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CHCETE KOUPIT, STAVĚT,
MODERNIZOVAT NEMOVITOST ?
NEMÁTE DOSTATEK FINANCÍ?

JSME TU PRO VÁS !
PEVNÁ ROČNÍ ÚROKOVÁ SAZBA od 4,3%

ZDARMA vypracování úvěrové žádosti!
Nulový vklad - BEZ RUČITELE!

Do roku 2007 daňová úspora 14%.

Tel.: 736 484 438, 736 485 009

Nezávislý regionální čtrnáctideník

˘

AKČNÍ CENA - SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP
CHORVATSKO - Komarna - Jižní Dalmácie
1 TÝDEN S POLOPENZÍ
v luxusní Villa Bili ***
Děti do 5 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu
25.6. - 2.7.    6.290,-
Ubytování: luxusní pokoje a apartmány s kli-
matizací, masážní sprchou Jacuzzi, satelitní 
TV, video, terasa s výhledem na moře, 80 km 
severně od Dubrovníku. Oblázková pláž cca 
150 metrů od vily, restaurace a taverna ve vile,
bazén přímo u moře, fitness a sauna.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze
Doprava: vlastní nebo busem za příplatek 
(Bus při odjezdu z Brna 2.390,- Kč.)

MEGA TRAVEL s.r.o., cestovní kancelář
nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno, tel.: 546 211 464 (Po-Pá: 14-18 hod.), e-mail: info@megatravel.cz

Další nabídka pobytů v Chorvatsku a na Kypru: www.megatravel.cz

/Region/ Není to tak dlouho, co 
se řešil na Rokytné v Moravském 
Krumlově druhý povodňový stupeň,
který způsobily ledové kry. Vli-
vem oteplení z počátku minulého 
týdne začaly tát sněhové masy, 
a podmáčená pole již nestačila 
vsakovat velké množství vody. 
Nebezpečně zvýšený stav hladiny  
se projevil především v Morav-
ském Krumlově na řece Rokytné.

„Dnes se situace stavu vody 

podstatně změnila, zvedla se hla-
dina řeky a místy se vylila z bře-
hů, především v meandrech, kde 
se řeka klikatí. Z toho důvodu 
vyhlásil dnes ráno starosta města 
Bartoloměj Pitlach druhý povod-
ňový stupeň. Jednáme s Povodím 
řeky Moravy a situaci monitoru-
jeme. Nebezpečí zatím nehrozí. 
Zaplavena jsou pole na Okružní 
ulici, na Slatinách v Rakšicích, 
zatopeny jsou zahrádky pod 

zámkem. Průtok vody je zvýšený
a nebrání mu žádné překážky. Kry 
nejdou, nic řeku neblokuje. Povo-
lali jsme Hasičský záchranný
sbor i Sbor dobrovolných hasi-
čů, kteří provádí zabezpečovací 
práce u splavu a v Rakšicích. Po-
máhá také Městská policie, TaZS 
a SMM,“ sdělila nám k situaci
z 18. března místostarostka Marie 
Valachová, která od ranních ho-
din koordinovala práce. 

„Co se týče zvýšené hladiny 
řeky Oslavy v Oslavanech, tak 
v letošní rok je zatím bez větších 
problémů. Poslední tání v tomto 
týdnu začalo v pondělí, kdy jsme 
byli obeznámeni z krizového 
řízení z Ivančic, že lze očekávat 
průchod velké vody. Bylo to 
vztaženo i k určitým problémům 
na vodním díle Mostiště, kde je 
porucha na hrázi, nicméně z hle-
diska Povodí Moravy jsme byli 
ubezpečeni, že žádné zásadní 
problémy nehrozí a Mostiště je 
schopno pojmout i dvacetiletou 
vodu. Poslední složitější situace 
nastala ve čtvrtek ve večerních 
hodinách, kdy se rozvodnil 
Ketkovský potok, zvedl se jeho 
průtok, ale žádným zásadním 
způsobem to neohrozilo zastavě-
nou část Oslavan. Ve večerních 
hodinách se do Oslavan dostala 
ledová bariéra a zasekla se v nad-
jezí u městského úřadu. Po zved-
nutí průtoku kolem jednadvacáté 
hodiny večer se bariéra uvolnila 
a podařilo se zvednout vodní 
dílo Vál a kry odplavaly. Vše je 
bez problémů a voda neohrožuje 

zastavěnou část města. Nebyl 
vyhlášen žádný stav povodňové 
aktivity, Oslavany měly v poho-
tovosti zásahovou jednotku Ha-
sičského sboru, který dozoroval 
na průchod ledu, a byli přítomni 
při manipulaci s jezem Vál,“ sdě-
lil  starosta Oslavan Vít Aldorf.

V Ivančicích i přes to, že se zde 
vlévá řeka Oslava do Jihlavy, také 
nezaznamenali větší potíže s vel-
kou vodou. „My v Ivančicích 
situaci pečlivě sledujeme, jednak 
fyzicky povodňovými hlídkami, 
které jsme zaktivizovali, a také 
na internetu. Nicméně v devět 
hodin jsem první stupeň vyhlásil, 
to znamená bdělost, abychom 
předešli všem nepředvídatelným 
následkům, které by měly za ná-
sledek jiná závažnější opatření. 
Mohu uklidnit obyvatele, že k 
žádné evakuaci nedojde.“ upřes-
nil situaci starosta MUDr. Vojtěch 
Adam v Ivančicích a vyjádřil se 
k možné masové evakuaci oby-
vatel, která zazněla z Krajského 
úřadu v souvislosti s poškozením 
vodní nádrže Mostiště.

Během nadcházejícího odpo-
ledne, noci a sobotního rána se 
situace radikálně změnila přede-
vším v Oslavanech a Ivančicích. 
V Oslavanech byl v pátek večer 
vyhlášen druhý povodňový stu-
peň, v noci se situace zhoršila 
a byl vyhlášen i třetí nejvyšší 
povodňový stupeň. Nejvážnější 
situace byla v Ivančicích na Jih-
lavě, kde v lokalitě Skřípák, jenž
je chatovou osadou, muselo být
hasiči evakuováno několik lidí. 

Lokální povodně prověřily přípravuPrvní rozpočet připraven
/Moravský Krumlov/ V současné době se připravuje a projednává 

konečná podoba prvního rozpočtu mikroregionu Moravskokrumlov-
sko. Rozpočet tohoto sdružení obcí je koncipován jako vyrovnaný, to 
znamená, že na straně příjmů i výdajů je stejná částka 139 tisíc. „Náš 
mikroregion je mladý, vzniknul v polovině minulého roku. Všechny 
hlavní aktivity vlastně rozjíždíme až letos. Tím, že jsme na začátku, jde 
všechno pomaleji, teprve se učíme. Přitom jsme již zaznamenali i snahy
některých soukromých subjektů o nefér jednání a obcházení rozhodnutí,
které vydalo vedení mikroregionu. Přesto jdeme dynamicky dopředu
a zásluhu na tom má především předsedkyně Anna Gigimovová, která 
je zároveň starostkou Vedrovic, manažerka Jitka Schneiderová a Michal 
Pospíšil ze Školy obnovy venkova o.p.s. Našimi prioritami by v tomto 
roce měly být především dotační projekty, poradenství a vytvoření stra-
tegie a k tomu by nám měl pomoci i rozpočet,“ uvedla místostarostka 
Moravského Krumlova Marie Valachová. V pátek 25. března by se 
měli sejít starostové všech zúčastněných obcí sdružení, což je před-
sednictvo mikroregionu a rozpočet schválit. Na programu bude také 
schvalování strategie mikroregionu.                                            /mask/

Silnice bude opravena
/Miroslav/ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje podala

do programu Phare projekt s názvem „Miroslav - přístupová komuni-
kace k průmyslové zóně“, který byl v minulých dnech schválen. Jde o 
opravu komunikace od bývalého závodu Fruta přes obec Kadov až po 
napojení na silnici Hostěradice - Moravský Krumlov. „Tím, že došlo 
ke schválení projektu, přistoupíme k jeho realizaci. Pravděpodobně 
se začne letos na jaře, maximálně s rozložením do srpna roku 2006. 
Opravovat se bude úsek o celkové délce více jak čtyři kilometry. Je 
rozdělen do pěti samostatných částí, na které budou použity různé 
druhy technologie. Jde především o opravu hloubkovou recyklací za stu-
dena a položením vrstvy AB, nebo položením vrstvy kalového zákrytu 
Slurry Seal. S opravami se naváže na již provedené části z roku 2003, 
tím se celé silniční propojení dočká dokončení celkové opravy,“ sdělil 
Ing. Zdeněk Komůrka, vedoucí oblasti Znojmo, SÚS JmK, která bude 
akci realizovat. Celá akce by měla v celkovém nákladu stát 9 milionů. 
„V této investiční akci je hlavním úkolem pro město Miroslav zamezení 
unikání vody z pozemku města na komunikaci. Je několik způsobů, jak 
tuto komunikaci odvodnit. Budou vybudovány pásové vpusti a dešťové 
sběrače vody. U této akce je i zájem města, protože se zlepší kvalita
a pohodlí cestování, a to nejen pro zásobování průmyslové zóny, ale i 
z hlediska kvality bydlení ve městě,“ sdělil k připravované investiční 
akci místostarosta Roman Volf.                           /mask/

V souvislosti s povodněmi 
došlo ve dnech 11. a 12. března 
ke kontrole spojení povodňových 
komisí na území Jihomoravského 
kraje. Po dvou liniích - cestou dis-
pečinku Hasičského záchranného 
sboru (HZS) a cestou informač-
ního systému (EMOFF) Jihomo-
ravského kraje - bylo provedeno 
vyrozumnění členů povodňových 
komisí. Krajský dispečink HZS 
obvolával všechny předsedy 
povodňových komisí obcí s roz-
šířenou působností, členy krajské 
povodňové komise a krizového 
štábu od obdržení zprávy z bez-
pečnostní rady státu v pátek 11. 
března. Obvolávání pokračovalo 

i v sobotu a neděli, neboť část 
členů měla vypnuté telefony nebo 
nereagovala (!). Všem, u kterých 
se nepodařilo navázat spojení 
o víkendu, opakoval dispečink 
kontakt i v pondělí.

EMOFF, tento informační sys-
tém, byl zprovozněn na JMK v ro-
ce 2004 a byli s ním postupně se-
známeni předsedové jednotlivých 
povodňových komisí a krizových 
štábů. Jedním z úkolů, který při-
pravila místopředsedkyně krajské 
povodňové komise Ing. Anna Hu-
báčková, byl rozeslat všem před-
sedům povodňových komisí obcí 
s rozšířenou působností SMS
zprávu s upozorněním na pro-

vádění kontaktů s odkazem na 
podrobnosti v zaslaném e-mailu. 
„Úkol byl zadán a plněn mimo 
pracovní den a pracovní dobu, 
v období chřipkové epidemie
a školních prázdnin, což se na 
přenosu informací projevilo. SMS
zprávy byly záměrně voleny ob-
sahově poměrně dlouhé. Celkem 
bylo systémem EMOFF rozesláno 
1763 SMS zpráv a e-mailů a kon-
taktováno 1012 osob. Část členů 
povodňových komisí a majitelů 
krizových telefonů tyto telefony 
bohužel vypíná. SMS zprávy 
pro svou obsáhlost nedošly všem 
úplné a některým členům nebyly 
doručeny vůbec. Někteří členové 

neznají své předsedy povodňové 
komise nebo na ně nemají kon-
takty. Předsedové komisí v mno-
ha případech byli na dovolené
a příslušný e-mail nebyl nikam 
postoupen, což se projevilo v pl-
nění úkolů. Z podaných informací 
lze zjistit, že mnohdy se informa-
ce k povodňové komisi dostala jen 
proto, že byli souběžně upozorně-
ni tajemnící bezpečnostní rady a 
ti aktivovali spojení nebo reago-
vali starostové obcí a upozornili 
předsedu povodňové komise obce
s rozšířenou působností na úkol. 
V tomto rozsahu byl systém 
EMOFF použit poprvé. Osvědčil 
se, některé dílčí nedostatky, které 

se projevily, rychlost a kapacita 
odesílaných zpráv, jsou již v tuto 
chvíli odstraněny. Systém spojení 
cestou EMOFF se ukázal jako 

velmi efektivní a rychlý,“ sdělil
k prověrce tajemník Bezpečnostní
rady Jihomoravského kraje Ing. 
Peter Macko.                     /mask/

Krizové povodňové telefony byly vypnuty

foto: mask

foto: mask
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Oslavany, Letkovská 11a,
tel.: 546 423 304, 602 551 800
OBILOVINY, KRMIVA, OSIVA,
SEMENA, HNOJIVA, POSTØIKY,

SADBOVÉ BRAMBORY,
ZAHRÁDKÁØSKÉ POTØEBY,
KVÌTINÁÈE, RAŠELINA,
MULÈOVACÍ KÚRA

objednávky na slepice - celoroènì

tel.: 546 423 304, 602 551 800
AVIA • LIAZ

ODVOZ ODPADU, DOVOZ PÍSKU
PØISTAVENÍ KONTEJNERÙ 3-16 m ,

LIAZ + VLEK = 25 tun,
PRÁCE NAKLADAÈEM - UN 53

3

AGRO-MARKET

AUTODOPRAVA

AUTOPLYN  Čadek Jaroslav
ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE
snížení cen až o 6.000 Kč

 •  nejlevnější montáž LPG do 99,9% typů
    benzinových automobilů - tzv. typovky,
    odpadá další schvalování
 •  možné fi nancování úvěrem,
    vyřízení na místě, navýšení jen 5% 
 •  veškerý servis, revize, emise benzín a plyn

 Vídeňská 119, Brno  •  tel.: 547 137 235, 608 728 884
www.autolpg.cz  •  jaroslav.cadek@tiscali.cz

J. Vávry 2 (40 m od KB), Ivančice, tel.: 731 222 369

Sportovní
obchod Msport

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

NOVÉ MODELY 
KOPAČEK A OBUVI

AKCE! KOPAČKY LOTTO - SLEVA 60%

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

OPRAVY EL. SPOTŘEBIČŮ

Mach Jaroslav
Opravujeme:

automatické pračky
kuchyňské el. spotřebiče

vysavače, mikrovlnné trouby
ruční nářadí (Narex, Bosch)
elektrické motory do 15 kW

transformátory, cívky, magnety
Prodejna a opravna:

Oslavanská 57
664 91 Ivančice
tel./zázn./fax:
546 452 833

Otevírací doba:
Po-Čt   9 - 17

Pá   9 - 16

Sběrna oprav i v M. Krumlově, na ul. Růžová 8,
v prodejně levného textilu Emilo

ZVEME VÁS
DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

POHOSTINSTVÍ

SPORT AREÁL
ORLOVNA RAKŠICE
Na Vaši návštěvu se těší p. Havel a syn

Komise pro regeneraci památ-
kové zóny by chtěla touto cestou 
uceleně a přehledně informovat 
občany města o aktivitách města
v oblasti památkové péče. Tabulka
zpracovává investice do památ-
kových objektů za poslední tři 
roky. V loňském roce byl zpraco-
ván a zastupitelstvem města schvá-
len Program regenerace městské 
památkové zóny. Je to textový a 
tabulkový podklad, který podrob-
ně předkládá přehled cenných 
objektů v památkové zóně. Tento 
materiál je nezbytnou nutností pro 
uplatnění žádostí a získávání dotací 
z programu regenerace památkových 
zón Krajského úřadu každý rok.

Radou města byl v roce 2004 
schválen účel využití městské 
šatlavy - muzeum. Následně byla 
zastupitelstvem města zadána stu-
die objektu, která je momentálně 
zpracovávána. V letošním roce 
bude dále pokračovat obnova 
zámeckého parku (zeleně), která 
bude dokončena příští rok. Jsou 
zpracovávány další podklady 
pro práce na městských hradbách
a pro práce na opravě ohradní zdi 
hřbitova v Rokytné, měla by být 
realizována investice do opravy 
střechy kapličky Panny Marie
u Rokytné. Horizont zahájení prací
na stavební části zámeckého par-
ku (mostek, oplocení, zdi, pilíře

a brány) není dosud stanoven. To-
lik stručně k objektům v majetku 
města. Z objektů na území města, 
která nejsou v jeho majetku, jsou 
nejpalčivějšími problémy kostel 
Sv. Vavřince v Rakšicích, zámek 
v Moravském Krumlově, areál 
farního kostela (socha Sv. Jana 
Nepomuckého, centrální kříž, hra-
zení u centrální hrobky, cenné 
renesanční náhrobní kameny, kříž 
pruského vojína) a areál židov-
ského hřbitova. Zámek v Morav-
ském Krumlově v loňském roce 
koupila společnost Incheba, a.s. 
Praha. Téhož roku získala společ-
nost územní povolení k úpravám 
objektu na hotel a kongresové 

centrum a v současné době zpra-
covává realizační projekt ke sta-
vebnímu řízení. Samotná stavba 
by měla být zahájena podle slov 
ředitele společnosti Ing. Roziny 
v příštím roce. S pohybem ná-
vštěvníků v památkové zóně i 
mimo ni přímo souvisí i pláno-
vaný informační systém města, 
který přinese zlepšení orientace 
a informovanosti. Zda bude ob-
sažen v letošním rozpočtu není 
dosud jisté.

To jsou stručné informace 
z oblasti dění v památkové oblas-
ti Moravského Krumlova.

Komise pro regeneraci památ-
kové zóny při MěÚ v M. Krumlově

Památky v MK z hlediska investic v tomto volebním období

GATEX
KOŠÍČEK JAN

nám. T.G.M. (Knížecí dům)
Moravský Krumlov

DUBNOVÉ SLEVY
po celý duben

sleva 10% na krmiva 

       pro
    • psy
    • kočky
    • drůbež
    • králíky
    • aj. drobné zvířectvo

NA VYBRANÝ RYBÁŘSKÝ
SORTIMENT SLEVA 20-30%

MOTORISTÉ POZOR !!!
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
ve spolupráci s DEKRA - Ústav
silniční a městské dopravy a.s.

pořádá

DEN
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
v sobotu 2. dubna 2005
od 8.00 do 12.00 hodin.

V rámci dne otevřených dveří Vám provede-
me BEZPLATNOU kontrolu hlavních částí 
a funkcí Vašeho vozidla, například stav 
brzdové soustavy, podvozku a osvětlení.

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...

/Miroslav/ Financování Lékař-
ské služby první pomoci se také 
dotklo občanů v Miroslavi, přesto 
že přímo ve městě není její sta-
noviště. Územně spadá Miroslav 
pod Moravský Krumlov, ale ob-

čané v případě potřeby jezdí do 
znojemské nemocnice.

