
XX/Moravský Krumlov/ Zastupi-
telstvo mìsta rozhodlo o organizaèní
zmìnì mìstské police a o snížení
poètu strážníkù ze stávajících tøinácti
na sedm. Pro tento návrh hlasovalo
dvanáct zastupitelù, proti byli tøi a
ètyøi se hlasování zdrželi. Jako pod-
klady pro jednání zastupitelù byly
dodány stanoviska z mìst, kde MP
redukovali nebo i úplnì zrušili a pøes-
to ke zvýšení kriminality nedošlo.
Organizaèní zmìna mìstské policie
byla projednána s odborovou organi-
zací, i když propuštìní nadbyteèných
zamìstnancù patøí do výluèné pravo-
moci zamìstnavatele, v tomto pøí-
padì Mìstského úøadu zastoupeného
místostarostkou a velitelkou MP M.
Valachovou. Podkladem k tomuto
výbìru bylo provedení hodnocení
zamìstnancù. Kritéria pro výbìr byla
rovnìž schválena zastupitelstvem. 
XXKomise, která hodnotila a vy-
bírala strážníky, kteøí mají být pro-
puštìni, byla sestavena z odborníkù
(?), zástupcù jednotlivých politických
stran a zástupce odborové organizace
PÈR Brno. Na náš dotaz, proè v ko-
misi nebyl výkonný velitel mìstské
policie, který posudky pøipravoval
a všechny strážníky zná, nám p.
Valachová sdìlila: „Pan Klikar nebyl
na toto jednání pøizván, protože se
rozhodovalo i o nìm samotném. Hod-
notící komise na základì schválených
kritérií posoudila v celém komplexu
jednotlivé zamìstnance, stanovila
poèet a jmenný seznam nadbyteè-
ných zamìstnancù. Tìm byla nabíd-

nuta práce u spoleènosti Trebi, jenž
bude provozovat PCO. Všichni tuto
možnost odmítli.“ Komise posuzovala
strážníky pouze podle pracovních
výsledkù. Bohužel už ponìkud ménì
vzala na zøetel samotnou podstatu
vìci a mezi „sedmi stateènými“
ponechala dvì ženy, jejichž fyzické
dispozice jsou v pøípadì napadení
nepochybnì menší, než u mužù.
XXMìstská policie, potažmo mìsto,
prodejem také ztrácí pult centrální
ochrany, který byl 24 hodin dennì pro-
vozován mìstskou policií. Na cen-
trálu byla doposud napojena asi
padesátka budov soukromníkù, pod-
nikatelù, ale také nemovitosti mìsta.
Nyní ho bude provozovat bezpeè-
nostní agentura Trebi s.r.o., která se
ochranou majetku zabývá od roku
1995. K dnešnímu dni støeží více jak
1500 objektù prostøednictvím pøipo-
jení na PCO a pro všechny také
zajiš•uje výjezd vlastními zásahovými
jednotkami, které jsou situovány
v Tøebíèi, Moravských Budìjovi-
cích, Námìšti nad Oslavou, Velkém
Meziøíèí, Velké Bíteši, Rosicích, Ivan-
èicích, Brnì, Hustopeèích a novì od
1. èervence 2004 i v Moravském
Krumlovì.
XXKromì elektronické ostrahy
poskytuje rovnìž služby fyzické
ostrahy, kde støeží 72 rùznì velkých
objektù v teritoriu pøevážnì bý-
valého jihomoravského kraje.
Zamìstnává více než 380 zamìst-
nancù na HPP. Výbìr ke spoleènosti
je standardní pro všechny pracov-
níky. Uchazeè o zamìstnání musí
absolvovat psychotesty, mít èistý
rejstøík trestù a èestné prohlášení, že
nebyl stíhán a pravomocnì odsouzen
pro trestný èin a že nebyl øešen pro
pøestupek. Musí dále pøedložit lékaøs-
ký posudek, že je schopen tuto práci
vykonávat, mít dobrou povìst
v místì bydlištì a samozøejmì
nezbytné fyzické pøedpoklady.
XXPro dojezdovou dobu v pøípadì
incidentu platí, že je garantováno
okamžité vyslání zásahové jednotky
bezprostøednì po obdržení popla-
chového signálu na PCO, a èasová
délka zásahu je srovnatelná s MP.
Pracovníci Trebi jsou na rozdíl od
mìstské policie omezeni platnými
právními pøedpisy. Jsou oprávnìni
zabránit útoku na život, zdraví a ma-
jetek, dokud útok trvá, jsou oprávnì-
ni zadržet pachatele trestné èinnosti
na dobu nezbytnì nutnou - do
pøedání Policii ÈR, to je to nejpod-
statnìjší. Pracovníci jsou vybaveni
mírnìjšími donucovacími prostøedky
a pro výkon služby jsou oprávnìni
nosit zbraò, která však nesmí být

nošena viditelnì.
XXCena za služby PCO zùstává
stejná. Služby, které je schopna
spoleènost Trebi poskytnout, jsou
vzhledem ke kvalitì pultu centrální
ochrany o nìkolik tøíd kvalitnìjší,
než u MP. Jednatel spoleènosti pan
Paseka nám k tomu sdìlil: „Jsme
schopni pøijímat a vyhodnocovat
mnohonásobnì více informací z kaž-
dého zabezpeèovacího systému. Co
se týèe majetku mìsta Moravský
Krumlov, zavázali jsme se støežit
tyto objekty za èástku 200 korun za
každý støežený objekt mìsíènì (cena
bez DPH) a tato cena je sjednána
na dobu neurèitou. Její zvýšení se
nepøedpokládá, snad pouze v pøí-
padì nìjakých mimoøádných in-
flaèních událostí v naší zemi.“
XXV souvislosti s redukcí poètu
strážníkù Mìstské policie Morav-
ský Krumlov vznikly pochybnosti
o udržení standardu bezpeènosti
v krumlovských ulicích. Pochyb-
nosti nìkterých obèanù jsou zcela
oprávnìné, ponìvadž odchodem
poloviny strážníkù skonèí noèní
preventivní hlídkování a zeštíhlí i
denní služby. Obecnì známý model
- jeden strážník na tisíc obyvatel -
je v dobì zvyšující se poulièní
kriminality diskutabilní. A právì
Krumlov se mohl pochlubit stálou
službou a hlídkováním po celý den
i noc. Nový výkon služby v opti-
malizovaném poètu strážníkù byl

schválen dle navrhovaných variant
následovnì: pondìlí až ètvrtek 6-
22 hodin, pátek 6-24 hodin, sobota
6-12 hodin. V nedìli a ve svátky
budou strážníci sloužit jen dle
potøeby. Stálou službu ve dvanácti-
hodinových cyklech, tzv. kolotoè,
je pøitom schopno zabezpeèit lidí
osm, tedy pouze o jednoho více,
než s kolika poèítá nový model.
XXMístostarostka Marie Valachová
na vysvìtlenou dodává: „Mìstskou
policii jsem zdìdila, rok a pùl se
snažím tento problém øešit. Financo-
vání nás stojí hodnì penìz a proto
se pøistupuje k nepopulární redukci.
Podle mì je plnì dostaèující jeden
strážník na tisíc obyvatel, jak je
tomu v jiných mìstech. V letošním
roce se moc finanèních prostøedkù
neušetøí, a to pøedevším z dùvodu
tøímìsíèní výpovìdní lhùty a ètyømì-
síèního odstupného, které vyplatí-
me dle zákoníku práce a kolektivní
smlouvy odcházejícím strážníkùm.
Úspora se pøedpokládá pøedevším
až na rok 2005.“
XXZávìrem dovolte nìkolik otázek:
Uvìdomují si zastupitelé, že pøi
výše uvedeném rozvrhu služeb
mùže dojít k nárùstu kriminality?
Neskrývá se za redukcí jistá anti-
patie nìkterých zastupitelù vùèi
MP? Opravdu neexistovala žádná
reálná možnost, jak získat finance
pro chod MP? Zajímal se nìkdo
o názor obyvatel mìsta?      /mask/
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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

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

Zůstane sedm statečných

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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•  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

Mobil: 607 146 513, 728 879 244
telefon/fax: 546 434 385

OPRAVY POMNÍKÙ
Šárka Nová, Nìmèice 126, 664 91 Ivanèice

Na práci záruka 3 roky,
na nové pomníky 5 let.

Podivné praktiky radnice 
XX/Džbánice/ Dne 24. dubna Myslivecké sdružení Džbánice provedlo
podpisovou akci proti realizaci výstavby vìtrných elektráren v katastru
obce. Výsledek byl více než jasný, 100 proti, 14 pro a 10 obèanù se
hlasování zdrželo. Archy s podpisy byly pøedloženy obecní radì, ta
však po bouølivé diskusi tuto podpisovou akci odmítla s tím, že obèané
mohli být ovlivòováni, nebo na nì mohl být vyvíjen nátlak. Proto bylo
rozhodnuto zorganizovat novou podpisovou akci  konanou 29 kvìtna,
za úèasti dvou èlenù mysliveckého sdružení a dvou èlenù obecního
úøadu. Další domluva znìla, že na obecní nástìnce se vyvìsí názor
zastupitelstva a nesouhlas myslivcù. By• byly dodány podklady,
nestalo se tak, mlèel i obecní rozhlas, který o podpisové akci mìl
informovat obèany,  jak bylo pøislíbeno. „Když pøijede do obce nìjaký
trhovec, není problém to vyhlásit i nìkolikrát. O termínu ankety však
radní neinformovali vùbec." øekl nám jeden z obèanù. Situaci zachrá-
nili myslivci pár hodin pøed podpisovou akcí, když o konané petici
informovali obèany malými letáèky. I když si radní navíc vymínili, že
veøejné ankety se nezúèastní obèané bez trvalého pobytu v obci, tj.
chalupáøi, výsledky podpisové akce byly pøesvìdèivé. Osmdesát obèanù
proti výstavbì a ètyøiadvacet pro. Výsledky pøesvìdèivì kopírovaly akci
konanou 24. dubna. Džbániètí obèané tak podruhé dali jasnì vedení rad-
nice najevo, jaký je jejich postoj k výstavbì vìtrných elektráren.    /mask/

Odsouhlasili nové náměstí
XX/Oslavany/ Zastupitelstvo mìsta Oslavan na svém pátém zasedání
konaném 14. èervna 2004 v sále Sokolovny v Padochovì odsouhlasilo
hned dvì dùležitá usnesení, vztahující se k vybudování nového cen-
trálního námìstí v Oslavanech. Na zastupitelstvu dostali slovo  Ing.
Arch. Knesl a Ing. Arch. Kynèl, architekti, kteøí zapracovali do pro-
jektu nového námìstí pøipomínky z øad obèanù a seznámili s nimi zas-
tupitele. Jednalo se tøeba o kašnu, restauraci, podnikatelské objekty,
schody, povrch a celkovou koncepci a vzhled. Tyto zapracované
zmìny byly zastupitelstvem vzaty na vìdomí a bylo schváleno vypra-
cování studie na Dùm chránìného bydlení, jako prvního konkrétního
objektu budoucího námìstí. Zastupitelé schválili kupní smlouvy na odkup
pozemkù uvažovaných pro výstavbu námìstí od soukromých vlast-
níkù. Pokud vše pùjde podle plánu, mohla by výstavba oslavanského
námìstí zaèít již zaèátkem pøíštího roku.                                   /mask/

foto archiv 



XX/Miroslav/ V lednu letošního
roku byl vydražen objekt bývalé
Fruty v Miroslavi. Místním svitla
nadìje, že se tu obnoví výroba,
nebo se objeví jiný podnikatelský
zámìr, který by dal lidem práci.
XXNestalo se tak. Pražská firma
Acton s.r.o. která tento objekt
koupila, má jiné zámìry. Protože

v poslední dobì byl v objektu
vidìt èilý ruch a mnozí si všimli,
že se natírají kovové konstrukce,
nedalo nám to a kontaktovali jme
firmu Acton. Netušili jsme jak
velké bude úsilí cokoliv zjistit.
Jednatel a generální øeditel Ing.
Kopecký, který, jak bylo sdìleno
zamìstnanci, má osobnì tuto zá-

ležitost na starosti, pøíliš vstøícný
nebyl a odmítl jakkoli komuniko-
vat. Na telefonáty nereaguje. Bì-
hem jedné hodiny jsme se dozvì-
dìli od rùzných èlenù vedení, že
pan Kopecký je na tolika rùzných
místech a služebních cestách po
republice, že to mùže být jen
stìží silách jedoho èlovìka.
XXPo nìkolika nezdaøených
telefonátech jsme firmu požádali
písemnì s požadavkem tiskového
prohlášení o podnikatelském zá-
mìru firmy s Frutou. Ani na tento
dotaz p. Kopecký nereagoval. Od
zamìstnancù této spoleènosti
jsme se pøesto dozvìdìli, že
objekt se chystá k opìtovnému
prodeji pro nìmeckého klienta.
XXPodobné zkušenosti s Acto-
nem má i vedení miroslavské
radnice, které samozøejmì není
osud miroslavské Fruty lhostejný.
Od prodeje si slibovali oživení
podnikatelských aktivit, práci pro
místní firmy, ale hlavnì možnost,
jak zamìstnat desítky lidí.         /jak/

