
/Moravský Krumlov/ Stovky 
rozzlobených rodičů uvedla do 
varu zpráva v žákovské knížce, 
kterou jim přinesli jejich ratolesti
ze základní školy na Klášterním 
náměstí. Ve zprávě se psalo o chy-
staném slučování škol Klášterní
a Ivančická. U mnohých rodičů na-
staly obavy, že by snad jejich dítě 
muselo přestoupit na jinou ško-
lu. Podle dalších nepodložených 
zpráv by se po sloučení měl vy-
učovat první stupeň na Klášterní
a druhý na Ivančické.

Co přimělo vedení ZŠ Klášterní
k oznámení této zprávy rodičům 
vysvětluje Ing. Marie Brücková, 
vedoucí školského odboru MěÚ 
Moravský Krumlov: „Na radě školy
počátkem měsíce března jsem 
v rámci diskuse podala informaci, 
že se připravuje koncepce před-
školního a základního vzdělání
a v rámci této diskuze vyplynulo, 
že jednou z možných variant do 
budoucna je případné sloučení 
obou základních škol pod jeden 
právní subjekt, tak jak to funguje 
s mateřskou školou od roku 2003. 
Tuto informaci jsem podala s tím, 
že bude vypracován návrh a pak 
budou ředitelé a veřejnost s tímto 
návrhem seznámeni,“

Zastupitel města Mgr. Karel Va-
šíček se k situaci vyjádřil: „Krok 
pana ředitele Františka Vrány ze 

ZŠ Klášterní je kontraproduk-
tivní, možná myšlený v dobré 
víře, ale špatně načasovaný. 
Některé své kroky měl nejprve 
konzultovat s vedením radnice 
jako zřizovatelem před tím, 
než započal aktivně oslovovat 
rodiče a vyvolávat pocit nedů-
věry. Je nutné si uvědomit, že 
koncepce zatím není hotová
a slučování škol je předčasné.“

Poplašnou zprávu dementovala 
místostarostka Marie Valachová 
slovy: „Já se domnívám, že krok 
pana ředitele byl neuvážený a vnesl
hodně rozčarování mezi žáky, ro-
diče a zároveň mezi pedagogické 
sbory obou základních škol. Tato 
záležitost, týkající se budoucnosti
základních škol, bude řešena v při-
pravované koncepci, která se 
v současné době zpracovává. Ne-
lze předbíhat událostem, protože 
nikdo z nás zatím neví, jak bude 
vývoj ve školství v budoucnu 
vypadat. Město má zájem na tom,
aby obě dvě školy byly zachová-
ny ke spokojenosti žáků a napl-
ňovaly výchovný proces. V sou-
časné době se nepřipravuje žádné 
slučování obou škol, pouze se 
zpracovává koncepce řešení, jak
postupovat, aby obě školy byly
využity a naplňovaly své poslá-
ní.“ uvedla Marie Valachová.

Na základě šířících se zpráv 
o slučování se ve čtvrtek konala 

schůze Sdružení a přátel školy 
na ZŠ Klášterní. Kromě vedení 
SRPŠ, rozezlených rodičů a ve-
dení školy se dostavila vedoucí 
školského odboru Ing. Marie 
Brücková a starosta města Bar-
toloměj Pitlach. Marie Brücková 
objasnila situaci s koncepcí a od-
povídala na dotazy. Starosta města
dementoval informaci o blížícím 
se slučování základních škol. 

Hlavní slovo měl kromě roz-
laděných rodičů předseda SRPŠ 
Mgr. Jan Košíček. Podle jeho 
slov měl odpovědnost za zprávu 
v žákovských knížkách on a ředi-
tel školy RNDr. František Vrána. 
Nově se rodiče dozvěděli o při-
pravované anonymní anketě k si-
tuaci ve školství, kde budou moci 
vyjádřit svůj názor. Vyhodnocená 
anketa z obou škol poslouží
k utváření zpracovávané koncep-
ce. Mnozí z rodičů poukazovali 
směrem ke starostovi města na to,
že by bylo škoda a nesmysl ome-
zovat bezproblémově fungující 
školu a měli by se hledat chyby 
především na ZŠ Ivančická, kde 
zřejmě není vše v pořádku.

To částečně potvrzuje i ponděl-
ní jednání odborové organizace 
učitelů ZŠ Ivančická, na kterou 
přijela Mgr. Růžena Šalomonová 
z Českomoravského odborového 
svazu pracovníků školství ve 
Znojmě. „Problém základních 

škol v Moravském Krumlově 
nelze vyřešit ze dne na den. Ani 
zřizovatel nemá jednoduché roz-
hodování, neboť zájmem města je 
zachování stejné úrovně kvality 
vzdělávání na obou školách. A 
to bez peněz nejde. Vážím si 
snahy ZŠ Ivančická řešit problém 
nedostatku finančních prostředků 
úspornými opatřeními. Potěšitel-
ný je přístup zaměstnanců školy, 
kteří nutná opatření chápou a res-
pektují. Jediné obavy mají o děti, 
aby byli schopni i při nedostatku 
finančních prostředků nadále 
kvalitou služeb držet krok s dru-
hou školou. V žádném případě 
jim situaci nezávidím a zároveň 
doufám, že i zastupitelstvo bude 
ochotné jejich problémy nejen 
vnímat, ale i řešit. Jsem ráda, 
že zájem dětí zůstává u všech 
zúčastněných na prvním místě,“ 
uvedla Růžena Šalomonová 
k jednání s kantory.

Problémem ZŠ Ivančická je 
málo dětí a nedostatek financí 
způsobený mimo jiné přebytkem
učitelů a dle slov některých kan-
torů také absencí dlouhodobé 
koncepce školy a špatnými vzta-
hy mezi pedagogy.

Jak již bylo řečeno, k žádnému 
slučování škol nedojde ani tento 
měsíc, ani za půl roku. Je to 
dlouhodobá vize uskutečnitelná 
možná až za pět let.           /mask/

CMYK

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.500 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 166 místech v 67 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.
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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

Provoz na „halách“ může 
být v červnu ukončen

/Moravský Krumlov/ Nejistota z případného propouštění pra-
mení ze současné situace v závodě pro výrobu ocelových konstrukcí
v Moravském Krumlově. Z pohledu zaměstnanců je další zachování
provozu nejisté. Všichni pracovníci od počátku letošního roku 
věděli, že výroba v tomto závodě je na zkušební dobu půl roku
a závisí na hospodářském výsledku, na základě něhož by se mohl 
majitel rozhodnout závod i zavřít. Již dnes nám zaměstnanec, který 
nechtěl být jmenován potvrdil, že na měsíc červen není zajištěna 
výroba. „V loňském roce jsme působili pod Hutními montážemi 
Ostrava, a.s. a v letošním roce pod PBS Třebíč a.s. I když se nám 
nezměnil majitel (akcionář), přesto se tímto prodejem změnila pro 
zaměstnance spousta věcí v pracovněprávních vztazích. Jednou 
z hlavních změn je pokles průměrné mzdy zaměstnanců. Tímto poklesem
mzdy nahrazuje zaměstnavatel špatný stav zakázek na trhu ve sta-
vebnictví a průmyslu,“ sdělil odborový předák Boleslav Stoszek.

Oproti tomuto názoru oponuje vedení z Třebíče. „Výroba v PBS 
Moravský Krumlov se daří, provoz dosahuje velmi dobrého objemu 
výroby a tržeb. Zaměstnanci dostávají své mzdy v termínech. Je za ně
placeno veškeré pojištění a daně. Provoz v Moravském Krumlově 
je ve svém oboru a s ohledem na tuzemskou konkurenci asi nej-
větší nebo druhá největší fabrika. Není jednoduché ji kontinuálně
naplnit zakázkami. Dostatek zakázek je jedinou podmínkou pokra-
čování výroby po jakémkoli datu,“ sdělil k situaci generální ředitel 
PBS Třebíč Ladislav Houžva. Podle informací Boleslava Stoszka 
zatím odbory nemají signály, že by se chystalo propouštění, ale 
určitá nejistota panuje u celé řady zaměstnanců. Přitom slova ge-
nerálního ředitele nepotvrzují, ale ani nevylučují možnost ukončení 
výroby v závodě. „Zakázky se získávají velmi těžko standardním 
způsobem. Velká firma se k zakázce nedostane přes výběrové říze-
ní, jak by to mělo v tržním hospodářství fungovat, ale přes nějaké 
známé známých a to za cenu, kdy by měli nejlépe zaměstnanci platit 
za to, že mohou chodit do zaměstnání. Práci často velkým firmám 
zadávají různá s.r.o., která mají známé nebo umí namazat a tím se 
obohacují na výkonech a umu zaměstnanců ve firmách,“ doplnil šéf 
místních odborářů Boleslav Stoszek.                                      /mask/

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

Ke sloučení škol nedojde

foto: mask



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

Sportovní
obchod Msport

zn. NIKE, DIADORA, ADIDAS, LOTTO, REEBOK, ...
KOPAČKY A OBUV

AKCE! KOPAČKY LOTTO - SLEVA 60%

VELKÝ
VÝBĚR

NÍZKÉ
CENY

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

ZVEME VÁS
DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

POHOSTINSTVÍ

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

Jan MUSIL         IČO: 404 06 318

PRODEJ TUHÝCH PALIV
AUTODOPRAVA

ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE
Služby jsou poskytovány v co nejkratším

termínu a za výhodné ceny.
Jan MUSIL
Široká 33a
664 12  Oslavany

tel.: 546 423 505
mobil: 603 581 402

KADEŘNICTVÍ

Práce NON-STOP!

Vodoinstalace SUTTER
Moravský Krumlov, Smetanova 166

Montáž a opravy vody, odpadů, ohřívačů, 
vodoměrů a zařizovacích předmětů

v koupelnách bytů a rodinných domků.
Čištění odpadů a dodání materiálů.

Veškeré sekání zdiva a betonu.

Tel.: 515 324 594, Mobil: 737 330 385

Dolní Dubňany
areál Obecního úřadu

Pracovní doba dle objednávek
(a autobusového, nebo vlastního spojení)

Provozovatel: Pavla Machátová, Horní Dubňany 24

PÁNSKÉ • DÁMSKÉ • DĚTSKÉ

objednávky na tel.: 723 183 071

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

Miloš Hlaváč
Alexovice 115, 664 91 Ivančice, Tel.: 546 437 323

„Klavírka“ je k prodeji
/Moravský Krumlov/ V několika posledních týdnech se po Mo-

ravském Krumlově roznesla zpráva, že se má znovu obnovit výroba 
v uzavřeném závodě na výrobu pianin. Tato informace pro nás byla 
při současném nedostatku pracovních míst natolik závažná, že jsme 
kontaktovali tiskovou mluvčí domovského závodu Petrof, spol. s r.o. 
v Hradci Králové. Helena Mitwallyová po konzultaci s jednatelkou 
podniku Mgr. Zuzanou Ceralovou – Petrofovou nám sdělila, že budova 
bývalého pobočného závodu v Moravském Krumlově je v majetku 
společnosti Petrof a je určena k prodeji. O znovuzavedení výroby se 
vůbec neuvažuje. Z toho vyplývá, že novou výrobu jakéhokoliv druhu 
může případně rozjet až nový majitel budovy.         /mask/

Přijdou o osm milionů?
/Nová Ves/ Na zastupitelstvu obce Nová Ves konaném minulý pátek 

oznámil starosta Ladislav Veselý zastupitelům, že Finanční úřad Brno 
-venkov požaduje po obci vrátit 8,2 milionu za neoprávněně čerpanou 
dotaci. Tato dotace byla poskytnuta na výstavbu bazénového centra. 
„Jsme nespokojeni s tím, jak se k nám zachoval fi nanční úřad Brno-
-venkov. Úřednice bazírovala na drobnostech, například po přeměření 
místnosti byla údajně o 30 centimetrů kratší. Nebo poukazovala na to, 
že místnost šaten nepatří k tělocvičně, přitom ji máme ve schváleném 
projektu od ministerstva fi nancí,“ sdělil starosta Ladislav Veselý. Podle 
vedení radnice se obec odvolá proti rozhodnutí a požádá o prominutí 
penále. To je jediné, co se v této chvíli dá dělat. Pro Novou Ves, která 
má rozpočet v řádech 3,5 milionu korun, by to byl velmi zatěžující 
výdaj z obecní pokladny.              /jak/

K zámku po nové dlažbě
/Oslavany/ Novou dopravní tepnou pro pěší by se měla stát komu-

nikace - spojnice zámku a budoucího náměstí vedoucí přes ulice Mlýn-
ská a Zámecká. Rada města Oslavany má připraven systém fi nancování 
na úpravu komunikací. V současné době je zpracována projektová 
dokumentace. Poté bude předložena žádost o stavební povolení. Pro 
fi nancování bude osloveno pět fi rem, které nabídnou způsob výstavby 
a následně po dobu dvou let jim bude město náklady na výstavbu ve 
výši asi tří milionů splácet. Ulice mlýnská bude koncipována jako pěší 
zóna, kompletně v zámkové dlažbě. Stávající chodník, který vede pod 
okny domů, bude odstraněn a nahrazen zelenými pásy a prostupy
k jednotlivým domům. Dopravně bude koncipována jako slepá, 
na konci s obratištěm a několika parkovacími stáními. Ulice Zámecká 
bude pokračovat od Katolického domu ve stávající úpravě, to znamená 
oboustranné chodníky a asfaltový povrch. Obě ulice budou dotaženy 
po křižovatku u mlýna na ulici Zámecké, kde bude zvýšený práh - zpo-
malovací retardér. Radnice má v plánu, aby do Oslavanských historic-
kých slavností byly tyto dvě ulice upraveny.                               /mask/

/Trnové Pole/ Poklepáním 
základního kamene byly ofi ciálně 
zahájeny práce na projetu moder-
nizace komunikací z obce Trnové 
Pole až k hraničnímu přechodu 
Hevlín, v celkové délce více jak 
27 kilometrů. Opravy v celkové 
výši 181 milionu korun, na kte-
rých se podílí Jihomoravský kraj 
společně s podporou Evropské 
unie a Státního fondu dopravní 
infrastruktury by měly být dokon-
čeny koncem měsíce listopadu.

„V obci máme uzávěry již nyní,
ale všechno se musí vydržet. 
Situace je komplikovaná nejen 
pro zásobování, ale i pro samot-
né občany, dostávají se do práce 
všelijak. Až ta silnice bude ho-
tová, usnadní nám to cestování,“ 
sdělila starostka Jiřic u Miroslavi 
Magda Hladíková.

Součástí stavby je také rekon-
strukce deseti mostů, z nichž dva 
se opravují kompletně, jeden 
z nich je v obci Litobratčice. 
„Myslím si, že to není špatná věc, 
zlepší se tím kvalita silnic. Dá 
se to vydržet. Lidé se jen trochu 
obávají, aby jim nepopraskaly 
fasády na domech v souvislosti 

s projíždějící těžkou technikou,“ 
poznamenala k opravám mís-
tostarostka Trnového Pole Marie 
Suchánková.