K problému se vyjádřil starosta 
Miroslavi Augustin Forman: 
„Zatím se nevytváří žádné tlaky, 
abychom přispívali na LSPP

v Krumlově. Nicméně jak řekl 
pan starosta Pitlach, měli bychom 
se podílet na výši odvodu, přitom 
lékaři za tuto práci dostávají 
mzdu. Já s tím bytostně nesouhla-
sím a obecně nemohu souhlasit 
s tímto trendem, aby obce si plati-
ly ať již dopravní obslužnost nebo 
pohotovost, protože jde o princip. 
Ten je v tom, že pokud si kraj
a ministerstva zvyknou na to, že 
ze svých rozpočtů obce doplatí 
to, na co nejsou státní prostředky, 
tak se může stát, že budeme vy-
dávat peníze tam, kam je vydávat 
nechceme. Právo, které zaručuje 
ústava, že je bezplatné třeba 
školství, a stačí převedení škol
na obce, což je poměrně velká zá-
těž a přitom příspěvek na žáka se 
nezvýšil. Jsem proti tomu, aby se 
obce fi nančně podílely na těchto 
věcech, a seč mi síly budou stačit, 
budu brojit proti tomu, abychom 

to, co platit nemusíme, platit 
nebudeme, protože tím uděláme 
míň chodníků, míň komunikací, 
bude míň všeho, co budeme moci 
fi nancovat z rozpočtu jako nad-
standard pro obec.“

V těchto dnech dostal starosta 
Augustin Forman od zastupitelů 
města mandát k jednání, na zá-
kladě kterých by v budoucnu ne-
mocní občané jezdili do spádové
znojemské nemocnice. Situace
v Moravském Krumlově je ta-
ková, že zastupitelstvo rozhodlo 
ve prospěch dalšího fungování 
pohotovosti, ale za méně peněz. 
Krumlovská pohotovost bude 
v omezené míře fungovat tak, 
jak rozhodlo zastupitelstvo - do 
konce letošního roku.

„V krajském zastupitelstvu 
jsme se usnesli a podali proti-
návrh, aby se fi nancoval první 
půlrok z prostředků kraje, a po 
tomto půlroku by se provedla re-
vize všech stanovišť LSPP. Tento 
návrh neprošel. Původně se město 
Brno na fi nancích z kraje nemělo 
podílet a nedostávat tyto peníze, 
ale na návrh radního se ukrojilo 
2,4 milionu v neprospěch ven-
kova právě pro Brno,“ doplnil 
z titulu krajského zastupitele Ing. 
Augustin Forman. A jak situaci 
vnímají sami občané, kterých 
se to týká? To nám sdělila Jana 
Procházková, občanka Miroslavi: 
„Pokud se něco stane, jedeme do 
znojemské nemocnice, protože je
tam komplexnější péče. Naposle-
dy jsme tam jeli se synem.“  /jak/

Změny u Lékařské služby první pomoci v Miroslavi

Objížďky a uzávěry jsou již instalovány
/Miroslav/ Od pondělního rána 

jsou již v Miroslavi nainstalovány 
první ze zhruba tří plánovaných 
hlavních uzávěr a objížděk. Toto 
město je letos na opravy silnic 
opravdu bohaté. V plánu jsou 
tři velké akce. V těchto dnech se 
začalo s druhou fází  oprav silnič-
ního průtahu. Jakmile bude do-
končena, přijde na řadu náměstí
Svobody a poté oprava silniční 
spojnice Miroslav - Kadov až 
po křižovatku se silnicí druhé 
třídy č.413 Moravský Krumlov 

- Znojmo. „Díky opravám silnic
a s tím spojených objížděk a uzá-
věr by mohla být Miroslav pří-
stupná snad jen z vrtulníku. My 
musíme najít takovou optimální 
variantu, abychom zvládli koordi-
novaně všechno. Skončíme jednu 
akci a bezprostředně musí být za-
hájena další. Dokončíme průtah, 
uzavřeme ulici Českou, Rybniční, 
Václavov a do té doby nemůžeme 
začít s náměstím Svobody. To se 
předpokládá zahájit po jarmarku 
v červenci. Ulice Malinovského, 

jenž je výpadovkou na Knínice
a Kadov nebude moci být uza-
vřena, dokud nebude hotov 
průtah a náměstí Svobody. Je to
o trpělivosti a toleranci občanů 
i návštěvníků,“ sdělil k opravám 
silnic starosta Miroslavi Ing. Au-
gustin Forman.

Útrapy, které uzávěry přinesou 
hlavně obyvatelům města, se vrátí
na podzim tohoto roku, kdy bu-
dou opravené komunikace pře-
dány do užívání, a zlepší se tím
i vzhled města.                   /mask/

Ze zdravotních důvodů?
Jsou chvíle, kdy zcela souzním s názory expremiéra Zemana.

O kvalifi kaci českých novinářů zvláště. Přečtu-li si v posledním čísle 
Zrcadla, že bych se zřejmě měl vzdát mandátu v Zastupitelstvu města 
dle zákona O střetu zájmů, nezbývá mi než se otázat autora, pana Skle-
náře: „Myslíte mne? A proč?“

Ponejprv: Použije-li novinář osobní jméno, měl by alespoň vědět, 
jak se píše.

Podruhé: Pokud cituje v úvodní části článku příslušnou pasáž záko-
na, kde se praví, že funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí 
statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, osoby oprávněné 
jednat za organizační složku obce a strážníka obecní policie, nevidím 
důvod, proč o pár řádků dále vyzývá k odchodu ze ZM jednatele spo-
lečnosti s ručením omezeným. Pro vysvětlení, nejen panu Sklenářovi, 
mezi příspěvkovou organizací zřízenou obcí a obchodní společností
(či jinou právnickou osobou) je rozdíl. Právnické osoby (s.r.o., a.s., 
v.o.s. atd.) jsou zakládány dle Obchodního zákoníku a slouží k tvorbě 
zisku. Příspěvkové organizace jsou založeny dle zákona O rozpočto-
vých pravidlech územních celků, a ve své činnosti zpravidla nevy-
tvářejí zisk. Příspěvkové organizace jsou součástí rozpočtu obce a na 
svou činnost zpravidla od zřizovatele dostávají, jak název navozuje, 
příspěvek. Obchodní společnosti mají rozpočet samostatný, schvalova-
ný příslušným orgánem, u společností s ručením omezeným je to valná 
hromada, a jejich zakladatel naopak od nich očekává fi nanční přínos. 
Tok peněz je tedy přesně opačný jako u příspěvkových organizací.

    Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o., jichž jsem statutárním or-
gánem, tyto požadavky řadu let splňují. Vedle odváděného nájemného 
(mimochodem zcela srovnatelného v přepočtu na 1ha s jinými  měst-
skými lesy hospodařícími v produkčně lepších podmínkách) jsou 
již několik let ziskové a část zisku po zdanění odvádějí městu. Jsem 
na to hrdý. S jejich výsledky se může každý seznámit na stránkách: 
www.mlmk.cz. Příslušné ustanovení zmíněného zákona neuvádí funk-
ci, kterou zastávám, stejně jako neuvádí řadu jiných, které jsou různým 
způsobem s obcí svázány či na ni napojeny.

Občanům, kteří se mě v posledních dnech ptají, zda odstoupím, pro-
tože to psali v novinách, odpovídám: „Proč? Protože si to někdo přeje?  
Protože redaktor neví, jaký je rozdíl mezi příspěvkovou organizací
a společností s ručením omezeným? Ze zdravotních důvodů?“

Pravda, je mi poněkud šoufl  při pohledu na hromady diletantismu
a hnoje, kterými jest mi se denně přebrodit, ale já se ještě přemůžu. Jak 
už říkali sovětští maršálové: „Bylo hůř, a šlo se!!!“

Ing. Dušan Utinek, Ph.D., člen ZM M. Krumlov za Nezávislé
Vážení čtenáři, Vážený pane Utinku, 
zcela mimořádně uvádím na tomto místě reakci k vyjádření pana 

Utinka, aby nebyla tato záležitost po čtrnácti dnech mimo kontext. Pře-
devším bych se touto cestou chtěl panu Utinkovi omluvit za nesprávně 
uvedené jeho jméno. K samotné podstatě věci uvádím: Z mého pohledu
musím konstatovat, že pan Utinek je nepozorný čtenář. Protože ve svém
článku jsem nikoho k odchodu nevyzýval. V článku je napsáno, že 
může jít zřejmě o jmenované osoby a právě to slovo zřejmě je důležité  
a spekulace o mých přáních ze strany pana Utinka také nejsou na místě.

Podle novely volebního zákona §5 článek 5 není dána neslučitelnost 
v případech, kdy zastupitel obce je současně statutárním zástupcem 
společnosti s.r.o, která je 100% v majetku obce, jejímž je zastupite-
lem. V této části zákona jsou uvedeny příspěvkové organizace a zákon 
se v tomto případě na pana Utinka nevztahuje. K úvaze případného 
odchodu zmiňovaného zastupitele mne vedla novela zákona o střetu 
zájmů: článek1 §2 odstavec 1 písmeno b). Zde jsou již nově zmiňovány 
právě i právnické osoby a obchodní společnosti ve vztahu k zastupiteli 
a majetkové účasti města v nich. Co se týká vyjádření pana Utinka 
k mé osobě ve vztahu k vědomostem o obchodních a příspěvkových 
organizacích, nechávám to bez povšimnutí, protože na rozdíl od něj ne-
hodlám touto cestou nikoho urážet, já jsem nad věcí.    Martin Sklenář

SEKÁČ
Iva Budínová

KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ

Na kopci 1037
Miroslav

Po-Pá 1400-1700

po dohodě jinak
tel.: 607 633 863

Po předložení tohoto inzerátu sleva 10%

ilustrační foto
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Ohlas na článek „Budou mít 
dražší vodu“ v Zrcadle č. 05/2005

Obyvatelé Miroslavi a Kašence budou mít dražší vodné a stočné. 
Zastupitelstvo města Miroslavi projednalo a schválilo dne  28.2.2005 
zvýšení vodného a stočného na celkovou sumu 26,50 Kč. Již druhé 
volební období se snažíme o zprůhlednění hospodaření „Vodáren
a kanalizací Třebíč“ takzvaný „Svazek obcí“. Za šest roků naší čin-
nosti v ZM se ani jednou neprojednávala cena vodného a stočného.  
V současnosti je v Moravském Krumlově vodné a stočné cca o 19 Kč 
vyšší než v sousední Miroslavi. Cenu vody se oficiálně zastupitelstvu 
nikdo nesnaží sdělit, natož ji s ním projednat. Dle našeho mínění je to 
chyba členů zastupitelstva a to hlavně těch, kteří jsou v Moravském 
Krumlově u moci. Vinou zastupitelů za KSČM a KDU-ČSL platí ob-
čané Moravského Krumlova jednu z nejvyšších cen za vodu na území 
Moravy. Zastáváme názor, že město by mělo samostatně hospodařit
s vodou a pak bychom se mohli dočkat i nižší ceny za vodu a možná
i finančních příjmů do rozpočtu města. Vezměme na vědomí, že čističky
odpadních vod v hodnotě cca 100 mil. Kč jsou převedeny na Vodárny 
a kanalizace Třebíč. Zisk z jejich užívání má firma, která je neplatila. 
Občan opět ostrouhal.                      Stanislav Trefil a Pavel Procházka

Obecní úřady na internetu
/Region/ Jihomoravský kraj zvažuje podání projektu v rámci „Spo-

lečného regionálního operačního programu pro rozvoj informačních 
a komunikačních technologií v regionech“. Záměrem projektu je při-
pojení obecních úřadů a veřejně přístupných míst v kraji k internetu 
s možností dalších návazností. V tomto opatření může projekt podat 
obec, sdružení obcí i kraj. Prvního února byla vyhlášena výzva pro 
předkládání individuálních projektů. Žadatelé mohou předkládat své 
projekty do 31. března 2005 na příslušném sekretariátu Regionální 
rady Regionu soudržnosti NUTS II. 

V dnešní společnosti se většina komunikace odvíjí po elektronic-
kých cestách a bez tohoto spojení si ztěží lze představit vedení nebo 
řízení organizace. Předávání informací do obcí je v papírové podobě 
nejen nákladné finančně, ale i zdlouhavé časově. Druhým aspektem je 
i přístup k informacím v elektronické podobě. Jedná se nejen o zápisy 
z jednání orgánů kraje, vyhlašovaná výběrová řízení, informace posky-
tované ze zákona, rozpočet kraje, poskytované granty a dotace, veškeré 
kontakty, ale i všeobecný přístup k informacím. Příkladem může být 
nabídka práce, možnost zvýšení kvalifikace, podpora podnikatelských 
aktivit, zvýšení právního povědomí atd.

Jedním z předpokladů schválení a posléze i realizace uvedeného 
projektu je i navržení způsobu, jak dosáhnout cílového stavu. Pro jeho 
definici je potřeba popsat stav současný. Proto byla připravena analýza 
stavu informatizace obcí Jihomoravského kraje. Tento dokument bude 
podkladem i pro rozhodování pro technické řešení a jeho varianty 
v různých místech našeho regionu. Této analýze byl věnován i pracovní 
seminář. S ohledem na množství finančních prostředků a připravenost 
obcí se posléze připraví postup, jak dosáhnout vytvoření podmínek 
pro zajištění plné konektivity obcí. Zmíněný postup je již vyzkoušený 
v jiných krajích, v loňském roce v Olomouckém a Moravskoslezském 
kraji. Projekt umožní kvalitnější komunikaci mezi veřejnou správou, 
komunikaci s občany či podnikateli a pro občany kvalitnější přístup 
k informacím a dalším elektronickým službám.                              /jak/

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
/Miroslav/ Na pozvání starosty města Miroslavi Ing. Augustina 

Formana se sešli občané k besedě o životě ve městě, která se konala 
v pátek 18. března v restauraci Slavie. Úmyslem starosty bylo sejít se 
s občany jako s partnery, kterým na budoucnosti města záleží. Setkání 
nebylo jen přednáškou o tom, co se v Miroslavi děje, ale realistické 
povídáni o tom, co by se ještě dělat dalo a co by přispělo k vyšší kvalitě 
života kdekoliv ve městě. Augustin Forman zvážil náměty a pohovořil
s občany na základě jejich připomínek. Pomohli mu v tom i přítomní 
členové rady města, především pak místostarosta Roman Volf, který 
také odpovídal na dotazy. Tématicky se hovořilo o obecné situaci ve 
městě, jako třeba budoucnost zámku, rybník v Rénách, oprava komuni-
kací a kanalizace, kultura, nový vzhled náměstí a spousta jiných záleži-
tostí. „Toto pozvání jsem inicioval já a jsem velice potěšen velkou účastí 
občanů, kteří přišli. Myslím si, že i ta diskuze byla plodná a jsem velice 
rád, že se vedla v takovém tónu, v jakém se vedla. Je to pro mě potě-
šující zjištění, že miroslavská veřejnost není apatická k veřejnému dění,
to za prvé, a za druhé, že je kultivovaným partnerem pro mně a radní,“ 
sdělil k proběhlé besedě starosta města Ing. Augustin Forman.  /mask/

Miroslavští radní se sešli s občany

Matador 165//R13 MP 12     950,00
  165/70/R13 79 T MP15    960,00
  175/70/R13 79 T MP15 1.050,00
  175/70/R13 79 T MP12 1.040,00
  165/70/R14 79 T MP15 1.060,00
  185/60/R14 82 T MP15 1.280,00
  195/65/R15 91H  MP 42 1.590,00
Barum  165/R13 OR34  1.100,00 
Brilantis 165/70/R13 79T  1.080,00
  165/70/R14 81T  1.200,00
  175/70/R13 82T  1.220,00
Bravuris 185/60/R14 82T  1.450,00
  195/65/R15 88T  1.790,00
PROTEKTOR  165/70/R13    623,00
          165/80R13    645,00

Pozor
AKCE LETNÍ PNEU
březen-květen 2005

Medlice 20, 671 40 Tavíkovice
tel.: 515 339 345, fax: 515 339 988, mobil: 736 624 955
e-mail: autoserviscerny@email.cz, autopneuserviscerny@quick.cz

Nyní nově provádíme:
Opravy havarovaných karoserií pomocí stolice
Kompletní karosářské práce
Nástřiky spodků vozidel

Dále provádíme:
Kompletní servis všech typů automobilů
Prodej pneumatik a protektorů
Pneuservisní práce
Montáže autodoplňků automobilů, tažné zař. aj.
Opravy elektroinstalace  
Montáže hands free sad, centrál.zamykání atd.
Diagnostiku a opravy elektronických systémů
automobilů – Škoda, Seat, VW

AUTO – PNEUSERVIS ČERNÝ

Na ostatní značky letních pneu akční sleva -15% !!!!  Ceny jsou uvedeny vč. DPH 19%

Přidělení názvů doposud nepojmenovaným ulicím 
Zastupitelstvem města Ivan-

čice bylo dne 7. března 2005 
schváleno přidělení názvů ulicím 
ve vnitřním městě, které doposud 
pojmenovány nebyly. Označení 
ulic pomocí názvů spadá právě 
do kompetence Zastupitelstva.

K tomuto kroku bylo při-
stoupeno v současné době také 
proto, že bude probíhat výměna 
občanských průkazů bez strojově 
čitelné zóny. Dalším rozhodným 
vlivem k podání návrhu na po-
jmenování ulic bylo odstranění 
nepřehlednosti a chaosu při orien-
taci v našem městě pro „Nevan-
čáky“, o cizincích ani nemluvě.

Za současného stavu bylo 
jednou z nejvýznačnějších kom-
plikací vyhledání adresáta pro 
zdravotníky, rychlou záchrannou 
službu, policii, hasiče a poštu. 
Vždyť v momentech, kde je tře-
ba každé minuty a sanitka blou-
dí, docení komfort přehledného 
označení adresáta (což je také 
případ našich místních částí 

Budkovice, Hrubšice a Řezno-
vice). Je přinejmenším úsměvné, 
když k rozlišení adresáta bylo 
zapotřebí mnohdy dopsat ještě 
přízvisko.

Nikoliv neposledním aspektem 
je to, že nelze vyloučit situace, 
kdy například při žádosti o dotaci 
z EU, bude požadováno standard-
ní označení ulic ve městě třetí ka-
tegorie. Opravdu jsme se v okolí 
zařadili k posledním, kteří měli 
zachováno označení ulic hodné 
devatenáctého století. Abych 
nechodil pro příklady daleko, 
k pojmenování ulic přistoupili 
v poslední době například Neslo-
vice a Kratochvilka.

Názvy ulic jsou připraveny, 
pracovala na nich Komise pro 
územní plánování a prakticky 
kopírují názvy dle místních 
zvyklostí. Ani náznakem nesmí 
kopírovat stávající ulice, které ve 
městě jsou. K podobnému kroku 
se rozhodli například v Bystřici 
nad Pernštejnem, kde 1.1.2005 

pojmenovali, či přejmenovali ne-
vhodné názvy ulic. Změna se 
dotýkala více než 4 000 lidí. Je 
zajímavé, že jak v Bystřici, tak u 
nás se pro přejmenování vyslovili 
všichni přítomní zastupitelé.

