ztratil vedení. Nejdøíve ho pøedjel Jan Dostál a poté i Jiøí Janák.
Stíhací jízdu pøedvedl Rosina a v závìru závodu pøedjel také Lacka.
Od tøetího Doška ho v cíli dìlilo 0,24 sekundy.Pátý Lacko nebyl se svým
výsledkem spokojen, protože nepomohlo ani pøestavìní geometrie
a pneumatiky hodnì ubývaly.V prùbìžném poøadí je na prvním místì
Janák /87 b/ pøed Dostálem /83 b/ a Rosinou /76 b/.
Ctibor Adam

Hasiči soutěžili o postup

XX/Kadov/ Dne 29. kvìtna probìhlo na fotbalovém høišti v Kadovì
oblastní kolo hasièských závodù. V této soutìži se rozhodovalo o postupu do vyššího okresního oborového kola, které se bude konat 12.
èervna v Trstìnicích, kam se sjedou všichni vítìzové z okrskù. Akci
zorganizovali místní dobrovolní hasièi v Kadovì za pøispìní obecního
úøadu. Jak nám sdìlil velitel celého okrsku pan Antonín Vodanský:
„Celá soutìž probìhla bez problémù, a jsme rádi, že se nám tato
sportovní akce podaøila zorganizovat.V souèasnosti se ale potýkáme
jako dobrovolní hasièi pøedevším s finanèními problémy na vybavení
tohoto požárního sportu. Mimo to samozøejmì máme zásahové jednotky,
které se podílí na likvidaci požárù pøedevším v rámci dané obce.“ /jak/
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Soukrom· a komerËnÌ ¯·dkov· inzerce
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.

záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com

Auto - moto
KOUPÍM
•• starší os. auto, obsah do 1350
cm2, zachovalé. Tel. 732 883 562.
•• moped Stadion S-11, Pio-nýr550, Jawa 250-350 Pérák,
Velorex a jiné. Vše i nekompletní. I poškoz. Tel.: 608 626 289.
•• starší hákový kontejner na vozidlo Avia. Tel.: 777 252 060.
•• Hledám pronájem garáže v MK
na sídlišti. Tel.. 728 758 779.
PRODÁM
•• Mazda 323f 1,9 GTi, r.v. 91,
èervená, el. šibr, zrcátka, okna,
køídlo, spojlery, alu kola, 50.000
Kè. Tel.: 604 990 156.
•• Honda CBE 600, r.v. 89,
barva žlutá, 53.000 Kè, pøi rych.
jednání sleva. Tel.: 515 338 406.
•• Honda CR 125, zachovalá,
20.000 Kè. Tel.. 602 487 471.
•• Renault rapid pick up 1.6d, r.v.
93, naj. 143 tis. km, super stav,
novì vyvaøené, nový lak, 50. tis.
Kè. Tel.: 776 300 578.
•• Lada 2101 combi, STK, em.
10/04, motor dobrý, karoserie
horší, nový olej, svíèky, 4.000
Kè. Tel.: 732 809 013.
•• Š Favorit, r.v. 93, nové pneu,
dobrý stav, 45 t. Kè. Tel.: 603 444 684.
•• Š Favorit 135, r.v. 90,
naj.133.tis.km, závìs, imobilizér,
kouø. skla, dobrý stav, 35 tis.Kè.
Tel.: 605 787 507.
•• Š Favorit, r.v. 89, komplet
vyvaøené, nový lak, super motor,
32. tis. Kè. Tel.: 608 509 176.
•• Š 120 LS, r.v. 86, modrá barva,
5 rychlostí, dobrý stav, 12.000
Kè. Tel.: 737 713 696.
•• Š 120 L, r.v. 81, STK 05/04,
zachovalý motor, nová baterie,
pojízdná, možno i na ND, 4.000
Kè. Tel.: 737 612 097.
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 1972,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk a klíèe od zapal., 40.000 Kè
(vè. TP r.v. 55). Tel.: 608 252 541.
•• Simson S51 enduro, nová STK,
pìkný vzhled, èerná lesk. bar.,
dobrý motor, nové pneu a AKU,
11.000 Kè. Tel.: 776 305 310.
•• Simson S53, r.v. 97, TK 6/07.
Kotouè. brzda, otáèkomìr. Cena
dohodou. Tel.: 606 426 885.
•• 4ks zimní pneu Michelin
175x65, R14, vzorek 50%, 400
Kè/ks. Tel.: 728 954 714.
•• elektrický servopohon (motor s pøevodovkou), velmi levnì. Tel.: 732 883 562.
•• 2ks støešní nosièe-lyžiny na
Ford Mondeo II, originál 1.000
Kè. Tel.: 728 954 714.

Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• domek nebo pozemek pro
stavbu v MK nebo Rakšicích.
Tel.: 728 758 779.
•• v Oslavanech byt 3+1, 2+1
nebo menší RD, platím hotovì.
Tel.: 606 570 792.
PRODÁM
•• byt 3+1/L, Brno - Starý Lískovec, ul. Sevastopolská, 75m2,
950.000 Kè, pøi rychl. jednání
možná sleva. tel.: 737 667 851.
•• byt 3+1 druž. na Sídlišti v MK,
volný od 1.7. Tel.: 515 323 912.
•• zdìnou, poschoï. chatu s bazénem, na pozemku ovo. stromy, v chat. oblasti u Mohelna,
275 tis. Kè. Tel.: 737 605 014.
•• garáž v Ivanèicích na starém
sídlišti. Tel.: 604 920 012.
•• vinohrad v kú obce Rybníky
vým. 16 arù. Tel.: 515 338 384.
•• zahradu v Bohuticích, 800m2,
zd.chatka s mož. podkr., podskl.
- 16m2, vrt. stud, oplocená, stromy meruòky, malý vinohrad,
80.tis. Kè. Tel.: 605 787 507.
•• pozemek v Oslavanech. Tel.:
732 447 594.
•• stavební pozemek v Polánce.
Tel.: 737 064 507.
•• stavební pozemek v Miroslavi nová zástavba, ul. Vìtrná, 709,8
m2 (š. 21m, d. 33,8m), urèen pro
výstavbu samostatnì stojícího RD,
veškeré IS na pozemku. Cena:
400.000 Kè, možná sleva. Tel.:
737 667 851.
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inzerce: 777 769 814. Grafická pøíprava, sazba a distribuce: Marek Peèer, tel.: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Brno
Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Náklad
12.100 kusù, Èíslo 12/2004 vyjde 18. èervna 2004, uzávìrka: 15. èervna 2004. Registrace MK ÈR E 13423. Výtisk zdarma.

PRONAJMU
•• byt v MK, dobré vlakové spojení do Brna. Tel.: 605 904 681.

Stavba - zahrada
KOUPÍM
•• plochý kámen. Tel.: 776 788 417.
•• 2-kot. stolní brusku, tov. tuzemské výr., i bez kotouèù, ale v
solidním stavu, za rozum. cenu,
nejlépe Elko B 175. SMS na
tel.: 604 579 862.
PRODÁM
•• stav. míchaèku 120 l, vyklápìcí na obì strany, 380 V; stav.
vysouv. kozy. Tel.: 737 884 165.
•• stroj na výrobu tvárnic. Tel.:
737 884 165.
•• zbytky døevotøískových desek, levnì. Tel.: 603 859 548.
•• nové levé balkon. dveøe, bílé,
rozmìr: 220x90cm za 50% cenu
3.450 Kè. Tel.: 605 155 802.
•• balkon. dveøe, døevìné, šroubovací se žaluziemi, 2x pravé,
1x levé, rozmìr 80x220cm. Tel.:
604 710 758.
•• nové, nepouž., zasouv., døevotøísk. dveøe k výrobì skøíní a nádstavcù, bílá dýha - lamely, 6ks 155x50cm 250 Kè/ks, 6ks - 55x50
cm 100 Kè/ks. Tel.:602 953 961.
•• kotel na plyn. top. zn. Therm 28
LXZ s nepøímým ohøívaèem vody,
vše v záruce, nové v orig, obalu,
cena dohodou. Tel.: 603 859 548.
•• èerpadlo 1,65 l/s, mot. 0,75
W, 2840 ot., 1.700 Kè; svìrák
York - 100, 500 Kè. Tel.: 604
303 267.
•• kotlinu šamot., vè. smalt. kotle,
výbor. stav, levnì. Tel.: 515 322 574.
•• mlátièku starožitnou, funkèní,
od bøí Smrèkových, M. Budìj.
Nejvyšší nabídce. Tel.: 737 364 890.
•• dvojbub. sekaèku na motor
Mountfield. Tel.: 776 620 748
•• žací lištu za malotraktor TK
14 - originál, málo používaná,
7.500 Kè. Tel.: 606 324 451.

Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• rozklád. sedací roh. soupravu,
zachovalou. Tel.: 732 949 550.
PRODÁM
•• 6 døev. tmavých židlí z obyv.
pok. - sedák èaloun. vínovì èerv.,
odnímatelný. tel.: 604 710 758.
•• starší 2-dílné šatnové skøínì,
8 ks, 70 Kè/ks. Tel.: 865 568 304.
•• pohovku s výsuv. úlož. prostorem. Slušný stav. Rozložená,
možno snadno odvézt. Cena 800
Kè. Tel.: po 18. hod. 546 452 559.
•• 5-ti ramenný køiš•álový lustr
- zlatý, PC 3.500, nyní 1.500
Kè. Tel.: 728 518 264.
•• lustr tøíhran. talíø, barva banánová, 200 Kè. Tel.: 604 710 758.

Elektro
PRODÁM
•• MT Motorola m 3888. Tel.:
732 447 594.
•• MT Nokia 3410, se 2letou zárukou. Levnì. Tel.: 737 628 042.
•• MT Philips 630, nejnov.
model, odklápìcí "V", vínovìstøíbrná metal., barev. displej,
polyfon. melodie, hands-free,
rádio, WAP atd. Koupen v
obchodì v ÈR, 4 mìs. starý, ZL,
úèet. Krásný, nepoškoz., vhodný i jako dar - v krabici a s vešk.
pøísluš. PC 7.000, nyní 5.500
Kè. Rychlé jednání sleva, M.K.
Tel.: 602 953 961.
•• videohry Nintendo Liko +
hry. Tel.: 732 447 594.
•• playstation 1 s èipem, pamì•ovou kartou, 2 ovladaèe + hry.
Levnì. Tel.: 737628042.
•• elektrický psací stroj zn.
Brother, vhodný pro studenty,
1.000 Kè. Tel.: 737 412 458.
•• registr. pokladna, nepoužitá,
5.000 Kè. Ondráèková Vìra,
Petrovice 124, po 15.hod.
•• nový vysavaè Zepter PWC
100/1200 W, s 8 stupni filtrace,
24 mìs. v zár., PC 29.999, nyní
18.999, pøi rychlém jedn. sleva
16.999 Kè. Tel.: 737 662 319.
•• komb. lednici s 25 l mrazákem
Calex, výborný stav, plnì funkè.,
106x60x60cm. Tel.: 604 710 758.
•• lednièku Calex 225.1 v dob.
stavu, levnì. Tel.: 515 323 399.
•• kuchyò. sporák na tuhá paliva,
levý, levnì. Tel.: 515 322 574.
•• el. pøímotop, 2 kw, s ventilátorem; 3ks olej. radiátor po 13

èláncích. Tel.: 737 884 165.

Hobby - zábava
KOUPÍM
•• dámské kolo cestovní plnì vybavené, levnì. Tel.: 737 407 461.
•• motocykl do r.v.45 + náhr. díly,
liter., smalt. cedule a jiné s automoto-cyklo tématikou koupí sbìratel. Možná i výmìna za jiný sb.
mat. Tel.: 723 013 578, p. Nìmec.
PRODÁM
•• 100 Kès - tisk v Londýnì pøed
koncem války. Tel.: 515 336 601
•• neoprén, boty na surf (Alpine), trapéz, 2x stožáry (1x laminát), 2x madlo, 2x plachta, vše
velmi levnì, surf zdarma. Tel.:
776 051 901.
•• luxus. soupr. spod. prádla
body vínové barvy, 500 Kè, PC
980 Kè; pevnou sport. podprsenku, napø. na tenis, 100 Kè.
aj., nové, dovoz z Anglie, nevh.
dar, i pošlu. Tel.: 737 407 461.