„Jak je vidět, tento základní 
kámen je tu posazen pevně, a 
já myslím, že je to takový pev-
ný základní kámen, se kterým 
vstupujeme do významných pro-
jektů Evropské unie. Máme teď 
mimořádnou příležitost náš kraj 
zlepšit a zkrášlit prostřednictvím 
staveb, které jsou fi nancovány 
nejen Jihomoravským krajem, ale 
i EU. Ta zanedbanost dopravní 
sítě druhých a třetích tříd je velká
a alespoň ty významné tahy, které 
jsou, je zapotřebí opravit,“ uvedl 
před poklepání základního kame-
ne hejtman JMK Stanislav Juránek.

„Co se týká této stavby, tak 

zjednodušeně se jedná o opravu a 
modernizaci silnice II/415. Dojde 
k opravě povrchu a v některých 
místech ke kompletní rekonstruk-
ci. Součástí je i vybudování vjez-
dových bran, které mají ten účel, 
že zpomalí vjezd do obcí a zvýší 
se tím bezpečnost silničního pro-
vozu. V místech s nedostatečnou 
stávající šířkou bude provedeno 
rozšíření vozovky v plné šířce 
konstrukce. Pamatováno je i na 
vodorovné značení a opravu ob-
jízdných tras,“ upřesnil technická 
data k rekonstrukci za investora
Ing. Zdeněk Komůrka, vedoucí 
Oblasti Znojmo SÚS JmK.   /jak/

Práce na modernizaci komunikací zahájeny

V Moravském Krumlově exis-
tovala po staletí jedna z padesáti 
tradičních židovských obcí na 
Moravě. Její počátky sahají až do 
15. století, ale početního vrcholu 
dosáhla před získáním plných 
občanských práv v polovině 19. 
století - jejích tehdejších 350 čle-
nů představovalo téměř čtvrtinu 
obyvatel města. Tragický závěr 
staletého soužití židovské mino-
rity s místním obyvatelstvem při-
nesla nacistická rasová perzekuce 
v letech 1939-45, kdy bylo do vy-
hlazovacích táborů deportováno 
z Moravského Krumlova 29 osob 
židovského vyznání.

Hmotné památky na židovskou 
komunitu v Moravském Krum-
lově se dochovaly jen částečně: 
synagoga uprostřed někdejší 
židovské čtvrti vážně poškozená 
koncem války byla následně strže-
na, hřbitov se po desetiletí ocital 
na okraji zájmu a zvolna chátral. 

Z iniciativy místních občanů a 
za sponzorské podpory místních 
fi rem došlo letos k opravě vstupní 
brány hřbitova. Na ní bude ve 
středu dne 4. května 2005 v 17 ho-
din slavnostně odhalena bronzová
pamětní deska věnovaná obětem 
holokaustu z Moravského Krum-
lova, a to v rámci oslav 60. výročí 
konce 2. světové války. Pořízení 
desky, jejímž autorem je akade-
mický sochař Nikos Armutidis 
podle návrhu ing. arch. Jaroslava 
Klenovského, fi nančně podpořil 
Nadační fond obětem holokaustu. 
Poděkování dále patří moravsko-
krumlovským fi rmám a institucím:
Tepelná čerpadla Mach s.r.o., Pe-
kárna Ivanka s.r.o., Proimpex s.r.o.
- pan Václav Procházka, OSP s.r.o.,
SOU zemědělské a střední odbor-
ná škola, Městské kulturní středis-
ko a město Moravský Krumlov.
Všichni občané jsou na tuto ma-
lou slavnost srdečně zváni.    /vý/

Krumlovští uctí památku
židovských spoluobčanů

Kabeláž pro Oslavanskou 
televizi i pod dnem řeky 
/Oslavany/ V těchto dnech se v Oslavanech rozběhla výstavba no-
vých sítí pro přenos kabelové televize, vysokorychlostního internetu 
a vysílání místní Oslavanské televize. V letošním roce by měly být 
dokončeny kabelové rozvody ve většině zbývajících ulic ve městě. 
Zatím se nebude dělat část Havírna, Padochov a ulice Padochovská
a Nádražní. U jmenovaných ulic jde o složitý přechod kabelů přes řeku 
Oslavu, které mají být uloženy pod dno řeky. Tato část bude realizována
až v souběhu s výstavbou nového mostu v rámci první etapy opravy 
silničního průtahu městem. Akce by se měla rozběhnout počátkem 
příštího roku. V Padochově je situace obdobná. Původně se totiž s ka-
belovou televizí v této části nepočítalo. V současné době se dokončuje 
projektová dokumentace a předpoklad rozvedení sítí i do městské části 
Padochova je nejdříve v roce 2006.             /mask/

STAVEBNINY
TRADE s.r.o.

Dvořákova 639
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 320

Lepenka Bitagit V60S35
399,- Kč/10m2

Dlažba zámková 6 cm
přírodní

235,- Kč/m2

Akce platí
do 31. května 2005

Je čas změnit techniku
Od 15. dubna do 15. června
slevy 500,- až 2.000,- Kč
na 6 typů křovinořezů.až 20%

S KUPONEM
UŠETŘÍTE

Katalog firem 2005
Moravský Krumlov a okolí

V katalogu naleznete:
telefonní, faxová a mobilní čísla firem, e-maily, webové stránky,

provozní doby, vizitkář a jiné důležité informace.
Stálá prodejní místa:

Redakce Zrcadla, ul. Růžová 39 (Knížecí dům), M. Krumlov
Prodejny s.d. Jednota M. Krumlov: Vémyslice, Olbramovice, 

Branišovice, Dobřínsko, Rybníky, Jamolice, Lesonice, Petrovice, 
Bohutice, Višňové, MK - prodejna potravin nám. TGM, MK - ta-

bák-tisk nám. TGM, IC M. Krumlov, MěKS M. Krumlov

zn. WILSON, BABOLAT, PRINCE, HEAD, DUNLOP, ...
TENISOVÉ RAKETY

foto: jak

foto: jak



/Miroslav/ Sběrem a násled-
ným odvozem především plasto-
vého odpadu zahájili pracovníci 
Správy Majetku Města v Mi-
roslavi likvidaci největší černé 
skládky v katastru města.

V průběhu minulého týdne se 
v lokalitě Úvoz za ulicí Zahrád-
ky odpad nakládal a roztříděný 
putoval do kontejnerů. „Největší 
bolestí, o které víme a do které 
jsme se pustili v letošním roce, je
černá skládka, která je několik let 
v Úvoze. Je zde obrovské množ-
ství odpadu. Prostor čistíme od 
náletových dřevin a keřů, odpad
organického původu pálíme, pro-
tože jsou zde vyvezeny celé kme-
ny stromů a vyřezané révy. Odpad
- co byl plast a podobně - se 
vysbíral, roztřídil a odvezl do 
kontejneru. Celý Úvoz bude po-

mocí těžké techniky upraven tak, 
aby tento kout nehyzdil Miroslav. 
O to větší tlak bude na městskou 
policii, aby tuto lokalitu hlídala
a případné viníky tvrdě posti-
hovala,“ uvedl k probíhajícím 
pracím místostarosta Roman 
Volf. Podle jeho slov se Miroslav 
potýká s nelegálními skládkami. 
V okolí města jich bylo v minu-
losti lokalizováno a odstraněno 
několik. Za zmínku stojí Lišky u 
Kašence, nebo Větrolamy.

Příznačné je, že na tuto probí-
hající akci navazuje jarní úklid 
města a občanským sdružením 
Mirosa organizované čištění okolí
města v rámci Dne Země. V mi-
nulosti se nasbíralo více než sto 
pytlů odpadu. „Jako součást čiště-
ní města jsme s velkým úspěchem 
zavedli zametání čistícím vozem. 

Po zimním posypu je město vy-
čištěno. Letos bylo naplněno 
12 aut, která se odvezla zpět na 
skládku a posyp bude opětovně 
použit. S tímto souvisí i železný

víkend. Letos toho nebylo tolik, 
jako v minulosti, ale i ty dvě tuny 
není málo a mohly by skončit 
tam, kde nemají,“ doplnil mís-
tostarosta Volf.                   /mask/

/Medlice, Višňové/ Práce na 
konečné fázi dostavby a osazo-
vání speciálního tlakového čer-
padla probíhají v těchto dnech 
v obci Medlice a ve vodojemu 
na Chocholatém kopci u Viš-

ňového. Zprovozněním nového 
vodovodního přivaděče o celkové 
délce 2200 metrů se napojí obec 
Medlice ke zdroji kvalitní pitné 
vody, kterou mohou pít i kojenci. 
Medlice mají vybudován vodo-

vod po obci a nyní ho bude na-
pájet voda z prameniště Rosaví. 
Současný zdroj jen užitkové vody 
z vrtu u zemědělského družstva, 
jenž sousedí s kravínem, bude pro 
svou závadnost odpojen. Přede-
vším obsah dusičnanů mnohokrát 
překračuje limitní hodnoty. 

„V naší obci se dělal vodo-
vodní řad v roce 1993, a voda 
byla ze zemědělského družstva, 
ale jen užitková. Je to závadná 
voda, ale lidé ji používají, i když 
se jim to nelíbí. V současné době 
občané platí 5 korun za kubík. 
Dodaná voda bude za 12 korun 
a po přičtení provozních nákladů 

minimálně 15 korun za kubík. 
Voda bude dražší, ale kvalitní
a nezávadná,“ uvedl starosta Me-
dlic František Macek.

Podle slov Františka Foltýna 
z Vodárenské a.s. divize Znojmo, 
který dozoruje stavbu vodovodní-
ho přivaděče, se musí před samot-
ným přepojením zdrojů vody ještě
potrubí vydesinfikovat chlorem. 
„Vodu jsme dali na rozbor a bylo 
nám řečeno, že je dobrá. Žádné 
problémy nemáme. S cenou vody 
asi nic neuděláme, zalévat ale 
budeme stejně dál,“ sdělila míst-
ní obyvatelka Eva Nováková ke 
změně zdroje pitné vody.  /mask/
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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

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

Přijímáme objednávky na předzásobení:
Kostka z Bíliny - 180 Kč/q  •  Ořech 1 z Bíliny - 175 Kč/q  •  Kostka Most - 160 Kč/q
Ořech 1 Most - 155 Kč/q  •  Brikety - 245 Kč/q  •  Černé uhlí ořech - 330 Kč/q 
VÝPRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET: ø 7,5 cm - 26 Kč/8kg, ø 9 cm - 30 Kč/10kg (paletový odběr) 

Těžká technika na rybníce
/Miroslav/ Speciální pásový bagr vyjel minulý týden na dno

vypuštěného rybníka v lokalitě Rény u Miroslavi, aby vytvořil melio-
rační odvodňovací kanály. Poté, až se bahno zhutní, započne nakládka
a odvoz na předem učená místa. „Po skončení výlovu byl rybník pře-
dán odborné firmě, která byla na základě výběrového řízení vybrána 
jako realizátor revitalizace a odbahnění. Zahájily se meliorační práce, 
kdy bagr čáruje odvodňovací rýhy, aby se rybník odvodnil a mohlo být 
zahájeno vlastní odbahnění. Po dohodě s Agrodružstvem Miroslav byly 
vyčleněny pozemky, jedná se o čtyři lokality o celkové výměře zhruba
9 hektarů, kam se bude postupně sediment ukládat. Tento sediment 
bude dáván zhruba do výšky 0,7 metru, a po vyschnutí bude použit jako 
vysoce kvalitní hnojivo,“ uvedl k probíhajícím pracím místostarosta 
Roman Volf. Součástí investice za téměř 17 milionů není jen odbah-
nění, ale také oprava současné hráze a rozdělení lokality na dvě části. 
„Podstatnou součástí prací bude také oprava bezpečnostního přelivu
a zbudování propustné hráze, která oddělí vodní plochu od velice cen-
ného mokřadu. Ta bude skládána z kamenů, aby byla propustná vodou
a nedocházelo ke kontaktu rybí osádky s živočichy v soustavě tůní,“
doplnil Roman Volf.               /jak/

Zahájili výstavbu hřiště
/Olbramovice/ V minulém týdnu byly zahájeny plánované zemní 

práce na výstavbě Duhového hřiště v klidové zóně za zdravotním stře-
diskem v Olbramovicích. „Přípravné vytyčovací práce jsme zahájili 
předem a dnes již probíhají zemní práce. Částečně jsou hotové obrub-
níky a připravuje se pokládka živičného povrchu. Až bude tato část 
hotova začnou se dělat dopadové zóny, patky a pražce, poté se bude 
pokračovat s drobnějšími pracemi a instalací prolézaček a sportovních 
zařízení,“ uvedl starosta Olbramovic Ing. Lubomír Čech. „Myslím si, 
že je potřeba nové hřiště pro Olbramovice, protože děti si nemají kde 
hrát. Chybí tu malé dětské koutky. I maminky s dětmi budou mít pěkné 
posezení,“ sdělila vychovatelka školní družiny Irena Zelníčková, která 
se svěřenými dětmi sledovala práce od protější budovy školy. Podle 
starosty Čecha je předpoklad ukončení stavby plánován na přelom 
měsíců dubna a května. Slavnostního otevření se olbramovické děti 
dočkají v červnu za přítomnosti představitelů Duhové energie.      /jak

Likvidují černé skládky

Voda bude dražší, ale svou kvalitou i pro kojence

Starosta Obce Jiřice u Miroslavi vyhlašuje konkurzní řízení
na funkci ředitele/ky Základní školy,

Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo, příspěvková organizace.
Požadavky: 1) předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 5 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, tzn.: a) odborná  kvalifikace odpovídající § 7 (I. st. ZŠ) zákona č. 563/
2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, b) délka
praxe v souladu s § 5 odst. 1, písm. b) zákona č.563/2004Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů -  min. 4 roky, c) občanská a morální
bezúhonnost, a dále: 2) znalost školské problematiky a předpisů, 3) organizační
a řídící schopnosti, 4) dobrý zdravotní stav, 5) uživatelská znalost práce na PC
K přihlášce přiložte materiály: 1) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
(diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším 
vzdělání), 2) doklad o průběhu zaměstnání a délce požadované praxe potvrzený
posledním  zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení, 3) strukturo-
vaný životopis, 4) písemnou koncepci Základní školy Jiřice u Miroslavi v rozsahu
max. 5 stran strojopisu, 5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání, 6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 z.č. 451/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, 7) originál lékařského potvrzení o způso-
bilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců). 
Předpokládaný nástup do funkce: 1.7. 2005
Upozornění: Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně 
podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami 
doručené nejpozději do 12:00 hod. dne 12.5.2005 na adresu: Obec Jiřice
u Miroslavi, 67178 Jiřice u Miroslavi 42, tel.: 515 331 115, 724 185 908.
Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.

/Moravský Krumlov/ O kre-
ditu středních škol v Moravském 
Krumlově se mohli přesvědčit 
pedagogové těchto vzdělávacích 
ústavů právě v tomto týdnu. Pře-
bytek žáků, kteří se hlásí na tyto 
školy a kteří skládali písemné 
zkoušky, je toho dokladem. 