V nejbližší době bude vypra-
cován přehledný seznam, kde si 
každý občan podle svého čísla 
popisného vyhledá název ulice. 
Městský úřad dodá do každé
domácnosti také přehledný tabul-
kový výčet institucí, kterým se 
bude muset změna bydliště na-
hlásit. Celá řada institucí bude
o změně informována hromadně. 
V tabulce si občan najde lhůtu 
k nahlášení, eventuelní sankce 
(týká se pouze Finančního úřadu 
a Úřadu práce), zda je potřebný 
formulář, jaké doklady je nutno 
předložit, zda je nutný poplatek 
(týká se pouze Krajského soudu 
- Obchodního rejstříku pro práv-
nické osoby), zda je nezbytné 
změnu nahlásit osobně, nebo 
zda ji provede Městský úřad. 

Základním dokladem, který si 
bude muset každý občan změnit, 
je občanský průkaz. K jeho vý-
měně je zapotřebí starý občanský 
průkaz, jedna fotografie a vyplně-
ný formulář (bez poplatku).

Věříme, že starosti, které ob-
čanům touto změnou vzniknou, 
budou kompenzovány v přehled-
nosti a zefektivnění dostupnosti 
obslužných činností (zdravotnic-
kých, policejních zásahů atp.). 
Pro některé občany se zdá tento 
krok až příliš „žhavý“. Ze zkuše-
ností jiných měst je však zřejmé, 
že v průběhu několika měsíců 
(naše poštovní doručovatelky 
jistě bez problémů dokáží doručit 
korespondenci i na starou adresu 
po určitou dobu) se situace ustálí 
a občané tuto změnu naopak oce-
ní. Na našem serveru Vás budeme 
informovat podrobněji o názvech 
ulic, poskytneme k dispozici ta-
bulku institucí dotčených výmě-
nou názvu a rukověť „jak na to“.

Jaroslav Pospíchal 

/Miroslav/ V těchto dnech bylo 
zahájeno vypouštění vody z mi-
roslavského rybníka Rény, čímž 
byla zahájena jeho revitalizace. 
Až se dosáhne žádané hladiny, 
budou vyloveny ryby a nastoupí
bagry. „Předpokládali jsme, že 
15. března bude rybník bez vody, 
bez ledu a bez ryb, situace je 
taková, že je sice bez ledu, ale 
s vodou a rybami. Nyní rybník 
vypouštíme, z rybníka odtéká 300
sekundových litrů vody. Podle 
propočtů by měl být rybník 29. 
března na takové hladině, aby se 
ve čtvrtek a v pátek mohl vylovit. 
Výlov bude provádět rybníkářství 
Pohořelice, závod Jaroslavice. 
Podle odhadů by zde mohlo být 
až 15 tun ryb. Část vylovených 
ryb půjde na zarybnění rybníka 

Suchánek a rybníka v Ramoši a 
část půjde do rybníka v Sucho-
hrdlech. Další díl ryb půjde do 
Pohořelic, protože Rybníkářství 
Pohořelice se náklady za výlov 
zaplatí naturální formou. Zbytek 
ryb se zaprotokoluje a po odbah-
nění rybníka vrátí zpět,“ uvedl 
Roman Volf.

Miroslavský rybník Rény je 
jednou z nejvýznamnějších loka-
lit hnízdišť vodních ptáků a oboj-
živelníků v kraji, žije zde 35 
ohrožených, nebo kriticky ohro-
žených živočichů. Ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody, 
mysliveckým sdružením Huber-
tus a místní skupinou Rybářského 
svazu se vypracoval projekt s žá-
dostí o dotaci. Projekt byl úspěš-
ný a počítá s celkovou investicí 

17 milionů korun, z čehož dotace 
činí 13 milionů, zbytek platí měs-
to. „Důvody k odbahnění jsou 
dva. Zlepšení životního prostředí. 
A za druhé rozdělení rybníka
na dvě části. Vodní plochu, kte-
rá bude mít 8,5 hektaru, přitom 
současná výměra je 22,5 hekta-
ru. Potom musí dojít k oddělení
rákosí, kde bude směrem k Su-
chohrdlům vybudována propust-
ná hrázka. Je to z toho důvodu, 
aby nemohlo dojít ke kontaktu 
ryb a obojživelníků. Na tuto akci 
bude navazovat vytvoření tůní. 
Počítáme, že se nám to do konce 
tohoto roku podaří dokončit. Pro-
jekt s Agenturou ochrany přírody, 
kdy bude zbudována naučná stez-
ka, by měl být dokončen do dvou 
let. Měli jsme i zájemce od sou-

kromých subjektů na komerční 
využití rybníka, ale protože máme 
zájem na spolkové činnosti, bude 
rybník využíván jen pro myslivce 
a rybáře z Miroslavi. Je to vklad 
do budoucna, aby byla zachována 
spolková činnost v Miroslavi. 
Také jednou z podmínek dotace 
je, že na rybníku nesmí být po 
dobu minimálně 10 let provozo-
vána komerční činnost,“ sdělil 
k dalšímu využití rybníka starosta 
Miroslavi Augustin Forman.

O bahno z rybníka je už také 
postaráno. Předpokládá se, že to
bude až několik tisíc nákladních 
aut, které ho budou odvážet. Po 
dohodě s Agrodružstvem jsou vy-
členěny tři parcely o rozloze 5,2 
hektaru, kde bahno vyschne a pak 
se použije jako hnojivo.    /mask/

Rybník Rény vydá patnáct tun ryb a stovky aut bahna
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Zeptali jsme se: pana Josefa Rebendy, starosty Břežan

Pane starosto, když se ohléd-
nete v čase, co se udělalo v obci? 

Záleží na tom, jak daleko se 
ohlédneme. Od roku 1991 je 
to pořádný výčet toho, co jsme 
v obci udělali. Dostali jsme zpět 
obecní majetek, ale většinou 
v ne příliš dobrém stavu. Nebyla 
vybudována obecní infrastruktu-
ra. Jen stručně bych připomněl 
některé větší akce. V roce 1991 
jsme dokončili a zkolaudovali 
tělocvičnu, v roce 1992 jsme pro-
vedli celkovou opravu hřbitova
a nové zahradnické úpravy, v roce 
1995 plynofikaci celé obce včetně 
kotelen obecních budov, v roce 
1999 jsme dokončili obecní vo-
dovod včetně úpravny vody, vodu 
máme z vlastního vrtu. V ro-
ce 2002 byla dokončena 1. etapa 
kanalizace včetně vlastní čistírny 
odpadních vod, během dalších 
dvou let se nám podařilo připojit 
téměř všechny domácnosti na ka-
nalizaci. Z dalších významných 
akcí se nám podařilo obnovit 
krásný Břežanský park s nádher-
nými staletými platany, a opravit 
Břežanský rybník a další rybník 
na Ležáku. Další velké investice 
byly ve školských budovách 
- půdní vestavba základní školy, 
opravy dalších budov včetně 
mateřské školy. Ne všechno jsme 

zvládli z vlastních prostředků, 
podařilo se nám získat dotace 
od ministerstva zemědělství na 
vodovod, z Programu obnovy 
venkova na půdní vestavbu
ve škole a některé další opravy,
ze Státního fondu životního 
prostředí na kanalizaci, opravy
rybníků, úpravy a výsadby 
v obecním parku a z programu 
SAPARD na vybudování dvou 
autobusových zastávek a nákup 
autobusu. V loňském roce se 
ještě podařila ve spolupráci s TJ 
Břežany rekonstrukce tělocvičny, 
ještě by měla pokračovat rekon-
strukce šaten a klubovny. Většina 
těchto akcí se mohla uskutečnit 
díky dobré spolupráci s naší ban-
kou - Waldviertler Sparkasse von 
1842 Jidřichův Hradec. 

Pane starosto, budou u Vás 
postaveny větrné elektrárny? 

Já věřím, že ještě letos se 
roztočí první rotory na stožárech 
a začnou vyrábět nejčistší elek-
-trickou energii. Velmi by tomu 
napomohlo schválení zákona
o obnovitelných zdrojích energie 
i v Senátu, poslanecká sněmovna 
ho již schválila. Pokud by se obci 
podařilo získat dotaci z fondu 
životního prostředí a občané 
by rozhodli v referendu, že je 
výhodné, aby obec byla inves-
torem dvou větrných elektráren, 
znamenalo by to i významný 
finanční přínos pro obecní po-
kladnu. Jestli to ovšem všechno 
tak dopadne, uvidíme za rok. 
Ještě bych si neodpustil poznám-
ku k tzv. obnovitelným zdrojům 
energie a matení občanů. Dnes 
se u nás dělá obrovská propagace 
spalování biomasy. Ano, je to ob-
novitelný zdroj energie, ale neřeší 
to problém skleníkových plynů 
a globálního oteplování, protože 
při spalování tyto plyny vzni-
kají. Je také třeba upozornit, že 

investice do vybudování nových 
zdrojů na spalování biomasy 
jsou natolik vysoké, že bez dotací
od státu je nikdo nevybuduje.

Jaké další investice plánujete 
do budoucna? 

Samozřejmě máme také plány
do budoucna, vše záleží na dostat-
ku finančních prostředků. V letoš-
ním roce bychom chtěli dokončit 
2. etapu kanalizace. Vše záleží na 
příspěvku z fondu životního pro-
středí. Dále by to mohla být již 
vzpomenutá výstavba větrných 
elektráren, druhá část rekonstruk-
ce tělocvičny. Toto vše záleží na 
zajištění financování. Z menších 
akcí: chtěli bychom upravit chod-
ník a parkovací plochy u obecní-
ho úřadu a pošty a část chodníků 
v obci. A do budoucna zbývá  
závěrečná úprava obce - místní 
komunikace, chodníky, zeleň.

Jak jste spokojen s financová-
ním obcí?

Za dobu mého starostování se 
financování obcí tolikrát změnilo, 
že je těžko říci, kdy to bylo pro 
obce nejlepší. Současný systém, 
kdy dostáváme podíl na daních 
na 1 občana obce, by pro nás byl 
dobrý, má však jeden nedostatek 
– tzv. velikostní koeficient. Díky 
tomuto koeficientu se stávají 
všichni občané obcí a malých 
měst občany ne druhé, ale třetí 
kategorie. Např. koeficient pro 
naši obec je asi 0,45, tudíž do-
stáváme na občana méně než 
polovinu toho, co dostávají velká 
města. Přitom musíme zajistit vše,
jako velká města. Pokud by nebyl 
tento koeficient a my bychom 
dostávali na daních jednou tolik, 
nepotřebovali bychom žádné ne-
smyslné dotační programy, kde 
se rozdělují desetitisíce a statisíce 
(např. krajské programy, program 
obnovy venkova apod.) a mohli 
bychom si většinu svých inves-

tičních akcí financovat sami. A 
navíc by stát ušetřil velké peníze, 
které na tyto dotační programy 
vydává. A toto bychom měli my 
občané obcí prosazovat.

Jaká je u Vás situace v oblasti 
školství?

Obec Břežany zřídila příspěv-
kovou organizaci Základní školu 
a Mateřskou školu Břežany, zá-
kladní škola je úplná, mateřská 
škola má dvě oddělení. Školu 
navštěvují děti z naší obce a sou-
sedních obcí Mackovice a Pravice.
Škola pracuje dobře a mimo jiné 
může využívat náš krásný spor-
tovní areál a velkou tělocvičnu. 
Ovšem školní budovy potřebují 
neustálé finanční prostředky 
na různé vylepšení, opravy, 
vybavení apod. Tady bych měl 
připomínku k financím, stát sice 
garantuje bezplatné vzdělání, 
ale na provoz škol přispívá stále 
méně, i když náklady neustále
rostou. Posledním takovým příkla-
dem může být státní program „In-
ternet do škol“. Zde byly utraceny 
nehospodárně a nesmyslně peníze 
(viz zpráva NKÚ), letos toto pře-
stane stát financovat a obce musí 
draze doplácet to, co ministerstvo 
školství špatně nasmlouvalo. 

Jaké jsou možnosti nového 
bydlení pro mladé v obci?

Obec v současné době žádné 
byty nestaví a myslím, že by je 
v budoucnu ani stavět neměla. 
Pokud chce stát podporovat byto-
vou výstavbu, měl by podporovat 
především výstavbu individuální, 
zvláště na venkově. V současné 
době prodáváme několik parcel 
na výstavbu rodinných domů, 
máme zpracovanou studii výstav-
by asi 30 rodinných domků na 
obecních pozemcích v části obce 
za mateřskou školou. Věřím, že  
nalezneme i s dalšími investory 
možnost tuto akci realizovat.

A co životní prostředí? 
Myslím, že v posledních letech 

se nám podařilo velmi mnoho
ve zlepšování životního prostředí 
v obci i okolí. Plynofikace vý-
razně snížila množství znečistění 
ovzduší, vybudovaná kanalizace 
přispěla ke zlepšení podzemních 
vod i čistotě Břežanského potoka. 
Obrovský pokrok jsme udělali 
v likvidaci komunálních odpadů 
a také více třídíme odpady - plas-
ty, sklo, papír, nápojové kartony, 
staré železo a také nebezpečné 
odpady. Opravy rybníků a rekon-
strukce parku jsem již uvedl. 
V neposlední řadě je to také šetr-
né hospodaření v obecních lesích.

Jaké aktivity podnikáte v mik-
roregionu? 

Obec Břežany je členem Dob-
rovolného svazku obcí Niva a mi-
kroregionu Hrušovansko. V rám-
ci mikroregionu spolupracujeme 
s rakouskou stranou s mikroregio-
nem Land um Laa. Zde společně 
připravujeme některé programy 
v rámci Sdružení pro ochranu 
klimatu. Samozřejmě pořádáme 
společně celou řadu kulturních, 
společenských a sportovních 
akcí. V rámci DSO – Niva řešíme 
problematiku likvidace odpadů
a připravujeme rekultivaci a roz-
šíření skládky v Pravicích, vydá-
váme např. společně časopis Niva 
- šestkrát ročně, pořádáme další 
společně akce. Věřím, že i do 
budoucna najdeme celou řadu 
společných projektů, na kterých 
budeme spolupracovat.

Jaké kulturní a sportovní pří-
ležitosti mají Vaši občané? 

V naší obci velmi dobře pra-
cuje několik společenských or-
ganizací. Sportovní život v obci 
zajišťuje pro děti škola a dále 
pak TJ Břežany, kde hrají soutěže 
v kopané dvě mužstva dospělých, 
dále jedno mužstvo dorostenců

a žáků. Sbor dobrovolných hasičů 
Břežany se zúčastňuje soutěží 
v požárním sportu, ale také pravi-
delně provádí sběr starého železa. 
Dále v obci pracuje Rybářské 
sdružení, které mimo sportovního 
rybolovu na Břežanském rybníku  
se také stará o jeho okolí, organi-
zuje rybářské závody. Všechny 
tyto organizace se také podílejí 
na kultuře v obci - SDH připra-
vují fašank, Rybářské sdružení 
a Myslivecké sdružení Hubert 
organizují plesy v naší obci a TJ 
Břežany je nejčastějším organi-
zátorem tradičních Břežanských 
hodů. Při školách ještě pracují 
sdružení rodičů. Všechny tyto 
organizace pak ve spoluprácí 
s mateřskou nebo základní školou 
připravují také akce pro děti, jako 
je dětský den či karneval. Velmi 
výrazně se na společenském dění 
obce podílejí naše školy.

Co nabízí Břežany turistům? 
Přes Břežany vedou dvě cyk-

lotrasy, můžeme zde nabídnout 
oddech u rybníka či v parku, 
občerstvení, prohlídku barokního 
kostela. Jinak samozřejmě musí-
me dále spolupracovat v rámci 
mikroregionu Hrušovansko a ce-
lého okresu Znojmo, aby naši 
obec navštívilo více turistů.

Co děláte ve volném čase?
Většinou mně moc volna ne-

zbývá, občas se dívám na televizi, 
pravidelně chodíme s manželkou 
zpívat do božického pěveckého 
sboru, občas si něco přečtu. Kaž-
dý rok jezdím na týden lyžovat 
na hory, letos mně to bohužel 
nevyšlo, snad se dostaneme v létě 
někam na dovolenou.  Pravidelně 
dvakrát za rok hraji fotbal za 
břežanskou starou gardu proti 
partnerské obci Grossrussbach 
v Rakousku a většinou jsem rád, 
když to ve zdraví přežiji.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Josef Rebenda

V současné době pracuje
u Městské policie Ivančice 
celkem 5 strážníků. Strážníci 
vykonávají pochůzkovou činnost 
spojenou s objížďkami služeb-
ním vozidlem. Na MěP je jedno 
služební vozidlo. Jsou vykoná-
vány denní a noční služby, které 
jsou dle potřeby měněny. Výkon 
služby je zaměřován na dobu
a do míst, kde dochází nejvíce
k narušování veřejného pořádku
a porušování zákona o provozu
na pozemních komunikacích. 
Hlídky MěP zajíždí i do spádo-
vých obcí, služba je však hlavně 
zaměřena na samotné město, 
poněvadž je zde největší trestná 
činnost a dochází zde nejvíce
k přestupkům v dopravě a v dodr-
žování veřejného pořádku.

Za uplynulý rok 2004 bylo 
strážníky MěP řešeno celkem 625
přestupků pro porušení zákona 
č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích. Jed-
nalo se hlavně o parkování na 
chodnících, kde to není povoleno 
dopravní značkou, porušení záka-
zu vjezdu, zákazu stání, zákazu 
zastavení, parkování na vjezdech, 
na vyhrazených parkovištích bez 
patřičného povolení a neoprávně-
ný zábor veřejného prostranství 
motorovým vozidlem dle pře-
stupkového zákona č. 200/1990 
Sb. Z výše uvedeného počtu 
přestupků bylo 198 přestupků 
vyřízeno domluvou, 17 přestup-
ků bylo oznámeno do správního 
řízení a 410 přestupků bylo vyří-
zeno v blokovém řízení v celkové 
částce 86.200 Kč. V 19 případech 
zajišťovali strážníci MěP místo 
dopravní nehody a řízení provozu 
nebo odklon dopravy do příjezdu 
PČR. Ve dvou případech byl za-
držen podnapilý řidič, který byl 
předán na místě PČR. Strážníci 

MěP dále pak zajišťovali dopra-
vu nebo prováděli uzavírky při 
konání různých společenských
a kulturních akci v obci. Po celý 
rok byl v ranních hodinách pro-
váděn dohled na přechodech pro 
chodce u ZŠ T. G. M. Na Brněn-
ce, tedy v době, kdy je zde velký 
pohyb žáků této školy a současně 
značný provoz motorových vozi-
del. Rovněž byla prováděna čin-
nost na úseků vraků motorových 
vozidel, kdy na výzvu MěP bylo 
odstraněno celkem 38 vraků z ulic
města i z okolních lesů a polí. 
Velmi dobrá spolupráce byla
s Hasičským záchranným sborem 
Ivančice při odstraňování skvrn 
na vozovkách od úniku motorové 
nafty nebo oleje a při odstraňová-
ní nebezpečně nahnutých nebo 
spadlých stromů na vozovku.