XX/Oleksovice/ V katastru obce
Oleksovice na spojovací komu-
nikaci z Hostìradic smìrem na
státní silnici è. 54 se nachází
objekt bývalé obalovny firmy
Colas CZ, který již není využíván

a je v likvidaci. Objekt není støežen
a zamìstnanci firmy sem jezdí
nepravidelnì. Toho zøejmì využil
neznámý pachatel, který se nási-
lím dostal do objektu hlavní bra-
nou. Pøijel zøejmì nákladním au-

tomobilem a složil tu v zadním
traktu dvì cisterny o objemu 5 a 10
m3. Cisterny byly naplnìny rop-
nou látkou, která posléze zaèala
volnì vytékat a vsakovat se do
zeminy. Není jasné, kdy k této

události došlo, mohlo jít o nìkolik
dnù. Stav vìci zjistili zamìstnanci
ve ètvrtek 3. èervna a záležitost
nahlásili na obvodním oddìlení
Policie Èeské republiky. 
XXPachatel se dopustil trestného
èinu ohrožování a poškozování
životního prostøedí a trest se odvíjí
od výše zpùsobené škody. Není
jisté, zda pachatel úmyslnì ropné
látky vypustil, nebo jestli k tomu
došlo pøi neodborné vykládce ciste-
ren. V každém pøípadì jde o eko-
logickou havárii, kde byla konta-
minovaná zemina o celkovém
množství pøes sto tun s možným
ohrožením zdrojù pitné vody
pro obec Hostìradice.
XXV dobì naší pøítomnosti sano-
vala firma A.S.A. zeminu a odvá-
žela ji do únanovského areálu.
Jako další postup bylo zvoleno
provedení sondáže, aby se zjistila
možná míra zneèištìní pùdy a
spodních vod. 
XXZvláštì v poslední dobì se
hodnì hovoøí o ekologii, ale jak
je vidìt, finanèní nároènost likvi-
dace takovýchto odpadù stojí
lidem i za páchání trestných èinù
s možnými vážnými následky
na životní prostøedí.              /jak/
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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

nám. T. G. Masaryka 40                   tel.: 515 322 231
Moravský Krumlov                                 603 841 167

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

oznamuje změnu adresy kanceláře. 

Najdete nás v Květinářství ALICE,
Komenského nám. 1, v Ivančicích.

Stálá služba 24 hodin denně
na telefonu 546 434 366.

POHŘEBNÍ SLUŽBA IVANČICE
Ing. Jiří Dvořák

Zveme Vás do prodejny

BBEENNEE
J. Vávry 2 (Dům Pretznerových), Ivančice

U nás

ušetřít
e !
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HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény

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

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

Lubomír Becha

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

VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Prodej originálních náplní a plnících souprav
pro inkoustové tiskárny Hewlett Packard,

Canon, Epson, Oliveti, Lexmark

Prodej nna ssplátky

I.S.H.W Otakar Vlèek, Radnièní 2, Miroslav       tel.: 515 334 511, 732 815 231

Dále nabízíme:    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.

I     S

Prodej znaèkových PC sestav a notebookù
Poradenství v oblasti software a hardware
Tvorba www stránek (1 stránka od 80,- Kè)
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Komunisté u nás zvítězili
XX/Region/ Ve dnech 11. a 12. èervna se uskuteènily historicky první
volby do parlamentu Evropské unie a naše zemì tímto krokem bude
mít své Europoslance ve Štrasburku. Jen èas ukáže, jak naši republiku
budou novì zvolení poslanci reprezentovat a hájit zájmy obèanù. A
koho jsme si to vlastnì zvolili, a jak se hlasovalo v jednotlivých
mìstech našeho regionu? V Ivanèicích bylo 13 volebních okrskù
se 7.508 možnými volièi, z nichž odvolilo 2.093, což je 29%. Umístìní
stran je následující 1. KSÈM 33%, 2. ODS 23%, 3. KDU-ÈSL 12%,
4. SNK-ED 8%. Oslavany mìly 4 okrsky s 3.600 možných hlasù a z toho
odvolilo 992 a to je 27.5%. Poøadí stran 1. KSÈM 48,5%, 2. ODS
16%, 3. KDU-ÈSL 10%, 4. Nezávislí 8%. V Moravském Krumlovì
mìli 8 okrskù, 4.855 možných hlasù. K volbám pøišlo 1.411 obèanù,
což je 29 %. Poøadí:1. KSÈM 24,5%, 2. ODS 24,4%, 3. KDU-ÈSL
15%, 4. Nezávislí 13%. Miroslav mìla 5 volebních okrskù. Z 2.402
možných volièù volilo 744, což je 31%. Poøadí 1. Nezávislí 28%, 2.
ODS 23%, 3. KSÈM 22%, 4. ÈSSD 5%.
XXNezájem a nízká úèast volièù, to jsou hlavní znaky voleb do
Evropského parlamentu. Výsledky ukazují, že se volièi v Èeské
republice liknavým pøístupem k hlasování s 29% úèastí zaøadí do
evropského prùmìru. Neúèast ve volbách je také možná zpùsobena
nechutí obèanù k politice jako takové. Nebo zkrátka našinci dali pøed-
nost vinohradu pøed volbami.
XXÈeská republika obsadí v Evropském parlamentu 24 køesel.
Z pohledu celé Evropské unie není pøitom dùležité, zda vyhrála ODS,
propadla ÈSSD, èi pøekvapily nezávislé strany. O dìní ve Štrasburku
totiž rozhodují frakce, k nimž se budou muset, chtìjí-li nìèeho dosáh-
nout, èeští poslanci pøipojit. Zajímavé pro náš region je volební
vítìzství Dr. Vladimíra Železného za Nezávislé, nebo• svou evropskou
kanceláø hodlá v každém pøípadì otevøít nikoli ve Štrasburku nebo
v Bruselu, jak bývá zvykem, ale pøímo ve Znojmì. Znojmo tak vlastnì
získá první sídlo instituce Evropské unie.                                   /jak/

Petice občanů byla přijata
XX/Oslavany/ Pìtièlenný petièní výbor pod vedením paní Vìry
Sedláèkové z Oslavan shromáždil 1314 podpisù pod petici týkající se
nové výstavby. Pøedmìtem podpisové akce byl nesouhlas se zmìnou
územního plánu. Obèané se tímto zpùsobem zásadnì postavili proti
výstavbì rodinného domu v rekreaèní oblasti øeky Oslavy. Petice byla
doruèena zastupitelùm mìsta Oslavany k projednání na 5. zasedání.
Zastupitelé ji vzali v potaz a díky argumentùm zamítli zmìnu územního
plánu, týkajícího se lokality v Oslavì. Paní Sedláèkové bude doruèena
odpovìï i se stanoviskem zastupitelù do tøiceti dnù. Jasné je ale teï,
že v lokalitì V Oslavì se stavìt nebude.                                     /jak/

Referendum vyřešilo spor
XX/Vémyslice/ Také vémyslickou radnici oslovila firma Ventureal
s možností výstavby parku vìtrných elektráren. V obci se zaèalo živì
diskutovat o výhodách i nevýhodách výstavby a i pøes souhlasné
stanovisko vìtšiny radních se zde ve dnech voleb do evropského parla-
mentu konalo referendum. Stejnì jako ve Džbánicích se zde utvoøila
silná skupina odpùrcù výstavby kolem místních myslivcù. 
I když Ventureal uspoøádal zájezd  po vìtrných elektrárnách a konala
se beseda s pøedstaviteli firmy, výsledky referenda jsou pøesvìdèivé.
Z celkového poètu 533 oprávnìných volièù se referenda zúèastnilo
354 lidí. Platných hlasù bylo 350, s výstavbou souhlasilo 37 volièù
a proti bylo 313 obyvatel Vémyslic. Referenda se zúèastnilo 66%
obyvatel. (Voleb do evropského parlamentu pouze 49%.). Referendum
doprovázely výbušné emoce nìkterých zastupitelù, kteøí ve výstavbì
vìtrných elektráren vidìli hlavnì svùj vlastní prospìch a neunesli
porážku od vìtšiny jinak smýšlejících spoluobèanù.                    /jak/

V bývalé obalovně došlo k ekologické havárii

Nové mobily za super ceny !

Nové PC sestavy

foto: jak

Fruta v rukách překupníka Ředitel  ma arské
elektrárny v EDU 
Do jaderné elektrárny v Duko-
vanech pøijel generální øeditel
JE Paks Dr. István Kocsis.
Maïarská  delegace si  prohlédla
dukovanskou elektrárnu a  sezná-
mila se s provozními výsledky.
Navštívila také informaèní  cen-
trum v Dukovanech.
Protože elektrárna  v maïarské
Paksi  na  Dunaji  je obdobou
jaderné elektrárny v Dukova-
nech (s výjimkou chladících vìží,
øeka Dunaj má totiž dostatek
vody pro prùtoèné chlazení
elektrárny), mohou si obì elek-
trárny vymìòovat zkušenosti. 
Na závìr návštìvy byla mezi JE
Paks a JE Dukovany podepsána
smlouva o spolupráci, kterou
podepsali Dr. Kocsis za  maïar-
skou stranu a výkonný øeditel
Úseku jaderných elektráren Ing.
Linhart za èeskou stranu.
/P. Spilka, redakènì upraveno/

Vážení občané, voliči v Moravském Krumlově !
U příležitosti prvních voleb do EP bychom vám chtěli poděkovat, že jste si udělali čas a šli svobodně zvolit
jakoukoli demokratickou stranu. Díky vám se naše město zařadilo k obcím s největší účastí voličů v okrese
Znojmo. Vždy  bezmála  30%  občanů projevilo svou vůli a pověřilo své europoslance mandátem k jejich za-
stupování v Bruselu, kde budou snad všichni společně hájit zájmy naší republiky. Zvláště bychom chtěli
poděkovat všem 343 voličům, kteří volili ODS a ubezpečit je, že si jejich hlasu nesmírně vážíme. Politika je velmi
závažná věc, bez ní by vládl chaos a anarchie, kdy si dělá každý co chce a nenese za nic odpovědnost.
Doufáme, že při příštích volbách více občanů převezme na sebe odpovědnost za budoucnost svých dětí
a dostaví se k volebním urnám.
Dnes už je skutečná demokracie a tak se nebojme svobodně vyjádřit svůj názor. Rozhodujte o politicích a oni
pak budou rozhodovat  o vás. Ještě jednou děkujeme.                              MS ODS v Moravském Krumlově

... a celá řada dalších modelů!



XX/Moravský Krumlov/ Už
døíve èlovìk využíval energii
vody v mlýnech, hamrech a na
pilách, které byly pohánìny vod-
ními koly. Na využití vody, jako
zdroje pro výrobu elektrické ener-
gie, není nic nového. Možná ale

nevíte, že v Moravském Krumlo-
vì jsou hned dvì malé vodní
elektrárny, a plánuje se další.
XXV dnešní dobì se používají
turbíny, které nahradily vodní
kola. Mezi hlavní typy patøí
Francisova, Kaplanova a Pelto-

nova turbína. Malá vodní elek-
trárna využívá sílu vody. Ta
pøedává svoji kinetickou energii
lopatkám turbíny a ty roztáèejí
turbínu. Turbína pøes pøevod
pohání generátor, který vyrábí
elektrickou energii. MVE sestává
z jezu, náhonu, stavidla, èeslí
s èistícím strojem, kašny s turbí-
nou, strojovny a odpadního kanálu.
XXJedna elektrárnièka je instalo-
vaná a v provozu v bývalém
mlýnì Pod hradbami. Od letoš-
ního roku ji provozuje firma
BUREZ s.r.o. Instalovaná turbína
je pùvodní, ještì z doby hrabìte
Kinského. Vertikální kašnová
Francisova turbína má výkon cca
11 kW, a jako generátor se pou-
žívá asynchronní motor 15 kW.
Elektrárna pracuje v automatickém
režimu a celá výroba je dodávána
do sítì JME. Roèní produkce je
cca 60 tisíc kWh. Elektrárna ale
nepracuje celoroènì, v letních
mìsících je z dùvodu malého

stavu vody odstavena. I když
pøedešlý majitel zrekonstruoval a
upravil splav, aby vyhovoval pro-
vozu, pøesto je vody spíše málo.
XXVedle této elektrárny v býva-
lém náhonu mlýna bude instalo-
vaná ještì jedna turbína, jde o
plnì regulovatelnou Kaplanovu
turbínu. Výstavba není levnou
záležitostí, nová elektrárna vyjde
pøibližnì na 2 miliony korun, a to
nepoèítaje výstavbu jezu. Pøitom
výkupní cena elektrické energie
u rozvodných závodù je 1,55 Kè
za kWh. Spoleènost BUREZ s.r.o.
provozuje malé vodní elektrárny
i na Svitavì v Brnì (60kW) a na
Sázavì  - Kamenný Pøívoz (31kW).
O nìco níže v lokalitì „Pod
Zámkem“ je nainstalovaná druhá
vodní elektrárna, patøící místnímu
podnikateli panu Kohoutkovi.
Tato v dobì naší návštìvy nebyla
v provozu. Je menší a na první
dojem pùsobí trochu zastarale,
ale zato romantiètìji.           /jak/
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Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 8.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276
AKCE 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 