„V letošním roce jsme neza-
znamenali úbytek žáků, kteří se
hlásí na naši střední školu. Evi-
dujeme kolem dvou set přihlá-
šek, žáků budeme mít dostatek
a naplníme plánované stavy. Snad 
trochu pokulhávají učební obory, 
především truhlář. U učebních 
oborů se jedná o dlouhodobější 
trend,“ sdělil k situaci Ing. Jiří 
Psota ředitel SOŠ, SOU a OU
zemědělského v Krumlově. 

SOŠ připravuje žáky především 
pro výkon odborných činností, 
zejména technicko - hospodář-
ských, ekonomických, správních 
a obchodně podnikatelských. Je 
určena pro přípravu středoškol-
sky vzdělaných odborníků v ob-
lasti ekonomie a strojírenství. 
Absolventi oboru strojírenství po 
nástupní praxi a zapracování jsou 

připraveni pro výkon středních 
technicko - hospodářských funkcí 
i pro podnikatelskou praxi.

Ředitel Gymnázia Moravský 
Krumlov Mgr. Antonín Třetina
uvedl: „S počtem podaných přihlá-
šek jsme na tom velmi dobře. Do 
primy máme 32 přihlášek, takže 
ji naplníme. Do čtyřletého studia 
máme 41 přihlášených a přijí-
máme 30, takže máme přebytek. 
Jsme spokojeni s počty žáků, kteří
se k nám hlásí, u nás nejsou 
problémy s naplněním tříd, jak 
tomu může být jinde.“ Uchazeči 
o studium na GMK jsou ke studiu 
přijati po úspěšně vykonané při-
jímací zkoušce. Ta má v případě 
čtyřletého studia písemnou podobu 
z českého jazyka a matematiky. 
Úkoly jsou vybrány tak, aby odpo-
vídaly učebním osnovám základní
školy. Přihlášky je třeba na GMK 
zaslat zhruba o měsíc dříve. 
Gymnázium je škola všeobecně 
vzdělávací, což znamená, že žáci 
nabývají znalostí v klasických 
školních předmětech, českým
jazykem počínaje a tělesnou vý-
chovou konče.                   /mask/

Střední školy zaplněny

Výhodně nabízíme: krytiny: BRAMAC, KB-blok, TONDACH • zdící materiály: POROTHERM,
KERATHERM, SUPERTHERM, YTONG, PORFIX • Střešní okna  VELUX  o 10% levnější !

AKCE  TONDACH : Glazovaná taška za cenu engoby, engoba za cenu režné.
   NEJLEVNĚJŠÍ BRNĚNKA- režná i engoba.
Betonové zboží KB-blok

Štípané tvarovky: 
155x190x390mm
195x190x390mm
295x190x390mm

Tvarovka
pro ztracené bednění:
150x190x390mm
190x190x390mm
290x190x390mm
390x190x390mm

NOVÝ VÝROBEK:
tvarovky v provedení GRIND

Garden stone    
Palisáda   Klasik 

Zdící malta
pro zdění

a spárování
10MPa, 0 až 4 mm

 

foto: mask
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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

Zeptali jsme se: pana MUDr. Tomáše Julínka,
senátora obvodu Brno - venkov

Pane senátore, v podzimních 
volbách loňského roku jste s vel-
kým přehledem zvítězil a začal 
své druhé volební období, zava-
zuje Vás to před voliči? 

Nerad odcházím od započaté 
práce, proto jsem kandidoval 
podruhé do Senátu. Je to samo-
zřejmě velký závazek, voliči se 
o mých názorech a činech mohli 
přesvědčit už v minulém období
a proto je tato důvěra pro mě dva-
krát důležitá. Sluší se ještě jednou 
poděkovat za důvěru. 

Čemu se věnujete v senátu
a v ODS?

 Senát je na rozdíl od Posla-
necké sněmovny místem, kde je 
vytvořen prostor nejen pro tvorbu 
zákonů, ale také pro koncepční 
práci, jakou je například moje 
reforma zdravotnictví. Navíc kaž-
dý ze senátorů musí projít sítem 
voleb sám za sebe. Musí přesvěd-
čit kvalitou své osobnosti, ne jen 
příslušností k politické straně.

V Senátu jsem byl zvolen před-
sedou nejsilnějšího klubu senáto-
rů za ODS, jsem členem Výboru 
pro zdravotnictví a soc. politiku, 
Mandátního a imunitního výboru 

a členem Organizačního výboru. 
Z titulu své funkce předsedy 
senátního klubu jsem členem 
vedení ODS. Kromě této nové 
funkce pracuji se svými experty 
na dopracování reformy zdravot-
nictví. Jak jsem voličům slíbil, 
připravuji se pečlivě na eventuál-
ní nástup do funkce opravdového 
ministra. 

Pro hodně lidí jsou důležité 
skutky a ne prázdná slova. Jak 
konkrétně se Vám daří plnit 
předvolební sliby?

Mým cílem je předložit návrh 
na změnu českého zdravotnictví 
na podzim tohoto roku. Mezitím i 
potom budu informovat veřejnost 
o svých cílech. Považuji za důle-
žité, aby lidé uvěřili, že lze najít 
dobré řešení krizových jevů ve 
zdravotnictví a je mi jasné, že bez 
většinové podpory nic nedokážu.
Expertní práce jsou v plném 
proudu a potvrzují moje smělé 
tvrzení, že řešení existuje.

Co jste udělal pro handicapo-
vané spoluobčany? 

Již několik let spolupracuji 
například s občanským sdruže-
ním Kontakt Bb, které se zabývá 
ojedinělým projektem vedeným 
ideou od rehabilitace k paraolym-
piádám. Vytvářejí základ dosud 
chybějících regionálních center 
s možností celoročního každo-
denního metodicky vedeného 
plavání. Účastnil jsem se většiny 
akcí na podporu činnosti této 
organizace. Jsem členem podvý-
boru pro handicapované. Mám 
dobré vztahy s brněnskou školou 
Gemini pro handicapovanou 
mládež. Spolupracuji s Koalici 
pro zdraví, což je sdružení nezis-
kových pacientských organizací. 

Standardně řeším individuální 
problémy občanů s postižením. 
Můj tatínek je odkázán na vozí-
ček, takže moc dobře vím, na jaké 
překážky vozíčkář může narazit. 
A nejsou to jen vysoké obrubníky,
náš rozmařilý sociální systém těm
nejpotřebnější paradoxně slouží 
velmi špatně. Proto v Senátu or-
ganizuji semináře, které se zabý-
vají tématikou handicapovaných.
Například problematikou návaz-
nosti specializované a rehabili-
tační péče u lidí s ochrnutím při 
poškození míchy.

Čím se zabýváte v oblasti
státní správy a zdravotnictví?

ODS je známá svým bojem 
proti přebujelé byrokracii. Za 
poslední roky se náš právní řád 
zaplevelil paragrafy, které život
občanům spíše komplikují. Připra-
vuji změnu státní správy ve zdra-
votnictví právě z cílem zjednodu-
šení a zlevnění administrativy.

Plně se věnuji tvorbě návrhu 
nové koncepce zdravotnictví,
která je přístupná na mých 
stránkách www.tomasjulinek.cz. 
Heslo „Chtít zdraví“, které viděli
občané na billboardech, není 
prázdné. Je to zároveň výzva
a zároveň upozornění na jediný 
možný postoj občana ke svému 
životu. Důvod je prostý. Každý
z nás si po celý život staví svůj 
žebříček hodnot. Z něj pak vy-
chází naše přání a tužby. Mým 
přáním je, aby zdraví bylo na va-
šem žebříčku co nejvýše. „Chtít 
zdraví“ tedy znamená chtít pro-
žít aktivně svůj život a to nejen
v mládí, ale i ve vysokém věku.

Jak vnímáte integrovaný zá-
chranný systém?

Snažím se přesvědčit Minister-

stvo zdravotnictví, aby připravilo 
zákon o Zdravotnické záchranné 
službě především proto, abychom 
byli připraveni na mimořádné 
události, např. povodně. Navrhl 
jsem krajským úředníkům novou
organizaci akutních medicínských
služeb v terénu, který by nahradil
zastaralé LSPP a zlepšil by i fun-
gování záchranky - tedy služby 
na tísňovém telefonním čísle 155. 
Krajští zastupitelé bohužel spíše 
volí rušení LSPP. 

Jak ze své pozice podporujete 
sport pro mládež?

Vysvětlovat jako stínový 
ministr zdravotnictví, proč mám 
rád sport, by bylo dost zbytečné. 
Snad jen tolik, že sport nevnímám 
jen jako podávání vrcholových 
výkonů, ale jako životní styl. 
Sport mám rád, ale aktivně žijící 
handicapované lidi obdivuji. Po-
kud mohu, jsem jim nablízku a
čerpám z nich energii a motivaci. 

Podpoříte snahy Energoregio-
nu 2020 ve schválení takzvaného 
„atomového zákona“?

Podařilo se mi zabránit jeho 
zamítnutí a navrhl jsem překlada-
telce spolupráci na jeho opravě. 
Jedná se o zachování té části 
zákona, která se týká příspěvků 
obcím v pásmech jaderných 
zařízení a vyloučení těch, které 
by mohly přijetí novely ohrozit. 
Bude to tuhý boj, ale pokusím se 
udělat maximum.

Kde Vás občané regionu v nej-
bližší době uvidí? 

Žiji mezi vámi, něco zpro-
středkují media. Bohužel pražské 
povinnosti se znásobily. 

Jak relaxujete při Vaší nároč-
né práci? 

Na venkově nedaleko Jevíčka 
v pantofl ích nebo na kole, ale 
taky v místní hospodě.

Děkuji za rozhovor. M. Sklenář

MUDr. Tomáš Julínek

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Kartágo musí být zničeno,

 pravil senátor Cato a redaktor Sklenář dodává: „a Utinek zbaven 
mandátu“. Historie nic neuvádí o tom, zda Cato, zvaný Censorius, nebyl 
náhodou majitelem stavební fi rmy se specializací na demoliční práce, 
stejně jako já nevím, proč si pan Sklenář v souvislosti se střetem zájmů 
oblíbil právě mě. Nevadí mu zastupitel - zaměstnanec MěÚ- hlasu-
jící pro rozpočet města, nevadí mu jiný zastupitel, jednatel s.r.o. založe-
né sdružením obcí, jehož členem je Moravský Krumlov. Vadím mu já. 

A jako nezávislý, „zcela nezainteresovaný“,  novinář nejprve na jed-
nání Zastupitelstva města vystoupí v interpelacích v roli rozhořčeného 
občana a vyzve mne k odstoupení z důvodu střetu zájmů, poté si mne 
na památku vyfotografuje a napíše o tom několik článků do různých 
periodik. V nich vypadám jako člověk nerespektující zákon a držící 
se mandátu jako něco košile. V Rovnosti (8.4.2005) dokonce návrh na 
mou rezignaci přisoudil mým opozičním kolegům. Jediný, kdo takový 
návrh podal, byl on sám, s odvoláním na §2 Zákona o střetu zájmů. 
Tento paragraf však nehovoří o neslučitelnosti mandátu, ale říká, co 
zastupitel nesmí: Jednat za sebe nebo jinou osobu v obchodních záleži-
tostech vůči městu nebo jím zřízené právnické osobě. Volně přeloženo:
zastupitel nesmí sjednávat obchody a zakázky za sebe nebo jinou osobu 
s obcí. A já za sebe toto nekonám. V odstavci 6 a 7 zmíněného paragra-
fu se navíc počítá s účastí zastupitele v řídících orgánech společností 
zřízených s účastí obce s povinností seznámit ZM s odměnami z této 
činnosti plynoucími. Čili zastupitel zřejmě řídícím orgánem být může. 
Veškeré dokumenty Městských lesů, jejichž schvalování je v kom-
petenci ZM, byly schváleny předtím, než jsem se stal zastupitelem, stejně
jako jsem od účinnosti zmiňovaného zákona nejednal za sebe ani jinou 
osobu v obchodní záležitosti vůči městu ani jím zřízené právnické osobě.

Domnívám se, že ani předchozí řádky nezastaví tažení s cílem zbavit 
mne mandátu. Chci proto místopřísežně prohlásit na závěr pro případ 
dalších obvinění: „Bordel mám jen na psacím stole a nezletilou Čer-
venou Karkulku jsem nezneuctil já, to byl zlý vlk. Já jí jen rozšlapal 
košíček. Měla v něm houby.“                         Ing. Dušan Utinek, Ph.D.

Slovo redakce:
Zmiňovaný zákon o střetu zájmů dává díky nepřesným a nejednoznač-

ným citacím prostor k různým a mnohdy naprosto odlišným výkladům. 
Zákon je jinak chápán právníky, jinak zainteresovanými a jinak kraj-
skými úřady. Náš redaktor Martin Sklenář situaci již několik týdnů sle-
duje a ve svých článcích se opírá o neofi ciální postoj krajského úřadu
Jihomoravského kraje a výklad dvou nezávislých právníků. V případě 
pana Ing. Dušana Utinka, Ph.D. vždy uváděl, že se jej tento zákon týká 
„zřejmě“. (Stejně tak slůvko „zřejmě“ užívá pan Utinek k vysvětlení 
opaku ve výše uvedeném článku.) I když zmiňovaný zákon o střetu zá-
jmů nemá vinou zákonodárců jednoznačný výklad, chápeme rozhořčení
pana Utinka, neboť jím doložené právní rozbory hovoří „zřejmě“ v jeho
prospěch. Vystoupení pana Sklenáře na zastupitelstvu města a výzva
k odstoupení pana Utinka byla jeho soukromá aktivita a redakce Zrcadla
se od něj zcela distancuje.          Za vydavatele Marek Pečer
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Máme za sebou již několik pří-
jemně teplých jarních dní a řada 
z nás vyrazila na své zahrádky. 
Bývá pravidlem, že starost o 
rostlinky a domácí zeleninu je sil-
nější, než starost o naše plechová 
přibližovadla. Na to, že je třeba 
přezout zimní gumy a celého oře 
po náročné zimní sezóně zkontro-
lovat, přicházíme až v létě.

Stejně tak jako jsme připra-
vovali auto na zimní provoz, 
měli bychom po zimě provést 
alespoň základní údržbu. Jednou
z priorit je výměna pneumatik. 
Obecně platí, že vhodným časem 
pro přezutí na letní pneumatiky
je období, kdy se průměrná denní 
teplota pohybuje okolo 10 °C.
Pokud bychom to měli vztáhnout 
na konkrétní období, dá se mluvit 
o druhé polovině dubna. Hlavně 
proto, že se do té doby ještě může 
vrátit krátkodobě zimní počasí s 
ranní námrazou Pokud na vozidlo 
použijete již ojeté letní pneumati-

ky, mějte na paměti, že minimální 
výška dezénu u nás musí být 1,6 
milimetru a že na jedné nápravě 
musí být stejné vzorky. Pokud má 
nabízená ojetá pneumatika výšku 
dezénu 6 milimetrů, je zhruba
v 70 % životnosti.