Po linii veřejného pořádku bylo
řešeno celkem 77 přestupků. 
Jednalo se o přestupky proti 
majetku (drobné krádeže, poško-
zování cizí věci), přestupky proti 
občanskému soužití (urážky, 
schválnosti, jiné hrubé jednání) 
a přestupky proti veřejnému 
pořádku (porušení povinností 
stanovených v obecně závazných 
vyhláškách obce, rušení nočního 
klidu, veřejné pohoršení, zne-
čištění veřejného prostranství, 
poškození veřejně prospěšného 
zařízení, neoprávněné založení 
skládky nebo ukládání odpadu
mimo vyhrazená místa). Z uve-
deného počtu přestupků bylo 12
přestupků oznámeno do správní-
ho řízení k projednání, 7 přestup-
ků bylo předáno PČR dle věcné 
příslušnosti, 3 přestupky, kterých 
se dopustili nezletilci, byly vy-
řízeny domluvou a pohovorem
s rodiči a 55 přestupků bylo vyří-
zeno v blokovém řízení v celkové 
částce 25.850 korun.

Také v uplynulém roce byli
odchytnuti volně pobíhající psi
a v 7 případech, kdy nebyl zjiš-
těn majitel, museli být umístěni 
do útulku v Příměticích u Znoj-
ma. Dále strážníci MěP zadrželi 
při výkonu své služby 3 osoby 
hledané Policií ČR a 4 pachatele 
trestné činnosti. Také nalezli 3 
odcizená motorová vozidla.

V uvedeném roce bylo zasláno 
celkem 48 upozornění fyzickým 
a právnickým osobám na zjištěné 
nedostatky, které byly po těchto 
upozorněních odstraněny. Šlo o 
propadlé vozovky, propadlé ka-
nálové vpustí, poškozené kryty 
veřejného osvětlení, poškozené 
nebo chybějící dopravní značení, 
propadlé chodníky, povinnost 
úklidu kolem nemovitosti apod.

Rovněž byla prováděna šetření 
nebo činěna opatření při různých 
oznámeních občanů města, jako 
např. zajištění utracení lišky pro 
podezření na vzteklinu, pálení 
odpadu, černé skládky, kácení 
stromů, nepovolené překopy 
vozovek, černé stavby, poškoze-
ní a znečištění vozovek, rušení 
nočního klidu, asistence při ote-
víraní bytů, asistence při soud-
ních exekucích, nálezy dokladů, 
věcí, jízdních kol apod.

Rovněž byly vybírány poplatky 
za zábor veřejného prostranství, 
kdy bylo vybráno celkem 8.000 
Kč. S Obvodním oddělení PČR 
Ivančice byla velmi dobrá spolu-
práce při zajišťování dopravy při 
různých společenských a kultur-
ních akcích ve městě, při několika 
dopravních akcích, při akcích na 
kontrolu podávání alkoholických 
nápojů mladistvým, při zákrocích,
při kterých byli zadrženi pacha-
telé přestupků nebo trestné čin-
nosti.                  Vedoucí strážník

Zdeněk Šabata 

Činnost Městské policie Ivančice za rok 2004

inkasování platebních prodlení
zajiš�ování leasingových objektù,

vèetnì pøepravy a úschovy
•  dopravní technika (osobní, užitkové, nákladní automobily a autobusy)
•  movitosti (od kancelářské, výpočetní techniky až po technologické celky)
•  stavební a zemědělská technika i vysokozdvižné vozíky

úspěšnost - 98%
Individuální osobní jednání a zpracování na místě.
Případy k intervenci uzavřeny do jednoho měsíce od data obdržení.
Celorepubliková působnost.
Pravidelná aktualizace zatímních zpráv k jednotlivých případům
v průběhu plnění zakázky.
Závěrečná zpráva a dodání potřebné dokumentace
pro případné další soudní i mimosoudní využití. 
Konzultace případů a individuální projednání postupu
upravujícího vzájemnou spolupráci s objednavatelem.
Odhady odkupních cen majetku (předmětů leasingu),
zprostředkování jejich prodeje a následný prodej.

 
Kontaktujte naši společnost:

IBS CZ, spol. s r.o. • Brno, Kaštanová 141a,
Telefon: 543 216 177 • Telefon, fax: 543 216 188

Mobil: 603 518 050 • E-mail: ibs@telecom.cz

SPECIALISTA
v oblasti vymáhání pohledávek
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Vše pro bydleníVše pro bydleníVše pro bydlení

HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény

Špièkový materiál, životnost až 50 let.
Záruka na práci 10 let.

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

Lubomír Becha

Nabízíme:

   montáž:
 • domovního plynu
 • vody a topení

   rekonstrukce:
 • stávajícího topení
 • vody, koupelen a WC
 • domovního plynu
 • výměna kotlů, ohřívačů  
   vody a radiátorů

Rozpočet provedeme zdarma

NOVÁK Aleš
Ivančice - Řeznovice 17
telefon: 546 434 347
mobil: 776 671 959

TOPENÍ - VODA - PLYN
Teče Vám voda,

kam nemá?
KLEMPÍŘSTVÍ
FIALA MICHAL

Provádíme
veškeré stavební

klempířské, zámečnické
a sádrokartonářské práce,
zateplování domů a budov.

telefon: 515 336 541
mobil: 777 237 692
671 76  Bohutice 22

OBKLADY - DLAŽBA
Záviška Jaroslav, tel.: 546 451 649

Rybářská 40, Ivančice

ČESKÁ VÝROBA
I. A II. JAKOST

ZA PŘÍZNIVÉ CENY
Nabízíme vč. obkladačských prací s 5% DPH.

JOSEF REITER
TRUHLÁŘSTVÍ

VÝROBA
EUROOKEN,

DVEŘÍ,
NÁBYTKU

Petrovice 63 (za hřbitovem)
pobočka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397

B&T METAL
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN

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

  • velmi výhodné ceny, aktuální dle pohybu cen na trhu
  • nad 100 kg svoz bezbarevných kovů zdarma
  • svoz většího množství železného šrotu na naše náklady
  • odvoz a likvidace autovraků

spol. s r.o.

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

Jan MUSIL         IČO: 404 06 318

ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ 
PRÁCE

AUTODOPRAVA • PRODEJ TUHÝCH PALIV

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

   •  návrhy a realizace zahrad
   •  zakládání a celoroční údržba trávníků
   •  stříhání a tvarování živých plotů
   •  prodej:  mulčovací kůra
                    travní semeno, hnojivo, aj.

Bc. Luděk Procházka
telefon: 515 338 320, mobil: 721 014 627

www.zahrady.web.tiscali.cz

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY

PROJEKCE - Projektová činnost v oboru
    

           •  pozemní stavby, projekty rodinných domů, 
       přístaveb a půdních vestaveb
    •  inženýrská činnost ve stavebnictví
    •  vypracování projektové dokumentace
       pro územní i stavební řízení
    •  provádění stavebních dozorů

Ing. Miroslav Sulik
autorizovaný inženýr

tel.: 515 333 129
GSM: 603 434 908

Nádražní 1155
671 72  Miroslav

Ještě před minulým víkendem 
bylo naše okolí celé pod sněhem. 
Ale v závěru tohoto týdne nás 
sluníčko již mohlo vytáhnout 
na obhlídku terénu budoucí 
stavby nebo zjištění škod, které 
napáchala zima na našem domě. 
Stavebníci, kteří se rozhodli sta-
vět na „zelené louce“, by v tuto 
dobu již měli mít jasno v harmo-
nogramu zahájení prvních prací 
a mít za sebou „úřední kolečko“,
které v tom nejlepším případě kon-
čí stavebním povolením. 

Majitelé již stávajících nemo-
vitostí, ať již rodinných domů 
nebo rekreačních chat by měli 
specifi kovat případné zjištěné zá-
vady, určit jejich prioritu v postup-
ných opravách a zvolit nejvhod-
nější a neúčinnější způsob jejich 
odstranění. 

Postavit dům, nebo se pustit do 
rozsáhlejší rekonstrukce není věc 
jednoduchá, a to již z hlediska 

fi nanční náročnosti, technického 
vybavení nebo ve zvládnutí sou-
časné platné legislativy. Pokud již 
máme vyřešeno fi nancování stav-
by, stojíme před rozhodnutím, zda 
se pustit do stavby svépomocí, 
nebo zadat práce specializované 
stavební fi rmě. Únavnou cestu od 
stavebního povolení po kolaudaci 
zkrátíme, když si necháme dům 
postavit „na klíč“. Chceme-li 
ušetřit zhruba třetinu fi nančních 
nákladů, nezbývá než stavět sami. 
V tomto případě bychom se měli 
orientovat v nabídce stavebních 
materiálů a službách specializo-
vaných fi rem. Při stavbě nebo re-
konstrukci se setkáme s pracemi, 
které i velmi zdatný kutil sám ne-
zvládne, a bude si muset najmout 
odborníka. Proto je dobré vědět, 
že existuje shoda s technickými 
předpisy, která je dána zákonem. 
Otázkou je, zda si dokáže malý 
český člověk poradit se vším, co 

ho na této cestě může potkat, a to 
jak s úředníky, tak se samotnou 
stavbou domu. Proto by měl hned 
na začátku zhodnotit své síly
a případnou účelnost, neprodraží- 
li se tato samoobsluha víc, než 
zadat zakázku stavební fi rmě. Na 
tyto a další otázky by nám měl 
dát odpověď architekt. Například 
záměr stavět svépomocí je časově 
více náročný. Považme jen, co 
vše obnáší stavební povolení. Ko-
lik je zapotřebí razítek a podpisů 
od úřadů, majitelů inženýrských 
sítí a peněz dříve, než se vůbec 
položí základní kámen. 

Další úskalím může být projekt 
novostavby či rekonstrukce. Ten 
si určitě ani hodně šikovný laik 
neumí nakreslit a spočítat sám, 
musí se obrátit na architekta.
A především je zapotřebí dohled
a razítko autorizovaného archi-
tekta. Pak bude záležet na správ-
ném zadání, protože dobrý projekt
by měl respektovat jak indi-
viduální přání, tak potřeby
a fi nanční možnosti stavebníka. 
Nezbytný je před výběrem staveb-
ních materiálů výpočet předpo-
kládané spotřeby a  fi nančních 
nákladů. Na trhu se stavebními 
hmotami a materiály se objevila 
řada novinek, které ulehčí práci, 
avšak i u nich se předpokládá do-
držení odborných pracovních po-
stupů. S výběrem nejvhodnějších 
stavebních materiálů poradí zku-
šený projektant, stavební fi rma, 
nebo prodejce stavebnin. I když 
je dobrá rada většinou zadarmo, 
může Vám později ušetřit nemalé 
starosti i peníze.                    /jak/

Stavební sezóna začíná !

Vaše obchodní místo:
GE Money Bank, a.s.

nám. T.G.M. 41
672 01 Moravský Krumlov

Váš hypoteční bankéř:
Karel Střecha

Tel: 603 357 720
www.hypoteka.cz

SNADNÁ HYPOTÉKA
Proč hypotéka?
Nechcete celý život platit vysoké částky za nájemné? 
Váš dům či byt volá po rekonstrukci? 
Chcete výhodně investovat?

Na co je možné hypotéku použít?
•  koupi bytu, domu, stavební parcely
•  výstavbu domu, bytové jednotky
•  koupi bytu ve výstavbě
•  modernizaci, rekonstrukci, opravu
• vypořádání spoluvlastnických podílů k nemovitosti
• refinancování dříve poskytnutých půjček na bydlení 

Je pro mě  hypotéka
od GE Money Bank výhodná?

ANO! Nabízíme Vám kvalitní služby hypotečního 
bankéře, výhodné ceny, komplexní služby a další:

•  naši hypotéku můžete předčasně splatit
   bez jakýchkoli sankcí
•  k hypotéce nabízíme bezúčelovou půjčku
   na cokoli až do výše 1 milionu Kč
•  financujeme i družstevní byty
•  jednoduché a cenově výhodné životní pojištění 

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

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

... s námi hravě postavíte i pyramidu

  Polystyren fasádní - 5 cm     62 Kč/m2

  Ytong příčkovka - 60/25/10     35 Kč/ks
  Odvodňovací žlab s roštem - 1 m  349 Kč/ks
  Pěna montážní - 750 ml trubičková  116 Kč/ks
  ... a vše ostatní, co potřebujete na stavbu

Sbírejte body při nákupu a vyzvedněte si u nás
špičkový vyhazovací nůž se střenkou

vyloženou ušlechtilým dřevem,
nebo jeden z dalších pěti druhů značkových kvalitních

zavíracích či řeznických nožů české výroby.
Bližší informace na prodejnách stavebnin a domácích potřeb.

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o. • Krumlovská 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 435 429
STAVEBNINY TRADE, s.r.o. • Dvořákova 639, 672 01 Moravský Krumlov, tel.: 515 323 320

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

Dlažba zámková 6 cm přírodní 229,- Kč/m2 vč. DPH 
Dále nabízíme za výhodné ceny: 

střešní krytinu KB BLOK 
kanalizační KG roury 
stropní desky HURDIS 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ilustrační foto
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CMYK

s.r.o. Ivančice

Zajištění kompletních služeb:
demontáž • montáž • zednické práce

     ZDARMA:     •  zaměření a poradenství na místě (i nezávazně)
       •  vypracování cenové nabídky
       •  mikroventilace oken (čtvrtá poloha kliky)
       •  odvoz starých oken        prodej i na splátky

Zajištění kompletních služeb:
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654, mobil: 608 263 284-6
www.ivaplast.cz, e-mail: info@ivaplast.cz, provozní doba: po-pá: 800-1630, so: 900-1100

PĚTIKOMOROVÉ PROFILY
ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH

ZIMNÍ SLEVY AŽ 35%

VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646, mobil: 777 123 750, www.bazeny-valla.cz

BAZÉNY
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FOLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • PLASTOVÉ • Z POLYSTYRENOVÝCH TVÁRNIC
JEZÍRKA • DODÁVKY NA KLÍČ • SERVIS

SUPER CENY
KE KAŽDÉMU BAZÉNU PRÉMIE

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

WHC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

telefon: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

•  snížení tepelných
   ztrát oken až o 60%
•  rychlá návratnost
   vynaložených peněz
•  omezení rosení oken
•  zvuková izolace
•  příznivá cena

ZATEPLENÍ OKEN
informace a objednávky

p. Červinka
tel.: 777 084 266

PRO ŠPALETOVÁ I ZDVOJENÁ OKNA

MODERNIZACE
STARÝCH OKEN

ÚČINNOU TECHNOLOGIÍ
BEZ ZÁSAHU

DO KONSTRUKCE

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov

tel./fax: 515 322 341
e-mail: osp-mk@volny.cz

www.osp-mk.cz
Držitel certifikátu ISO 9001:2001

NABÍZÍME:

• Komplexní občanskou, průmyslovou a bytovou výstavbu
• Stavby rodinných domů na klíč
• Půdní vestavby, rekonstrukce bytových jader
• Rekonstrukce, opravy a sanace budov
• Kanalizace, inženýrské stavby
• Komunikace, zpevněné plochy – kladení zámkové dlažby
• Komplexní vyřízení dokumentace v rámci realizace zakázky:
 projekt, stavební povolení, kolaudace
• Kompletní dodávku certifi kovaných betonových směsí
• Prodej a dopravu písku a drceného kameniva
• Zemní práce – Caterpilar 428C, UNC L 750

STOLÁRNA A SKLENÁŘSTVÍ
nabízí
 

• EURO okna a dveře za výhodné ceny
 (možnost splátkového prodeje)
• Výrobu nábytku z lamina
• Výrobu kuchyňských linek
• Zimní zahrady , dřevěná schodiště  
• Sklenářské práce

Přijít z práce domů, shodit ze 
sebe oblečení i všechen stres a 
hop do vody. Zaplavat si a pak se 
příjemně unavený svalit na lehátko 
a jen tak odpočívat. To je ideál!
Tak nějak si představujeme pohodlí 
vlastního bazénu. A protože se 
hlavní sezóna bazénů nezadržitelně 
blíží, rozhodli jsme se Vám nabíd-
nout malou inspiraci.

Dokonalá relaxace - tak by se 
dal velmi jednoduše shrnout hlavní 
důvod pro pořízení bazénu. Dová-
dění v čistě průzračné vodě působí 
jako zázračný elixír, dodává nám 
energii. Stejně tak působí na or-
ganismus, který utužuje a pomáhá 
mu odolávat chorobám. A tak se 
bazény stále častěji stávají samo-
zřejmou  součástí rodinných domů. 
Rozmach rodinných bazénů nastal 
na začátku 90. let a jeho první 
kroky provázela neodbornost řady 
fi rem a vysoké ceny. Dnes se dá 
říct, že se trh stabilizoval a najdeme 
na něm skutečně kvalitní a široký 
sortiment. Pojďme se tedy po něm 
trochu porozhlédnout…

 Fólie, plast, laminát, beton. 
Nabídka bazénů by se dala shrnout 
do těchto čtyř kategorií.

Fóliové bazény se začaly objevo-
vat už po roce 1990 a těší se dodnes 
velké oblibě. Cenová přijatelnost
a jednoduchá montáž, snadno opra-
vitelná a vyměnitelná fólie. Nejjed-

nodušší typy jsou nadzemní, mají 
plechovou konstrukci se vzpěrami. 
Další variantou jsou bazény za-
puštěné. Dno bývá vybetonováno,
konstrukce bazénu je z velmi kva-
litního plechu nebo plastových 
panelů. Vnitřek tvoří kvalitní fólie
v několika různých vzorech a tloušť-
kách. Tyto bazény lze doplnit svět-
lem, protiproudem, laminátovým 
schodištěm a další technologií.

Plastové bazény /polypropylé-
nové/ jsou českou specialitou a těší
se velkému zájmu. Zatímco ve 
světě se s tímto typem bazénu moc 
nesetkáte, v Česku tvoří až 30% 
všech bazénů. Konstrukci tvoří 
vzájemně svařované desky zesílené 
podpěrnými žebry a obvodovými 
pasy. Lze vyrobit jakýkoliv tvar a 
rozměr včetně vnějšího nebo vnitř-
ního schodiště. Výhodou je cenová 
dostupnost  a jednoduché stavební 
práce, nevýhodou pak tepelná a po-
vrchová nestálost polypropylenu. 

Laminátové bazény se do-
dávají jako monolitický celek,  
tedy jako „velká vana“. Vyrábí se 
z polyesterových pryskyřic vyztu-
žené skelnou tkaninou na předem 
připraveném „kopytě“. Dodávají se 
v nejrůznějších tvarech s překrás-
nými schodišti, vynikajím designem,
pevností a povrchovou úpravou.

Betonové bazény zaznamená-
vají v poslední době nárůst zájmu. 

U těchto bazénů je plášť tvořen 
betonovými nebo polystyréno-
vými tvárnicemi /tzv. ztraceným 
bedněním/, které jsou zalité be-
tonem. Vnitřek bazénu se vyloží 
1,5mm silnou velmi kvalitní fólií. 
Předností této fólie je maximální 
pevnost, snadná údržba, stáloba-
revnost, odolnost UV záření, pro-
tiplísňová úprava. Nedochází ke 
hnití, poškození a zvětrání povrchu. 
Lze vytvořit jakýkoliv tvar, rozměr 
i různá schodiště. Bazén postavený 
touto technologií dostane luxusní 
vzhled a bude zajišťovat po mno-
ho desítek roků ničím nezkalenou 
radost z koupání. 