Krumlovskou radnici řídí
starosta nebo ředitel ?
XXNeinformovaný obèan se nad takovým titulkem podiví, kdo o vìci
nìco ví, toho lehce zamrazí. Proto úvodem troška osvìty: „Starosta
zastupuje obec navenek“. Tak stanoví odstavec1. § 103 zákona
128/2000 Sb. o obcích. A hned v následujícím odstavci se praví, že za
výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Z uvedeného je patrno,
že starosta mùže podepsat smlouvu týkající se mìsta toliko na základì
povìøení zastupitelstva. Oproti tomu øeditel koná ve vìcech øízení firmy
samostatnì a to v intencích majitele, tedy toho, kdo jej do funkce ustanovil.
XXLze bohužel doložit celou øadu smluv, které byly starostou podepsány
pøed schválením zastupitelstva, èi o nich zastupitelstvo vùbec nejednalo.
Pro ilustraci uvádím smlouvy o plynofikaci Rokytné a Polánky, osvìt-
lení ulice Sportovní v Polánce, rekultivaci skládky Lerch èi o obnovì
zámeckého parku, atd. V tìchto pøípadech se pan starosta choval jako
øeditel firmy. Pøi každé vhodné pøíležitosti jsem upozoròoval na podivný
zpùsob výkonu funkce starosty. Ovšem naprosto bez odezvy.
XXPøed nìkolika dny probìhla tiskem zpráva o bývalé starostce mìsta
Slatiòan, která bez souhlasu zastupitelstva podepsala dodatek smlouvy
o výstavbì bytù. Zastupitelé zvažovali podání trestního oznámení a jen
skuteènost, že nedošlo k žádné škodì, jim v tom zabránila. Paní bývalá
starostka se však veøejnì obèanùm omluvila. Nìco takového mùžeme
od našeho pana starosty stìží oèekávat. Skuteènost, že první muž mìsta
není schopen ctít a respektovat základní zákon a polovina zastupitelù
k tomu nejen pøihlíží, ale dokonce i toto poèínání podporuje, je hanebná.
XXStále se toèíme v zaèarovaném kruhu. Už šest let! Jak to bude
pokraèovat? Co se ještì musí stát, aby hroší kùže už nebyla dostateènì
silná?              Ing. Boøivivoj Župa, v Moravském Krumlovì 14.6.2004

Kinského vodní turbína pracuje bezchybně

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

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

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639

(naproti „Pianky“)
672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 323 320

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7

664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

www.stavebninyplus.cz

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

Koupelna dle Vašich představ a potřeb!
Nevíte jaké obklady do koupelny? Rádi Vám pomůžeme vybrat

a navrhnout koupelnu a v případě zájmu i realizovat
specializovanými obkladači jen s 5% DPH.

Laminátové plovoucí podlahy
typu SNAP, pokládka bez lepidla.

Akce: izolace + 0,5 l piva
BITAGIT S 35 + GAMBRINUS

SKLOBIT + PILSNER URQUELL

Největší slevy uhlí pouze do 30. června 
Kostka z Bíliny 175 Kč/q • Ořech z Bíliny 172 Kč/q • Černé uhlí 350 Kč/q

Brikety 250 Kč/q • Dřevěné brikety 37 Kč/10 kg (paletový odběr)

NOVINKA !

VYKUPUJEME   PRODÁVÁME   ROZVÁ�ÍME

!!!!!!  NNEEJJLLEEVVNNÌÌJJŠŠÍÍ  PPRROOUUTTÌÌNNÝÝ  NNÁÁBBYYTTEEKK  !!!!!!

!!!  NEJLEVNÌJŠÍ  PRODEJ  LEVNÉHO  NÁBYTKU  NA  ZNOJEMSKU  !!!
1500m2

foto: jak
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EUROOKNA
TRENZ

dřevěná eurookna, dveře

včetně montáže, demontáže,
poradenství a dopravy

možno i na splátky

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

AUTOSKLO  PE&JA
• PRODEJ  • MONTÁŽ
• VÝMĚNY • TÓNOVÁNÍ

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

Při výměně lepených skel osobních
automobilů do 3,5 t - dálniční známka

na rok 2004 za 499,- Kč
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Bazény VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov, 672 01
tel./fax.: 515 324 646, 515 324 863, mobil: 777 123 750

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 

•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC,
KORKU, LAMINÁTOVÝCH
A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY

A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ

KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE

BYTOVÝCH JADER

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

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

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

BARVY - LAKY
• Barvy syntetické, akrylátové
• Barvy na podlahy a bazény
• Barvy na auta
• Barvy na střechy
• Laky a lazury
• Tmely
• Ředidla
• Nářadí a náčiní
• Brusný a čistící materiál
• Míchárna fasádních a interiérových barev,

lazur, laků od firmy     TIKKURILA

Prodejna: Pod z·mkem 202, Moravsk˝ Krumlov, tel.: 515 324 216

Pøed rokem vzniklo v Krumlovì
nové Koupelnové studio AXIS.
Mùžete nám o nìm nìco øíci?
Koupelnové studio je poboèkou
znojemské firmy AXIS, o.z., která
byla založena v roce 1996. Naše
èinnost je zamìøena do dvou zá-
kladních oblastí, a to: velkoobchod
s nerezovými  døezy - jsme výhradní
zástupci holandské firmy REGI-
NOX pro ÈR a SR a oblast malo-
obchodu se specializací na koupelny.
Pro tuto èinnost jsme zbudovali
dvì vzorkovny koupelen a to ve
Znojmì v 1. patøe supermarketu
BILLA (kde je 43 ukázek mož-
ného obložení a variant koupelen -
v podstatì je to nejvìtší vzorkovna
koupelen na Znojemsku) a v MK
(areál OSP na Okružní ul.), kde je
vystaveno 17 variant koupelen.
Mùžete blíže specifikovat, co si má
ètenáø pod pojmem „specializace
na koupelny“ pøedstavit?
V souèasné dobì to znamená
pøedevším kompletní službu pro
zákazníka. V našem pøípadì se jed-
ná o dopøedu dohodnutou schùzku
s klientem, pøípadnì zamìøení
koupelny na místì, zakreslení
kompletního návrhu koupelny na
poèítaèi, zpracování rozpoètu ceny,
doprava a stavební realizace. Tato
služba má pro zákazníka ohrom-
nou výhodu, nebo• celou koupel-
nu poøídí tzv. pod jednou støechou,
nemusí shánìt øemeslníky a pro-
tože jsme plátci DPH, ještì ušetøí
14 % celkové ceny, nebo• veškerý
materiál vèetnì práce úètujeme
pouze s 5 % DPH.
Je možné u Vás nakupovat i jed-
notlivé zaøízení pro koupelny?
Samozøejmì, u nás lze koupit napø.
jeden kus baterie nebo metr obkla-
du, jako v každé jiné prodejnì.
Avšak díky tomu, že naše služby

vyhledávají pøedevším zákaníci,
kteøí chtìjí renovovat celou koupel-
nu, je u nás vìtšina zboží na objed-
návku. Naši nabídku totiž tvoøí
okolo 40 rùzných výrobcù s nabíd-
kou témìø 13 tisícù výrobkù pro
koupelny. Pøi tak široké nabídce
nelze zboží držet skladem. Navíc
naším zájmem je, aby každý zákaz-
ník mìl doma originál koupelny
a nikoliv koupelnu, kterou najde
v každém druhém bytì.
Ve Vaši vzorkovnì visí ocenìní,
které Vám udìlilo Sdružení
èeských spotøebitelù.
Ano, v roce 2002 jsme obdrželi
cenu „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, 
kterou udìluje Sdružení èeských
spotøebitelù spolu se zástupci Pod-
nikatelské samosprávy. Snažíme se
pro naše zákazníky dìlat maximum.
V praxi to znamená být v neustá-
lém kontaktu s výrobci koupelno-
vého vybavení, neustále se školit,
nebo• technika jde velmi rychle
dopøedu a s otevøeným trhem pøi-
chází mnoho nových technicky
nároèných výrobkù, a• už se jedná
o masážní systémy, termobaterie,
vanové okrajové systémy, závìsné
systémy atd. Samozøejmì se vzdì-
láváme i v designu. Každý rok se
zúèastòujeme školení pøímo v
Itálii a tady také pravidelnì navštì-
vujeme nejvìtší evropský veletrh
v oblasti koupelen. Na veletrhu
v Bologni vystavují všichni výrobci,
kteøí nìco v Evropì znamenají. Tam
vybíráme novinky, které pak do
tøí mìsícù instalujeme na našich
vzorkovnách - tedy i v Krumlovì.
Znamená to tedy, že máte v nabíd-
ce jen zahranièní zboží ve vyšší
cenové relaci?
V naší firmì pamatujeme na
všechny typy zákazníkù, proto u nás

najdete zboží ve tøech cenových
kategoriích. Standart - tedy levné,
støední tøídu a luxus. Každý klient
si mùže vybrat podle svých finanè-
ních možností. Èasto se koupelny
tvoøí podle finanèního zadání zá-
kazníkem. Máme v nabídce èeské
výrobce materiálu pro koupelny
a ty jsme doplnili o špièkové zahra-
nièní výrobce luxusních materiálù
a• už jsou ze SR, Polska, Itálie,
Španìlska, SRN, Francie atd.
„Èeské“ v dnešní dobì už nezna-
mená nejlevnìjší. Máme v nabídce
výrobky zahranièních výrobcù,
jejichž ceny jsou nižší než od vý-
robcù èeských. Co však u nás sku-
teènì nenajdete - je zboží nekvalitní
- II. jakost a podobnì. Domníváme
se, že koupelna dnešní doby už
není jen místnost pro rychlou
hygienu, ale stává se relaxaèním
místem, kde èlovìk nabírá znovu
síly. Mìla by být elegantní sou-
èástí bydlení a bezproblémovì
fungující mnoho let. Nìkteré výrob-
ky za extrémnì nízké ceny tuto
mnoholetou funkènost nezaruèují
a proto je u nás nenajdete.
Vaše firma vyhlásila na letošní
léto soutìž o vìcné ceny.
Vloni jsme zákazníkùm, kteøí si
v urèitém èasovém období u nás
zakoupili kompletní koupelnu, po-
skytli deset procent slevy. Letos jsme
jako bonus pøidali vìcné ceny, kte-
ré budou vylosovány 26. 11.  2004
(barevný televizor, hi-fi vìž, CD
pøehrávaè). Do slosování budou
zaøazeni zákazníci z M. Krumlova
a okolí, kteøí si v naší vzorkovnì
v Moravském Krumlovì zakoupí
„kompletní koupelnu“ v období
od 11.6. do 30.10.2004. Kromì
našich služeb jim chceme touto
formou podìkovat za dùvìru
a jejich pøízeò.               /placená inzerce/

Koupelny se slevou a výhra k tomu

NNOOVVÁÁ  JJEE  LLEEPPŠŠÍÍ



Pane starosto, jaké má problémy
Moravský Krumlov jako mìsto s roz-
šíøenou pùsobností a jak se tento fakt
projevil ve fungování samosprávy?
Problémy máme od zaèátku, ale
nebyly zásadního rázu. Myslím si, že
jsme se s tím vyrovnali. Pøevzali jsme
veškeré agendy, které pøecházely z okres-
ního úøadu a myslím si, že jsme se
toho zhostili velice dobøe. Všechny
odbory pracují tak, jak pracovat mají.
Jsou dva problémy. Jeden z nich je,
že máme dva odbory a to životního
prostøedí a živnostenský v jiné budo-
vì, ale není to problém tak zásadní.
Vìtší problém jsou finance na fungo-
vání dalších agend. Oèekáváme, že
vláda pøispìje nìjakými penìzi. Kon-
krétní pøípad je lékaøská služba první
pomoci, tam dostáváme z JM kraje
èást nákladù a tato dotace nestaèí,
pøíspìvky od okolních obcí jsou nízké
nebo žádné, proto kryje Krumlov
èást nákladù ze svého rozpoètu. 
V souvislosti s prodejem zámku se
objevily i otázky, co s parkem? Jaký
bude jeho další osud?
Novým majitelem se po zaplacení
ceny stanovené dražbou stala v minu-
lém týdnu INCHEBA PRAHA spol.
s r.o. (výstavy a veletrhy, doprovod-
né kulturní, sportovní a spoleèenské
programy). O možném spoleèném
využití zámeckého parku ve vlastnic-
tví mìsta a zámku budou pokraèovat