Po zimním období, kdy se 
především na sinicích nižších tříd 
sypalo štěrkem, je dobré myslet 
na vzhled svého čtyřkolového mi-
láčka. Stejně jako jsou lidé, kteří 
více či méně pečují o zevnějšek, 
jsou také řidiči, kteří více či méně 
dbají na dobrý vzhled svého auta. 
Často jde jen o to, zda je vůz 
umytý nebo ne, další věcí je pak 
to, jestli je auto poškrábané, od-
řené a různě obouchané. Nejhorší 
na tom je, že za poškození laku 
karoserie si nemůžeme pokaždé 
sami. Jenže opravu za nás už ni-
kdo neuhradí.

Začněme tím nejběžnějším a 
také nejsnadněji odstranitelným 
poškozením laku, tedy mikro-

škrábanci. Ty lze celkem lehce 
odstranit. Existuje řada vhodných 
přípravků, kterým se obecně říká
poliše. Při tomto procesu nedo-
chází k žádnému úbytku laku, ale 
přesto je nutné lak po takovémto 
zásahu ošetřit. Lze použít mate-
riály obsahující například tefl on.

Další skupinou drobných po-
škození laku jsou různé tečky
od odlétávajících kamínků, oděr-
ky a škrábance. V takovém přípa-
dě si stále ještě můžete pomoci 
sami, ale je to už o něco složitější 
a ne vždy v domácích podmínkách 
dosáhnete 100% výsledku. Co se 
týče oděrek od odlétávajících ka-
mínků, tak nejlevnější úprava je 
vzít trochu barvy a zatřít „ránu“ 
štětečkem. Pokud je poškození 
větší, pomůže celkové přelaková-
ní u kvalitního autolakýrníka. Co 
se týče šrámů na dveřích, menší 
šrám lze rozleštit brusnou pastou. 
Větší šrám lze odstranit tužkou, 
nebo štětečkem, ale většinou se 

díl musí přelakovat. Pokud si 
tedy chcete poradit sami, stačí 
zajít k prodejci a zakoupit si 
sadu na opravu poškozeného laku
s příslušným odstínem barvy. 
Vybavte se trpělivostí a můžete se 
pustit do práce. Počítejte ovšem 
s tím, že i v případě originální 
barvy nemusí být odstín vždy 
stejný. Tužky na opravu laku 
jsou spíš pro dobrý pocit řidiče, 
že poškozený lak nějak ošetří. 
Barevný odstín je dost viditel-
ný, nikdy není úplně přesný.
U metalických laků, pokud se to 
nenastříkají vzduchovou pistolí, 
je rozdíl vidět vždycky. Co se 
týče obyčejných barev, tam lze 
barvu natužit tužidlem, šrám 
nechat řádně vytvrdnout a pak 
přebrousit a přeleštit.

I když by se mohlo zdát, že 
profesionální přípravky by měly 
být tím nejvhodnějším řeše-
ním, v rukou neprofesionála by 
mohly vozu spíše uškodit než 
pomoci. Týká se to především 
brusných past. V žádném přípa-
dě by motorista neměl sahat po 
výrobcích profesionálních, které 
mají třeba hrubší zrno a slouží
k přebroušení pro plnící barvu. 
Může dojít k výraznému oškoze-
ní laku. Je třeba se orientovat na 
jemné brusné pasty, eventuelně 
na výrobky, které mají sdruženou
funkci, to znamená jemnou reno-
vaci a zároveň leštění.

Nezapomínejme také po zimě, 
kdy se skončilo se solením, po-
řádně automobil umít tlakovým 
proudem vody. Nejen samotnou 
karosérii, ale hlavně podvozek 
auta a blatníky, aby se odstranila
případná agresivní vrstva zaschlé-
ho materiálu pro ošetřování vo-
zovky, který způsobuje rychlejší
korozi kovových částí .         /jak/
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INZERCE AUTO-MOTO
•• Čištění interiérů osobních i ná-
kladních vozidel. Ivančice - Ivacar, 
u autobazaru. Tel.: 737 713 696.
•• hledám kvalitního automechanika. 
Tel.: 515 338 323 - Tulešice.

koupím
•• motor na TZ-4K 10-14. Možno i vad-
ný, ale kompletní. Tel.: 606 185 456. 
•• jakoukoli motorku do 250 ccm, 
levně. Tel.: 775 628 042.
•• funkční vysouvací el. anténu, jen 
orig. pro Opel Astra. Jen sms na tel.: 
608 252 541.
•• 1-2 ks starší použitelné pneuma-
tiky, normální dezén 6x16, 6,50x16. 
Tel.: 604 773 837.
•• Fiat 750 v dobrém stavu za rozum-
nou cenu. Tel.: 603 971 061.
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.
•• Ford Escort 1,8 TD, r.v. 97, klima, 
vše v elektrice, vínová metalíza, pěk-
ný, 118 tis. Kč. Tel.: 608 955 258.
•• Ford Scorpio, r.v. 98, 2,5 TD, naj. 
175 tis. km, servis. knížka, elektrony, 
klima, závěs, vyhřívaná sedadla, krasa-
vec, 149.999 Kč, TR. Tel.: 777 110 111.
•• Fiat Seincento 1,2, r.v. 98, červená 
metalíza, najeto 49 tis. km, 2x airbag, 
elektrika, sport. výbava, 1. majitel, 
velmi dobrý stav, nutno vidět. Cena 
89 tis. Kč, při rychlém jednání sleva. 
Tel.: 603 343 048.
•• Š Favorit, r.v. 93, velmi dobrý stav, 
40 tis. Kč. Tel.: 604 815 997.
•• Š Felicie combi 1,9D, r.v. 96, naj. 
164 tis. km, nová baterie, STK, žha-
vící svíčky, šíbr, centrál, z rodinných 
důvodů, 70 tis. Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Dacia 1300 na ND, dobrý motor, 
tažné zařízení, spousta ND, 3.500 Kč. 
Tel.: 775 981 869.
•• Š 120 M, zahrádka, taž. zař., po GO, 
STK do 9/06. Tel.: 602 849 776 večer.
•• Peugeot 306, r.v. 2001, nový mo-
del, 5ti dveř., stříbrná metalíza, málo 
jetý, dovoz, ABS, čirá optika, el. okna, 
2x airbag, klima, odjímatelné taž. zař., 
stavitelné sedačky, tónovaná skla, cen-
trál, 165 tis. Kč, při rychlém jednání 
160 tis. Kč. Tel.: 604 484 923. 
•• Skútr Yamaha BVS 50, nový, cena 
doh., možnost splátek. Tel.: 776 626 586.
•• Fiat Regata 100S, v elektr., závěs, 

dělená sedadla. Tel.: 776 626 586.
•• VW Passat 1.8 CL, r.v. 91, tm. 
modrá metal., STK 08/05, závěs. zař., 
rádio Sony s CD, + zimní pneu, spo-
lehlivý, 68 tis. Kč, sleva možná. Tel.: 
603 265 504.
•• Mokik Hero Gismo 2/T-4/T, cena 
dohodou. Tel.: 776 626 586.
•• Simson S51 Enduro, r.v. 88, najeto 
132 tis. km, TP i STK, perfekt. stav 
i vzhled, nutno vidět a projet, 13.500 
Kč. Tel.: 732 906 312 (SMS).
•• traktor Zetor 4011 v dobrém stavu 
s SPZ; půdní frézu Agrozet s pluhem
a vlekem. Tel.: 151 321 320, 736 459 930.
•• čtyřkolový malotraktor dom. výroby.
Motor Škoda Oktávie, zadní náprava, 
PV33 (uzávěrka). Mnoho náhr. dílů 
(motor, převodovka a jiné). Dvoják 
pluh, vlek dvoukolový (š 1,5m, d 2,5m).
Cena dohodou. Nutno vidět. Tel.: 606 
436 987, 721 164 123.
•• multikára - jednosedadlovou, valník.
Motor dvouválec vzduchem chlazený 
(nízká spotř.) Výborný stav, nové pneu.
Cena dohodou, nutno vidět. Tel.: 606 
436 987, 721 164 123.
•• zahradní stroj Forschit, s bohatým 
přísluš., dobrý tech. stav, servis zajiš-
těn, cena dohodou. Tel.: 775 618 029. 
•• prahy s výztužemi a lemy zadních 
blatníků na Š Favorit, nové, nerozba-
lené, 2.000 Kč, dohoda jistá. Tel.: 732 
750 076, po 18 hod.
•• 4 ks zánovních disků 14“, orig. 
Ford, rozteč 108 mm, 450 Kč/ks, 
Třebíč. Tel.: 737 477 358. 
•• letní pneu Semperit top Speed 2, 
205/60/15. Super vzorek, 1.500 Kč/ks;
Matador prima 195/65/15, 650 Kč/ks. 
GSM: 604 796 467.
•• na Š 105-120 4 ks letních pneu 
s disky, vzorek 80%, 2.000 Kč. Tel.:
721 641 099.
•• 4 ks ocelových disků na Felicii, 
350 Kč/ks; šrouby kol vh. pro Favorit,  
350 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• regulovatelný elekton. cyklovač 
stěračů pro Š 105, 120, 125, 80 Kč. 
Tel.: 606 507 088.
•• na Š Octávia 445, rozvodová kola, 
řetěz Triplex. Tel.: 546 425 470.
•• na Felicii 4 ks disků+pneu, 2 ks 6 
mm, 2 ks 9 mm, cena dohodou. Tel.:
736 443 989.
•• nepoužité bezpečnostní šrouby 
kol, vhodné pro Škodu Favorit, 350 
Kč. Tel.: 606 507 088.

Nepodceňujte jarní údržbu automobilů!

Ivančice
AUTOBAZAR

telefon a fax: 546 452 948
mobil: 602 526 745

606 385 292, 602 536 741
e-mail: avtom@volny.cz

www.tipcars.com/cz/laukar
otevřeno: po-pá 9.00-17.00 hod.Krumlovská 30, 664 91 Ivančice

VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING

Renault R19 1,4
r.v. 1993, cena 55.000 Kč
benzín, dobrý stav, nová baterie,
repro, rádio, zámek řadící páky

Renault Laguna 2,0i
r.v. 1995, cena 105.000 Kč
benzín, 1x airbag, el. okna, střešní
el. šíbr, centrál dálkový

Renault Clio 1,2i
r.v. 1999, cena 119.000 Kč
benzín, klima, 4x airbag, ABS, CD
přehr., el. okna, centrál dálkový

Opel Omega 2,0i
r.v. 1989, cena 37.000 Kč
benzín,  ABS, střešní šíbr man., 
posilovač, centrál dálkový

Opel Astra combi
r.v. 1999, cena 199.000 Kč
benzín, klima, 2x airbag, ABS,
počítač, stř. nosič, centrál dálk.

Mitsubishi Galant 1,8 GLSi
r.v. 1995, cena 86.000 Kč
benzín, centrál, el. okna, posilovač, 
tažné zař., střešní el. šíbr

Mercedes-Benz 320 CDI
r.v. 2000, cena 549.000 Kč
diesel, aut. klima, aut. převod., 
8x airbag, ABS, počítač, alu kola

Mercedes-Benz 300
r.v. 1997, cena 329.000 Kč
diesel, aut. klima, aut. převod., 
4x airbag, ABS, počítač, alu kola 

Škoda Forman 135 LX
r.v. 1993, cena 44.000 Kč
benzín, dobrý stav, tažné zař., 
spotřeb. úvěr, 1. majitel

Škoda Felicia 1,3 50kW
r.v. 2000, cena 119.000 Kč
benzín, velmi dobrý stav, imobil.,
stř. okno, zámek řazení, 1. majitel

Škoda Felicia 1,3
r.v. 1999, cena 99.000 Kč
leasin, rádio, imobil., střešní okno
a nosič, alu kola, tón skla 

Škoda Felicia 1,3
r.v. 1995, cena 59.000 Kč
leasin, rádio, centrál, střeš. okno,
zámek řadící páky

Škoda Fabia combi 1,4 
r.v. 2001, cena 189.000 Kč
1x airbag, imobil., centrál, tón. skla,
zámek řazení, střešní nosič

Škoda Fabia 1,4 MPi
r.v. 2000, cena 169.000 Kč
1x airbag, rádio, centrál, imobili-
zér, tón skla, leasing

Škoda Fabia 1,2 HTP
r.v. 2005, cena 249.000 Kč
NOVÉ AUTO, různé barvy, 1x
airbag, centrál, imobilizér, tón. skla 

Renault Scénic 1,9 DCI
r.v. 2001, cena 279.000 Kč
nafta, klima, 2x airbag, ABS, el. okna,
počítač, centrál dálkový, tón. skla

Volkswagen Polo 1,0
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
2x airbag, orig. rádio, imobil., el. okna,
alu kola, centrál dálk., tón. skla

Volkswagen Passat 1,9T
r.v. 2001, cena 329.000 Kč
combi, klima, 4x airbag, ABS, vyhř.
sed., el. okna a zrc, centrál dálk.

Volkswagen Golf 2,0
r.v. 2000, cena 269.000 Kč
combi, aut. převod., 4x airbag, ABS,
el. okna a zrc., počítač, alu kola

Volkswagen Golf 1,4 16V
r.v. 1998, cena 185.000 Kč
leasing, 4x airbag, ABS, imobil.,
vyhřív. zrc., posilovač, orig. rádio

Toyota Avensis 2,0 D4D 
r.v. 2003, cena 570.000 Kč
klima, 6x airbag, el. okna, počítač,
vyhř. sedadla a zrc., centrál dálk.

Toyota Avensis 2,0 D4D 
r.v. 2004, cena 480.000 Kč
klima, 8x airbag, el. okna, počítač,
vyhř. sed. a el. zrc., centrál dálk.

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 279.000 Kč
nafta, aut. klima, 2x airbag, ABS,
el.okna a zrc., počítač, alu kola, ...