Každý bazén potřebuje vodu 
fi ltrovat a dezinfi kovat. K fi ltraci 
slouží fi ltrační jednotky, jejich veli-
kost se určí podle velikosti bazénu.  
Nutno počítat s přefi ltrováním celé-
ho objemu bazénu alespoň dvakrát 
za den. K dezinfekci se převážně 
používá chlorová chemie, ale v po-
slední době začal nárůst poptávky 
po bezchlorové úpravě vody /slaná 
voda, UV lampy, ionizace apod./  
Ke všem bazénům lze dodat velké 
množství bazénové technologie, 
jako např.: protiproudy, topení, 
solární ohřevy, světla, krycí fólie, 
automatické vysavače, vodní atrak-
ce, skluzavky apod.

Zastřešení bazénů je samo-
statnou kapitolou. Léto ve Vašem 
bazénu bude delší, čistější a 
teplejší. Zastřešení má vynikající 
tepelněizolační vlastnosti, doko-
nale chrání vodu před padajícím 
listím, pylem, dešťovou vodou
a jiným znečištěním. Výrazně také 
zvyšuje bezpečnost v okolí bazénu, 
což oceníme u malých dětí nebo 
domácích zvířat. Výrazně se sníží 
množství bazénové chemie, odpa-
řování vody a hlavně prodlouží se 
koupání i o několik měsíců. 

Firma „BAZÉNY VALLA“ Vám
nabízí profesionální přístup a péči, 
bezplatné konzultace a poradenství. 

Bazénová sezóna se blíží!

Prodej interiérových dveří a obložkových zárubní SOLO        
Kompletní servis: Dveře, zárubně, dveřní kování,
doprava do bytu, domu, na stavbu, zabudování do staveb

Kontakt - předváděcí a informační centrum:  
Ivančice, Drůbežní trh 13, tel./fax: 546 434 312, 
mobil: 603 448 102, e-mail: ceneco@seznam.cz

Stavíte rodinný dùm, chatu ? Provádíte rekonstrukci bytu ?
Uvažujete o výměně dveří ve Vaší domácnosti ? 

CENECO.CZ, s.r.o. Naše nabídka pro Vás !
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CMYK

KUCHYŇSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394
(areál OSP)

Moravský Krumlov
tel.: 515 320 718

email:
kuchynskestudio@tiscali.cz

provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 17.00

So 8.00 - 11.00 hodin

sektorové kuchyně
dřezy Franke, Reginox

pracovní desky
kuchyňské spotřebiče

rohové lavice
stoly, židle

chromové doplňky
nerez drátěný program

prodej na splátky

ZDARMA
montáž u zákazníka

Nerezový
drátěný
program

Odsavač
MAX
komínový
šířka 60 cm
nerezové
provedení 
od 2.810 Kč

SentimaSentima

Traffic

Sektorové
kuchyňské
linky
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Sokolská 39, ZNOJMO
tel.: 515 225 696, 736 688 665, fax: 515 225 699

Mezírka 1, BRNO
tel.: 541 211 069, 736 624 594, fax: 541 240 889

www.plastovaoknafinstral.cz

PLASTOVÁ
A HLINÍKOVÁ

OKNA
pro 21. století
záruka 10 let

Nový 5-komorový profil
za cenu 4 komorového.
A NAVÍC ZIMNÍ SLEVY !

TRADIČNÍ VÝROBCE
TERACOVÉ A CHODNÍKOVÉ DLAŽBY

AKCE DO KONCE DUBNA !!!
AŽ 30% SLEVA
NA ZÁMKOVOU DLAŽBU
Adresa provozovny:
Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin

IERACO - WECH s.r.o.

Paní architektko, co by jste po-
radila začínajícím stavebníkům, 
nebo lidem, kteří se rozhodnou 
rekonstruovat rodinný dům? 

Bydlení nás všech je bohužel
v první řadě limitováno fi nanč-
ními prostředky. Od nich se 
odvíjí naše další možnosti. Všem 
stavebníků bych doporučila, aby 
velkou pozornost věnovali počá-
tečním stádiím rozhodování. Čas-
to jsou tyto počátky podceněny, 
vyskytnou se příznivé podmínky 
nějakého druhu a investor se 
překotně vrhne do výstavby, která 
mu později příliš nevyhovuje. Je 
nutno dostatečně zvážit samotnou 
lokalitu, město nebo obec a jeho 
perspektivy. Možnosti nákupu, 
doprava, školství, uplatnění v za-
městnání, atmosféru obce, její 
přírodu a další podmínky. I sa-
motné umístění stavby v rámci 
obce má pro život investora velký 
význam. Vyhovuje mi spíše umís-
tění v klidné části s výhledem 
na horizont s lesy, nebo spíše 
rušnější část města v centru? 
To jsou otázky, které by si měl 
stavebník zodpovědět, alespoň 
v ideálních podmínkách. Vím, 
že v praxi je často vůbec rád, že 

získal nějaký pozemek, případně 
objekt k rekonstrukci. Každopád-
ně se většinou musí zamyslet nad 
všemi klady a zápory zvoleného 
řešení, a dostatečně dlouho a zod-
povědně vážit.

Stejně tak je tomu s typem ob-
jektu, jeho dispozicí a zvolenou 
konstrukcí. Zde již vstupuje do 
procesu projektant, který by sta-
vebníka měl upozornit na všech-
ny možnosti a snahu stavebníka 
orientovat a směřovat k cíli: vy-
tvoření projektu, který za daných 
podmínek investorovi maximálně 
vyhovuje. Od počátku je třeba 
koordinovat svoje představy se 
stavebním úřadem územně pří-
slušným pozemku či objektu. Ten 
je garantem dodržování územně 
plánovací dokumentace, zákonů, 
vyhlášek a norem, estetických a 
urbanistických kritérií a ostatních 
veřejných i soukromých zájmů.

Jsou ve stavebnictví nové tren-
dy, které by stály za zmínku?

Nové trendy ve stavebnictví 
souvisí především s dynamickým 
vývojem stavebních materiálů, 
překotnými změnami zákonnými 
a nakonec i se změnami v život-
ním stylu investorů. Český inves-

tor, a to i movitý, je však vcelku 
konzervativní a tak povětšinou 
zůstává věrný páleným, popří-
padě plynosilikátovým, zděným 
materiálům, a páleným střešním 
krytinám. Výjimečné materiály 
jsou tak používány převážně na 
ojedinělé stavby. Celkově směřu-
je stavebnictví k výstavbě domků 
energeticky úsporných s ekono-
mickým provozem umožňující 
zdravý životní styl. Podstatně 
se zpřísnily tepelně energetické 
požadavky na konstrukce, včet-
ně kvalitního ošetření tepelných 
mostů. Podporu mají alternativní 
energetické zdroje.

Na co by si měl stavebník nebo 
investor, který si nechá stavět 
dům na klíč, dávat pozor? 

Forma výstavby domu na klíč
je pro stavebníka relativně nej-
jednodušší, ale zároveň nejdražší
možný způsob výstavby. V naší 
lokalitě, kde není příliš pracov-
ních příležitostí a každý dvakrát 
obrací korunu, není zcela obvyk-
lá. Investor si musí v prvé řadě 
vybrat seriozní dodavatelskou fi r-
mu s velmi dobrými referencemi, 
která dokáže zajistit kompletní 
dodávku. Už to bývá problém. 
Výběr je značně omezený, ka-
pacity fi rem bývají obsazeny. 
Následně je nutno věnovat po-
zornost sepsání kvalitní smlou-
vy s dodavatelem, která ošetří 
všechny možné situace. Staveb-
ník, pokud není přiměřeným od-
borníkem v oboru, si nutně musí 
zajistit pravidelnou kontrolu pro-
střednictvím technického dozoru 
investora. Ten bude pravidelně 
kontrolovat kvalitu a množství 
provedených prací a sledovat 
fakturaci. Spolu s projektantem 
je pak technický dozor ochránce 
zájmů stavebníka na pravidel-
ných kontrolních dnech. Všech-

ny možné práce mimo smlouvu
a případné odchylky od projektu 
je nutno zaznamenat ve Staveb-
ním deníku, včetně dohody jejich 
cenové výše, a podepsat všemi 
zúčastněnými

Jaká kritéria ovlivňují indivi-
duální bytovou výstavbu v našem 
regionu?

Dvě zásadní, a to fi nanční 
možnosti obyvatel a dále to, jak 
je snadné či těžké dojít k cíli, vy-
stavět nebo rekonstruovat dům. 
Krumlovsko a okolí není loka-
litou se slušnou zaměstnaností
a dobrými příjmy. V tomto směru 
je obyvatelstvo značně handica-
pováno, možnosti jsou omezené. 
Ani druhé kriterium není zrovna 
ideálně nastavené. Nevím, jak jsou 
na tom v tomto ohledu další velká 
města regionu Ivančice a Miro-
slav. Moravský Krumlov však
potenciálním stavebníkům žádný 
velký výběr nenabízí. Přitom 
zájem města je zajistit rozvoj 
a rozmach individuální bytové 
výstavby, přírůstek a stabilizaci 
obyvatel a to především mladých. 
Nemyslím si, že by to vyřešil od-
kaz na volná, možná spekulativně 
držená stavební místa na Křepel-
čím vrchu, Polní ulici v Rakšicích 
a Sportovní ulici v Polánce. Často 
jsem svědkem, jak potomci dlou-
holetých krumlovských obyvatel 
staví v přilehlých vesnicích, které 
dokáží do své obce přitáhnout nové
obyvatele levnými a krásnými po-
zemky se sítěmi a tím, že všechny 
případné překážky k výstavbě ra-
zantně odstraňují. Skvělé osobní 
zkušenosti v tomto směru mám 
s některými menšími obcemi. 

Poslední věta na závěr?
Přála bych všem čtenářům, aby 

se ve svém životě alespoň přiblí-
žili představám o svém bydlení

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

Akční ceny: cihlové bloky 44P+D - 49 Kč, 30P+D - 30 Kč
   Zámková dlažba 6 cm - 238 Kč/m2

   Slinutá dlažba TAURUS - 250 Kč/m2

Jarní slevy uhlí: Kostka z Bíliny - 185 Kč/q  Ořech 1 z Bíliny - 180 Kč/q
   Kostka Most - 166 Kč/q  Ořech 1 Most - 160 Kč/q
   Brikety - 245 Kč/q   Černé uhlí ořech - 330 Kč/q

Výprodej ekobriket: (paletový odběr)
   Dřev. brikety  ø7,5 cm - 26 Kč/8kg Dřev. brikety  ø9 cm - 30 Kč/10kg

Suchohrdly u Miroslavi, telefon: 515 333 121, 515 334 276, Po-Pá 7.00-17.00, So 8.00-12.00

Střešní okna - FENESTRA, VELUX
Sádrokartonový systém - desky, profily,
závěsy, rychlošrouby, tmely
Tepelné izolace
Materiály pro zateplení obvodového zdiva
Komínové systémy - SCHIEDEL, EKO
Levné vchodové dveře
Interiérové dveře - KRONODOOR a SAPELI
Střešní krytiny - BRAMAC, TONDACH, KM-beta, 
KB-blok s novou povrchovou úpravou
Řezivo - trámky, střešní latě, prkna, fošny

Hutní materiál - kari sítě, I profily, roxory
Obklady - RAKO, Horní Bříza, Itálie
Lepidla a barevné spárovací hmoty
pro keramické obklady a dlažby
Ukončovací, rohové, přechodové a vanové lišty
Kvalitní provádění obkladačských prací
Betonové prvky zahradní architektury
- okrasné betonové štípané ploty
Betonové výrobky - skruže, obrubníky, překlady, 
zatravňovací dlažby, palisády
Ztracené bednění od 10 do 40 cm

Krb - teplo rodinné pohody
Každý člověk touží po nějakém klidném zákoutí, aby mohl v dnešní 

uspěchané době relaxovat a nebyl rušen okolím. Je mnoho možností
a každý má jinou představu. Jednou z variant je posezení u krbu a mi-
hotajících plamenů. Krb je dnes v rodinném domě chápán téměř jako 
samozřejmost, a není divu. Kromě toho, že je věcí veskrze praktickou, 
sehrává i důležitou společenskou roli. Není nad to trávit u něj letní 
odpoledne nebo zimní podvečer s rodinou či s přáteli a současně v něm 
připravit nějakou tu pochoutku.

Svojí podstatou se dělí na dva základní druhy, vnitřní a venkovní. 
Na každý tento druh klademe jiné nároky a požadavky, mnohdy plní 
i odlišnou funkci. Obecně jsou krby stavby mající velkou hmotnost, 
a proto je důležité zhotovit je kvalitně s pevnou betonovou podlahou. 
Velikost a umístění betonové podlahy se určuje dle vybraného vzoru 
krbu. Na krby v interiéru máme zpravidla vyšší nároky s ohledem na 
možnost využití teplovzdušných nebo teplovodních rozvodů a posou-
zení komína. Za velmi důležité považujme možnost vytápět ekono-
micky a efektivně i několik místností najednou. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o otevřené ohniště, musí být komín minimálně 5 m dlouhý
o průměru 200 mm a vystavěný nad hřeben střechy. Menší průměr se 
nedoporučuje. Staré chalupy mívají průměr komína 15 mm. I tento ko-
mín lze použít. Při zatápění v krbu se postupuje pomalejším hořením, 
než komín dostane správný tah. Potom již nerozhoduje průměr komína. 
Rozhodující je ohřev proudícího vzduchu, který se dá nasměrovat do 
místností, které chceme ohřívat. Čím je místnost od krbu vzdálenější, 
tím je přívod teplého vzduchu složitější. Moderním trendem je použití 
krbové vložky. U ní se určuje množství vytápěného prostoru v m3. 
V tomto případě se jedná se o uzavřené ohniště.

U venkovních krbů, opékáren, grilů a udíren je základem zvolit 
správné místo. Venkovní krb může stejně dobře stát na terase jako
v atriu, pod pergolou či na jiném místě, ale vždy by měl být chráněný 
před větrem. Stavební materiál se volí s ohledem k celkovému vzhledu 
např. pergoly nebo fasády domu. Vždy záleží na požadavcích majitele 
a na konečném vzhledu. Platí to i o povrchové úpravě, truhlářských
a pokrývačských pracích. Jinak je otevřený venkovní krb nepříliš složi-
tou stavbou. Protože nic nevytápí, nepotřebuje žádná z oněch technicky 
důmyslných funkčních vylepšení, která jsou typická pro uzavřený tep-
lovzdušný krb v interiéru. Vyžaduje ale krycí stříšku na komín, jednak 
kvůli zatékání, jednak kvůli úletu jisker. Trh nabízí dostatek hotových 
výrobků, stejně jako existuje řada fi rem specializovaných na stavbu 
podle individuálních představ. Není tedy nutné spoléhat výhradně na 
svépomoc. Současný zahradní krb má obvykle podobu víceúčelového 
zařízení, mívá často vestavěn gril, udírnu, případně jej lze zkompleto-
vat i s pecí na chleba či na pizzu a pak už je to vlastně letní kuchyň. 
Takový komplet ovšem vyžaduje i dostatečně velké přípravné a odklá-
dací plochy. V každém krbovém zákoutí se samozřejmě potřebujeme 
na něco posadit. Může to být běžný zahradní nábytek, nebo dřevěné 
špalky, jednoduché lavice či opracované kameny, takové budou určitě 
nejvhodnějším řešením u krbu situovaného v prostoru zahrady.     /jak/

Stavíme s Ing. arch. Danielou Kudrovou

ilustrační foto
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Dechový orchestr Bobrava
Vše započalo návratem Jaroslava Hadravy z Plzeňského divadla 

zpět na Moravu, a jeho nástupem na ZUŠ v Ořechově a ZUŠ Alfonze 
Muchy v Ivančicích. To se odehrálo během roku 1997.

Orchestr jako takový se začal rodit na jaře roku 1998, kdy asi šestnáct 
hráčů odjelo na své první soustředění. Zde šlo spíš o to, naučit se podřídit 
jeden druhému, a také se navzájem poslouchat. Ale i tak se tenkrát podařilo 
nacvičit první tři písničky. Koncem školního roku 1997-1998 již s nimi 
orchestr vystupoval na koncertech pořádaných hudebními školami. 

Postupně se orchestr začal rozrůstat. Z původního počtu 16ti se rozrostl 
na dnešních sedmatřicet hráčů. Během celého působení jím pak prošlo 
něco kolem šedesáti lidí. Orchestr se i nadále neuzavírá před příchodem 
nových členů. Jedinými podmínkami je umět hrát na nějaký dechový ná-
stroj, mít chuť pracovat a stát se platným členem orchestru.

S tím, jak se začal orchestr postupně rozrůstat, se ukázala nutnost 
volby nějakého názvu, pod kterým by se mohl prezentovat. Nakonec 
byl vybrán název Bobrava. Důvod této volby byl, že většina členů
orchestru bydlí a působí v okolí přírodního parku Bobrava.

V průběhu dalších let pořádal, či se zúčastnil mnoha dalších koncer-
tů. Jejich počet bývá již něco mezi dvaceti a třiceti za rok. Koncerty 
nejsou pořádané jen na různých venkovních slavnostech, ale připra-
vujeme i klasické koncerty, či koncerty Adventní. Za svého působení 
orchestr odehrál již něco málo pod 200 koncertů. Za zmínění stojí účast 
na brněnských vánočních slavnostech - Mosty mezi městy, zahranič-
ním koncertu v Rakousku, v roce 2000 a 2004 hudební soutěže decho-
vých orchestrů, a v roce 2004 pak dále Národního festivalu dechových 
hudeb J. Čermáka ve Vysokém Mýtě a festivalu dechových hudeb Pod 
Mutěnským vinohradem.

Žádný orchestr se nevyhne problému, co hrát. Problémem není nedosta-
tek notových zdrojů, ale jde o to zjistit, který žánr orchestru vyhovuje. Náš 
orchestr hraje veškerou literaturu dechových ansáblů, ale postupně se začíná 
orientovat na swingovou a jazzovou hudbu. Ale i přesto se nevyhýbá ani 
populárním skladbám, vážné či chrámové hudbě a dalším žánrům.

Orchestr by se také neobešel bez podpory dalších lidí, kteří s ním spo-
lupracují někdy již od samotného vzniku orchestru. Mezi nejvýznamnější 
patří prof. Rudolf Zavadil, hudební redaktor a skladatel Dalibor Brázda, 
hudební skladatel Ladislav Němec, hudební skladatel Ladislav Prudík
a mnoho dalších včetně rodičů hráčů a ředitelů obou zmiňovaných ZUŠ.
A v neposlední řadě samotného pana Jaroslava Hadravy.