jednání s generálním øeditelem
Incheby. Pøed pøedložením konkrét-
ních návrhù spoleèného využití
orgánùm mìsta nepovažuji jejich
medializaci za vhodnou. 
Otazník také visí nad rekultivací sklád-
ky Lerch, co nám o tom mùžete øíci? 
Bohužel otazníky, které v souèasné
dobì visí nad rekultivací skládky
Lerch, se týkají víc regulérnosti její-
ho postupu. Dìkuji Vám za otázku
na investièní zámìry v této oblasti.
Na pøelomu tisíciletí získalo mìsto
Moravský Krumlov ve dvou po sobì
následujících letech pøíslib dotace na
investice do prùmyslové zóny Lerch
(na zhodnocení pozemkù pøivedením
inženýrských sítí, aby je bylo možno
nabídnout k odkoupení investorùm).
Podmínkou pro èerpání dotací bylo
vedle rekultivace skládky Lerch zaøa-
zení prùmyslové zóny do územního
plánu. Po splnìní obou podmínek
bude mìsto moci na základì rozhod-
nutí orgánù mìsta žádat o dotace
spojené s rozvojem prùmyslových
zón novými formami a pøípadnì hle-
dat cesty k využití pøímých zahra-
nièních investic v místním rozvoji.
Co dìláte pro to, aby se dopravní
obslužnost v regionu vrátila do
„normálních kolejí“ ?
K tomuto bych chtìl øíct, že dìláme
maximum a neustále vyvíjíme úsilí,
aby se tato situace dostala do nor-
málního stavu. Bohužel musím kon-
statovat, že po mnoha jednáních s JM
krajem a nìkolikrát s ministerstvem
dopravy, kde jsem byl ètyøikrát za
vedoucí odboru Ing. Šmejkalovou
a námìstkem ministra Ing. Vojtìchem
Kocourkem, který ze zájmu o vìc
naše mìsto navštívil. Informoval jsem
ho o stavu, jaký tady je. Ministerstvo
do rozhodnutí kraje nemùže zasaho-
vat . Co mì nejvíce mrzí je, že JM kraj
a odbor dopravy s námi již delší dobu
nekomunikuje a to je dost velká chyba. 
Jak chce v budoucnu mìsto èerpat
peníze z dotaèních titulù, a to pøede-
vším v souvislosti s mikroregionem? 
Kromì èerpání dotaèních titulù dosa-

vadním zpùsobem zamìøí mìsto
v budoucnosti pozornost na èerpání
finanèních prostøedkù ze strukturál-
ních fondù a dalších zdrojù EU. Tyto
prostøedky jsou snáze dostupné svaz-
kùm obcí. Pøíkladem je rozsáhlá
investièní akce zamìøená na rekon-
strukci vodovodù a kanalizací, na
jejíž nároèné pøípravì pracuje již
nìkolik let dobrovolný svazek obcí
Vodovody a kanalizace Tøebíè. Vedle
èlenství v tomto svazku založilo
mìsto Moravský Krumlov s okolními
obcemi mikroregion Moravskokrum-
lovsko, zamìøený pøedevším na øe-
šení problémù, které svým rozsahem
a významem pøesahují hranice jedné
obce, na spoleèný postup ve všech
oblastech spoleèných zájmù. V sou-
vislosti s mikroregionem se nabízí
využití dotaèních titulù z Programu
obnovy venkova, dotace a granty
zamìøené na spoleèné kulturní s spor-
tovní akce, rozvoj cestovního ruchu,
turismus a propagaci regionu pøesa-
hující rámec a možnosti jednotlivých
obcí. Pøedpokládám, že spoleèné
investice, které umožní èerpání
dotaèních titulù EU, budou zamìøeny
na komunikace a infrastrukturu.
Prvním spoleèným krokem bude
zpracování spoleèné strategie mikro-
regionu. Strategický rozvojový pro-
gram Krumlova bude vycházet z pro-
gramového prohlášení pøijatého radou
mìsta v loòském roce, zásobníku
investic a rozpoètového výhledu. 
Co radnice dìlá pro ekologii a životní
prostøedí v Moravském Krumlovì? 
Vìtšina investièních akcí, které mìsto
v souèasné dobì realizuje, je zamìøena
na ekologii a dotovaná Státním fon-
dem životního prostøedí jako rekulti-
vace skládky Lerch, obnova zámec-
kého parku. S Agenturou ochrany
pøírody mìsto spolupracuje na pro-
gramu ochrany pøírody a krajiny,
konkrétnì v lokalitì Rakvické louky -
Slatiny byly v minulém roce vybu-
dovány Levobøežní mokøady, letos
budou Pravobøežní mokøady. Je zpra-
cována koncepce zpracování odpadu,

z operaèního programu pro rozvoj
infrastruktury budeme žádat o dotaci
na vybudování Sbìrného dvora.
Zastupitelstvo mìsta schválilo Chrá-
nìnou krajinnou pøírodní rezervaci
Rokytenské pískovce.
Co byste vzkázal obèanùm v souvis-
losti se vstupem naší zemì do EU?
Nebude to lehká cesta, zaøadit se
mezi vyspìlé zemì, které již v EU
jsou delší dobu. Ale pøinese to
spoustu výhod našim obèanùm.
Napøíklad v tom, že dnes už
pøejíždíme  hranice jen na prokázá-
ní se pasem a zdržování na hrani-
cích už není. Pro obèany vznikne
možnost práce v zahranièí. Hranice
se otevøou také pro naše, ale i
zahranièní podnikatele. Dotkne se
to i výbìrových øízení, kterých se
bude moci zúèastnit kdokoli z EU.
Myslím, že bychom se nemìli obá-
vat, ale zaèátky budou tìžké a bude
nás to nìco stát, ale je potøeba se
dívat do budoucna a pøeji nám
všem, aby z toho po nìjaké dobì
byl efekt a oèekávaný výsledek.
Pro mìsto vstup do EU znamená
snazší pozice na dosažení dotaè-
ních titulù EU, které jsou velké.
Musíme se ale nauèit o nì žádat,
protože to není jednoduchá zále-
žitost. Vše je složitìjší než pro
èeská ministerstva.
Zaèíná léto, kde budete trávit do-
volenou a jak by mìla pohodová
dovolená podle Vás vypadat?
V loòském roce jsem strávil týden
dovolené s rodinou v Chorvatsku.
Letos ještì nevím, jestli pojedeme
za hranice, spíše ne. Hlavnì bych si
chtìl odpoènout po namáhavé práci.
Zatím jsem si dovoleno nevybíral
a je pravda, že to vytížení na sobì
cítím. Chtìl by ji prožít na zahradì
nebo na Vysoèinì. Také bych si chtìl
vzít více dovolené, ten týden je na
odpoèinek a odreagování málo, ale
pøi této práci to moc nejde. Mìl
bych myslet více na sebe a odpoèi-
nout si.             Dìkuji za rozhovor.

Martin Sklenáø

Bartolomìj Pitlach

Zeptali jsme se: starosty MK pana Bartoloměje Pitlacha
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Opravují vojenská opevnění
XX/Moravský Krumlov/ Po válce byla èást pohranièního opevnìní
udržována v bojeschopném stavu a „vylepšena“ nìkterými, z historic-
kého hlediska nevhodnými prvky, jako je pøestavba na protiatomový bunkr.
Dnes se o nìkteré objekty opevnìní starají skupinky nadšencù - bunkro-
logù. Na našem území byly stavìny dva základní typy opevnìní - lehké
a tìžké. Hlavní rozdíl byl v odolnosti opevnìní a ve velikosti postøelo-
vaného území. V pøípadì lehkého opevnìní se jednalo o jednoduché
pevnùstky tvoøené pouze jednou, a to støeleckou, místností. Tyto objekty
byly urèeny k èelní a boèní palbì. Objekty tìžkého opevnìní se dìlily na
samostatné sruby a tvrze. Samostatné sruby byly pøevážnì dvoupatrové
objekty. Tvrze se skládaly z nìkolika srubù spojených v podzemí chod-
bami. Samostatné sruby byly vybaveny jednou až dvìmi støeleckými
místnostmi. Vnitøní výbavu tvoøilo nìkolik hlavních zbraní ve støe-
leckých místnostech, dále ubikace posádky, místnost velitele, místnost
radisty, ventilace, studna, splachovací záchody.

XXMinimuzeum v podobì lehkého opevnìní se nachází nedaleko
Moravského Krumlova v lesíku na kopci Spravedlnost nad silnicí
z Rakšic do Bohutic. Výstavba tohoto úseku zaèala 16.7.1938 a mìlo zde
stát 103 objektù. Z nich bylo postaveno pouze dvacet. Objekty jsou do-
dnes v pomìrnì dobrém stavu. Ve vìtšinì z nich jsou dochovány
odsavaèe zplodin hlavních zbraní, kovové lapaèe nábojnic, kovové
montážní stolky a zarezlá periskopová pouzdra. V nìkterých bunkrech se
nacházejí møížové a silnostìnné dveøe, nìkde i torza strakonických lafet.
XXZmínìnému opevnìní však chybí vìtšina vnitøního vybavení. Po ná-
roèných rekonstrukèních pracích je od èervence 2003 minimuzeum
otevøeno veøejnosti. Na zaèátku letošního roku se do expozice podaøilo
získat nìkolik kulometù. Jde o lehký kulomet vzor 59, maketu tìžkého
kulometu vzor 37 a o lehký kulomet vzor 26. V souèasné dobì nadšenci
z obèanského sdružení „Minimuzeum èeskoslovenského opevnìní 1935
-1938“ opravují také vedlejší bunkr. Vše dìlají ve svém volném èase a
na vlastní náklady. Expozice je pro veøejnost otevøena každý první celý
víkend v mìsíci od kvìtna do øíjna v dobì od 9:30 do 17:00 hodin. Pouze
v tyto dny jsou instalovány zbranì a je zajištìn odborný výklad.    /mask/ 
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XXDnešní expedice nás vrátí o nì-
kolik století zpìt, do doby, kdy
v krajinì nebyly široké silnice
s asfaltovým povrchem, ale kdy
kupecké vozy projíždìly hluboký-
mi úvozy po úzkých a nerovných
cestách. Na tìchto místech dodnes
nacházíme pamìtní kameny, èasto
nazývané „smírèí køíže“, nebo
„cyrilometodìjské kameny“.
XXCo víme o tìchto památkách?
Na Moravì mají obvykle tvar
obdélníkového kamenného bloku
s vytesaným køížem, pøípadnì
dalšími symboly. Jejich stáøí
zpravidla urèit nelze, ale vìtšinou
bývají øazeny do 14.-16. století.
Význam kamenných køížù je za-
halen rouškou tajemství. Ve velké
vìtšinì jde o pamìtní kameny,
pøipomínající událost spojenou se
smrtí èlovìka. A• již pøi neštìstí,
nebo zloèinu. Jejich pøítomnost
v krajinì pùsobí na fantazii mnoha
generací, vèetnì té naší. K mno-
hým se vážou povìsti, èasto nì-
kolik rùzných, ale o skuteèném
vzniku vìtšiny z nich však mno-
ho nevíme. Na pùvod a význam
kamenných køížù není jednotný
názor ani mezi odborníky. Výkla-
dù o pùvodu je nìkolik - šlo o kult
znamení smrti, pamìtní význam,
napø. po neštìstí nebo zloèinu,
smírèí význam a další.
XXDo obecného povìdomí se
dostal název „smírèí køíže“. Nìkdy
bývají takto nazývány všechny

staré kamenné køíže, ve skuteè-
nosti však jen malá èást vznikla
na základì smírèí smlouvy. Šlo
o zvláštní formu støedovìkého
práva, kdy v urèitých pøípadech
mohl usvìdèený zloèinec svoji
vinu vykoupit, a to pokud uzavøel
smírèí smlouvu s rodinou obìti.
V našem kraji je v povìdomí
název „cyrilometodìjské kameny“.
Podle tradice mají být tyto kame-
ny pøipomenutím misijní cesty
sv. Cyrila a Metodìje po Moravì.
Je možné, že nìkolik málo nej-
starších kamenných køížù mùže
tento pùvod mít. Obecné rozší-
øení tohoto významu i na mladší
kameny je výsledkem národnostnì
motivovaného osvìtového pùso-
bení katolického tisku koncem
19. století. Zájem o tyto památky
pøivedl skupinu nadšencù v roce
1984 k založení Spoleènosti pro
výzkum kamenných køížù.
XXTolik úvodem. Vydejme se
nyní spoleènì do terénu. Máme
to štìstí, že z našeho regionu po-
chází skuteèní znalci kamenných
køížù Jana Slabìòáková z Brna
a Michal Hájek z Hrubšic. Tito
mladí lidé vìnují svùj volný èas
poznávání kamenných památek
celé naší republiky. Ochotnì pøi-
jali pozvání i na naši expedici.
PETROVICE 
XXPošmourného nedìlního rána
jsme se na základì pøedešlého
pátrání vydali, vyzbrojeni patøiè-

ným kopáèským náøadím, do
katastru Petrovic odhalit køížový
kámen, skrytý v zemi. V tu chvíli
jsme ještì nevìdìli, že kus kame-
ne schovaný v husté trávì, bude
ve skuteènosti doposud nepoznaný
a neregistrovaný kamenný køíž. 
XXOpatrnì odkrýváme vrstvu
zeminy, pod kterou byl køíž skryt
možná i mnoho desítek let. Po
chvíli kopání se pøed námi obje-
vuje masivní tzv. jetelový køíž
z vrstevnatého pískovce. Plochu
pøední strany vyplòuje 14 øádkù
nìmecky psaného textu. Bohužel,
první z nich již pøeèíst nelze. Ze
zachovalé èásti textu vyplývá, že
zde v tuhé zimì umrzl èlovìk, snad
jménem Václav. Kdy k tomu došlo,
se však nedovídáme. Podle stylu
písma a tvaru køíže si dovolíme
zaøadit jeho vznik do 18. století.
(Nezná nìkdo z místních tento
pøíbìh z ústní tradice?) 
XXNález jsme patøiènì zdoku-
mentovali a poøídili fotografie.
Køíž jsme potom opìt zakopali,
abychom jej ochránili pøed nene-
chavci. Pokusíme se ve spolupráci
s petrovickou radnicí najít vhodné
místo, kde by byl køíž umístìn. 
XXDobøe naladìni po úspìšném
odhalení køíže v Petrovicích,
jsme se s našimi prùvodci Janou
a Michalem vydali na okružní
cestu po již známých kamenech. 
IVANÈICE
XXKøížový kámen se nachází
v jedné zahradì v Malovanské
ulici. V roce 1989 byl pøi regulaci
Jihlavky vyloven z øeky. Kámen
je mimoøádnì dobøe zachovalý.
Na pískovcové desce je reliéf
køíže, dýky a neznámého pøed-
mìtu. Za vlídné pøijetí dìkujeme
majitelce pozemku.