Škoda Octavia 1,6 GLX
r.v. 1998, cena 159.000 Kč
benzín, 1x airbag, alarm, posilovač,
centrál dálkový, velmi dobrý stav

Hala plechová
cena dohodou
dobrý stav

Buňky pro kanceláře
cena dohodou
dobrý stav, 8 ks, nová střecha, 
rýny a svody

ALU Octavia 15 Michelin
r.v. 2005, cena 18.000 Kč
perfektní stav, 205x60x15, nový 
model ET 50, koupeno v ČR

VW Transporter 1,9 TD
r.v. 1994, cena 149.000 Kč
minibus 9 míst, centrál, alarm, 
alu kola, tažné zaří., dlouhý rozvor

Volkswagen LT 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 360.000 Kč
nafta, velmi dobrý stav, rádio, imobil.,
posilovač, cena bez DPH

Peugeot Expert 2,0 HDi
r.v. 2002, cena 220.000 Kč
centrál, posilovač říz., tažné zařízení,
křídlové dveře, cena bez DPH

Mercedes-Benz 308D
r.v. 1999, cena 60.000 Kč
6 míst, valník, koupeno v D, 1. maji-
tel, tažné zař., cena bez DPH

Volkswagen Polo 1,9 TD
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
nafta, dobrý stav, leasing, imobil., 
posilovač, zámek řadící páky

Hyundai Sonata 3,0 V6 
r.v. 1997, cena 99.000 Kč
automat, benzín, aut. klima, ABS,
2x airbag, centrál, alu kola

Honda Civic 1,5
r.v. 1993, cena 65.000 Kč
CD přehrávač, centrál, el. okna 
a zrc., střešní el. šíbr, posilovač

Ford Galaxy 1,9 TDI
r.v. 1996, cena 189.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, centrál, el.
okna a zrc., tažné, tón. skla

BMW Z3 2,8 kůže
r.v. 1997, cena 379.000 Kč
klima, 2x airbag, ABS, el. okna  a zrc.,
alu kola, kůže, centrál dálkový  

ilustrační foto
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!!! Nově otevřena !!!
Stanice technické kontroly

Moravský Krumlov, Okružní 399, Tel.: 515 321 305

Měření emisí: benzín, nafta, LPG
v areálu STK, Moravský Krumlov, Tel.: 515 321 059

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

•  měření zraku očním lékařem
•  kontaktní čočky

Hypermarket Globus, Hradecká 40
621 00 Brno Ivanovice, tel.: 541 225 779

Nabídka
samozabarvujících brýlových
čoček TRANSITIONS

NOVÁ KOLEKCE
SLUNEČNÍCH
BRÝLÍ POLAROID

OČNÍ OPTIKA
Šárka Kocandová

Palackého nám. 43, Ivančice
tel.: 546 437 116

ZNÁTE Z TV
REKLAMY

čiré uvnitř
rychlá adaptace

tmavé venku

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%
DO KONCE DUBNA

AUTOBAZAR VESELÝ
Moravský Krumlov

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

Výměny čelních skel z povinného ručení
a připojištění ZDARMA.

Při pojistné události veškeré formality
vyřídíme za Vás!

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

777 632 812

V případě potřeby poškozené vozidlo
u Vás vyzvedneme a opravené

dovezeme do 24 hodin zpět.
(samozřejmostí je smlouva o převzetí vozidla)

www.autosklopeja.cz

PNEUSERVIS ŠTEFKA
Na Kačence, Moravský Krumlov

Tel.: 515 324 171, 602 758 302

1. května v 16.00 hodin v prostorách MěKS Moravský Krumlov 
se koná zahájení výstavy k 60. výročí osvobození a ukončení II. 

světové války s názvem

Cesta ke svobodě
Výstava zachycuje pravdivý vývoj válečných událostí doma

i v zahraničí. Boje československých vojáků v sestavě protihitle-
rovské koalice na východní i západní frontě za svobodu a porážku 

fašismu. Trvá do 15.května.

Městská organizace KSČM v Moravském Krumlově Vás srdečně 
zve 1. května od 8.30 hodin do areálu ve Vrabčím hájku na oslavu 

Svátku práce 
Hosty oslav budou poslankyně Parlamentu České republiky RNDr. 
Marta Bayerová a předseda OV KSČM ve Znojmě Miroslav Vlašín. 
K poslechu a dobré pohodě bude hrát a zpívat krojovaný soubor 

POLANKA pod vedením Jiřího Švába. Pro děti je zajištěna tradiční 
zábava a pro všechny návštěvníky občerstvení a bohatá tombola.

Spolek Lidový dům Oslavany pořádá u příležitosti oslav
60. let osvobození města a ukončení druhé světové války

v předsálí areálu kina 24.4. - 8.5. vždy od 10.00 do 17.00 hod.
VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ A DALŠÍCH DOKUMENTŮ

Základní umělecká škola
v Moravském Krumlově, Školní 139,
koná zápis na školní rok 2005/2006.

ZUŠ nabízí studium v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.
Hudební obor: zápis 19. a 20. 5. ve 13.00 - 16.30 hod. ve sborovně 
školy. Vyučuje se klavír, smyčcové nástroje, kytara, akordeon, 
dech. žesťové nástroje - trubka, pozoun, heligon, křídlovka
a dechové nástroje dřevěné - zobcová fl étna, příčná fl étna, hoboj, 
fagot, klarinet a saxofon. Dále hra na bicí, keyboard, sólový
a komorní zpěv. Možnost zapůjčení hudebního nástroje. Určeno 
pro žáky předškolního a školního věku.
Taneční obor: zápis v měsíci květnu a červnu, vždy každé út a čt
od 13.00 - 16.30 hod. v tanečním sále za budovou ZUŠ. Vyučuje 
se klasický, moderní a lidový a současný tanec. Určeno pro 
žáky předškolního a školního věku. Výtvarný obor: zápis
v měsíci květnu a červnu, každý den od 13.00 - 16.00 hod.
v učebně výtvarné výchovy. Vyučuje se kresba, malba, grafi ka
a keramika (používá se hrnčířský kruh a keramická pec). 
Určeno pro žáky předškolního a školního věku.
Info na tel.: 515 322 283, e-mail:zusmkrumlov@sis.znojmo.cz

ZŠ Vémyslice ve spolupráci s KPDŠ a společenskými
organizacemi pořádají v pátek 29.4.

Den otevřených dveří
u příležitosti

Sletu čarodějnic a čarodějů
Program: 15.00 - 17.00 hod. - Prohlídka školy spojená s prodejem
                17.45 - Sraz čarodějných lidiček na dolní zastávce
                18.00 - Průvod obcí za doprovodu skupiny Paroháči
                18.30 - Zapálení táboráku za odborného dozoru hasičů
             18.45 - MISS čarodějnice - čaroděj - vystoupení žáků ZŠ 

(taneční a pěvecký kroužek)
                20.00 - Čarodějnická merenda - hrají Paroháči
Občerstvení: speciální míchané čaroděj. nápoje a speciality na ohni
Překvapení večera: Proměna v atraktivní čarodějnici ve speciálním 
kadeřnickém a kosmetickém salónu „aneb Vypadáš skvěle“. 

Všechny Vás srdečně zveme!

ZŠ Oslavany připravuje na sobotu 30. 4. od 9.00 do 15.00 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěvníci si budou moci prohlédnout všechny prostory školy, 

včetně nové přístavby. Během dne bude možno shlédnout 
vystoupení žáků a ukázky jejich práce. Občerstvení zajištěno.

Otevírací doba: Po-Pá 15.00-19.00, jinak dle potřeby
So 8.00-13.00, jinak dle potřeby

•  PRODEJ PNEU
•  VYVÁŽENÍ A MONTÁŽ
•  OPRAVY A LEPENÍ
•  PROTEKTOROVÁNÍ

Na Kačence
Moravský Krumlov
mobil: 603 156 448
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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 financování 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

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

Auto-moto-servis
Libor Holátko

• broušení auto-moto válců a klikových
  hřídelí na všechny typy osobních
  i nákladních vozidel a traktorů
• renovace motorů (hlavy válců, ojnice)
• střední i GO motorů os. i nákl. vozidel
• příprava a provedení TK os. vozidel
• prodej technických plynů SAID

Stanice měření emisí
benzín, diesel, LPG

Autoservis
Pneuservis

Prodej náhradních dílů

Vítězslav Kytka
Řeznovice 149
664 91 Ivančice

Tel./fax:546 452 034
mobil: 603 432 090

e-mail: kytka@razdva.cz
www.razdva.cz/kytka

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%

���� ������
������������
����������

����
����
������ ������������

����������������������������������������

��
��
��
��
��
��
��
��

��
���
��
���
�
��
��
��

��
��
�
��
��
��
��
���
��
�
���
��

��
��

���
��
�
��
��
��
��

���
��
��
��
���
��

��
��

����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���� ��������������������������������������������

������ ����� �������������������

���������������������
�������������������

���������������������
�������������������

������������������������������������������������������

Libor Suchý
AUTOPRODEJNA

Nový Šaldorf 81 tel.: 515 227 940 e-mail: info@autoprodejnasuchy-znojmo.cz
671 81 Znojmo fax: 515 224 766 internet: www.autoprodejnasuchy-znojmo.cz

  Jsme držitelem certifikátu kvality ISO 9001 v oblasti prodeje, servisu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

/Tavíkovice/ K velkému 
překvapení rybářů a místních 
obyvatel v Tavíkovicích došlo 
před časem, když se na hladině 
rybníka Kacíř objevilo množství 
uhynulých ryb, plavajících bři-
chem vzhůru. Škoda za 53 tisíc, 
kterou vyčíslil Moravský rybář-
ský svaz, vznikla zřejmě vlivem 
nedostatku kyslíku. Tím došlo 
k úhynu velkého množství všech 
druhů ryb, včetně snad tisíce 
kusů malého rybího potěru, ale 
i kapitálních sumců. Odstranění 
těchto ryb proběhlo dvoufázově 
v rozmezí zhruba jednoho týdne. 
Na místo byla přivolána Policie 
ČR a odbor životního prostředí 
z Moravského Krumlova, který 
odebral vzorky vody a ryb na 

odbornou expertízu. „Byly ode-
brány vzorky mrtvých ryb a vody. 
Voda se prokázala čistá a nebyly 
v ní nalezeny žádné znečisťující 
látky. Ve vzorcích ryb nebyla 
zjištěna přímá příčina úhynu, 
nenašly se žádné cizorodé látky, 
které by mohly způsobit smrt 
ryb. Pravděpodobně šlo o velký 
úhyn ryb v důsledku nedostatku 
kyslíku,“ sdělil vedoucí odboru 
životního prostředí Ing. Miloš 
Vítek z městského úřadu Morav-
ský Krumlov. Variantu, že ryby 
neotrávily fekálie z pole nebo 
jiné chemikálie, potvrzuje kro-
mě rozborů také fakt, že voda z 
Kacíře, jenž je na Tavíkovickém 
potoku, odtéká zhruba po 200 
metrech do menšího rybníka 

jménem Panský, jenž je také za-
rybněn, ale zde k žádnému úhynu 
nedošlo. „My jako místní skupina 
si nejsme vědomi žádného po-
chybení, nebo zanedbání. V této 
věci jsme postupovali standardně 
jako v jiných letech. Led jsme 
prosekali a nainstalovali větrník 
na okysličování vody. Škodu 
jsme vyčíslili na 53 tisíc,“ uve-
dl k provedeným opatřením na 
rybníce vedoucí místní skupiny 
Moravského rybářského svazu 
v Tavíkovicích Ing. Božek Do-
beš. Podle sdělení tiskové mluvčí 
Policie ČR ředitelství Znojmo 
Lenky Drahokoupilové, policie 
případ odložila pro nedostatek 
důkazů a proto že nebylo zjištěno 
zavinění nebo zanedbání.      /jak/

Škodu za několik desítek tisíc 
způsobil nedostatek kyslíku

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

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

Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281, fax: 515 322 722, mobil: 777 769 809

Tiskárna
Moravský Krumlov
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Den Země překvapil účastí
/Miroslav/ V krásné sobotní dopoledne se sešlo v rámci Dne Země 

více jak 20 ochotných mladých lidí na úklidu a sběru odpadků v okolí 
města Miroslavi. Akci organizačně vedlo místní občanské sdružení 
Mirosa za materiální pomoci firmy ASA, která provede sběr pytlů 
s odpadky. „Jsme moc rádi, že přišlo tolik mladých lidí a pomohlo nám
s úklidem. Je s podivem, že se lidem vyplatí stále vozit odpad tak dale-
ko, když je tu otevřen sběrný dvůr i smetiště,“ sdělila hlavní organizá-
torka a jedna z členek občanského sdružení Mirosa Irena Šumpelová. 

Letos se vyčistily lesní prostory podél cest v lokalitě Štěpánov a kromě 
drobného odpadu se tu našlo velké množství pneumatik a objemnějšího 
odpadu. „Byla to dřina, ale je to uklizené,“ sděloval jeden z účastníků 
Milan Pilař. Účastníci akce dostali věcné ceny a upomínkové předměty.
Letošní třetí ročník byl zakončen vystoupením hudební skupiny Na-
vzdory a Ribbies na nádvoří miroslavského zámku.                       /jak/

Toxi Moralita Tour v Krumlově
Dramaterapeutické miniturné asi dvanácti klientů terapeutické komu-

nity Podcestný mlýn, kteří se léčí z drogové závislosti, nabídne ve 
dnech 2.-4. května veřejnosti, žákům i studentům MěÚ Moravský 
Krumlov spolu s Centrem prevence Podané ruce.

„Toxi Moralita Tour“ se skládá z pěti na sebe plynule navazujících 
částí. Začíná prezentací nabídky služeb a zařízení působících v oblasti
drogové prevence a pokračuje příběhem „exusera“, jinak klienta 
komunity, který pohovoří o vlastním životním příběhu a důvodech 
rozhodnutí jít cestou abstinence. Navazuje krátký dokumentární film 
Petra Barana „Brány ráje“ o trávení volného času mladými lidmi, po-
stupné zaujetí drogou, změnu přátel, hodnot a dopad na školu i domov. 
Dramatické vystoupení „Divadlo a terapie“ zachycuje vzpomínky, 
prožitky a drsné i šokující zkušenosti ze života s drogou, které vrcholí 
společným posláním, apelem směřujícím k samotným divákům. Na 
úplný závěr čeká všechny společná beseda s odborníky a lidmi, kteří 
se léčí z drogové závislosti.