Skořápkovník rozkvetl
/Miroslav/ V pondělí rozkvetl již počtvrté na náměstí Svobody 

v Miroslavi Skořápkovník. Děti ze základní, speciální a mateřských 
škol přišly společně nazdobit břízu 2572 vajíčky, které samy malo-
valy. „Ve výtvarné výchově jsme nejdříve malovali a poté navlékali 
vajíčka na provázek, nejčastěji po osmi, a dnes je vážeme drátkem 
na Skořápkovník. Takto jsme se bavili téměř měsíc. Některá vajíčka 
jsou malována vodovými barvami, jiná jsou polepená papírem nebo 
třeba i vločkami, použili jsme i tempery, záleželo na každém, jak kdo 
chtěl a co ho napadlo,“ sdělila Veronika Hamelová žákyně z 9 třídy ZŠ 
Miroslav, která své výtvory věšela na břízu. „Skořápkovník je vlastně 
velikonoční strom, který vyrůstá poslední velikonoční týden, a je to 
zvláštní botanický druh. Má i svůj latinský název Ciciricus Craslicus. 
Jde o břízu, která je ozdobena výdutky vajíček, které zdobily děti 
z místních škol. Mohli jsme koupit vajíčka umělá, ta by byla napořád, 
ale tady jde o to, aby děti měly smysluplné využití volného času. Na tu-
hle činnost se těším, a domníváme se, že to přispívá k významu Miroslavi. 
Jsou tu také vidět makety kohouta, slepičky a kuřátek, které vyrobili 
pracovníci Správy majetku města podle návrhu akademického sochaře 

Pavla Krbálka a jeho švýcarské kolegyně Flavie Mosele. Skořápkov-
ník je symbolem jara již čtvrtým rokem a přispívá k popularitě města
a turismu vůbec,“ sdělil místostarosta Roman Volf. „Přišli jsme se sem 
podívat s vnučkou, je hezké jak budou děti věšet vajíčka na strom,
a také je krásný den. Vnučka si to také vyzkoušela a měla z toho velikou 
radost. Jsem rád, že je tu tolik lidí a že se tomu věnuje taková pozor-
nost. Za chvíli už strom postaví a bude to tu opravdu hezké,“ odůvodnil 
svoji přítomnost na akci místní občan Jan Vacek.                        /mask/

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• Březen - duben - Výstava - obrazy - Eva Macholánová, kované objekty
- Pavel Tasovský, Památník Alfonse Muchy, vstupné: 10 Kč.
• 30.3. v 17.30 hod. - Garderobiér, Divadlo Bolka Polívky v Brně, odjezd
od Besedního domu, cena: (vstupenka a doprava) 370 Kč.
• 12.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert - kino Réna Ivančice, věnovaný významné-
mu životnímu jubileu prof. Krátké. Účinkují: Mgr. Jaromír Novotný, Mgr. Hana 
Kobzová, prof. Jarmila Krátká s vybranými studenty JAMU, klavírní doprovod 
Dagmar Klementová. Vstupné: 80, 60 Kč.

Dům dětí a mládeže Ivančice
Tesařovo nám. 1, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292, fax: 546 437 119

e-mail: info@ddmivancice.cz, www.ddmivancice.cz 
• 2.4. - „O medláneckou sýpku“ - prezentace country kroužku v soutěži, v Brně.
• 7.4. v 16.00 hod. - Jarní šachový turnaj, 5.ročník, Komenského nám. 7,
• Připravujeme: •15.4. V 18.00 hod. - Diskotéka pro náctileté aneb hudební 
večer sestavený na vaše přání, Tesařovo nám. 7 (hasička), poplatek: 20 Kč.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
nám. T.G.Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  
• 1.4. ve 13.00 hod. - Střelnice Cross - 3. ročník branného závodu pro děti 
ze základních a středních škol. Soutěží tříčlenná družstva v běhu, teoretických
a praktických dovednostech. Sponzorem této akce je Kamionová doprava Štulík.
• 8.4. od 14.00 hod. - Macramé - dílna DDM, technika drhání a vázání prováz-
ků při výrobě oděvních doplňků. Poplatek: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč. 
• Připravujeme: • 14.4. od 13.30 hod. - Soutěž v lukostřelbě, v Klubu Poško-
lák, poplatek: 10 Kč. •  15.4. od 14.00 hod. - A-Z Kvíz, poplatek: 10 Kč. 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
Břízová 254, 672 01 Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 225, www.mkrumlov.cz

• Březen - ZUŠ Moravský Krumlov - žákovská výstava výtvarných prací 
Městský úřad 1.patro.
• 1.4. - Noc s Andersenem (přihlášky v městské knihovně MK).
• 6.4. v 8.30 a 10.30 hod. - Lakomec - divadelní představení (pro ZŠ a SŠ), 
kinosál MK, vstupné 45 Kč.
• 7.4. v 19.00 hod. - Láska, sex a žárlivost - francouzská komedie. Divadelní 
společnost Háta Praha, kinosál MK, vstupenky na IC a MěKS, cena 160 a 190 Kč.
• 13.4. v 18.00 hod. - vernisáž výstavy Brněnští výtvarníci, keramika, šperky, 
hedvábí, kůže, galerie Knížecí dům.
• Připravujeme: • 25.5. v 19.00 hod. - Hrdý Budžes - divadlo Příbram,
zájezd do Národního domu Třebíč, cena 300 Kč. • 3.9. ve 20.30 hod. - Ženy 
jindřicha VIII. aneb Chudák král- česká komedie, zájezd do Č. Krumlova, 
otáčivé hlediště, vstupné 590 Kč + doprava 250 Kč, předprodej vstupenek IC
a MěKS do 30. března. 

Společenské centrum Cesta
V Uličce 1, 664 91 Ivančice

kontaktní telefon: 546 437 333, 775 789 015
• každé pondělí od 19.00 hod. -  kondiční cvičení pro ženy
• každé úterý od 17.00 - 18.00 hod. - Zpívánky pro nejmenší děti a jejich 
rodiče. • každé úterý od 14.00 - 16.00 - dětský oddíl Pathfinder (obdoba 
skautingu) pro kluky od 9 do 12 let.

Klub českých turistů Ivančice
Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel.: 549 241 175

J. Flíček, tel.: 546 452 788, e-mail: turisti@seznam.cz
• 13.4. - Jarní setkání s VHT na skalách u Říkonína (10.00 - 14.00). Vede 
pí. Bednářová, která podá bližší informace (Tel.: 737 840 958).
• 9.4. - Memoriál M. Babáka, v Kuřimi. Start na sokolovně 6.00 - 14.00. Vede 
pí. Bednářová, zájemci nechť se jí přihlásí. 
• 9.4. - Senorady - Ketkovický hrad - Panorama - Ketkovice - Oslavany 
(koniklece a další jarní rostliny). Vede p. Polák a J. Flíček. Odjezd autobusem v 
7.30 hod. od Besedního domu do Senorad, zpět vlakem z Oslavan v 15.00 hod. 
nebo v 16.58 hod. Chůze asi 12 km.

Kulturní programy
28. 3. - 10. 4. 2005

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU
Výzva pro náhradní rodiny: setkání v Ivančicích, možnost 
sportovních a kulturních akcí, terapeutická pomoc apod. 

Podrobnější informace na tel.: 724 251 701.

DDM Domeček Moravský Krumlov připravuje k oslavám Dne Země akce 

21.4. - Ukliďme město
vydáme se od DDM po určených trasách a budeme uklízet

naše město a naši Zemi.

22.4. - Den Země
na nám. TGM se uskuteční soutěže s ekologickou tématikou a vyhlášení 

soutěže Modrá planeta. Srdečně zveme na tyto akce nejen děti, ale i dospělé

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov pořádá
25. května zájezd na představení do Národního domuTřebíč

Hrdý Budžes
Divadlo Příbram, v hlavní roli Bára Hrzánová, dále hrají:

Libor Jeník a Jana Vlčková, začátek v 19.00 hodin,
cena: 300 Kč (vstupenka + doprava), 

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov zve ve čtvrtek
7. dubna v 19.00 hodin na francouzskou komedii

Láska, sex a žárlivost
Divadelní společnost Háta, hrají: M.Bočanová/A. Gondíková,
V. Beneš/M. Zounar, Z. Nanda/Z. Pantůček, L. Zedníčková/

L. Benešová, I. Andrlová/O. Želenská a další, kinosál Mor. Krumlov, 
cena: 160, 190 Kč, předprodej vstupenek na IC a MěKS.

SOBOTA 22. DUBNA – DEN ZEMĚ
Dvaadvacátý duben je mezinárodně uznán jako Den Země. 
K tomuto dni občanské sdružení Mirosa pořádá úklid miroslavského 
okolí. Letošní III. ročník bude zakončen vystoupením hudební 
skupiny Navzdory, Ribbies, divadelním představením a soutěžemi  
o věcné ceny v nádvoří Miroslavského zámku.
Irena Šumpelová, tel. 515 989 754, Eva Balusková, tel. 776 381 614.

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

• stř 30.3. v 18.00 ÚŽASŇÁKOVI
  Komedie USA

• so 2.4. ve 20.00 HOREM PÁDEM
  ne 3.4. v 18.00 Česká komedie

• stř 6.4. ve 20.00 PURPUROVÉ ŘEKY 2:
  ANDĚLÉ APOKALYPSY  
  Francouzský krimi film

• so 9.4. ve 20.00 ALEXANDER VELIKÝ
  ne 10.4. v 18.00 Historické drama Francie

KINO RÉNA IVANČICE                
( 546 451 469

• ne 27.3. ve 20.00 KDYŽ SE SETMÍ                                 
  Thriller USA   
• stř 30.3. ve 20.00 LOVCI POKLADŮ              
  Akční film USA   
• ne 3.4. ve 20.00 ŘADA  NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
  Černá rodinná komedie USA     
• stř 6.4. ve 20.00 LETEC                           
  Oscarový film USA       
• 10.4. ve 20.00 HŘÍŠNÝ TANEC 2
  Film USA           

KINO OSLAVANY                                                                         
( 546 423 018

• so 2.4. v 18.00 BLADE : TRINITY
  Film USA, titulky

• ne 3.4. v 18.00 RRRrrr…
  Komedie Francie, titulky

• so 9.4. v 18.00 PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY 
  FilmUSA, titulky

• ne 10.4. v 18.00 ŽIVOT A SMRT P. SELLERSE
  Film VB a USA, titulky

Změna programů vyhrazena.
Dechový orchestr Bobrava vypisuje 

nábor nových členů
na tyto nástroje: flétna (picola), saxofon, baskřídlovka,

klarinet, trubka (solo), pozoun, fagot, trubka (doprovod),
tuba, hoboj, lesní roh, bicí nástroje. 

Zkoušky probíhají každý pátek v  ZUŠ A. Muchy v Ivančicích.
Další info na adrese:

Truhlář Michal, Pod horkou 28, 664 46 Prštice,
tel.: 606 369 997, e-mail: Truhlar.M@centrum.cz;

Michálek Kuba, Komenského 391, 664 42 Modřice,
tel.: 776 829 477, e-mail: kibuk@email.cz

Český svaz zahrádkářů ve Višňovém zve srdečně dne 27.3.
o Neděli velikonoční všechny milovníky a znalce vín na již 

27. ročník oblastní výstavy vín
Výstava se uskuteční ve sportovní hale ve Višňovém. Začátek 

je v 10.00 hodin, kdy budou vyhlášeni a odměněni vítězové 
jednotlivých kategorií. K degustaci je připraveno 300 vzorků vín. 
Je též přichystáno bohaté občerstvení. Celá akce se bude konat 
ve slavnostně vyzdobeném prostředí s celou řadou významných 

hostů. Pořadatelé se těší na Vaši účast.

TJ Sokol Padochov pořádá v sobotu 9.dubna ve 20.00 hodin
se skupinou Pumpaři, kteří tímto oslaví své 9. narozeniny

PUMPAŘSKÝ BÁL
Zábava se koná v sále Sokolovny. K tanci a poslechu budou hrát 

skupiny Woraz, Čolci, Dým, Wokno, Pepa, Guliver Novotný a Pum-
paři. Vstupné 40 Kč. Zveme všechny příznivce trampské muziky

a prosíme je, aby přišli bez kanad.

Katolický dům a Orlovna Oslavany Vás srdečně zvou na výstavu

PALIČKOVANÁ KRAJKA
Helena Kondeiová, 7. - 10. dubna od 9 - 18 hodin.

SMS nejen na mobilech
Dne 10.prosince 2002 bylo schváleno ministerstvem vnitra založení nového

sdružení v Miroslavi pod názvem Sdružení miroslavských seniorů. Odtud 
zkratka SMS. Po celou dobu trvání se zabývá bohatou společenskou činností
ve prospěch členů. Z původních 57 členů se členská základna rozrostla na dneš-
ních 121 členů. Každoročně toto sdružení zahajuje svoji činnost oslavou svátku 
žen. Nejinak tomu bylo i letošního 8.března. Výbor sdružení připravil organi-
začně celou oslavu a tak se na MDŽ mohlo slavit. Oslava se konala v místní 
restauraci Slávie. Za dobu svého trvání jsme vyzkoušeli různé hudební skupiny. 
Tentokrát nám přijela zahrát skupina Stone z Dobřínska. Plnící se sál s nedů-
věrou sledoval dva mladé hudebníky, jak rozbalují svoje nádobíčko a začalo 
šuškání, že to bude samá ohlušující moderna. Odbíjející 15. hodina odstartovala 
začátek oslavy. V sále se sešlo 72 lidí. Předseda Sdružení, pan Schlesinger Ota, 
přivítal přítomné a předal slovo zástupcům města, kteří přišli pozdravit naše 
oslavenkyně. Starosta města p.Ing. Forman spolu s místostarostou p.Volfem 
krátce informovali přítomné o stavebních akcích, které budou probíhat v r. 
2005. Starosta poté pronesl přípitek všem přítomným ženám k jejich svátku. Ke 
gratulaci se také připojil MUDr. Svoboda, který sponzorsky přispěl svým vínem.
Následovala první skladba skupiny Stone, která všechny přítomné ujistila, že 
volba této skupiny byla trefou do černého a bude všem vyhovovat. Tandem 
bratří Kameníků vystihl přání naší věkové skupiny a jejich repertoár byl pestrý 
a příjemný. Personál restaurace se opět blýskl rychlou obsluhou. V podvečer 
to zavonělo z kuchyně a číšníci dokázali roznést večeře tak rychle, že všichni 
mohli jíst společně. Zábava se rozjela v plném proudu, nechyběl zpěv, tanec
a každý se bavil dle svého přání. Po 20. hodině se příjemně unavení hosté 
začali pomalu rozcházet. Přáli bychom si, aby se nám stejně vydařily i ostatní 
kulturní a společenské akce, které výbor pro členskou základnu v letošním
roce přichystal.                                            Za SMS místopředseda Pavel Slavík

foto: mask
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P u t o v á n í  z a  z á h a d a m i  a  z a j í m a v o s t m i  r e g i o n u  „ Z r c a d l a “

expedice speculum

Sluneční paprsky posledních 
dní dávají tušit, že letošní Veli-
konoce budou opravdové svátky 
jara. Pro naše pohanské předky 
byl příchod jara zásadní udá-
lostí ročního cyklu, stejně jako 
jsou dnešní Velikonoce jedním 
z největším svátků křesťanského 
roku. Tento každoroční zázrak 
znovuzrození zažívá celá příroda 
- rostliny, zvířata i my lidé.

Pokud se chystáte využít svá-
tečních dní k vycházce do příro-
dy, pak je dnešní expedice určena 
právě vám. Kromě všudypřítom-
ného ptačího zpěvu se může zdát, 
že ostatní příroda zatím spí. Není 
tomu tak, jen rostliny potřebují 
trochu více času, aby se zazele-
naly a vykvetly. I v zelené říši se 
však najdou výjimky, které raší 
již pod sněhem, aby vykvetly do 
krásy hned s prvními slunečními 
paprsky. A za těmito krásnými 

otužilci se vydáme právě teď.
Kdo by neznal sněženku pod-

sněžník. Ta má otužilost i v ná-
zvu. Opravdu začne růst již pod 
sněhem, aby v prvních jarních 

dnech rychle vykvetly celé ko-
berce sněhobílých květů. Možná 
vás napadne: proč tak spěchá? 
Má k tomu důvod. Roste totiž 
většinou v hustém listnatém lese 
a za pár týdnů již nebude mít
dost světla k životu.

Sněženky najdete skoro v každé
zahrádce, ale vidět koberce sně-
ženek v přírodě je přeci něco 
jiného. Takže kam na sněženky 
(kochat se, fotit, netrhat!). Bohaté 
naleziště je u Vémyslic, blízko 
Kuchyňkova mlýna. Z Vémyslic 
se vydejte po silnici směrem na 
Tulešice, u hřbitova odbočte do-
prava, před mostem ke mlýnu od-
bočte vlevo. Po asi 150 m vejdete 
do lesa. Tisíce sněženek najdete 
na úpatí svahu.

Znalci přírody mohou na tomto 
místě najít i jiný skvost předjarní 
přírody - houbu ohnivec šarlato-
vý. Roste na více místech, ale 
nejsnadněji ho najdete, pokud se 
vrátíte podle úpatí svahu asi 50 m
přímo pod dráty elektrického 
vedení. Ohnivě červené misky 
velikosti asi 1-5 cm najdete
na zemi v křovinách, kde rostou 
na tlejících větvičkách.

Další rostlinu budeme naopak 
hledat na výslunných skalnatých 
stráních. Jmenuje se křivatec čes-
ký a patří mezi vzácné chráněné 
rostliny. Název „český“ znamená, 

že ho botanici našli a poprvé po-
psali právě u nás. Jeho žluté květy 
se objevují brzy zjara, v mírných 
zimách bez sněhu rozkvete někdy 
již kolem Vánoc. V naší přírodě 
můžeme najít více druhů křivatců,
tento je ale nejvzácnější a nejo-
tužilejší. Stejně jako u sněženky 
se můžeme ptát, proč tak spěchá? 
Vždyť na výslunné stráni bude 
světla pořád dost. Inu nejen svět-
lem živa je kytka. Náš křivatec 
musí hodně spěchat, protože už 
v polovině května nebude mít
k životu dost vody.

A kam si zajdeme na křivatce 
české? Vybrali jsme pro vás tři re-
lativně dostupná a bohatá naleziště 
v různých koutech našeho regionu:

1. Budkovice. Slepencová ská-
la asi 1 km východně od Budko-
vic. Místo je nejsnáze přístupné 
od chatové osady. Pokud půjdete 
od Ivančic po přístupové komu-
nikaci směrem k chatové osadě, 
na okraji lesa odbočte doprava 
z cesty na pole. Podle okraje lesa 
dojdete asi po 300 m k posedu, 
odtud asi 50 m na hranu údolí. 
Přišli jste na vrchol mohutné skály.
Kromě pěkné vyhlídky budete 
odměněni krásou žlutých květů 
křivatce českého (asi 500 ks). 
Cesta přes pole může být po dešti
blátivá. Místní znalci se jistě dosta-
nou na místo i z údolí od Budkovic.