Vše pro děti
KOUPÍM
•• autosedaèku pro dítì polohovací od 13 kg. Tel.: 608 252 541.
PRODÁM
•• èervenobílé nosítko na záda
na dítì, 250 Kè, Ivanèicko. Tel.:
546 423 400.
•• hluboký koèár, èervený, starší typ, používaný jen doma, 700
Kè. Tel.: 723 801 771.

Zvířata
KOUPÍM
•• andulky a korely po doh. i jiné
exot. ptactvo. Tel.: 603 841 097.
PRODÁM
•• štìòata foxteriéra hladkostrst.
s PP. Tel.: 737 715 884.
•• štìòata bíglù bez PP, barva
trikolor, oèkovaná, odèervená.
Tel.: 728 842 674.
•• štìòata èau-èau s PP. Velmi
nadìjná pro výstavy a chov. Odbìr
12.6. Tel.: 383 396 535, Strakonicko.

Různé
•• Hledám dodavatele ovoce
a zeleniny z vlastní zahrady.
Tel.: 776 788 417.
•• Pùjèky do 3 dnù, nákup na
sporoservis, hypotéky, podnikatelské úvìry, stavební spoøení,
diskrétní úvìry /do 100.000 Kè/,
komplexní autopojištìní, pojištìní nemovitostí, komplexní
poradenská èinnost v oboru
finanènictví. Kanceláø: Široká 1
(budova Ekotexu), Ivanèice. PoPá: 9-16 hod. Tel.: 605 039 139,
604 781 404, 736 771 504.
•• Rock. kapela hledá doprovod.
kytaristy nebo hráèe na klávesy,
okolí MK. Tel.: 721 465 661.
•• Kytarista - zpìvák se znalostí AJ hledá uplatnìní. Tel.: 721
465 661.
•• Øezbáøi - specialistovi daruji
100 let staré výkresy po zemøelém øezbáøi. Jan Sláma, Rešice 56,
pošta 671 73 Tulešice.
KOUPÍM
•• atlas starovìkého svìta - Po
stopách významných civilizací
dávných dob, Margaret Oliphantová, nakl. Gemini Bratislava
1993. SMS na tel.: 728 870 164.
•• knihy: Svìt starého Øíma;
Svìt Židù; Svìt bible, nakl. Knižní klub v edici Kulturní atlasy, r.
95 - 6. SMS na tel.: 728 870 164.
•• mlýnek na maso è. 10-12.
Tel.: 737 884 165.
PRODÁM
•• dámské kolo Unicykl (jako Favorit), 2 talíøe, pìtikoleèko, 700 Kè.
Tel.: 541 511 484, 737 413 271.
•• pánské kolo zn. Premier, 2
tálíøe, pìtikoleèko, tachometr,
levnì. Tel.: 603 792 989.
•• rýsovací prkno velikosti A0,
velmi levnì. Tel.: 732 883 562.
•• velmi levnì starší el. pøístroje, zdroje a daruji starší roè.
èasopisu Amatérské rádio (èervená a modrá øada), starší mìøící pøístr. k opravì nebo na souèástky. Vhodné pro radioamat.
zaèáteèníka. Tel.: 732 883 562.
•• nové svaø. montérky impregnované proti ohni. Tel.: 604 710 758.
•• dvoupl. ocel. nádrž na naftu,
obs. cca 1.000 l. Tel.: 546 423 535.
•• drtiè na øepu, vál k Teøe nebo Vari,
bøezová koš•ata. Tel.: 515 336 601.
•• loupané oøechy, 70 Kè/kg.

Tel.: 515 333 798, 721 340 974.
•• peøí, 350 Kè/kg. Tel.: 515 323 483.
•• jeèmen, 300 Kè. Tel.: 737 777 798.