Veřejná zkouška s dobrovolným vstupným, určená široké veřejnosti, 
rodičům, pedagogům i mladým lidem se zájmem o tuto problematiku, 
se koná v pondělí 2. května od 17,00h do 18,30 hodin v kinosále Mo-
ravský Krumlov. Díky výtěžku z 1. plesu Města Moravský Krumlov se 
ve dnech 3.-4. května tato akce pořádá pouze s malým přispěním škol 
i pro studenty Gymnázia, SOŠ,SOU a OU Moravský Krumlov i žáky
8. a 9. tříd krumlovských základních škol. Každý z účastníků obdrží letá-
ček „Jak pomoci příteli, který má problém s drogami?“, na kterém navíc 
budou i aktuální kontakty na organizace a služby protidrogové prevence 
a prevence sociálně patologických jevů v daném regionu. Celé miniturné 
organizačně zajišťuje MěÚ Moravský Krumlov, odbor sociálních věcí 
v rámci činnosti protidrogového koordinátora, kde je možno také získat
bližší informace u Mgr. Lenky Kabilkové, tel. 515 300 737.            /LK/

Evropský projekt
na ivančickém gymnáziu 

Od roku 2002 se na Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančicích rozvíjí 
velmi zajímavý projekt finančně podporovaný Evropskou unií v rámci 
programu Socrates - Comenius 1 s názvem ARIV (Against Racism, In-
tolerance and Violence - Proti rasismu, nesnášenlivosti a násilí). Projekt 
je výsledkem spolupráce GJB s dalšími pěti školami z Itálie (Vicenza), 
Litvy (Vepriai), Polska (Kolobrzeg), Rakouska (Vídeň) a Španělska-
-Katalánie (Girona). Ivančice byly již posledním městem, v němž se 
konala ve dnech 4. - 7. 4. 2005 pracovní schůzka. Její účastníci, vyu-
čující a ředitelé partnerských škol, kteří také byli přijati v rámci svého 
čtyřdenního programu starostou města Ivančic MUDr. Vojtěchem Ada-
mem a hejtmanem Jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem, 
hodnotili velmi kladně jednotlivá období činnosti. Vyzdvihli zejména 
skutečnost, že i když jde o projekt rozvoje škol, který bývá zpravidla 
zaměřený na práci managementu a pedagogických pracovníků, se do 
práce zapojili v hojném počtu také žáci a studenti podle svého věku, 
znalostí, schopností a zájmů. Výsledkem projektu je metodická brožura 
a soubor CD a DVD s mnoha konkrétními ukázkami z jednotlivých 
aktivit, jako bylo například logo a hymna projektu, sedmijazyčný slov-
ník základních pojmů v šesti mateřských jazycích a angličtině, soubor 
didaktických her, webové stránky projektu, divadelní hry, muzikál
a mnoho dalších. Tyto metodické výstupy ukazují, jak je možné téma 
vzájemné tolerance zpracovat v jednotlivých výukových předmětech. 
Při vlastní práci však bylo především důležité, že si studenti z uvede-
ných zemí často dopisovali, při tvorbě výsledných produktů prakticky 
využívali svou znalost cizích jazyků, práce na počítači atd., poznávali 
zvyky, tradice a kulturu svých přátel - učili se tak být tolerantnější
a vstřícnější k sobě navzájem. S výsledky projektu se mohou naši 
čtenáři podrobněji seznámit na webových stránkách Gymnázia Jana 
Blahoslava v Ivančicích (www.gjbi.cz).

Na závěr je třeba podotknout, že se všem účastníkům partnerské 
schůzky v Ivančicích velmi líbilo, obdivovali naši školu, znalosti a 
aktivitu ivančických studentů, jejich vynikající schopnosti aktivně 
komunikovat v několika cizích jazycích. Podle jejich hodnocení byla 
schůzka v Ivančicích opravdovým vrcholem projektu a všichni doufají, 
že i když podle předpisů EU projekt v červenci 2005 po třech letech 
končí, zůstaneme všichni i nadále v kontaktu a budeme spolupráci mezi 
školami rozvíjet i v dalších letech.                PhDr. Jana Chocholáčová

Kulturní programy
25. 4. - 8. 5. 2005

PROGRAM KIN
KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618

• stř 27.4. ve 20.00 HLAS MOŘE
  Španělský film, titulky
• so 30.4. ve 20.00 ARSENE LUPEN
  ne 1.5. v 18.00 - ZLODĚJ GENTLEMAN
  Krimikomedie, titulky

LETNÍ KINO MIROSLAV
( 515 333 538

• ne 1.5. ve 20.30 BRIDGET JONESOVÁ:
  S ROZUMEM V KONCÍCH
  Velká Británie 
• pá 6.5. ve 20.30 MILENCI A VRAZI  
  Film ČR
• so 7.5. ve 20.30 ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
  Černá komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE                
( 546 451 469

• stř 27.4. ve 20.00 JEHO FOTR, TO JE LOTR
  Komedie USA
• ne 1.5. v 17.00 GAJA
  Animovaná pohádka USA
• stř 4.5. ve 20.00 RAY
  Dramma USA
• ne 8.5. ve 20.00 PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
  ŠÍLENSTVÍ
  Komedie ČR,

KINO OSLAVANY                                                                         
( 546 423 018

• so 30.4. v 18.00 DENÍK PRINCEZNY 2:
  KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
  FilmUSA, titulky
• so 7.5. v 19.00 KEN PARK
  Teenagerský Film USA, SRN a V.B.
• ne 8.5.  v 19.00 PÁD DO TICHA
  Akční film V.B., titulky
 

Změna programů vyhrazena.

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

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• duben - Výstava - obrazy - E. Macholánová, kované objekty - P. Tasovský.
• 26.4. v 19.00 hod. - Hudební slavnosti - koncert Cimbal classic a ZUŠ Ivan-
čice, památník A. Muchy, vstupné dobrovolné.
• 1.5. - 7.5. - Výstava fotografií - Živá příroda kolem nás, Památník A. Muchy.

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 
• 26.4. v 17.00 hod. - Tvorba vize komunity - 3. otevřené setkání - diskuze 
občanů o  našem městě, DDM, Komenského nám. 12.
• 28.4. v 17.00 hod. - Hrubé drátování, Komenského nám. 7, poplatek: 60 Kč
• 3.5. v 16.30 hod., 4.5. v 18.00 hod. - Obsazení postav na „Pohádkový les“. 
Zveme všechny zájemce, kteří nám chtějí pomoci, DDM Komenského nám. 12.
• 6.5. v 18.00 hod. - Léčivá síla hlasu - zpívání manter. Ponořte se do zvuku 
hudby a objevte moc svého hlasu. DDM Komenského nám. 7, poplatek: 60 Kč.
• 6.5. - Diskotéka v Neslovicích, tělocvična - od 15.00 hod. pro děti i jejich 
rodiče, od 18.00 hod. pro mládež.
• 7.5. v 15.00 hod - Fit rodina -společné sportovní soupeření rodičů a dětí,
na hřišti TGM (nové sídliště), poplatek: 20 Kč/tým.

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz  
•29.4. od 17.00 hod. - Čarodějnická diskotéka, v sále DDM, taneční rej se 
soutěžemi a se spoustou zábavy. Vstupné: 25 Kč. Děti, které pomáhaly při akci 
Ukliďme město, mají vstup zdarma.
• 6.5. od 14.00 hod. - Mini turnaj v kroketu, přihlášky předem na DDM. 

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

• do 28. dubna - Výstava fotografií cestovatelky a spisovatelky Mileny
Holcové, Městský úřad Moravský Krumlov, 1. patro.
• do 16.5. - Výstava - šperky - R. Blažková, textil. šperky, obrázky - B. Jetelinová,
textil, obrázky - J. Vlašínová, Vítěz Stříbrného šperku Brno - V. Jan, textil, ke-
ramika - T. Vrána. Galerie Knížecí dům, otevřeno: po - pá: 9.00 - 12.30; 13.00 
- 15.3, ne: 14.00 - 16.00 hodin.
• 25.4. v 19.00 hod. - Jen žádnou paniku - divadelní komedie, ochotnický 
soubor Moravský Krumlov, kinosál.
• 28.4. v 18.00 hod. - Beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Milenou Hol-
covou, galerie Knížecí dům, vstupné: 20, 40 Kč. (29.4. v 10.00 hod. pro školy)
• 1.- 14.5. - Výstava dokumentů J. Kristiána k 60. výročí osvobození Českoslo-
venska a ukončení 2. světové války, sál MěKS.
• 2.5. v 17.00 -Toxi moralita tour - divadelní představení s besedou organizace 
Podané ruce, kinosál. (3. a 4.5. dopoledne - Toxi moralita tour, pro školy.)
• 3.5. v 19.00 hod. - Jen žádnou paniku - divadelní komedie, ochotnický sou-
bor Moravský Krumlov, kinosál.
• 4.5. v 17.00 hod. - Slavnostní odhalení pamětní desky obětem holocaustu, 
židovský hřbitov Mor. Krumlov. 
• 5.5. v 17.00 hod. - Vzpomínkový koncert k 60. výročí ukončení 2. světové 
války, vystoupí žáci a studenti, kinosál MK.
• 7.5. od 8.00 hod. - Floriánský jarmark - dopolední prodejní trhy na nám. 
TGM doprovázené kulturním programem: ukázky řemesel - učni SOUZ, 9.00 
hod. - Mažoretky ZŠ Dolní Dubňany, 9.15 hod. - taneční a pěvecký kroužek ZŠ 
Klášterní - Krumlováček doprovází dechovka Naše kapela, 10.00 hod. - pohád-
ka „Rufuz Modrovous“ v podání skupiny Přemyslovci, uvádí: Antonín Veselý.
• 8.5. - Floriánská pouť - mše svatá od 10.30 hod., Kaple sv. Floriána. 
• 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.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody 13, 67172 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 23.4.- Miroslavská šlápota - 15. ročník, start je od 8.00 - 10.00 před ZŠ. Trasy:
3,5 - 20 km i cyklotrasa. Cíl je před turistickou chatou u městského koupaliště, 
kde bude hrát dětská kapela Navzdory z DDM Miroslav. Jsou připraveny soutě-
že, táborový oheň, ukázky výcviku kynologického kroužku, hasičské techniky
a BMX. Akce se koná za každého počasí. Pořádá ZŠ a DDM Miroslav.
Hlavní pořadatel – p. Robert Salát, zástupce ředitele, tel. 515 333 123
• 28.4. v 18.00 hod. - Vernisáž výstavy Miroslavští židé, spojená s besedou
s přímou účastnicí holokaustu. KD, pořádají Přátelé židovského hřbitova, ZŠ
a město Miroslav. Kontakt p. Lenka Biberlová, tel.: 515 333 123
• 30.4. - Memoriál Zdeňka Kuby - turnaj v národní házené mladších žákyň,
na hřišti u ZŠ, pořádá oddíl národní házené v Miroslavi.
• 1.5. - Oslavy 1. máje -  9.15 - vystoupení mažoretek před KD, 9.30 - slovo 
starosty, 10.00 - zahájení výtvarné výstavy na téma Toulky historií v budově ZŠ,
v KD výstava „Miroslavští židé“. 10.00 hod. - posezení s občerstvením a živou 
hudbou v areálu letního kina. , 08.00 - zahájení rybářských závodů mládeže
na rybníku v Ramoši, 20.30 - zahájení provozu letního kina.
• 5.5. - 60. výročí ukončení II. světové války - 20.45 - lampiónový průvod
od budovy ZŠ, 21.00 - položení věnců k památníkům obětí II. světové války 
před KD - báseň žákyně ZŠ, - proslov - starosta města Ing. Augustin Forman, 
- vystoupení ředitele ZUŠ Miroslav p. Přemysla Forsta, - ohňostroj.
• 5.5. v 15.30 hod. - Odborná degustace na Miroslavský košt, restaurace Slávie.
• 7.5. - Rybářské závody Miroslav. Prezentace účastníků 5.00 - 5.45 hod., 
zahájení v 6.00 hod., střídání míst v 10.00 hod., ukončení ve 12.00 hod. Vstu-
penky je možné zakoupit již 6.5. v 18.00 hod. na rybníku Suchánek. Atraktivní 
ceny, bohaté občerstvení, hlídané parkoviště. Příznivce rybářského sportu zvou 
miroslavští rybáři. Kontakt - p. Vladimír Polach, tel.: 515 333 201.
• 7.5. v 11.00 hod. - Aircombat - „Letecká bitva o Miroslavskou meruňkovici“  
závod evropského poháru na letišti Aeroklubu Miroslav. Občerstvení zajištěno. 
Kontakt - p. Petr Augusta, tel.: 607 250 932.
• 7.5 - Cena osvobození - střelecké závody na střelnici ve Štěpánově, SSK  Miroslav.
• 8.5. - Rybářské závody mládeže
Kulturní a informační středisko Oslavany

Dělnický dům, Široká 2, 664 12 Oslavany
tel.: 546 423 283, 604 108 641, e-mail: kis.oslavany@post.cz

• 1.5. od 9.00 do 17.00 hod. - Den otevřených dveří zámku, po celý den pro-
hlídky zámku s průvodci. V zámeckém parku od 13.00 hod. - Recitál folkové 
písničkářky Jitky Vrbové, od 15.00 hod. - k tanci a poslechu hraje hudební 
skupina Knezaplacení.
• 8.5.v 15.00 hod. - Tango Nuevo, koncert latinsko-americké hudby v podání dua 
Instrumental Tandem (kytara, harmonika), zámecká kaple, vstupné dobrovolné.
• 8.5. od 14.00 hod. - odpoledne s hudbou, táborákem pro děti a denním kou-
řovým ohňostrojem, na zahrádce Dělnického domu.

Federace židovských obcí v České republice
a město Moravský Krumlov vás srdečně zvou na

slavnostní odhalení pamětní desky obětem 
holocaustu z Moravského Krumlova

které se koná ve středu 4. května v 17.00 hodin v rámci oslav 60. 
výročí konce 2. světové války u vstupní brány židovského hřbitova 
v Moravském Krumlově na Ivančické ulici. Akci podpořili Nadační 
fond obětem holocaustu a soukromí sponzoři z Mor. Krumlova. 

Moravskokrumlovská historická společnost pořádá
u příležitost 60. výročí vybombardování Moravského Krumlova

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ, DOKUMENTŮ 
A VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKŮ.

Výstava bude umístěna v prostorách Městského úřadu v 1. patře
a potrvá po celý květen. Vernisáž 4. května 2005 v 18.00 hodin.

Mateřská škola, Školní klub a družina Oslavany
tel.: 546 423 520

• 28.4. - Škola čarodějů a čarodějnic - zábavné soutěže, opékání špekáčků, 
sraz u budovy ŠK ve 14.30 hod., s sebou: vhodná obuv a oblečení, členové MŠ 
a ŠK a D 10 Kč, ostatní 20 Kč.
• 7.5. - Partyzánský samopal - II. ročník, branný závod pětičlenných hlídek
5. - 9. tříd. Sraz u budovy ŠK v 8.30 hod. Propozice k soutěži jsou k vyzvednutí 
ve ŠK. Nutné přihlásit se předem.
• Připravujeme: • 16.7. - 29.7 - Letní dětský tábor v Pozďatíně, pro děti od 1. 
do 9. třídy, 2.700 Kč - v ceně: ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, 
pedagogický dozor, odměny pro děti, dle možností výlet do Třebíče, přihlášky 
ve ŠK každý den do 15.00 hod, vyplněné odevzdejte do konce května. • 22.8. 
- 26.8. - Prázdniny v klubu - pro děti od 1. - 9. třídy, cena: 50 Kč/den + 43 Kč 
oběd. Program: od 8.00 hod. do 15.00 hod. - po - Batika, Člověče nezlob se, 
út - Plavání, Soutěž ve skládání Puzzle, stř - Celodenní výlet, opékání buřtů, 
čt - Keramika, Sportovní hry, pá - Výrobky z přírodnin, Cesta za pokladem. 
Přihlášky ve ŠK každý den do 15.30 hod.