2. Moravský Krumlov - Rakšice.
Slepencová stráň na severním 
okraji Rakšic. Z Krumlova se 
vydejte po silnici podle řeky 
Rokytné. Asi 50-100 m před 
prvními rakšickými domy máte 
po levé straně skalnatou stráň.
Již ze silnice můžete zahlédnout  
stovky zlatožlutých květů křivatce.

3. Rouchovany. Skalnatá stráň 
v údolí říčky Rouchovanky asi 
500 m od obce proti proudu 
toku směrem k Novým Dvorům. 
Naleziště křivatce je na bývalé 
pastvině u zemědělského objektu. 
Ještě asi před 15 lety, kdy se zde 
páslo, byla stráň žlutá od tisíců 
křivatců českých. Už dlouho se 
nepase a křivatců ubývá, dnes asi 
100 kvetoucích rostlin. Nejvíce 
jich najdete na skalnatém hřbítku 
s mohutným (asi 5 m vysokým) 

keřem jalovce.
Našim posledním zastavením 

bude naleziště ladoňky dvoulisté, 
cibuloviny s nádherně modrými 
květy. Podobně jako u sněženky 
jsou jejím domovem vlhké list-
naté lesy. Také je často pěstována 
pro ozdobu na zahrádkách. V pří-
rodě je ale vzácná a chráněná. A 
kde ji můžeme vidět? Na severo-
východním okraji obce Višňové je 
při potoku Skalička les s názvem 
Jiřice. Pokud přijdete po asfaltové 

polní cestě k lesu, hned na okraji 
najdete mnoho modrých ladoňek. 
Tento druh je jednou z nejvzác-
nějších rostlin v našem regionu. 
Ladoňky můžete vidět ještě na 
jednom místě u Budkovic a pod 
Templštýnem, ale to už necháme 
místním znalcům.

Křivatce a sněženky už kvetou 
a ladoňky právě rozkvétají. Po-
kud je chcete vidět v plné kráse 
- pospěšte si!
Napsali Bronislav a Eva Grunovi

Za prvními květy jara

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie

Mgr. Sylva Skálová • výklad karet a numerologie • tel.: 603 497 555 • e-mail: sylva.skalova@seznam.cz

Nápověda:
Rena, Oat, 

Krča,
peach

Titul
muže

Nehodná Pořídit
opis •

Pedagog.
pssych.
poradna

Oslí
hlas

Dávat
zpět

Odpo-
činek •

Věda a
technika
mládeže

Podnik
zahranič.
obchodu

     Alkohol.
nápoj

Vchod

Zlý
skřítek

Tramp
kamarád

Název zn.
poloměru

1. díl
tajenky
Ch. zn.
hliníku

SPZ aut
Sokolov

Pohanění Apliko-
vaná

Kohoutek
u sudu •

Typ lyžař-
ského vleku

SPZ aut
Pelhřimov

Ch. zn
polonia

Mraky Jídelní
lístek

Cizokraj.
keř • Tadeáš

(domácky)
Třída

SPZ aut
Trutnova
Ch. zn.
fosforu

Val
Mužské
jméno
Mastná
tekutina

• Citoslovce
prasknutí

Setina
hektaru
Jméno

Destinové

Zušlecht.
železo
Mzda

Část
textu
Hbitě

Nájemník
(expr.)

Český
architekt

Právo
odporovat

• Jednod.
zbraň

Oves
(angl.)

Německé
žen. jméno

Vám
patřící

SPZ aut
Karviné

Lump
Hudební
skupina
Ch. zn.
vápníku

Hl. město
Švýcarska

Značka
voltampéru

SPZ Ústí
n. Labem

2. díl
tajenky

Ledovcový
kotel

Rostlina
s dužnat.

listy

Noemovo
plavidlo

Dýmka
(angl.)
Defekt

Chyba
v tenisu
Šumivé

víno

Nálev
Broskev
(angl.)

Prvek
v zápasu
Třebas
(nářeč.)

Písmeno
N

Spojka

Jíst
(angl.)

SPZ aut
Louny
Zábava
(angl.)

Část
močového

ústrojí
Pohánět

Snížený
tón

Podnik
v Hostivaři

SPZ aut
Blansko
SPZ aut
Liberec

Fackovat

Část
obličeje

Kovový
tenký plát
Hvězda
(angl.)

Časná
Velké
vosy

Doved-
nost

Sokolský
sjezd

Část elekt.
motoru

Rozhodčí
Švestka
(nářeč.)

Kaz
dřeva

Nevýrazně
Samice

psa
Jméno her.
Vančurové

Lehký
přístřešek

Obyvatel
Asie

30. 3. Arnošt - U  tohoto  chlapce  bude  citovost  převlá-
dat  nad  rozumem  se  sklonem  očekávat  příliš  od  okolí.
Záhy se zjistí, že (1. díl tajenky). Je  možné,  že  bude 
velmi  duchovně  naladěn.  Musí  si  dát  pozor  na  žárli-
vost.  Jméno  není  vhodné  ke  každému  datu  narození. 
Z  nevhodných  příjmení  vybírám:  Pekárek,  Girgle,  Krajčo
Z  vhodných  příjmení  vybírám:  Života,  Jandek,  Zavřel

8.4. Ema - Malá  slečna  bude (2. díl tajenky),  ať  bude  
její  datum  narození  jakékoliv.  Bude  cílevědomá,  
sebevědomá,  což  sebou  ponese  i  tvrdohlavost  a  snahu  
ovládnout  druhé,  aniž  by  to  pociťovali.
Z  nevhodných  příjmení  vybírám:  Pydychová,  Gorčíková,  Tůmová
Ze  vhodných  příjmení  vybírám:  Adamčíková,  Uhýrková,  Řezáčová

Jalovec obecný (u Rouchovan). U tohoto mohutného keře jalovce 
najdete bohatou populaci křivatce českého. Oba zmíněné druhy rostou 
převážně na pastvinách a s jejich zánikem také mizí. 

Ladoňka dvoulistá má světle modré květy.

Bílé květy sněženky podsněžníku.

Květy křivatce českého jsou sytě žluté.  
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Soukromá řádková inzerce: ZDARMA. Komerční řádková inzerce: Standardní komerční inzerát vytištěn tučně 200 Kč, tučně v rámečku 300 Kč, inverzně 400 Kč. Ceny bez 19 % DPH. 
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záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Auto - moto
koupím
•• alu disky, pětipaprskové, ploché, 4 
ks, rozteč 4x100 na Felicii. Tel.: 606 
507 088.
prodám  
•• VW brouk, pojízdný, r.v. 72, vč. TP,
nutné opravy, chybí baterie, výfuk
a klíče od zapalování. Dobrá cena. Jen 
SMS na tel.: 608 252 541.
•• Honda Concerto 1,6, 16 V, r.v. 90, 
STK do 8/05, zrcátka a okna v el., 
centrál, 15 tis. Kč, sleva možná. Tel.: 
721 975 693.
•• Fiat Tipo 2,0 ie, 85 kW, r.v. 91, 
černý, digital, el. stahování př. oken, 
servo, lehký tuning, nové tlumiče, 
dorazy, výfuk, 55 tis. Kč, dohoda 
možná. Tel.: 605 074 367.
•• Š Octavia Elegance, r.v. 2000, stří-
brná metalíza, motor 2000, automat, 
naj. 92 tis. km, vyhřívaná zrcátka, 
sedačky, čelní sklo, 4x el. okna, 2x 
airbag, rádio orig., palubní počítač, 
servo, alu kola, ABS, světlý interiér, 
klima, dál. centrál, čirá optika, 260 tis. 
Kč, při rychlém jednání sleva, leasing 
možný. Tel.: 732 726 428.
•• Š Felicia 1,3 combi, zelená metalí-
za, naj. 140 tis. km, centrál. zamyká-
ní, střešní okno. Tel.: 736 443 989.
•• Š Felicie combi 1,9D, r.v. 96, naj. 
162 tis. km, nová STK, žhavící svíč-
ky, baterie, šibr, centrál, 77 tis. Kč, 
bez koroze. Tel.: 608 509 176.
•• Š Forman 1300 po STK, 65 tis. Kč. 
Tel.: 723 251 873.
•• Š 105 s motorem Š 120 L bez 
koroze, výborný stav, STK do 2007, 
rodinné důvody. Tel.: 603 878 952. 
•• Wartburg 353, odhlášený, na ND. 
Tel.: 602 195 710.
•• H.R. 3001, 25.000 Kč; JCB podkop 
lžíce, 12.000 Kč; podvozek na marin-
gotku 2,3x8 m brzděný, 11.000 Kč; 
multivan motor 2,5 TDI 128 kW, r.v. 
2003 (1500 km), 120 tis. Kč; Fiat 750 
motor, dohoda; VizaRoss motor 2.800 
cm T.D, dohoda; elektrony Alfa 5 ks 
15x195; 5 tis. Kč; torzní tyče na Tatru 
148 P+L, 1.500 Kč/ks; Tatru vložky 
+ písty vrtání 120, dohoda; m V3S 
nová hlava + písty aj. dohoda. Tel.:
775 326 713.
•• 4 ks zimních pneu 195/65/15, vzo-
rek 6 mm, za sadu 1.500 Kč, Ivančice. 
Tel.: 603 596 179.
•• Š Forman, různé ND, pohon PLG,  
cena dohodou. Tel.: 515 320 000 po 
18. hod.
•• repasovanou převodovku na Avii, 
4 rychlost., 3.800 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.

•• 2 ks jetých pneu Firestone, 205/65, 
R15, vzorek asi 3 mm,  800 Kč /ks. 
Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kola na Avii (disk + Ba-
rum pneu), 3ks 750-16C MB 37, 2ks 
750-16C MB 60, vzorek 90%, 2.200 
Kč/ks. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. funkční motor + převod. 
(5ti rychlostní) na Avii 21,31,  20.000 
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 
•• komplet. kabina na Avii 21,31, 
modrá, 10.000 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,31 - Izoterm s chla-
zením, r.v. 91, 8.000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod. 
•• poškoz. díly VW Passat 1,9 TDI, 
model 95, (bouráno r. 96), 3ks dveře, 
1 přední spoiler, 2 světlomety (el. 
ovl.), ventilátory chlazení, cena doho-
dou. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt v Oslavanech 2+1. Tel.: 546 
425 223.
•• byt 1+1 v Oslavanech, Ivančicích. 
Tel.: 775698 268.
•• ihned koupím RD v MK a okolí 
max. do 15 km nejlépe Olbramovice, 
Suchohrdly, Miroslav atd. cenu plně 
respektuji RD hledám i k opravám. 
Tel.: 602 524 278.
prodám
•• RD v Dobřínsku, ihned k bydlení. 
Tel.: 515 323 912.
•• velký RD v Dobřínsku (3 km od 
MK), 2+1 a 1+1, WC, voda, elektřina, 
topení na TP, částečně podsklepen, 
velká zahrada a dvůr, průjezd, sto-
dola, hosp. budovy. Výměra 1432 m2. 
Nutné opravy, 450 tis.Kč. Tel.: 515 
322 101, 602 755 265.
•• RD v Bohuticích, rekonstrukce nut-
ná, 115 tis. Kč. Tel.: 603 841 167.
•• zděnou poschoďovou chatu se 
zahradou a ovoc. stromy, přípoj elek-
třiny, bazén, studna. V chatové oblasti 
Mohelno. Tel.: 604 262 026.
•• betonovou garáž. Tel.: 606 585 896.
•• garáž v Oslavanech, ul. Nová, cena 
dohodou. Tel.: 604 262 026.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 546 423 
795, 776 301 936.
•• stavební místo (1700 m2) v obci 
Rybníky u MK, vč. vybudovaných 
základů, přípojek a staveb. dokumen-
tace. Tel.: 515 322 231.
•• stavební pozemek v Ivančicích, 
místo H.Pancíře, cena 3.500 Kč/m2. 
Tel.: 604 920 012.
pronajmu
•• byt 2+1 v Ivančicích. Tel.: 604 
709 412.

•• byt 1+1 v MK, volný od 1.4., jen váž-
ný zájemce. Tel.: 721 739 589 po 19 h.
•• byt 1+1 v MK, ihned volný. Tel.:
606 474 653 po 18 hod.
•• byt po rekonstrukci 2+1 v Oslava-
nech, dlouhodobě. Tel.: 604 726 720.
•• byt 1+1. Tel.: 721 739 589.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 546 423 
795, 776 301 936.
hledám pronájem
•• i jen částečně vybavené hospody, 
restaurace, baru. Tel.: 604 360 394.
•• 1+1 za rozumnou cenu, spěchá. Jen 
Ivančice a okolí. Tel.: 607 564 631.

Stavba - zahrada
prodám
•• ruční zdvižný vozík na palety, 
1.500 Kč. Tel.: 723 341 928.
•• dveře vchodové, pravé, starší bez 
zárubní, hnědý umakart 194x95 i se 
štítkem a zámkem FAB s 5 klíči, cena 
dohodou. Tel.: 737 622 319.
•• okno šroubovací 60x90, 150 Kč; 
90x90, 250 Kč. Vše v dobrém stavu. 
Tel.: 606 812 125.
•• novou stavební míchačku domácí 
výroby 380V, 120 l., cena 8.000 Kč. 
Tel.: 606 704 381.
•• novou plastovou sprchovou vaničku
za 1.500 Kč. Tel.: 606 704 381.
•• 2 ks zápustných plastových umy-
vadel za 300 Kč/ks i jednotlivě. Tel.:
606 704 381.
daruji
•• za odvoz plechovou boudu (V3S) 
vh. jako stavební . Tel.: 603 214 193.

Vybavení domácnosti
koupím
•• malý přenosný BTV, úhlopříčka 12 
cm. Tel.: 605 776 380.
•• květinový stojan - tyče, d. 265 cm
s dřevěnými poličkami nebo kov. 
kroužky na květináče. Tel.: 777 338 257.
prodám
•• akumulační kamna, nová, 5.500 
Kč. Tel.: 723 251 873.
•• květinovou světlou dělící stěnu 
(ohýbané lakované dřevo) 226x90, 
1.000 Kč, nutná úprava povrchu. Tel.:
737 622 319.
•• peřináč a válendu; kuch. stůl se 
zlatou nohou, nový; starožitný kulatý 
stůl + 2 židle; koupelnovou skříňku 
s umyvadlem; pračku Romo; vysavač 
Eta. Tel.: 605 776 380.
•• 2 válendy, 85x195, ÚP, pěkné, 
zachovalé, možno i jednotlivě, 700 
Kč/ks. Ivančice. Tel.: 605 822 062.
•• kotel na dřevoplyn, 9.000 Kč. Tel.:
775 326 713.
•• pojízdný kompresor Atlas Copco 
XAS 90, 110 tis. Kč. Tel.: 775 326 713.

Elektro a elektronika
prodám
•• PC ProVista 14, Win. 95, monitor, 
klávesnice, myš, CD rom, tiskárna 
CANON BJC-240,  1.800 Kč. Tel.: 
736 414 895.
•• MT Samsung C100, stříbrný, po-
lyfonní vyzvánění, infraport, barevný 
display, lion baterie, v záruce, 3.500 
Kč. Tel.: 721 806 120.
•• MT Nokia 3310 - eurotel, jako 
nová, 1.200 Kč. Tel.: 737 618 834.
•• Epilátor zn. Braun silk epil, málo 
používaný, 1.000 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.
•• novou, nerozbalenou automatickou 
pračku se sušičkou, cena dohodou. 
Nevhodný dar. Tel.: 605 776 380.
•• pračku Mini Romo; roztahov. stůl; 
mrazák 70 l; sáně sport; satelitní kom-
plet SRT; 6 ročníků Motorist. součas-
nosti, vše levně. Tel.: 732 153 409.
•• mrazák Samsung calex, 7 zásuvek, 
spěchá. Ivančice. Tel.: 776 237 421.

Vše pro děti
koupím
•• dětský hokej. Tel.: 606 407 818.
prodám
•• autosedačku 15-36 kg, velká, 
prostorná, tříbodová, zelenkavá s dět-
-skými motivy. PC 1.800 Kč, nyní 
900 Kč, Ivančice. Tel.: 777 209 174, 
607 890 076.
•• oblečení na holčičku jaro - léto, vel. 
98, 104, 110, boty č. 23, 24, 25, 20 -
30 Kč/ks, Ivančice. Tel.: 777 209 174, 
607 890 076.
•• 2 kola pro děti 2 - 4 roky, s opěr-
nými kolečky, PC 1.000 Kč, nyní 500 
Kč. Tel.: 605 182 970. 
•• autosedačka zn. Chicco, polohova-
cí se stříškou, sv. zelený dětský motiv, 
0- 13kg, PC 1.200 Kč, nyní 800 Kč. 
Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,  vh. 
pro mimina na koupání až do 2 let, 
650 Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. h. 
•• kolo bicross, na 4 - 6 let, pěkné, 800 
Kč. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• kočár, 1 r. použ., 4-komb., vínová 
kostka, 3.000 Kč. Tel.: 608 766 390.
•• záclonu do dětského pokoje s mo-
tivem kačerů, jako nová, kupovaná 
v obchodě. Cena dohodou. Tel.: 731 
065 324.
•• výbavičku na miminko, osuška, 
košilky, kombinézy, čepičky aj. Vše 
ve 100% stavu. Tel.: 605 724 881.

Zvířata
koupím
•• andulky, korely, kanáry, rozely aj. 
exot. ptactvo. Pro větší množství přije-
du, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
•• štěně pražského krysaříka bez PP 
(fenku). Tel.: 608 142 069.
prodám
•• 10 měs. slepičky, již snášejí, 120 
Kč. Tel.: 546 437 269, po - pá po 17 
hod., so - ne kdykoli. 
•• 4 měs. psa Sheltie (minikolie), bez 
PP, zlatá s bílým, odčerven, 2x očko-
ván, 2 tis. Kč. Tel.: 732 765 649.

Hobby
•• kdo daruje nebo prodá rybářské vy-
bavení, nejlépe pozůstalost, přijedu, 
odvezu. Tel.: 603 793 890.
prodám
•• snowboard, vázání, boty č. 40, 
výška 151 cm, zn. Burton-Cruzer, 
15.000 Kč, nové. Tel.: 736 184 402.
•• lyže běžky zn. Atomic RS, d. 180 a 
200cm; Turbo 210cm; Trak Maraton 
210cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod. 

•• lyže sjezdové zn. Rossignol, váz. 
Tyrolia, d. 170cm; Kastle, váz. Sa-
lomon, 200cm; Buzard, váz. Tyrolia, 
195cm, vše bez holí, 600 - 800 Kč/
pár. Tel.: 515 320 000 po 18. hod.
•• nové vysoké černé boty Hi-Tec 
Magnum vel. 42, pro myslivce, rybá-
ře, trampy, PC 1.500 Kč, nyní 900 Kč. 
Tel.: 724 157 030.
•• 2 ks telefonu T641E do prašného 
prostředí z 50.let (ocelolitina), oba 
funkční, nejvyšší nabídce; 1 ks sirény 
SZ 214-4FL601 IP54/220V-50Hz, 
700 Kč. Tel.: 737 622 319.