ALEXOVICE
XXPamátný kamenný køíž stojí
na skále Pekárka u Alexovic.
Rozpadající se pískovcová deska
nese obrazec køíže s rozšíøenou
patou a symbol pøedmìtu, snad
tzv. „otky“ - nástroje na èištìní plu-
hu. Køíž má pøipomínat neš•astnou
událost, která se zde stala. Když
k veèeru sedláci sváželi seno,
vozka pobízel své spøežení volù
k rychlejší jízdì. Ti se ale nìèeho
lekli a splašili se. Nedali se
udržet a všichni i s povozem se
zøítili ze skály. Nikdo nepøežil.
NESLOVICE
XXDalší smírèí kámen je u sil-
nice z  Ivanèic k  Neslovicím. Na
tomto místì prý zabil zhrzený
odmítnutý nápadník nevìstu se
ženichem vracející se od obøadu.
Na kameni, který mìl navždy
pøipomínat spáchaný zloèin, je
kromì køíže a lidské postavy,
také žebøík a kolo - symbolizující
muèící nástroje, jimiž byl vrah
potrestán. Podle jiné povìsti
tomu bylo ale jinak. Cesta z  Ivan-
èic do Brna vedla pøes hluboké
lesy. Vozy plné zboží lákaly
loupežníky. Ti pøepadávali a
dokonce zabíjeli kupce. Usadili
se v  Réhlích (z nìm. Raubhühle
- jeskynì loupežníkù). Že zde
bylo nebezpeèno je patrné i z ná-
zvu potùèku, který tudy protéká
a kterému se dodnes øíká Martálka
(opìt z  nìmèiny Mordtal - údolí,
kde se vraždí). Takovým místùm
se formani radìji vyhýbali. Jed-
nou se loupežníci dozvìdìli, že
v  ivanèickém kostele bude velká
svatba. Neslovský pán vdával
jedinou dceru. Pøi zpáteèní cestì,
právì na místì, kde dnes kámen
stojí, loupežníci svatbu pøepadli,

ženicha s  nevìstou zabili a ostatní
svatebèany oloupili. To už bylo pøí-
liš. Krumlovská vrchnost musela
zakroèit. Loupežníky se podaøilo
pochytat, trestu nikdo neutekl.
Jejich bídné životy ukonèila smrt
z nejstrašnìjších - vpletení do kola.
Kopci, kde bylo právo útrpné vyko-
náno se dodnes øíká Šibenice.
Kolo - symbol muèícího nástroje je
znázornìn i na kamenu. Možná,
že zhrzený nápadník se dal k loupež-
níkùm a byl to on, kdo je navedl
k pøepadení svatby. Kdo ví?
OSLAVANY
XXKøížový kámen stojí v lesním
porostu u cesty vedoucí podél poto-
ka z obce od kulturního domu.
Kámen je datován rokem 1765.
Z obtížnì èitelného textu lze zjistit,
že zde výstøelem zahynul mladý
muž, pøi vybírání ptaèího hnízda.
Zda ho nìkdo zastøelil, nebo se
výstøelu lekl a spadl, jsme nezjis-
tili. Z druhé strany kamene je
reliéf køíže.
BISKOUPKY
XXŽulový køížový kámen stojí
na okraji vsi vlevo od silnice do Ivan-

èic. Na pøední desce je vytesán
obrys køíže. Ve spodní èásti je
puklina, která hrozí rozlomením
kamene. 
HROTOVICE
XXKámen se nachází v lese u køi-
žovatky silnic Dalešice - Roucho-
vany a Hrotovice - Slavìtice po
levé stranì odboèky smìrem na
Dalešice. Na pøední stranì kamene
je peèlivì vysekán liliový køíž
a dvojice znakù, které se vyklá-
dají jako zápalné støely.
XXI když jsou v našem regionu
známé ještì další kamenné køíže,
více se nám jich za jeden den objet
nepodaøilo. Dìkujeme našim prù-
vodcùm za èas vìnovaný naší
expedici i za odborný výklad,
který nás obohatil a doufáme, že
byl zajímavý i pro naše ètenáøe.
XXVšechny známé kamenné køíže
jsou peèlivì zdokumentovány.
Pøesto se stále nacházejí nové.
Pokud o nìjakém víte, kontaktujte
nás. Je možné, že nìkterá z pøíš-
tích expedic zamíøí k neobje-
venému kameni do Vašeho okolí.
Napsali: Eva a Bronislav Grunovi
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Putování za kamennými kříži

Nápovìda:
aira, totus,

ušnice,
phot, yam

Dát Topením
zabit

Malý
dùm • Pamela

domácky
Ch. zn.
kyslíku

Motati Zpìvohra Vozík •

Instinkt
Øíèka

Dobytek

Dupati
55

(øímsky)

Patøící
Otovi

Nerost
Autobus.
ostrùvek

MPZ aut
Nìmecka

Rostlina Kus
chleba

Noemovo
plavidlo

SPZ aut
Tábora

Stará
obuv

Dovednosti
Eduarda

Napodo-
benina • MPZ aut

Švédska

Shodit
Jednotka
osvìtlení

Žhavý
(náøeè.)

Znaèka el.
spotøebièù

Vyluho-
vaná

tekutina

Plošná
míra

Lesklý
nátìr

Ženské
jméno

1. díl
tajenky

Výzva
Ovsíèek
Mohutné

pohoøí

Umìlkynì
Èást
stroje

Letmý
dotek
míèe

Pomsta

Dupot

Káva

Baklažán

•
Nechati si

Èást
atlasu

Láska
(angl.)
Ch. zn.
cezia

Metr
Èásteèná

Železo

Emoce

Tanec

Jak
(slov.)

2. díl
tajenky
SPZ aut

Hodonína

Otoman
Letohrádky

Pøedložka

Znaèka
žiletek

Chorobná
zuøivost

Zbìhovec

Celý
(lat.)

V posteli
Taháním

prodlužovat
Èeská

zpìvaèka
Dìtské

citoslovce
Týraná

Èást
vejce

Naživu

Nebo
(rus.)

Ch. zn.
síry

Název
souhlásky

Kus

Ch. zn.
jodu

Ledovcový
kotel

SPZ aut
Sokolova

Pøedložka
Ch. zn.
vanadu

Trápit

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Toulouse - mìsto v jižní  Francii na øece
Garonna. Díky charakteristickým (viz. tajenka)
pøezdívku la ville rose (rùžové mìsto). Je
dùležitým centrem francouzského leteckého
prùmyslu, byl zde vyroben letoun Concorde
a evropský airbus. 

© /ap/

foto: mape                                            Objevený kamenný køíž v Petrovicích

IVANÈICE                                   ALEXOVICE                        NESLOVICE                            OSLAVANY BISKOUPKY HROTOVICE
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Dukovany oslavily 725 let
XX/Dukovany/ O víkendu 5. a 6. èervna oslavila obec Dukovany své
725 výroèí založení a tradièní krojovanou pou•. Pùvod obce samotné
sahá hluboko do støedovìku. Asi v polovinì 13. století byla datována
øádem templáøù a od roku 1295 je v listinách zmiòovaný zemanský rod
z Dukovan. Hlavním dìjištìm oslav se stal zámecký areál s parkem.
Celý program zaèal mší svatou u Skryjské kaplièky, setkáním rodákù
Dukovan a zaniklých obcí Skryjí a Lipòan. Následovaly hudební slav-
nosti Gagrieli Demeterové a collegia èeských filharmonikù. Pan sta-
rosta Jonáš všechny pøítomné pøivítal a pøedstavil významné hosty.
Z dalšího velmi bohatého programu stojí za zmínku vernisáž obrazù Jana
Maria Krejèího, výstava fotografií spisovatelky a cestovatelky Mileny
Holcové, nechybìla produkce místních hudebních skupin, sportovní
soutìže pro dìti, støelecká soutìž, projížïky na koních a bryèkou po obci
a pou•ová zábava. V nedìli se zaèalo slavnostním prùvodem, mší sva-
tou u kaple Nejsvìtìjší trojice a program oficiálnì ukonèilo zavádìní
stárkù na sokolské louce v odpoledních hodinách. Poèasí oslavám zrov-
na nepøálo, ale pøesto se velice vydaøily. Celý program zajiš•ovala
obec Dukovany spoleènì se zájmovými organizacemi, které se vzornì
ujaly poøadatelské služby, obèerstvení, her a soutìží pro dìti i dospìlé,
i ukázkami jejich èinnosti. V takto bohatém programu bylo opravdu
z èeho vybírat a každý si tu pøišel na to své. Navíc byly pro návštìvníky
pøipraveny upomínkové pøedmìty k výroèí, trièka a èepice.      /mask/

Na besedě se starostou
XX/Olbramovice/ V rámci rodinné výchovy uspoøádali žáci 9. tøídy,
pod vedením paní uèitelky Dancingerové, dvì spoleèné besedy se
starostou obce. Žáci mìli pøipravenou celou øadu konkrétních otázek,
týkajících se dìní v obci a výhledu jejího dalšího rozvoje. Velice pøímo
dokázali upozoròovat na nìkteré jevy, které se jim nelíbí a navrhovali
svoje požadavky na rùzná zlepšení vzhledu obce a celkového života v ní.
Aby nezùstalo jen u povídání, sami pøi nìkterých akcích navrhli spolu-
práci. Nabídli svou pomoc pøi zlepšení vzhledu autobusové zastávky
a za nìkolik dní ji natøeli pìknou zelenou barvou. Žáci této školy také
poskytli vypìstované sazenièky pro jejich vysázení v obci.          /jak/

Vernisáž „Cesta slunce“

XX/Višòové/ Pan MUDr. Svoboda je praktickým lékaøem v Miroslavi
a ve svém volném èase se vìnuje malování. O této skuteènosti se v první
øadì mohli pøesvìdèit jeho pacienti, kteøí si obrazy mohou prohlédnout
v èekárnì ordinace. MUDr. Svoboda maluje olejovými barvami na solo-
litové desky intenzivnì již ètvrtým rokem.
XXJak nám sdìlil sám autor: „Moje malování je naprosto intuitivní,
co mì pøijde, to namaluji. Nad tématem nepøemýšlím, pøijdu k desce
a maluji barvou, která mì zrovna napadne. Zaènu tvoøit, vezmu si štìtec,
který mi zrovna vyhovuje. Zpùsob, kterým tvoøím, je spíše duševní
stav, není v tom rozum a logika, je to volný a tvoøivý proces. Vernisáž
ve Višòovém je od ostatních trochu odlišná. A to díky mému kamará-
dovi Luboši Brázdovi, který je majitelem historické hospody. Spolu
jsme se domluvili a udìlali pro pobavení sebe i hostù výstavu a zároveò
zlepšíme prostøedí jeho restaurace. Právì zde se zaèal vytváøet cyklus
devíti obrazù. Èíslo devìt není náhodné, je to èíslo Kristovo a já jsem
vìøící èlovìk. Projekt se jmenuje Via Solis „Cesta Slunce“. Je to proto,
že nemusí být jen cesta utrpení, ale i cesta slunce a optimismu, která
se odráží právì v tìchto obrazech. Vìnoval jsem je právì Luboši
Brázdovi a osobnì mu je pøedal s tím, že je nikdy neprodá a budou
vždy vystaveny pro višòováky i hosty.“
XXNa vernisáž MUDr. Svoboda pøidal i pár jiných obrázkù, které
s cyklem nesouvisí a ponechá je tam nìjaký èas, aby lidé mìli
možnost poznat ostatní tvorbu. Výstava ve Višòovém je po Miroslavi,
Hrušovanech nad Jevišovkou, Kutné hoøe a Ivanèicích v poøadí již
pátá. Další malby MUDr. Svoboda pøedvede snad na podzim.   /mask/

Les byl plný překvapení
XX/Ivanèice/ Dùm dìtí a mládeže Ivanèice uspoøádal již 14. pohád-
kový les. Témìø dva tisíce dìtí i dospìlých navštívili park na Rénì,
aby se setkali s oblíbenými pohádkovými postavièkami. Prùvod masek
v èele s králem a královnou na koních dorazil na místo konání ve 14
hodin odpoledne a od té doby nepøetržitý proud návštìvníkù procházel
devatenácti stanovišti umístìnými v lese. Zde dìti plnily jednoduché
úkoly a od princù, princezen a dalších pohádkových postavièek získá-
valy razítka. V cíli si pak vybraly malou odmìnu z královského po-
kladu a nìkteré si vyzkoušely jízdu na koních. Celé odpoledne návštìv-
níkùm zpøíjemòovala hudba skupiny Pumpaøi. V dolní èásti areálu
pøedvádìli své umìní kouzelník Jan Adamec a skupina historického
šermu Taranis. S ukázkami své celoroèní práce zde vystoupil také
kroužek flétny, mažoretek, aerobiku, country a karate pro dìti. Na
závìr si dìti zatanèily spoleènì s maskami.            Hana Schwarzová

foto: jak                                                          MUDr. Svoboda pøi vernisáži 

Upozornění na povinnost
zpětného odběru vybraných výrobků

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako obec s roz-
šířenou působností, příslušný podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto upozorňuje na po-
vinnost zpětného odběru některých výrobků, vyplývající z § 38 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:
minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové, elektrické aku-
mulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chlad-
ničky, mrazící zařízení a jejich kombinace určené pro použití v domácnosti.
Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků  má osoba, která výše uve-
dené vybrané výrobky dováží, vyrábí nebo je jejím posledním prodejcem
(povinná osoba). Poslední prodejce je povinen při prodeji informovat spotře-
bitele o možnosti zpětného odběru a způsobu zajištění zpětného odběru.
Pokud tak neučiní, musí výše uvedené použité výrobky odebírat přímo v pro-
vozovně, a to po celou provozní dobu a bez nároku na úplatu od spotřebitele.
V případě nesplnění povinnosti zpětného odběru vybraných, použitých
výrobků mohou být povinné osoby podle § 66 zákona č. 185/2001.,
o odpadech pokutovány do výše 1 milionu korun.