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
• 30.4. - Pochod osvobození Vyškova - start 6.00-10.00 v nádražní restauraci ve 
Vyškově. Vede J. Flíček. Zájemci nechť se mu ohlásí do 26.4.
• Připravujeme: • 14.5. - 13. ročník dálkového pochodu „ Z Ivančic do 
Ivančic“. Trasy: pěší 45, 22, 15 a 6 km, cyklo 55 km a 35 km. Startovné: děti + 
člen KČT 10 Kč, ostatní 20 Kč. Prezentace, start a cíl: sportovní hala (u vlak. 
zastávky Ivančice město) od 6.30 do 18.00 hod. Mapa: okolí Brna - Ivančicko. 
Ubytování: jen pro přihlášené do 7.5. na níže uvedenou adresu, vlastní spací 
pytel, od pátku 18.00 hod. do neděle 10.00 hod. Občerstvení zajištěno v cíli. 
Upozornění: účast na vlastní nebezpečí. Cyklotrasy se mladší 15 let mohou 
zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby. Předběžné přihlášky s požadavky na 
ubytování zasílejte na adresu: Hana Pokorná, Na Brněnce 9, 664 91 Ivančice, 
tel.: 776 322 536, e-mail:turisti@seznam.cz

ZŠ Dolní Dubňany pořádá v pátek 29. dubna v 18.00 hodin
v sále místního pohostinství pro děti a jejich rodiče

3. SLET ČARODĚJNIC (a čarodějů)
sraz dětí v maskách v 17.45 hod. u školy. Program: Průvod masek 
od školy do sálu, taneční zábava za doprovodu skupiny STONE, 
soutěže pro děti i rodinné týmy, lampionový průvod, táborák.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti bez masek 15 Kč, v maskách 
zdarma.Cena občerstvení pro děti (fruiko, špekáček, rohlík) 15 Kč.
Věříme, že se čarodějnice slétnou v hojném počtu.

foto: jak
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expedice speculum
Současná situace na zřícenině 

je značně nepřehledná, především 
kvůli velkému množství sesutého 
zdiva. Přesto je možné v hrubých 
rysech rozpoznat původní dispo-
zice hradu.

Nejstarší částí je hradní jádro. 
Nachází se na vyvýšeném místě
uprostřed areálu zříceniny. Vnitřní 
zástavba jádra je ohraničena mo-
hutnou plášťovou zdí. Její výška 
bývala až 12 m, šířka kolem 3 m. 
V půdorysu má tvar čtvrtkruhu
o poloměru asi 25 m. Tato zeď 
byla základním obranným prv-
kem. Chybí hradní věž, čímž se 
Templštýn odlišuje od běžných 
hradů u nás. Předpokládá se, že 
byl vystavěn podle vzorů z cizi-
ny, což u templářů nepřekvapí.

V dalším vývoji hradu bylo jádro
obklopeno vnější obalovou zdí, 
na některých místech zdvojenou. 
Do vzniklého prostoru (parkánu) 
byly vestavěny dvě hospodářské 
a obytné budovy. Na jižní straně
parkánu dvoupatrový palác, v se-
verní části také dvoupatrová obytná
a hospodářská budova.

Jižní palác je poměrně honosná 
dvoupatrová budova. V horním 
patře jsou dodnes vidět velká okna
 a zbytky krbu, ve své době atribu-
ty nejvyššího komfortu bydlení ve 
stinných a studených zdech gotic-
kého hradu. V přízemí byla prav-
děpodobně hradní kaple. Jestli
byla tato stavba vlastním správ-

ním centrem jamolické komendy, 
nebo ji vystavěli až následní vlast-
níci hradu, nelze zatím zjistit.

V severní části parkánového 
prostoru je vestavěna užitková 
dvoupatrová stavba, přimknuta 
k vnější obvodové zdi. Přízemí 
asi sloužilo k hospodářským úče-
lům, mohly zde být i stáje pro 
koně. V horním patře byly patrně 
obytné místnosti.

V severozápadní části zří-
ceniny se také nachází studna, 
prý původně 500 loket hluboká
(1 loket = 0,59 m), která ještě
v roce 1883 měla 14 m hloubky.
Na rozkaz knížecího ředitelství 
velkostatku byla ale zasypána.
V posledních letech byla studna 

kýmsi opět prohloubena.
Ke studni se váže pověst, že 

v určité hloubce byly upevněny 
dveře k tajné chodbě, vedoucí prý
až do Hrubšického zámku. Jiná 
legenda se zmiňuje o zlatém po-
kladu templářů, ukrytém na dně.

Nejnápadnějším stavebním 
prvkem celé zříceniny je mohut-
ná štítová zeď. Při tloušťce přes 
5 m dosahuje výšky až 10 m.
Byla vystavěna až v polovině 15. 
století, tedy asi 150 let po do-
stavbě jádra. Jejím smyslem byla 
dodatečná ochrana hradu před 
účinky zdokonalující se vojenské 
techniky - dělostřelby. Štítová zeď
nebyla nikdy dokončena. V nedo-
stavěném prostoru mezi horní a 
dolní částí měla být věž ze vstup-
ní bránou a padacími mosty přes 
příkopy. Pro orientaci v hradním 
areálu je lépe nahlédnout do mapky.

Jak jsme uvedli v minulém 
Zrcadle, hrad Templštýn zbudo-
vali někdy mezi léty 1281-1298 
templáři jako sídlo své komendy. 
V té době patřil mezi největší 
a nejpevnější kamenné hrady 
v širokém okolí. Stavitelům však 
bylo dopřáno jen krátkého pobytu 
za zdmi hradu. V roce 1312 byl 
řád za dramatických okolností
zrušen, jeho rozsáhlé majetky pro-
padly panovníkovi, v našich 
zemích Janu Lucemburskému. 
Zkonfiskovaný hrad byl v zápětí 

prodán Bertholdovi Pirknerovi
z Pirkenštejna, bohatému kutno-
horskému kovkopu a měšťanu. 

Jeho synové Václav a Oldřich 
prodali roku 1349 tento majetek 
Přibíkovi ze Šelenberka. Od jeho 
synů Jana a Drslava přešel hrad 
roku 1379 na Jindřicha z Lipé. 
Takto se Templštýn dostal do 
držení tohoto vlivného panského 
rodu. Náš hrad se tím stává síd-
lem dědičných maršálků králov-
ství českého.

V roce 1397 byl Templštýn 
krátce v zeměpanském držení, kdy
se jako jeho správce uvádí Mark-
vart z Pechtic. Tato epizoda jistě 
souvisí s neklidnou dobou bojů 
moravských markrabat Prokopa
a Jošta, kdy Jindřich z Lipé na 
krátko upadl do nemilosti země-
pána. Přibližně do poloviny 15. 
století spadá snaha o zvýšení obra-
nyschopnosti hradu výstavbou 
mohutné štítové zdi.

Roku 1439 byl ustanoven 
správcem hradu rytíř Václav 
z Tulešic, dvorský sudí pánů z Li-
pé. Asi současně se stává sídlem 
tohoto rodu hrad moravskokrum-
lovský. V majetku pánů z Lipé 
byl Templštýn ještě roku 1446. 
Později přechází hrad i s okolní-
mi obcemi do držení Osovských 
z Doubravice. Po roce 1482 se 
majetek znovu vrací do rukou 
pánů z Lipé na Krumlově, již ale 
nikoliv jako rodové sídlo.

Traduje se, že hrad Templštýn
nebyl nikdy dobyt. I když takový 
pevný hrad k dobývání nelákal, 
nejednou byl zachráněn politic-
kými „schopnostmi“ svých pánů, 
především schopností včas od-
hadnout budoucího vítěze.

Svému osudu nakonec přece
neunikl. Kdy a za jakých okol-
ností byl hrad opuštěn je záhadou. 

Archeologické nálezy na zříceni-
ně prozrazují, že jeho konec byl 
spojen s mohutným požárem 
(silná vrstva popela, ohořelé kusy 
trámů a železných předmětů). Ná-
lez kamene s vytesaným letopoč-
tem 1552 může svědčit o době, 
kdy na hradě ještě probíhaly 
stavební aktivity. Nedlouho poté 
veškerý ruch na hradní ostrožně 
zcela utichl a nebyl již obnoven.

Samotný požár asi nebyl příči-
nou konečného zániku Templštý-
na. Je třeba se ptát, proč nebyl ob-
noven. Příčinou byly společenské 
změny nové epochy. Renesanční 
vrchnost omrzelo bydlení v stu-
dených kamenných hradech na 
nepřístupných kopcích. Novým 
potřebám pánů z Lipé lépe vy-
hověl hrad v Krumlově, záhy pře-
budovaný na honosný renesanční 
zámek. Byl prostorný, pohodlný, 
reprezentativní, jak žádala doba 
a byl součástí města, s čilým ob-
chodním a společenským ruchem.
Napsali Bronislav a Eva Grunovi

Petrovice u M. Krumlova

Křížovka - jména v kalendáři z pohledu numerologie

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

Středověký monument Templštýn
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Schema hradní zříceniny. 1 - přední příkop, 2 - štítová zeď,
3,4 - příkopy u štítové zdi, 5 - jižní palác, 6 - jádro s plášťovou zdí,
7 - severní hospodářská budova, 8 - zbytky vnější obvodové zdi

přístupová cesta
od Jamolic

Zpracováno podle
Pavla Boliny (1980)

8

Profil mohutné štítové zdi Záhadami opředená hradní studna.

Pohled na zbytky hradního jádra a jižního paláce
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3. 5. Alexej - Chlapci bude dána přímočarost, osobitost
a tím i tvrdohlavost, protože bude chtít vyniknout v nezávis-
losti a schopnosti přihlásit se o svá práva. Bude mít dar
(1. díl tajenky). Pozor si bude muset dávat na bezpros-
třední reakce, hněv a roztěkanost. 
Z  nevhodných příjmení vybírám: Pištěk, Bačovský, Krajča
Ze vhodných příjmení vybírám: Zatloukal, Žilka, Slavík

5. 5. Klaudie - Dívence bude dán smysl pro zodpovědnost, 
láskyplné ohledy k rodině a přátelům, úcta k vědění a prav-
dě, schopnost těžit z nevědomých vzpomínek, potřeba 
předávat (2. díl tajenky) - vhodné vlastnosti pro učitelku! 
Z  nevhodných příjmení vybírám: Nojzerová, Walterová, Novická 
Ze vhodných příjmení vybírám: Omelková, Fialová, Mašková 
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Vydavatel: Tiskárna Moravský Krumlov, a.s. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon: 515 321 099, fax: 515 321 118, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, noviny@zrcadlo.com Soukromá řádková inzerce: záznamník: 515 321 137, sms: 777 769 814, písemně e-mailem nebo 
poštou. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon: 608 252 541. Osvit a tisk: Samab Group Brno, a.s., Cyrilická 14, Brno, tel./fax: 543 210 364. Náklad 12.200 výtisků. Registrace periodického tisku: MK ČR E 13423. Výtisk zdarma. Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveřejněných inzerátů a dodaných 
článků. Nevyžádané podklady pro tisk se nevracejí a nearchivují. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude dodaný příspěvek otištěn. Anonymní příspěvky otištěny nebudou. Číslo 09/2005 vyjde 6. května 2005, uzávěrka 3. května 2005.

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. 
Rozsah řádkového inzerátu: maximálně 250 znaků. Pro vyúčtování inzerce uvádějte svou zpáteční adresu, v případě firemních inzerátů účetní adresu včetně IČO, příp. DIČ. Inzeráty, 
které jsou zadávány zejména do rubriky „Nemovitosti“ a „Seznámení“, mohou být telefonicky ověřovány a v případě nejasného původu vyřazeny. Ze soukromé inzerce budou také 
vyřazeny inzeráty s komerčním obsahem. Množství uveřejněných soukromých inzerátů je limitováno místem, počtem opakování a datem přijetí. Za pravdivost a obsah inzerátu neručíme.

záznamník: 515 321 137, fax: 515 321 118, sms: 777 769 814, e-mail: noviny@zrcadlo.com, noviny.zrcadlo@seznam.cz
Byty - nemovitosti
koupím
•• RD v Ivančicích a okolí do 1 mil. Kč 
ihned k nastěhování. Tel.: 604 543 409.
•• starší RD v MK. Tel.: 606 482 243.
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 515 323 864.
•• byt 1+1 Oslavany, Ivančice, 300-
350 tis. Kč. Tel.: 775 698 268.
•• byt 3+1 nejlépe v OV ve Znojmě, 
nebo do 15 km v okolí. Spěchá. Tel.:
775 946 114.
•• byt 3+1 v OV v Ivančicích. Tel.:
606 585 715.
•• stavební pozemek v MK do 1000 
m2 se všemi přípoj. Tel.: 732 917 182.
prodám
•• 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, parkování uvnitř 
objektu. Vše oploceno, soukromí. 
Možnost napojení plynu. Výměra 
1432 m2. Nutné úpravy, 450 tis. Kč. 
Tel.: 515 322 101, 602 755 265. 
•• RD v Ivančicích 3+1, garáž, dvůr, 
zahrádka, menší sklípek a dílna. Tel.:
777 209 162.
•• RD 2+1 v MK, probíhá rekonstr., 
zahrada 1430 m2. Tel.: 602 524 278.
•• velký RD 3+1 v Dobřínsku, WC, 
koupelna, průjezd, garáž, stodola, vel-
ký dvůr a zahrada, sklep, vinný sklep, 
pozemek 1390 m2. Ihned k bydlení, 
890 tis. Kč. Tel.: 515 323 912.
•• DB 3+1 v MK na Sídlišti. Tel.: 515 
321 137, 737 010 701, po 17. hod.
•• DB 2+1 na Sídlišti v MK, spěchá. 
tel.: 606 719 119. 
•• velký cihlový byt 5+1 v MK s gará-
ží, 2x sklep. Tel.: 603 841 167.
•• DB 3+1 v Olbramovicích u MK, 
vlastní topení na plyn, vlastní vodo-
měr, dva sklepy. Tel.: 606 616 808, 
723 742 472 po 16 hod.
•• byt 2+1 v OV, MK, panel., 4. p. s výta-
hem, balkon, velký, slunný, ihned 
volný, 510 tis. Kč. Tel.: 607 157 378.
•• zděnou chatu se zahradou, u ryb-
níka v MK. Tel.: 515 321 320, 736 
459 930.
•• zahradní chatku v kolonii Malo-
vansko, podsklepená, oplocení, roz-
vod vody, levně. Tel.: 605 221 287.
•• stavební místo v Rybníkách, 1700 
m2 vč. stavební dokumentace na RD, 
základové desky, sklepa a veškerých 
přípojek, 320 tis. Kč. Tel.: 515 322 231.
pronajmu
•• garáž v Letkovicích. Tel.:775 628 042.