Různé
koupím
•• vývěvu (vakuovou pumpu) menší 
velikosti. Tel.: 606 827 272.
prodám
•• dětské, dámské horské kolo pro 8-
13 let, 18 rychlostí, 1.000 Kč; dámské 
dosp. treckingové kolo, 1.500 Kč. 
Skoro nové, málo používané. Tel.:
603 878 952. 
•• pro nastávající maminku knížky Tě-
hotenství, 150 Kč; Nová doba porodní, 
200 Kč, pořízené z Lavety. Ivančice. 
Tel.: 777 209 174, 607 890 076.
•• řezačku na jetel s motorem, 1.500 
Kč; prase vnitřňák 25 Kč/kg. Tel.: 723 
428 899.
•• smaltovaný plech na kruhový ba-
zén, hnědý, 700 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod.
•• promítací plátno na stojanu, 2 ks, 
100x100; 125 x125; 800 Kč/ ks. Tel.: 
515 320 000 po 18. hod.
•• řeznický špalek, rozm. desky  
50x50 cm, v. 80cm, 2.000 Kč. Tel.: 
515 320 000 po 18. hod.
•• řeznické háky, s kladkou, 40 ks, 
100/ks, i jednotlivě. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• nesený pluh troják, 3 tis. Kč. Tel.:
723 751 750.

Služby
•• napeču drobné cukroví, jakékoli 
množství. Tel.: 603 766 438.

•• TMK travel - cestovní agentura 
Vám Vám nabízí 10% slevy z cen 
pobytů na ostrovech: Ibiza, Djerba, 
západní Kréta, Karpathos a Chal-
kidiki. Informace v kanceláři v 1. 
patře Knížecího domu, nebo na tel.: 
515 321 044 a 777 769 814

•• MASÉRSKÉ A REHABILITAČNÍ 
SLUŽBY - Igor Stašek, dipl. fyzio-
terapeut. Sportovní a klasické ma-
sáže, mobilizace, teploléčba, cvičení.
Miroslav, Zápotockého 7. Informace 
a objednávky na tel.: 604 445 944, 
515 333 189, po 16. hod.

•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku, 
silikonové těsnění oken a dveří, sítě
proti hmyzu, lamelové dveře a lami-
nátové podlahy. Pavlík Ivo, Duko-
vany 221. Tel.: 568 865 321, mobil: 
602 719 156.
•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě, teplá voda, sprcha, spla-
chovací WC, plyn. kamna, příjezd 
k chatě, posezení na terase, velké 
ohniště, blízko pláže a restaurace. 
Cena za osobu 120,-/den. Tel.:515 
322 308, 732 416 141 po 16.00 hod.
 

Seznámení
•• Vdovec, nekuřák, abstinent s vlast-
ním bydlením v RD, hledá ženu 50-
55 let nekuřačku k výpomoci v do-
mácnosti. Vaření, úklid, zahrádka a 
společnost. Bydlení zdarma. Spěchá, 

obec Džbánice. Tel.: 515 320 802.
•• 31-ti letý hledá obyčejnou ženu 
s upřímným srdcem, která ví, co je 
zklamání. Věk do 25 let. Tel.: 720 
140 897.
•• 31/170/67, romantik, se zájmem o 
jazyky, hru na kytaru, přírodu a zpěv 
hledá všestranně zaměřenou roman-
tickou dívku s podobnými zájmy. 
Tel.: 606 580 773. 
•• muž 44 let, nekuřák, abstinent, 
sport. typu, zabezpečený, hledá ženu 
pro pohodový vztah. Ivančicko. Tel.:
605 327 574.
•• 41/175/70 rozvedený, osamělý 
muž, hledá ženu do 40 let. Jen vážně. 
MK a okolí. SMS na tel.: 605 423 065.
•• Podnikatel hledá ženu do 47 let. 
Tel.: 606 727 488.
•• Hledám štíhlou dívku kolem 20 
let k intimním schůzkám. Jsem 40 
let, štíhlé postavy, finančně zajištěný, 
100% diskrétnost. Tel.: 604 579 615.
•• 37-ti letý, SŠ, vyšší štíhlé postavy, 
rozvedený, nekuřák s 1 záv., hledá 
přítelkyni. Tmavovlasou, plnoštíhlou, 
30-36 let, rozvedenou, nekuřačku s 1 
záv., vlastním bydlením, co má starší-
ho bratra a oba rodiče. Do přírody, na 
kolo a pro zdravý životní styl. Zatím 
jen kamarádi, Oslavany, Ivančice. Jen 
podepsané SMS na tel.: 607 546 772.
•• 30-ti letá 169/50 s malým dítětem, 
hledá hodného a  sympatického muže 
přiměřeného věku pro vážný vztah. 
Tel.: 777 634 327.

Zaměstnání
hledám
•• šikovný zedník, řidič z povolání, 
stolař. Tel.: 606 735 996.

•• Avon Cosmetics nabízí spolupráci 
ženám, dívkám i babičkám. Provize 
15-30% jistá. Čeká Vás spousta dár-
ků, úvodní materiály zdarma. Rea-
guji i na SMS. Volejte: 777 969 552
•• brigádu, nejlépe úklid, doplňování 
zboží, roznášku novin, pom.sílu do 
kuchyně apod. Tel.: 736 615 608.
nabízím
•• Obsazujeme pozice - telefonista - 
zprostředkovatel, obch. zástupce, asis-
tent, pracovník v kanceláři. 18 - 35.000 
Kč/měs. Tel.: 605 254 556.
•• Česká obch. spol. přijme 
pracovníky/ce do kanceláře, telefo-
nisty, manažery. Ne dealer ani Herbal. 
zaškolíme. příjem 28 - 52.000 Kč/měs. 
Tel.: 728 958 301.
•• Přijmeme telefonisty-zprostřed-
kovatele, asistenty, obch. zástupce. 
25.000 Kč/měs. Tel.: 605 254 556. 
•• domácí práce, čas. nenároč., slušný 
přivýdělek pro vážné zájemce, info 
za ofrank. obálku s adresou. Jana Pa-
prskarová, J.Vávry 1, Ivančice 664 91.

•• Hledáme zručné lidi na manuální 
práci doma. Lepení, kompletace,
balení, vyšívání, skládání, atd. Info 
za nadepsanou a ofrankovanou obál-
ku: Top práce, Hřebeč 22, 273 45.
•• Máme práci z domu pro 100 mužů
a žen z tohoto regionu. Tel.: 777 
315 033

•• Město Dolní Kounice vyhlašuje 
výběrové řízení na místo vedoucího
finančního odboru. Celý text pod-
mínek pro podání přihlášky je zve-
řejněn na úřední desce městského 
úřadu nebo na www.dolnikounice.cz
a www.mestaobce.cz. Bližší infor-
mace poskytne Přemysl Kos, tajem-
ník MÚ, tel.: 546 421 310, fax.: 546
421 304, e-mail: kos@dolnikounice.cz
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Psal se 26. únor a v bohutické
osvěžovně „U Žáků“ se opět 
scházeli borci bez cvičebních 
úborů, bez rozdílu věku, kteří se 
rozhodli vyzkoušet své umění
a proměnit natrénované hodiny 
ve hře zvané mariáš. Jak již tradi-
ce tohoto turnaje velí, o pořádání 
se letos postarala opět vítězná 
dvojice z loňského ročníku, do-
plněná tradičně o p. Bohuslava 
Čubu. Ze 44 přihlášených borců 
se jich, přes zdravotní problémy
a určité potíže s inovovanými pra-
vidly, nakonec ke stolům posadilo 
čtyřicet, včetně jedné amazonky.

Nejsem odpůrcem inovací, na-
opak, novinky nás mají posouvat 
vpřed, tak proč jimi opovrhovat. 
Ovšem zveřejnění změněných tra-
dičních a zažitých pravidel, nota 
bene 43 hodin před stratem turna-
je, nese s sebou vždy problémy. 
A ty se také projevily ještě před 
začátkem turnaje. Na to hlavní 
pořadatel turnaje reagoval nevy-
bíravým způsobem, který se zde 
nehodí prezentovat. Přespolní 
z Krumlova, Petrovic, Lesonic 
i Brna, kteří se přijeli pobavit
a porovnat s místními v této hře, 
se nestačili divit některým, veřej-
ně proneseným slovům hlavního 

pořadatele. Mimo jiné se tento 
rodák snížil i k nepřímému ozna-
čení místních za blbce.

I přes toto extempore byl turnaj 
odstartován. Doba vyměřená pro 
pět kol, kdy se vždy po ukončení 
kola znovu losovaly nové hráčské 
stoly, byla stanovena na 5x50 
minut. Rozdávání provázené šus-
těním hracích listů se záhy začalo 
mísit s projevy radosti, stejně jako 
na straně druhé s projevy nevole, 
s hláškami počínajíc fl ekem až po 
remord, stovka se sedmou stří-
dala betla, aby se drobné mince, 
vložené do hry pořadatelem ze star-
tovného, mohly přesouvat do ke-
límků úspěšnějších. Rozhodčí 
mezi jednotlivými koly se rovněž
zapotili, ale nejsou to žádní ze-
lenáči, takže všechny své úkoly 
zvládli bez větších problémů, za 
což jim rovněž patří dík.

Problémy vzniklé při losování 
IV. a V. kola automaticky vyply-
nuly z nervozity hráčů, z nichž 
někteří nezvládli dodržování 
pitného režimu, což se rovněž 
projevilo při placení poslední hry 
posledního kola, a to nebývale 
kuriózním způsobem. Remord 
hraný v této závěrečné, byl spo-
čítán „velícím stolu“ za 5,50 Kč.

Pro znalce uvádím, že se hrál „pa-
desátníkový“ mariáš. No com-
ment. Král zemřel, ať žije král. Po 
šesti hodinách šustění karet, hlá-
šek a protihlášek, fl eků a refl eků,
hráči odložili náčiní a nastala 
chvíle očekávání ofi ciálních vý-
sledků. Perfektní jury nenechala 
nikoho na pochybách,že má si-
tuaci pevně v rukou a po chvíli, 
za kterou průměrný mariášník 
vypije jedno volně ložené rezavé, 
předala pořadatelům výsledky.

A děly se věci. Takzvaní áčkaři, 
až na vyjímky, čekali déle na vy-
hlášení svého jména, než béčkaři. 
A tak v úctě k nim, kteří poctivě 
trénují v očekávání úspěchu, vyjí-
máme z výsledkové listiny jen 
TOP 6: 1) Prášek M., 2) Urban 
M.st., 3) Urban J.st., 4) Nádaský
E., 5) Čepera F., 6) Janíček Z. 
Posledně jmenovaný si pro TOP 
6 přijel z nedalekého Mnichova 
- BRD!!A jediná zástupkyně 
něžného pohlaví, Míša Žáková 
nezklamala svého trenéra, svůj 
první turnaj dokončila se 16 hráči 

za „zády“. Odměn bylo dost pro 
všechny, ať již díky štědrosti 
sponzorů, nebo šikovnosti hlav-
ních pořadatelů, v neposlední řadě
i samotných účastníků klání.

Co dodat? Snad jen to, že toto 
skvělé odpoledne, až na zmíněné 
extempore, by se nepodařilo zor-
ganizovat bez chuti a zapálenosti 
pro věc. Dík si zaslouží i personál, 
který se postaral nejen o doplňo-
vání tolik potřebných tekutin, ale 
i o občerstvení ve formě večeře. 
Poděkování patří i skupině DněPr,
která již tradičně hrála po turnaji 
k tanci i poslechu všem, kdo v tu 
sobotu nelenili a přišli. Ať již 
jako hráči, nebo jejich doprovod, 
či jako živí maskoti. A proto, 
že bohutičtí se umí bavit, jsou 
hraví, inspirovali přespolní, kteří 
přijeli na zkušenou, ke stejnému 
záměru. Podle posledního úniku 
informací z pořadatelského štábu 
krumlovských, měl by se obdob-
ný turnaj konat v závěru dubna 
v Moravském Krumlově. Sportu 
zdar a mariáši zvlášť.        /PePo/

Vlajkou podpořili Tibet
/Miroslav/ Ve čtvrtek 10. března byla na kulturním domě v Miro-

slavi jako v jednom z mála měst v kraji vyvěšena vlajka Tibetu. Tento 
den je celosvětově uznán jako Den pro Tibet a již čtvrtým rokem se
s vyjádřením nesouhlasu s dlouholetým okupováním a vykořisťová-
ním tibetského lidu připojuje na výzvu místního občanského sdružení 
Mirosa také město Miroslav. „Letos si připomínáme již 46. výročí 
krvavého potlačení povstání Tibeťanů Čínskou armádou. Vyvěšení 
tibetské vlajky je tak výrazem podpory nenásilného boje za dodržování 
lidských práv. Barvité vylíčení pravdivých událostí, které se ztěží ve 
zprávách dozvíte a promítání fi lmů proběhne na festivalu Stíny Světa 
v Miroslavi. Jsou to dokumentární snímky oceněné v minulých roční-
cích mezinárodních festivalů Ekofi lm a Jeden Svět, a vypovídají jak
o krutosti člověka, tak o jeho snaze vše napravit,“ sdělila jedna z nejak-
tivnějších členek občanského sdružení Mirosa Irena Šumpelová. Podle 
jejích slov kampaň „Za svobodný Tibet“ apeluje na vlády ostatních států,
aby zvýšily tlak na ČLR a zastavily tím okupování Tibetského území, 
ničení kultury, drancování krajiny a znevýhodňování Tibeťanů ve pro-
spěch Číňanů. „Vedení města si váží práce mladých lidí ve sdružení 
Mirosa, proto od počátku jejich aktivitu a snahu podporuje. Festival 
Stíny světa pomáháme zajistit bezplatným zapůjčením prostor radnice
a ozvučovací aparatury. Protože nám není lhostejné dodržování lid-
ských práv, samozřejmě jsme se připojili vyvěšením tibetské vlajky 
k akci „Vlajka pro Tibet“. Domnívám se, že by se mělo tímto způso-
bem, tj. vyvěšením vlajek, upozorňovat na neradostný život a porušo-
vání práv v mnoha dalších zemích světa,“ uvedl k akci místostarosta 
Miroslavi Roman Volf.           /mask/

Festival Stíny světa již
počtvrté v Miroslavi

/Miroslav/ V letošním roce se konal již čtvrtý ročník festivalu Stíny 
světa aneb Dny pro lidská práva a životní prostředí, který zorganizo-
valo občanské hnutí Mirosa. Akce se uskutečnila o víkendu 12. a 13. 
března v kinosále radnice v Miroslavi. Na programu bylo promítání 
fi lmů z festivalů Ekofi lm a Jeden svět. Účastníci vyslechli přednášky 
MVDr. Julia Klejduse „Revitalizace rybníka Rény a její vliv na vodní 
ekosystémy“ a MUDr. Miroslava Svobody „Geoakupunktura Země“.

Jako doprovodný program byly vystaveny fotografi e z nelegálního 
ukládání odpadu v Hostěradicích a tématické fotografi e: „Zaostřeno
na hypermarkety“, „Krajina na talíři“ a „Chcete to zabalit?“ Se svými 
literárními díly se představili i děti ze základní a zvláštní školy v Mi-
roslavi. „Od pondělí do pátku před touto akcí jsme promítali fi lmy pro 
žáky druhého stupně základní školy v DDM Miroslav. Po každém 
dvacetiminutovém snímku byla debata na dané téma o aktuální proble-
matice. Reakce byly různorodé, některým jsou tyto témata lhostejná, 
jiní se aktivně zapojili. Například někteří žáci, kteří naše aktivity znají 
již z dřívějška se k nám přidají na sběr odpadků, který organizujeme na 
Den země. Překvapil nás přístup především dětí z okolních obcí, které 
se již v prvním stupni na škole zapojily do podobných aktivit. Podle 
mně je to také výchovou a odrazem rodičů a jejich přístupu k ekologii. 
V dny samotného konání festivalu nás oproti jiným ročníkům překva-
pil větší počet lidí na promítání fi lmů. Na přednášky se vždy sál zaplní, 
protože občany zajímá, co se děje kolem nich. Všeobecně jsem velmi 
spokojena s účastí a celým průběhem letošní akce,“ sdělila členka sdru-
žení Mirosa Irena Šumpelová.

„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit této nádherné akce ze dvou dů-
vodů. Za prvé proto, že si vážím aktivit těchto mladých lidí, kteří tuto 
akci pořádají již několik let a dávají do toho velmi mnoho energie a je 
vidět, že to má tah. Je záslužné, že se něco takového organizuje. Za dru-
hé jsem přijal pozvání také proto, že mi nabídli téma, které mě zajímá 
a kterému se již dlouho věnuji. Je to Geoakupunktura Země, která není 
tolik v povědomí lidí. Přednáška je zaměřena na to, jak nemocné body 
země je možno ošetřit a jak vznikají. Zabývám se energiemi okem
neviditelnými. A jak říká Malý Princ od Exuperyho, důležité věci jsou 
oku neviditelné. Lidé se zabývají hmotnými věcmi a těmi, které mohou 
uchopit. To je sice krásné, ale jsou mnohdy odpoutáni od svého duchov-
ního zdroje. Chci hovořit především o těch duchovních věcech,“ sdělil 
jeden z přednášejících MUDr. Miroslav Svoboda.                      /mask/

V aerobiku úspěšné Znojmo
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově se konal již osmý 

ročník soutěže v rekreačním aerobiku jednotlivců s názvem Junior 
aerobik 2005 o pohár Moravského Krumlova. Soutěže se zúčastnilo 
více jak sto závodnic z celého Jihomoravského kraje. Hned v úvodu 
přivítala všechny přítomné ve sportovní hale místostarostka Morav-
ského Krumlova Marie Valachová a za pořádající DDM jeho ředitelka 
Yvona Žáková. „Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích 6-8,
9-11, 12-14 a 15-17 let. Ze Znojma k nám letos přijelo početné druž-
stvo velmi dobře připraveno, což se projevilo tím, že posbíralo všechny
hlavní ceny a poháry ve všech kategoriích. V letošním roce se na cel-
kové účasti závodníků oproti jiným ročníkům podepsala chřipková 
epidemie a blížící se jarní prázdniny,“ uvedla hlavní organizátorka
a ředitelka DDM Yvona Žáková. „Práce s mládeží je strašně důležitá 
a jsem moc ráda, že jsou taková zařízení a akce, které se věnují vol-
nočasovým aktivitám dětí, především pak sportu. Musím touto cestou 
poděkovat organizátorům, trenérům, rodičům a divákům, kteří přijeli 
podpořit soutěžící děvčata a vytvořili tak skvělou atmosféru na tomto 
sportovním utkání. Za sebe mohu říci, že budu i nadále podporovat 
tyto aktivity určené dětem,“ sdělila místostarostka Marie Valachová.     /jak/

II. variace na Vítězný únor

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118
e-mail: tmktravel@seznam.cz
Provozní doba:
po-čt: 8.00-12.30, 13.00-16.30
pá: 8.00-12.30, 13.00-14.30

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39, Moravský Krumlov
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