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 23.6. ve 20.00 VAN HELSIHG
Akèní film USA, titulky

•so 26.6. ve 20.00 RISKNI TO S POLLY
ne 27.6. v 17.30 a 20.00 Romant. komedie USA, titulky

• stø 30.6. ve 20.00 KAMEÒÁK 2
Komedie ÈR

__________________________________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV 515 333 538

• so 26.6. ve 21.30 STRAŠIDELNÝ DÙM
Komedie USA

• ne 27.6. ve 21.30 NÁVRAT DO COLD
MOUNTAIN
Film USA, VB, Itálie 

• stø 30.6. ve 21.30 HLEDÁ SE NEMO
Animovaný film USA

• èt 1.7. ve 21.00 KAMEÒÁK  2
Èeská komedie

• pá 2.7. ve 21.00 LOONEYTUNES: ZPÌTVAKCI
Anim. dobrod. film USA

• so 3.7. ve 21.00 CHOKING HAZARD
Horor ÈR

• ne 4.7. ve 21.00 TORQUE: OHNIVÁ KOLA
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 23.6. ve 20.00 LEPŠÍ POZDÌ NEŽLI POZDÌJI
Komedie USA

• ne 27.6. ve 20.00 DVANÁCT DO TUCTU
Komedie USA

• stø 30.6. ve 20.00 VAN HELSING
horor USA

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 26.6. v 19.00 POSLEDNÍ SAMURAJ
Film USA, titulky

• ne 27.6. v 19.00 ZLODÌJ ŽIVOTÙ
Film USA, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
21. 06. - 04. 07. 2004

Ústředí odborového sdružení železničářů
pořádá ve dnech 26. - 27. června

CCEELLOOSSTTÁÁTTNNÍÍ   FFOOTTBBAALLOOVVÝÝ
TTUURRNNAAJJ  ŽEELLEEZZNNIIČČÁÁŘŘŮŮ

na našich sportovištích v Mor.Krumlově a Rakšicích.Turnaje se
zůčastní 10 mužstev z celé ČR. Hraje se ve dvou skupinách, každý

s každým. Slavnostní zahájení turnaje se koná 26. v 8.00 hodin
na hřišti  v Mor. Krumlově a začátky utkání jsou od 8.30 hod.

Jako domácí tým můžete vidět družstvo odborářů ŽS Brno, které
je hlavním pořadatelem letošního turnaje a vybralo si krumlovsko,
jako domácí zázemí. Tímto bych chtěl pozvat všechny příznivce
fotbalu, aby si prodloužili fotbalovou sezónu a přišli se podívat
na fotbal. Občerstvení zajištěno.Těšíme se na vaši návštěvu.

OV KSČM ve Znojmě děkuje Všem občanům, kteří ve volbách
do EP podpořili kandidátku KSČM č. 24 a tím napomohli 

dosáhnout dobrých volebních výsledků. OV KSČM Znojmo.

Moravský rybářský svaz místní organizace v MK pořádá
v sobotu 10. července v přírodním areálu Vrabčí hájek 

TTRRAADDIIČČNNÍÍ  RRYYBBÁÁŘŘSSKKÝÝ  KKAARRNNEEVVAALL
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Polanka pod vedením

p. Švába a skupina Hurikán. Občerstvení a rybí speciality na tradiční
úrovni. Začátek ve 20.00 hod., vstupné 70 Kč. Koná se za každého

počasí. K příjemné zábavě zvou pořadatelé. 

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 22.6. v 10.00 hod. - Strašidla - písnièkový poøad pro MŠ, ZŠ a ma-
minky s dìtmi, kino Réna, vstupné: 30 Kè.
• 29.6.-25.7. - Výstava - Obrazy Petr Paviš a keramika Jiøí Seka.
Galerie Památník Alfonse Muchy. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• èerven - výstava - práce ZUŠ M. Krumlov, MìÚ, 1. patro.
• 25.6. v 19.30 hod. - koncert - Monika Knoblochová (cemballo)
za doprovodu deseti hudebníkù. U pøíležitosti Concentus Moraviae -
MHF 13 mìst, Bartolomìjský kostel, Moravský Krumlov.
• 2.7. - Czech Virtuosi s ètyøicetièlenným souborem korejských
umìlcù. Zámek M. Krumlov, Slovanská epopej. Vstupné: 40 a 70 Kè.

Městské kulturní a informační centrum 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.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• èerven - víkendy - výstava vlajek, fotografií, pohárù a jiných
zajímavostí k 80. výroèí fotbalu,  výstava na stadionì potrvá do
konce záøí, poøádá TJ Oslavany .
•  èerven - so a ne od 9.00 do 17.00hod. - Muzeum hornictví a energetiky
a Hasièské muzeum, otevøena do konce záøí, poøádají VSRO  a SDH.
• 21.6. v 15.00 hod. - Den hudby - tradièní vystoupení ZUŠ Oslavany,
letos i s MŠ. Námìstí pøed radnicí.
• 23.6. v 16.00 hod. - Školní akademie - žáci i uèitelé a jejich pro-
gram k ukonèení školního roku, Dìlnický dùm.
• 26.6. - Bìh Terryho Foxe v Padochovì, Od 9.00 hod. prezentace,
od 10.00 hod. závod, doprovodné akce od 11.00 hod. - utkání v házené
- staøí páni Padochov - Zbýšov, mažoretky, modeláøi, odpoledne hrají
Pumpaøi, obèerstvení zajištìno.
• 27.6. v 10.00 hod. - Závody na kolobìžkách, start u závodu Metal-
dyne (Padochovská ulice), cíl - radnice.
• 27.6. v 11.00 hod. - Netradièní bìh støedem Oslavan,
rekreaèní bìžecký závod pro nenároèné, start u radnice.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• Pøipravujeme: • 12. - 16.7 - Pøímìstský tábor „Balón“. Výlety do
starých èasù - klasická a historická øemesla. Dílny - Vojkovice,
Rajhradice. Kromìøíž, zøíceniny v okolí MK. 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, turis-
tika, 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
• 26.6. v 18.00 hod. - Špekáèková párty, na statku Padochovka.
• 27.6. - Slavnost u pøíležitosti svátku sv. Petra a Pavla, vystoupení
ivanèických mažoretek Kopretina v Øeznovicích.
• 30.6. v 17.00 hod. - Cykloturistický a sportovní tábor, info schùz-
ka rodièù. V 19.00 hod. - Malí táborníci, Tábor ve Zblovicích, info
schùzka rodièù, v Besedním domì.
• Letní tábory: • 2.7.-11.7. - Cykloturistický tábor Cakov, poplatek:
2.900 Kè. Cykloturistika hanáckým krajem, sport, hry a soutìže,
koupání, táboráky, noèní hry, výlety • 24.7.- 31.7. - Tábor pro matky
s dìtmi I., Otrokovice - Štìrkovištì, poplatek: dìti do 10 let - 1.600 Kè,
dìti do 18 let - 2.200 Kè, dospìlí - 2.900 Kè. Orientální tance, cvièení,
relaxace, tvoøivá dílna, kosmetika, kadeøník, zábava, hry a soutìže,
zážitková pedagogika, programy pro matky s dìtmi. • 24.7.- 31.7. -
Tábor na poslední chvíli, Otrokovice - Štìrkovištì, poplatek: 2.200 Kè.
Èeká Vás mnoho dobrodružství, napínavých her a skvìlých zážitkù, ale
také sport, cyklistika, plavání, noèní hry a mnoho dalšího. 13.8.-22.8. -
Tábor u moøe, Chorvatsko - Premantura - AC Stupice, poplatek: 4.500 Kè.
Pobyt u moøe, sport, zábava, hry a soutìže, koupání, výlety, tvoøivá dílna.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec 549 241 175, J. Flíèek 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 24.6. - vycházka  pro seniory a pro ty, kteøí mohou. Jede se vlakem
v 7.53 do Mor. Krumlova, dále pìšky - Mariánská kaplièka, vodopády,
po øece Rokytné do Ivanèic. Vede p. Flíèek.
• 26.6. - DP „Poš•ácká 50“. Trasy 8, 16, 26, 35, 50 km, start 7 - 9 hod.
od herny Faron. Sraz na hlavním nádraží ÈD v 7.50 ve vestibulu.
• 26.6. - Jezírko Rusalka - údolí Sloupeèník u Blanska. Odjezd
vlakem z Brna v 8.29 do Dolní Lhoty u Blanska. Pøíjezd do Brna
v 16.05. Trasa: Rájeèko - jezírko Rusalka - Petrovice - údolí Sloupeèník
- Blansko. Chùze asi 14 km. Zpáteèní jízdenka do a z Dolní Lhoty
u Blanska. Zájemci z Ivanèic si sami naplánují spoje do Brna a z Brna.
Letokruhy 
Gemini centrum, Široká 1, (v budovì Ekotexu) 1.p., Ivanèice
• 24.6. - Výklad taoru a ètení z lógru, ve studiu Vizáž. Inf. Jitka
Jedlièková: 737 252 459.
• 2. - 11.7 - Mali Lošinj - dovolená s vùní relaxace v Chorvatsku s pro-
gramem. Bøišní tance, muzikoterapie, kosmetika, masáže, astrologie.
Cena 5990 Kè zahrnuje cestu, ubytování, polopenzi, program. Ubyto-
vání v novì  zrekonstruovaném penzionu,  ve 2, 3a 4 lùžkových poko-
jích se soc. zaøízením. Inf: 777 888 041. Pøihlášky  v DDM Ivanèice.

sobota 26. června - začátek v 15.00 hodin
čerp. stanice BENAMI, ul. Nádražní, Miroslav

Boutique Elegance-Plattková, nám. Svobody 14, Miroslav - letní šaty,
kostýmky, společenské šaty, plavky • HASKO - originální modely návrhářky
a výtvarnice Hany Skoumalové z Brna • Ateliér Líba - konfekce Libuše
Buchtové z Bystřice nad Pernštejnem • EM móda-Plattek, nám. Svobody 9,
Miroslav - móda pro mladé • kosmetické poradenství a překvapení

Host módní přehlídky - ing. Červinka - IVACAR 2000 a.s.
zahájení prodeje zn. ŠKODA v areálu čerp. stanice BENAMI

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován MŠ Miroslav.
Po módní přehlídce možno předvedené modely zakoupit. Informace

na tel.: 515 333 328 Boutique Elegance. Občerstvení zajištěno.

Čerp. stanice BENAMI p. Mikulky a Boutique Elegance p. Plattkové pořádají

MMÓÓDDNNÍÍ  PPŘŘEEHHLLÍÍDDKKUU  LLÉÉTTOO  22000044

TJ Sokol Padochov pořádá 26. června  

66..  RROOČČNNÍÍKK  BBĚĚHHUU  TTEERRRRYYHHOO  FFOOXXEE
Prezentace účastníků: od 9.00 hod. na sokolovně. Hlavní start: 10.00 hod.
od horní brány. BTF je závod nesoutěžní, pro lidi všech věkových skupin.
Tra  lze absolvovat během, chůzí, na kole, se psem, kočárkem či na inva-
lidním vozíku. Pro zájemce, kteří se nemohou zúčastnit, ale chtějí finančně
přispět na výzkum léků proti rakovině, je přichystána zapečetěná pokladnič-
ka v samoobsluze u p. Vyhnálkové. Přij te podpořit šíření této ušlechtilé
myšlenky, cílený boj proti rakovině a propagaci zdravého životního stylu. 
Po skončení BTF asi v 11.30 hod. - přátelské utkání „starých pánů“
v házené mezi mužstvy Padochova a Zbýšova, ukázky výcviku policie ČR,
ukázky cvičení aerobiku, vystoupení mladých mažoretek, ukázka sokolní-
ka, modely letadel, motorky, projíž ky na koních. Občerstvení zajištěno.
Koná se za každého počasí. Večer zahraje trampská skupina Pumpaři.