Seznámení
•• Rád bych poznal svobodnou,
bezdìtnou dívku menší postavy
kolem 30-ti let, která chce strávit
dovolenou u moøe, ale chybí ji
milý a hodný spolucestující. Tel.:
602 977 252.
•• Muž, 38, nekuø. hledá sobìstaènou ženu 30 - 38 let, možno s malými dìtmi, nekuøaèku, které chybí
láska a nìžné pohlazení, MK
a okolí. SMS na tel.: 607 867 162.
•• 26-ti letý, svobodný, 178 cm
vysoký, normální postavy,
mající rád humor, hledá dívku
k vážnému seznámení. Z Ivanèic
a okolí. Dítì není pøekážkou.
Tel.: 607 221 090.
•• 25/183, blond hledá dívku od 18
do 60 let k obèas. erot. schùzkám.
Jen SMS na tel.: 604 785 532.
•• 26/160, štíhlé postavy hledá
muže do 45 let, kterému by nevadily dìti. Mám ráda sex a potøebuji to. Tel.: 605 582 218, ne SMS.
•• 32 l, svobodná, kuøaèka hledá
spolehlivého, hodného muže 32 36 let a svobodný. Už nechci být
sama. SMS na tel.: 603 306 028.

Zaměstnání
•• Avon Cosmetic nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám, které mají zájem o kosmetiku. Vstup i výstup bez poplatkù, vstupní materiály zdarma, provize jistá. Pøi registraci
sada vzorkù a veselý dárek
zdarma. Volejte: 607 693 024.
•• Sázková spoleènost a.s. nabízí prac. pøíležitost na HPP
i VPP, možnost i na dohodu o prac.
èinnosti. Znalost kurs. sázek není
podmínkou. Vìk a vzdìlání nerozhoduje. Zajištìný stálý pøíjem. Tel.: 603 731 513, e-mail:
marek.spacek@tiscali.cz
•• Pøíjmeme prodejce nových
vozù Škoda a Seat na HPP. Praxe
výhodou, práce na PC, internet,
vìk nad 25 let, základní orientace na autom. trhu nutná. Tel.:
546 411 333, e-mail: prodej.vozu
@dumag.cz
•• Hledám maséra, masérku
do provozovny v MK. Nástup
možný ihned. Èást klientely
zajištìna. Tel.: 604 727 917.
•• Hledám zedníka a pomocníka na stav. práce v týdnu popø.
i o víkendu. Tel.: 723 428 899.
•• Nabízím katalog s rùznými
nabídkami dom. prací. Èeské
i zahr. Zašlu za zn. 6,50 Kè.
Macháèková K., Nábøežní 18,
Oslavany. Oslavanským doruèím za
SMS s adresou. Tel.: 607 989 177.
•• Nìmecká spoleènost vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pozic obch. manažerù. Info
na tel.: 603 159 240.
•• Hledáme spolehlivé lidi pro
práci v kanceláøi a práci po tel.
Dobré finanèní podmínky. Tel.:
737 972 955.
•• Pøíjmeme prac. do kanceláøe,
zprostøedkovatele, obch. zástupce, telefonisty. Výdìlek 26 48.000 Kè. Možnost kar. rùstu,
služ. vozu. Tel.: 728 958 301.
•• Ès. obch. fa hledá zprostøedkovatele-ky, referent-ky, obch.
zástupce. Práce v týmu, vysoké
výdìlky, po zaprac. mobil, služ.
auto. Tel.: 605 064 420.
•• Práce pro podnikavé bez
omezení vìku a vzdìlání.
Vysoké pøíjmy, èas. nenároèné.
Tel.: 728 913 388.
•• 30.000 Kè/mìs., zajímavá
práce, fir. vùz, ne dealer apod.
Tel.: 605 254 556.
•• Brnìnská obch. fa pøíjme telefonisty, zprostøedkovatele, asi studenty. Nutné os. jednání. 20.000
Kè/mìs. Tel.: 608 003 035.
•• Pøíjmu pracovníky do zprostøedkovací kanceláøe. Výdìlky
od 18.000 Kè. Tel.. 777 125 999.
•• Ès. obch. spol. nabízí prac.
pøíležitost. Možno HPP i VPP.
Tel.: 604 817 844.
•• Hledám brigádu na letní
prázdniny, dívka, 15 let. SMS na
tel.: 736 703 574.
•• Hledám práci øidièe sk. B, C,
nástup možný ihned, i brigáda,
spolehlivý. Tel.: 728 954 714.