Auto - moto
KOUPÍM
•• motocykl o obsahu 125 cm3.
Tel.: 732 462 829.
•• moped Stadion S-11, Pio-
nýr-550, Jawa 250-350 Pérák,
Velorex a jiné. Vše i nekomplet-
ní.i poškoz. Tel.: 608 626 289
PRODÁM
•• Nissan Bluebird SLX 2.0, r.v.
88, vady karoserie, motor dobrý.
Alu kola, vše v el. výbavì. Jede
dobøe. TK 10/05, cena 20.000 Kè.
Tel.: 732 809 013.
•• 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.
•• Ford Escort 1.6d, r.v. 89, 5-ti
dv., TK 06, pìkný, nutno vidìt,
zimní start super, dvojpoloh.
šibr, rádio, 4,5 l spotø., je to
tahoun, 39.tis. Kè., rychl. vel.
sleva. RD. Tel.: 604 191 420.
•• Fiat Tipo 1,4i, katalyzátor,
levý bok mírnì bourán, dohoda
jistá. Tel.: 723 734 530.
•• Fiat 850. Tel.: 606 391 570.
•• Fiat 126 P, plnì funkè., TP
09/05, 4.000 Kè, možná sleva.
Tel.: 515 334 139.  
•• Trabant combi, dobrý stav, po
opravì karosérie, mnoho ND,
bez STK, cena 3.000 Kè. Tel.:
608 960 356, po 19. hod, nebo
tel.: 546 421 661.
•• Š Favorit, r.v 92, STK 3/06,
motor po GO, centrál, st. okno,
taž. zaø., mlhovky, cena doho-
dou. Tel.: 721 947 568.
•• Š Favorit 135, r.v. 90, naj.
133. tis km, závìs, imobilizér,
kouø. skla, dobrý stav, 35.000
Kè. Tel.: 605 787 507. 
•• Š 120 L, zachovalý stav, mo-
tor po GO. Tel.: 721 252 217.
•• Š 120 L, bez STK, pojízdnou,
možné na ND, cena dohodou.
Tel.: 731 258 493
•• Š 105 M, cena dohodou. Tel.:
728 275 870.
•• Š 105, r.v. 86, STK 3/06, 1. ma-
jitel, nebouraná, naj. 55. tis. km,
tm. hnìdá, 12.000 Kè, pøi rychl.
jednání sleva. Tel.: 732 411 324..
•• Simson S51 Enduro, r.v. 89,
STK 6/05, naj. 17.000km, nová ba-
terie, 13.000 Kè. Tel.: 737 131 480.
•• Simson S51 enduro, nová
STK, pìkný vzhled, èerný lesk.,
dobrý motor, nové pneu a AKU,
10.000 Kè. Tel.: 776 305 310.
•• Pionýr Jawa 20, 2ks, jeden bez
TP, druhý TK do 2005, + ND, za
oba 2.500 Kè. Tel.: 723 968 914.
•• traktor dom. výroby., motor
z Octavie, sklápìcí vleèka, smyk,
pluh, náhr. kola, rùz. souè.,
20.000 Kè. Tel.: 604 425 880.
•• pneu Bridgestone na motoká-
ry, rozm.: 5.0/11.0-6 DR 1 Tu-
beles; pneu 8.0/12.0-6 DR1
Tubeles, obì polovic. jeté, 10
sad. Tel.: 608 509 176.
•• 4 kusy zánovních 14“ plech.
diskù orig. na Ford Mondeo.
Možno i na Sierru a Fokus. Cena:
550 Kè/ks.  Tel.: 737 477 358.
•• stø. nosiè na Fiat Tipo, málo
použ., 800 Kè. Tel.: 606 439 697.
•• autolékárnièku; zamykaè
volantu; lano; trojúhelník. Tel.:
605 776 380.

Byty - nemovitosti
KOUPÍM
•• RD v Ivanèicích, hned
k bydlení, mùže být bez zahrádky.
Dvorek. prùjezd, do 700.000 Kè.
Tel.: 607 916 309. 
•• menší zdìnou chatu s vìtším
pozemkem, ne v chat. oblasti,
v okolí Ivanèic, do 100. tis. Kè.
Tel.: 737 877 428.
PRONAJMU
•• byt 2+1 nebo 3+1 na Sídlišti
v Miroslavi nebo MK, cena
dohodou. Tel.: 776 067 053.
•• byt 2+1 v Ivanèicích. Tel.:
736 765 342. 
•• prostory k podnikání, Zámec-
ká 1, spìchá. Tel.: 723 868 353.
•• zahradu v Bohuticích, 800m2,
zd. chatka s mož. podkr., podskl.,
-16m2, vrt. stud., oploc., stromy
meruòky, malý vinohrad, 80. tis.

Kè. Tel. 605 787 507. 
HLEDÁM PRONÁJEM
•• bytu 1+1 v Ivanèicích, stìhová-
ní možné hned. Tel.: 608 709 178.
VYMÌNÍM
•• byt 3+1 v MK v OV za stejný
nebo podobný v Miroslavi. Tel.:
723 405 456.
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. 
KOUPÍM
•• tvárnice Ypor, Porotherm,
š. 30cm, i vìtší množství, za
rozum. cenu. Tel.: 606 812 125.
•• ièka, v. 23cm, d. 7m, 8 ks
i jednotlivì, za rozum. cenu.
Tel.: 606 812 125, po 14. hod.
•• kovoobrábìcí vertikální frézu
profi konstrukce, pouze perfekt.
stav. Tel.: 604 663 123.
•• menší nadzemní bazén bez
filtrace. Tel.: 737 011 006.
PRODÁM
•• stav. míchaèku 120 l, 380 V, vykl.
na obì strany. Tel: 737 884 165. 
•• univerz. frézku, š. stolu 325
mm, d. 1325mm, v. vøetene nad
stolem 400mm, výr. Rumunsko.
Tel.: 736 165 062.
•• strojna výr. tvárnic 45x30x24 cm,
jdou dìlat i pùlky. Tel: 737 884 165.
•• 1-osou maringotku; decimálku,
dobrý stav do 25kg, posuv. závaží;
vys. stav. kozy. Tel: 737 884 165.
•• 9m kamenin. roury, pr. 20cm,
nová, nepoužitá, 300 Kè, možno
i jednotlivì. Tel.: 604 749 732. 
•• ièka, uèka, cihly, rùzné tvárnice
a  dlažbu plech. schodišt; 1,8m kom-
presor hydr tlak hadice na Liaz me-
chy na pøedek ètyø. èerp. na vodu
bez motoru. Tel.: 721 557 918. 
•• dlažební kostky 10x10cm, cca
1000 ks, 7 Kè/ks. Tel.: 606 255 408.
•• 14m2 orig. italské dlažby
20x20. Tel.: 515 322 574.
•• nové beton. støíšky na štípané
plotové tvárnice rùzných rozm., -
30%. Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• 2 ks garáž. vrata, plech., posuv-
ná, 2-dílná. 1.vr.: v. 3,15m, š. 4,60
m (mají i dveøe). 2.vr.: v. 3,15, š.
5,10, 3.000 Kè/ks, za sundání ze zdi
sleva 1.000 Kè. Tel.:568 865 304.
•• zárubnì L 80, nové; cirkulár-
ku na 220 W, novì pøevinutý mo-
tor na 220W; Tel.: 605 776 380.
•• okna bílé barvy (zdvoj. skl.) 1ks:
150x90cm, 400 Kè a 1ks: 90x90
cm, 300 Kè. Tel.: 605 155 802.
•• 2ks radiátor Korádo, 2 desk.,
1400x600, 6 mìs. v provozu, cena
celk. 3.000 Kè. Tel.: 723 968 914.
•• Daruji zeminu za odvoz,
MK. Tel.: 776 772 303.
Vybavení domácnosti
KOUPÍM
•• Kdo daruje nebo levnì prodá
starší nábytek. Tel.: 732 949 550.
PRODÁM
•• kuch. linku zn Koryna, 180 cm,
levá. 1.000 Kè. Tel.: 724 347 243.
•• kuchyò, lednici a roh. lavici.
Tel.: 515 322 624.
•• rozkl. sed. soupr. 2+1+1; kuch.
linku 3,4m; Tel.: 605 776 380.
•• sed. soupr. lavice, dvojkøeslo,
køeslo, zelený plyš, zachovalá,
Tel: 721 818 706.

•• starší plech. šat. skøínì, 2dílné,
8 ks, 70 Kè/ks. Tel.: 568 865 304.
Elektro
KOUPÍM
•• Oskartu  s výr. è. zaè. 00.., nebo
01.. s kreditem i bez, pouze funkè.
ne zablok. Tel.: 608 523 698.
PRODÁM
•• levnì MT Ericsson A 1018, vh. i
pro st. lidi; malý Erics-T10 se sklop.
krytem, mnoho funkcí, lehké ovl.,
nabij. + návod. Tel.: 608 625 767.
•• MT Siemens M50, cena 1.500
Kè. Modrý disp., java hry, vibr.,
plnì funkèní. MK. Tel.: 732 809 013.
•• registr. pokladna, nepoužitá,
5.000 Kè. Ondráèková Vìra,
Petrovice 124, po 15.hod.
•• nový vysavaè Zepter, PWC
100/1200W s 8 stupni filtrace,
24 mìs. v záruce, PC 29.999,
nyní 18.999, rychl. jednání sleva

16.999 Kè. Tel.: 737 622 319.
•• 2-kolový vaøiè, 220 Kè. Tel.:
605 776 380. 
•• lednièku Calex 250. Tel.: 515
324 598. 
•• lednièku Calex 225.L, vh. na
chatu, 500 Kè. Tel.. 724 347 243.
•• lednièku Calex, v. 110cm,
bílá, 1.000 Kè; automat. praèku
Tatramat (nízkou), 1.500 Kè.
Tel.: 605 155 802.
•• lednièku Zanussi 155 l,
samoodmrazovací, po záruce.
Tel.: 605 776 380.
Hobby - zábava
PRODÁM
•• bas. kytaru org. zn. Warvick,
5-ti strunná, pasiv. snímaèe, barva
natural, 2 r. stará, cena dohodou.
Tel.: 604 963 452, 604 580 871.
•• dámské více rychlost. kolo Favo-
rit Eska, 600 Kè. tel.: 515 322 279.
•• jízd. kolo Eska universal, svìt-
lo, dynamo, nosiè, stojan, pøehaz.,
raf. brzdy, dobrý stav, do 1.000
Kè, dohoda. Tel.: 607 252 531.
Vše pro děti
KOUPÍM
•• dìtskou skluzavku na zahra-
du, levnì. Tel.: 604 749 732. 
PRODÁM
•• pìknou vyøez. dìtskou kolíbku
s novou matrací. Tel.: 736 283 894.
Zvířata
KOUPÍM
•• andulky a korely po doh. i jiné
exot. ptactvo, pro vìtší množství
pøijedu.  Tel.: 603 841 097.
•• Kdo daruje starší morèata a
zakrslé králíèky? Bude o nì s lás-
kou peèováno. SMS na tel.: 721
747 883, volat veèer.
PRODÁM
•• 6 vèelstev, rámková míra 39x
24, možno i úly typu Budeèák.
Tel.: 608 546 627.
•• zakrslé králíèky s krátk.  oušky,
st. 3 mìs., k odbìru ihned, bílá sa-
mièka, èerný samec; králíèky 2
strakatí, 2 tmaví, st. 5 týdnù, odbìr
konec èervna, 100 Kè/ks. Sháním
chovného samce trislového - ru-
ského, levnì. Tel.: 777 877 631.
•• chovného psa a feny boxerù,
bez PP, stáøí 3 - 6 let, ruším
chov. Tel.: 777 071 352, 723
790 756. Posláno z 777 185 894.
•• foxteriér drs. tricolor, pejsek,
3 mìs., vychovaný a umazlený,
dobrý rodin. pes. Pìkného exte-
riéru. Opak. spojení. M: 3x VN1,
R.CAC Brno. Tel.: 777 292 708.
•• štìòata fox. drs. po opak. spoj.
M: V, zkoužka ZOP, O: Dax z Li-
pavy také V. jejich dcera k vidìní
letos na Intercaniso. 3x VN1, r.
CAC. Tel.: 777 292 708.
•• Za takto zpracovaný øádkový
inzerát v maximální délce cca
250 znakù zaplatíte jen 400 Kè
+ 19% DPH. Volejte na tel.:

608 252 541.
•• štìòata foxteriera hladkosrst..
O: Evrop. vítìz, Nár. vítìz, Šam-
pión SK, CACIB. Veškeré prac.
zkoušky - U. M: výborná, NL. Pøed-
pokl. výborn. exteriéru i práce. Tel:
604 947 597, 515 333 925, veèer.
•• bernský salaš. pes, 2 psi bez
PP, 6 týdnù, standard. barva, oè-
kov., odèerv., možno vidìt oba ro-
dièe, cena 4.000 Kè, odbìr ihned,
Ivanèice. Tel.: 777 877 631.
•• Hledám fenku na pøipuštìní,
malamut, 2 r. Tel.: 607 785 087.
•• Daruji feny boxerù, stáøí 3 - 5
let, bez PP, vhodné i k rodinì.
Tel.: 723 790 756. 
•• daruji 5 mìs. štìòata, psi, køí-
ženci, s oèkov. prùkazem. Tel.:
568 865 232, dopoledne.
•• daruji dva mourovaté kocourky
- ihned. Pøípadnì i koèku. Tel.: 608
456 273.
•• Nabízím ježdìní na 2 velkých
a 1 menším koni, vše záleží na
domluvì a zdatnosti jezdce, 100
Kè/hod. Tel.: 777 877 631. 
•• dìtské western. sedlo na pony,
rùzné vel., pro dìti do 10 let, èerné
se zdobením, komplet., 1 r. staré,
perfekt. stav, 3.500 Kè; chomout.
postroj na pony 110 - 120 kvh, vel.
17 coulù, èerný se zelenou podšív-
kou, starší, komplet., zachovalý,
1.500 Kè. Tel.: 777 877 631. 
•• komplet. funkè. akvárium se
skøíòkou s kov. konstr., b. sv. dub,
osvìtl. a filtr., d. 120, š. 40, v. 50,

3.800 Kè, MK. Tel.: 604 281 294.

Různé
•• Anglicky zpívající kytarista
hledá uplatnìní v kapele hrající
taneèní hudbu. Tel.: 721 465 661. 
•• Studentka VOSŠ douèí AJ,
zaèáteèníky i pokroèilé. Mám
státnici z AJ. Tel.: 515 322 891. 
KOUPÍM
•• mlýnek na maso è. 10-12.
Tel: 737 884 165.
PRODÁM
•• pšenici nebo jeèmen, 300 Kè/q.
Tel.: 515 320 674.
•• vìtší mn. zelenin. pøepravek Pe
i holand, levnì. Tel.: 608 714 741.
•• 7-hlavý kolotoè na výrobu per-
livého vína. Tel.: 605 840 046.
•• kanystry na benzín 20 l, 2 ks,
100 Kè/ks; demižóny 20 l a 10 l.
Tel.: 605 776 380. 
•• mlýnek na maso è. 8.; staré
aparáty - Flexa reta, Kijev + 4ks
objektiv. Tel.: 605 776 380.
•• masážní el. køeslo s vyhøívá-
ním a tab. pod nohy, potah èerná
kož., PC 22.000 Kè, nyní
15.000 Kè. Tel.: 604 820 525.
•• mlýn. kolo na vrch. vodu, pr.
150 cm, š. 44cm, mat. dvb. borovi-
ce, šrouby nerez, cena doh., Ivan-
èice. Tel.: 737 671 723, 9 - 18 hod. 
•• drtiè na øepu,  drtiè na ovoce, vál
k Teøe nebo Vari, bøezová koš•ata.
Tel.: 515 336 601.
Seznámení
•• Svobodný, nesmìlý 35ti letý
abstinent, nekuøák hledá dívku k
seznámení. Tel.: 602 214 696.
•• Svobodný 30ti letý rak, 170/ 63
se smysl. pro humor hledá dívku,
která má srdce na pravém místì a
touží po lásce. Mé zájmy: jazyky,
kytara, pøíroda. Tel.: 606 580 773.
•• 28/183, SŠ, hodný, tmavovl. a
prý pohledný kluk hledá obyè.,
upøímnou a sympat. dívku èi ma-
minku, toužící po vztahu založ. na
lásce. Napiš o sobì, co nejvíce,
foto nutné - vrátím. Pavel Hraz-
dira, Nebovidy 148, 664 48.
•• Jsem vdovec, 65 l., vlastním
rod. domek, hledám hodnou ženu.
Samota tíží. Tel.: 546 921 854. 
•• Rád bych poznal 30 - 38 letou
ženu k vážn. seznámení, nekuøaè.,
malé dìti nejsou pøekážkou. Jsem
sám a chybí mi chvíle strávené
s Tebou. Tel.: 607 867 162. 

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.
•• Pøijmeme pracovníky do kan-
celáøe, telefonisty, zprostøedko-
vatele, obch. zást., 15 - 50.000
Kè/mìs. Tel.: 605 254 556.
•• Nìmecká spoleènost vyhla-
šuje výbìrové øízení na obsa-
zení pozic obch. manažerù. Info
na tel.: 603 159 240.
•• Nabízím katalog s rùznými na-
bídkami, info s pøihláškou zašlu
za známku 6,50 Kè. Macháèková
K., Nábøežní 18, Oslavany, 664
12, oslavanským doruèím za SMS
s adresou. Tel.: 607 989 177.
•• Ès. obch. spol nabízí prac.
pøílež. komunikativním lidem ve
více oborech. Tel.: 604 817 844.
•• Pøijmeme spoluprac. všech
profesí, zaškolení 20 - 40.000 Kè
/mìs. Tel.: 605 254 556. 
•• Pøijmeme telefonisty, zprostøed-
kovatele, obch. zástupce. 26.000
Kè/mìs. Tel.: 607 179 486. 
•• 16-ti letá dívka hledá dobøe
plac. brigádu v Ivanèicích, MK
nebo bl. okolí. Tel.: 732 949 550.
•• Studentka SOŠ, 17 let hledá
brigádu na léto - úklid, výpomoc,
práce ve skladu, péèe o zvíøata aj.
Nejlépe Ivanèice, Oslavany. SMS
na tel.: 721 747 883, volat veèer.
•• brigády na 7.- 8. mìs., jakoukoli
práci, dívka, 17 let., Ivanèice, MK
a okolí. Tel.: 728 514 539, odp. 
•• Hledám brigádu (studentka
19 let). Nabízím douèování,
nebo soukr. výuku NJ - mírnì a
stø. pokroèilý, AJ - zaèáteèník,
mírnì pokroèilý, literatura a ma-
tematika ZŠ. SMS: 728 833 726.

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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Děti si házely granátem
XX/Ivanèice/ Dùm dìtí a mládeže Ivanèice uspoøádal ve spolupráci
s Vojenským útvarem Rapotice branný závod. Akce se konala v okolí
stadionu FC Ivanèice (na Kumánì) a zúèastnilo se jí 81 žákù 6. - 9.
tøíd ZŠ Oslavany a ZŠ Vladimíra Menšíka v Ivanèicích. Dìti byly
rozdìleny do 2 kategorii: mladší (6. a 7. tøída) a starší (8. a 9. tøída).
Samotný závod se skládal z trasy dlouhé 3 km, na níž bylo 7 kontrol,
a testu z branné výchovy. Tøíèlenné hlídky mìly za úkol: plížení a hod
granátem, urèování døevin a dopravních znaèek, støelbu ze vzdu-
chovky, šplh na lanì, orientaci na mapì a práce s buzolou, pøechod
terénem s nasazenou plynovou maskou a první pomoc. Jednotlivé
kontroly byly bodovány. O výsledku rozhodl souèet bodù ze všech kon-
trol, dosažený èas a výsledek testu. Všechny dìti byly odmìnìny
kalkulaèkou, sladkostí a pamìtním listem. Vítìzná družstva v obou
kategoriích (ZŠ Oslavany) dostala navíc krásné poháry a diplomy a sou-
tìžící na 2. a 3. místech (ZŠ V. Menšíka Ivanèice) získali pamìtní
støíbrné talíøe a diplomy. Zvláštní podìkování patøí zúèastnìným ško-
lám, Vojenskému útvaru Rapotice, Fotbalovému klubu Ivanèice a spon-
zorovi akce K-servisu pana Koneèného z Ivanèic.                   /mask/

Na kolech z Prahy do Vídně
XXV sobotu 5. èervna 2004 odstartoval z Centrálního parku Prahy
osmidenní peloton asi dvaceti cyklistù, kteøí se vydali po trase
Greenways Praha-Vídeò, aby navštívili starosty 18 mìst a obcí na této
Zelené stezce. Do Vranova n/Dyjí pøijel peloton 10.èervna. Cyklisté
pøespali v místním ubytovacím zaøízení a druhý den je na námìstí
pøed radnicí pøivítali úvodní øeèí pan ing. F. Texl, starosta obce,  J. Kos
ze Správy Národního parku Podyjí a senátor Vladimír Železný. Bìhem
návštìvy pøipojil za obec Vranov n/Dyjí pan starosta Texl svùj podpis
pod spoleèné Memorandum o spolupráci pøi rozvoji této cyklostezky
a podpoøe šetrné turistiky. Greenways Praha-Vídeò je mezinárodní
stezkou a proto se na konci cesty na èesko-rakouských hranicích
èeský peloton potká s rakouskými cyklisty a pøedá jim Memorandum,
které pak poputuje dále ke starostùm rakouských mìst. Je to sí• témìø
700 km tras a stezek pro cyklisty, pìší, jezdce na koních èi vodáky. 

Hráli o jahodový pohár
XXV úterý 1. 6. 2004 se uskuteènil v Olbramovicích 19. roèník
tradièního  turnaje pod názvem Jahodový pohár. Turnaje se zúèastnilo
šest škol z širokého okolí: ZŠ Vedrovice, ZŠ Dolní Dubòany, ZŠ Jeze-
øany, ZŠ Bohutice, ZŠ Moravský Krumlov-Ivanèická, ZŠ Miroslav
a samozøejmì poøádající škola ZŠ Olbramovice. Družstva tvoøili
chlapci a dívky prvního až pátého roèníku. Chlapci se utkali v kopané
ve dvou skupinách, vítìzové skupin si zahráli finále a druzí ze skupin
pak zápas o 3. místo. Dìvèata hrála vybíjenou systémem každý
s každým a o umístìní pak rozhodoval poèet bodù. V kopané vyhrálo
družstvo ze ZŠ Moravský Krumlov a ve vybíjené dìvèata z Olbra-
movic. Poèasí nám pøálo, jen tìch jahod mohlo být víc. Turnaje se
zúèastnilo kolem 140 dìtí. Myslím si, že to byl vydaøený turnaj na
oslavu dìtského dne a že i dìti mìly spousty pìkných zážitkù. Tìšíme
se na další roèník a za rok opìt na vidìnou.            Bc. Marek Dostál

V Kubšicích sedlali koně
XXDne 30. kvìtna 2004 probìhly Bezlicenèní skokové a vozatajské
závody, které poøádal TJ Sokol Kubšice. Závodù se zúèastnilo 52 koní
a to ve vozatajských závodech, závodech poníkù, mini-maxi a skokù.
Vítìzem v závodech skokù se stala Alena Vrbková a na druhém místì
byla Zuzana Bazíková. V soutìži vozatajcù byli úspìšní závodníci
ÚSP Tavíkovice, kteøí obsadili první dvì místa. V závodech mini-
maxi zvítìzil Jíøí Fouma z Dukovan. Závody sledovalo na 200 spoko-
jených  náštìvníkù. TJ Sokol Kubšice bude další skokové a vozatajské
závody poøádat v sobotu 14.srpna 2004 a veèer bude pøipravená zába-
va ve stylu Country&western, kde budou hrát Paroháèi. Podìkování
za organizaci patøí vedoucímu jezdeckého oddílu Pavlu Komárkovi
a dalším èlenùm TJ.          Martin Parák, pøedseda TJ Sokol Kubšice

Bojovali pod Templštýnem
Tradiènì koncem mìsíce kvìtna poøádá výrobní družstvo „Kamena“
z Brna velký nohejbalový turnaj. Letošní roèník mìl tak jako vždy
velmi dobrou úroveò. Turnaje se zúèastnilo na dvì stovky hráèù z 21
tøíèlenných družstev. Hrálo se ve ètyøech skupinách. Skupina A, B,C -
po 5ti družstvech, skupina D - 6 družstev. Koneèné umístìní: 1. místo -
Firma Pøemysl Veselý, Stavební a inženýrská èinnost s.r.o. Brno;
2. místo - Firma Silnice spol.s.r.o. Brno; 3. místo -  Baier team Brno.
Všichni hráèi obdrželi hodnotné ceny. Vítìzové obdrželi poháry, které
pøedal Dipl. Ing. Karel Vymazal, pøedseda družstva Kamena Brno. Hrá-
èi z našeho regionu do závìreèných bojù nepostoupili. Po celé odpoledne
bylo pro hráèe i pøítomné diváky zdarma podáváno obèerstvení.     A. Veselý

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

JJAAMMOOLLIICCEE  CCUUPP  22000044
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. 

Jezdecký klub Moravský Krumlov pořádá 2. - 4. července 
30. Jezdecké závody jednospřeží, dvojspřeží, 
čtyřspřeží a kompletní soutěž spřežení pony.

XVI.  ROČNÍK  MEMORIÁLU  JANA  BRANČE
KVALIFIKAČNÍ PŘEDKOLO „ZLATÉ PODKOVY“

pá 2.7.ve 13.00 hod. - drezúra - hřiště TJ MK, so 3.7.v 10.00 hod. -
maraton - Střelnice, ne 4.7. ve 13.00 hod. - parkurová jízda spřežení.
vstupné 30 Kč, děti zdarma. Vše proběhne na hřišti TJ Mor. Krumlov 

a na Střelnici. Občerstvení po všechny dny zajištěno. 