Stavba - zahrada
koupím
•• plotové pletivo i starší, 150 cm výš-
ka, se slevou. Tel.: 737 407 461.
prodám
•• očištěné cihly z bouračky, celá 1,50 
Kč/ks, půlka 1 Kč/ks. Tel.: 606 812 
125 po 14 hodině. Oslavany.
•• stavební panely d. 7,5 m, levně. 
Tel.: 602 337 122.
•• smaltovaný plech na kruh. bazén, 
hnědý, cena: 700 Kč. Tel.: 515 320 
000 po 18. hod.
•• stavební materiál aj. Tel.: 723 357 569.
•• 2x pokojové dveře L, 100 Kč/ks, 
Ivančice. Tel.: 775 105 014.
•• větší množství oken (vh. i na skle-
ník). Tel.: 515 322 247 po 18 hod.
•• stroj na výrobu tvárnic 45x30x24; 
25 m umělohmot. hadice; 9 ks staveb-
ní kozy; 2 ks nádrž na vodu 1.000 l 
v koši s ventilem; zařízení s motorem 
na míchání povidel; zánovní závitnici 
do 2“. Tel.: 737 884 165. 
•• nové nepoužité bílé balkónové 
dveře dvojsklo 220x90 cm 2950 Kč; 
matrace na dvě válendy 100 Kč/ks. 
Tel.: 605 155 208.
•• 50 ks betonových obrubníků, 20 
Kč/ks. Tel.: 606 392 215.
•• dřevěné zdvojené balkón. dveře, 

L+P 80x220 + žaluzie; stř. vakuové 
okno dřevěné 85x85; vchod. dveře 
dvoudílné 180x240 do 1⁄2 prosklené, 
orámované čtverci kouř. skla a lemo-
vané zlatou lištou; hnědý luxol  i se záru-
bní, krátce zabudované; vrata garáž., 
dvoudílná 240x200 celá obložená dře-
vem, zateplená polystyrenem, i se 
zárubní. Tel.: 604 710 758.
•• stavební výtah s vrátkem Tel.: 732 
442 124.

Vybavení domácnosti
•• Za odvoz daruji 4ks tmavě hnědé
židle, nové polstrování. Vhodné
na chatu. Kontakt: mobil 605 169 135,
515 324 366 + záznamník.
•• Kdo daruje TV stolek! Tel.:776 291 
894, ne SMS!
prodám
•• stůl pod PC, prostorný, možno se-
stavit do rohu, oddělitelný roh, černá 
+ třešňová, nepoškozený, PC 5 tis., 
nyní 2.500 Kč. Tel.: 515 324 611.
•• mycí stůl, 500 Kč; kostn se 4 šup-
laty, 1.500 Kč; kredenc, 700 Kč. Tel.:
606 321 068 po 16 hod.
•• jídelní stůl, tmavě hnědé lamino 
gravir a 4 ks tmavě hnědé kuchyň. 
židle buk. Málo používané, nepoško-
zené. Cena za komplet 2.300 Kč. Lze 
prodat i samostatně. Tel.: 605 169 135.
•• plynový kotel KP 18 kW; malířskou 
pumpu; pračku Romo; ledničku Za-
nussi (použ. 3 měs.); starožitný kulatý 
stůl + 2 židle; křišťálový 5 ramenný 
lustr + 2 ks křišťál. lamp; kuch. kulatý 
stůl se zlatou nohou PC 2.500, nyní 
1.800 Kč. Tel.: 605 776 380.
•• plechové šatní skříně, 3ks, 70 Kč/
ks. Tel.: 568 865 304.

Elektro a elektronika
•• Kdo daruje PC a jeho komponenty 
i nefunkční! Tel.: 776 291 894 ne SMS!
koupím
•• plně funkční 2.mega grafickou 
kartu pro sběrnici ISA (486 DX)! Pro 
rozlišení minimálně 800x600 High 
Color (16 bitů). A kartu tuner (rádio) 
pro sběrnici ISA. A dále barevny
scaner pro PC486. Nabídněte.Tel.:
776 291 894, ne SMS!
•• levně vysavač, okolí Ivančic. Tel.:
605 776 380.
•• epilátor zn. Braunsilk epil, málo 
používaný. Cena 1.000 Kč. Tel.: 515 
320 000 po 18. hodině.
•• mikrovlnná trouba zn. Electra, vni-
třek nerez, pevný talíř. Cena 1.200 Kč.
Tel.: 515 320 000 po 18. hodině.
•• jakýkoli MT, jakékoli značky, 
jakkoli starý, funkční pro volání. 
Neblokovaný nebo se sítí Oskar, za 
rozumnou cenu. Tel.: 602 103 018.
•• elektromotor typ AP 132S - 42, 
otáčky 1470-2810, 380 V, 5,5kW, 
1.500 Kč. Tel.: 605 983 544.
•• el. motor 3 kW, 940 otáček, 2.000 
Kč. Tel.: 606 321 068 po 16 hod.
•• PII 350Mhz, pamětˇ256 Mb, grafi-
ka 64 Mb, HDD 4Gb, zvukovka 5.1, 
DVD-rom, síťovka, 2x USB, FDD 
1.44, 5.000 Kč. Tel.: 721 725 752.
prodám
•• sim kartu T-mobile, levně. Tel.: 775 
628 042.
•• sim kartu Oskar, levně. Tel.: 775 
628 042.
•• originální DVD filmy, levně. Tel.:
775 628 042.
•• vypalovačku CD a DVD v jednom 
značky LG, málo použív., zár. 11/2 r, 
cena dohodou. Tel.: 775 62 8 042 .
•• elektr. sekačku na trávu Stihl Viking 
ME 340 + 25 m prodloužení 3.000 Kč;
starší mrazák 120 l, 3 zásuvky, cena 
dohodou. Tel.: 721 617 463, večer.
•• Pentium 433MHz, 196 MB RAM 
operační paměti, 10+1 GB HDD, GK 
32MB, zvuk. karta, Cd-Rom, Cd-Rw, 
Monitor 14“, 4.500 Kč, dohoda jistá. 
Tel.: 732 750 076. 

•• mrazáky 70 l, 500 Kč, 144 l, 2.000 
Kč. Tel.: 606 392 215.
•• spolehlivou větší ledničku Calex, 
450 Kč; pračku Mini Romo po GO, 
550 Kč. Tel.: 723 402 727.
•• aut. pračku Gorenje WA 412, nerez. 
vana i buben, jako nová, bez koroze, 
v provozu 5 let, cena dohodou. Tel.:
73 039 087. 
•• automat. pračku s předním plně-
ním na 5 kg prádla, nová, nevybalená, 
výrazná sleva. Tel.: 605 776 380.   
•• vířivou pračku zn. Mini Romo, 
zánovní, velmi málo použ., 1.500 Kč; 
přenosnou BTV Orava, úhl. 35 cm, 
připojení i na 12 V-24 V, vh. do kami-
onu i na chatu, pěkný stav, 1.900 Kč. 
Tel.: 728 421 813, 731 069 270.
•• miniaturní průmysl. barevnou kame-
ru, drátovou i bezdrátovou, jednodu-
ché zapojení i na videorekordér, nová, 
nerozbalená, levně. Tel.: 602 565 578.

Vše pro děti
koupím
•• polohovací lehátko na miminko, 
levně. Tel.: 777 209 174.
•• kovový stojan BeBe + vaničku. 
Tel.: 731 065 324.
•• kdo daruje nebo levně prodá dět-
skou vaničku? Okolí Ivančic. Tel.:
605 776 380.
prodám
•• novou mateřskou podprsenku kou-
penou z Lavety, PC 360 Kč, nyní 200 
Kč, velikost 80 C; knížku Nová doba 
porodní, 200 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• nenáročné mamince oblečení na 
miminko 0-3 měs., po dvou dětech, 5-
10 Kč/ks. Ivančice. Tel.: 777 209 174.
•• oblečení po holčičce jaro-léto, vel.:
98, 104, 110 i zimní a podzimní boty 
22, 23, 20-30 Kč/ks. Ivančice. Tel.:
777 209 174.
•• koupací kyblík „Tummy Tub“,   vy-
nikající pro mimina na koupání až do 
2 let, cena: 650 Kč. Tel.: 515 320 000 
po 18. hod. 
•• autosedačka 9-36 kg. Cena 900 Kč.
Tel.: 515 320 000 po 18. hodině.
•• sport. kočárek Pick-up, červeno-
-modrý, 3 polohy zad, pláštěnka, 
nánožník, odnímatelná bouda, 2.000 
Kč. T1el.: 606 275 954.
••  hluboký kočárek + sporťák, vínovo
béžová kombinace, málo používaný 
+ pláštěnka, taška a síť proti hmyzu. 
Cena: 3.200 Kč, při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 723 415 718.
•• horské 3⁄4 kolo Olpran, 1.300 Kč; 
otočnou dětskou židli 2 ks, 150 Kč/ks. 
Tel.: 606 507 088.
•• dětské kolo na 2 - 4 r., růžová bar-
va, PC 1.000 Kč, nyní 500 Kč. Tel.:
546 434 103, 605 182 970.
•• tříkolku kovovou, 150 Kč; kolo s pří-
davnými kolečky, 400 Kč, kočárek pro 
panenky, 400 Kč. Tel.: 515 323 365.
•• sport. kočár, přehaz. rukojeť, kabela, 
nánožník, 1.000 Kč. Tel.: 515 323 365.

Zvířata
koupím
•• mláďata papoušků na ruční do-
krmení, platba hotově, přijedu. Tel.:
603 841 097. 
•• andulky, kanáry, rozely, korely aj. 
exot. ptactvo, pro větší množství přije-
du, platba hotově. Tel.: 603 841 097.
•• křečka zlatého, cena dohodou. Jen 
SMS na tel.: 608 345 110.
•• kdo daruje do dobrých rukou černobí-
lé koťátko - holčičku? Tel.: 737 010 367.
•• kdo daruje štěně křížence, psa stř. 
vel., ne jezevčíka ani křížence jezevčí-
ka, stáří 3-4 měsíce. Tel.: 515 334 057.
prodám
••  včelařům nabízím nová včelstva
(oddělky). Zašlu podrobnosti. Tel.: 
515 320 787.
•• štěňata bígla, trikolora bez PP, 
očkovaná, odčervená, odběr koncem 
května. Tel.: 724 347 243.

•• štěňata pitbul+bulteriér, Senohra-
dy u Mohelna. Tel.: 546 123 417, 721 
322 773.
•• jednodenní a starší kuřata. Tel.:
607 713 974.
•• novou klec pro velké papoušky (v. 
65, š. 44, h. 44), 900 Kč. SMS na tel.:
608 345 110.
•• štěňata labradora bílá a černá, čis-
tokrevná bez PP, odběr koncem červ-
na. Na požádání možno vystavit PP. 
Očkov., odčerv. Tel.: 603 859 548.
•• Kane korzo, pes s PP, černý, 8 měs. 
starý, jen do dobrých podmínek. Tel.:
728 736 571.
•• prase vnitřňák, 20 Kč/kg. Tel.: 723 
428 899.
•• 2 fenky maltézáčka bez PP, odběr 
od 15.5., nemají 100% pigment, ale 
jsou krásná, Hodí se do bytu, k dětem, 
nelínají. Budou očkov. a odčerv. 2.500 
a 3.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• pronajmu za příspěvek na ustájení 
6-ti letou kobylku CT, vysoká ryzka, 
vh. na rekreaci a základ. jízdárenské 
práce. Ustájená 7 km od Ivančic a 
MK. Pouze solidním lidem. Vše zále-
ží na domluvě. Tel.: 777 877 631.
vyměním
•• obilí za sele. Tel.: 728 457 571.
daruji
•• nebo vyměním 2 mláďata osmáčků 
samce za samičku morčátka nebo tro-
chu steliva. Tel.: 608 552 185.

Hobby
•• Všestranně zaměřená komerční ka-
pela z MK hledá hráče na baskytaru,
třeba i začínajícího, s tvůrčím přístu-
pem. Tel.: 606 580 773. 
•• Fotograf hledá zajímavé ženy a 
dívky k uměleckému fotografování. 
Jen SMS na tel.: 728 298 596.
prodám
•• 2 místný gumový, nafuk. kajak 
s vesly a pomůckami k nafouknutí, 
2.000 Kč. Tel.: 721 134 011, navečer.
•• kolo Favorit „galuskáč“, super stav,  
400 Kč. Tel.: 720 175 451. 
•• akordeon pro začátečníka, perleť,  
2.500 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• akvárium 50x25x30, 350 Kč;  
60x30x36, 450 Kč. Tel.: 723 702 727.
•• akvárium v. 40, d. 80, š. 35 cm i s 
rybičkami, přísluš. a stolkem na míru, 
cena dohodou. Tel.: 775 628 042.
•• pro myslivce, rybáře, trampy, pro-
dám nové vysoké černé boty Hi-Tec 
Magnum, vel.42, PC 1.500 Kč, nyní 
900 Kč. Tel.: 724 157 030.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
předokenní rolety z PVC a hliníku,
silik. těsnění oken a dveří, sítě proti 
hmyzu, lamelové dveře a laminátové
podlahy. Pavlík Ivo, Dukovany 221.
Tel.: 568 865 321, 602 719 156. 
•• Pronajmu chatu na Vranovské 
přehradě, teplá voda, sprcha, splach.
WC, plyn. kamna, příjezd k chatě, 
posezení na terase, velké ohniště, 
blízko pláže a restaurace. Cena za 
osobu 120 Kč/den. Tel.: 515 322 308,
732 416 141 po 16.00 hod.
•• Ideální dovolená - chata Oslavanka
na Vranovské přehradě, 4lůžkové 
pokoje s kuch. linkou, soc. zaří-
zení společné. Loďky, stolní tenis, 
udírna, ohniště. Dospělí 1.200-1.500
Kč/týd., děti sleva. Více na www.sweb
cz/dovolena.vranov. Tel.: 606 782 192.

Různé
•• Katastrální úřad pro Jihomorav-
ský kraj hledá v městě Moravský 
Krumlov nájem nebytových prostor
vhodných pro kancelářské využití
v rozsahu 250 až 300 m2 podlahové 
plochy za účelem umístění Katastrál-
ního pracoviště Moravský Krumlov.
Tel.: 542 521 101, 542 521 166.

koupím
•• staré kamenné koryto. Tel.: 720 
195 499.
prodám
•• rozdělanou frézu, vše potřebné na 
dokončení mám, velmi levně; řezačku 
sečkovici; jednokolovou frézu na 
oorávání brambor, vše levně. Tel.:
737 414 154.
•• pšenici 260 Kč/q. Tel.: 723 357 569.
•• železnou bednu na el. přípojku 
60x60, 400 Kč, možno použít i na plyn. 
přípojku. Tel.: 606 812 125 po 14 hod.
•• 1000 litrové kontejnery na vodu,
á 1.500 Kč a plechové sudy, á 150 Kč.
Tel.: 777 602 877.
•• jednoradličný litinový pluh s vý-
měnnými noži, vh. za malotraktor,  
500 Kč. Tel.: 608 626 289.
•• ořechy neloupané, r. 2003-4, 55 
Kč/kg. Tel.: 723 033 622.
•• menší cirkulárku s možností nasta-
vení výšky řezu; motor 250 kývačky 
a různé ND na výrobu traktoru. Tel.:
515 334 139 po 18 hod.
•• zeleninové modré přepravky (euro), 
větší množství, 120 Kč/ks, při větším 
odběru sleva. Tel.: 608 714 741.
•• volně ložené seno. Tel.: 737 136 596.
•• cirkulárku, stůl, kolíbka, 5.000 
Kč. Tel.: 606 321 068 po 16 hod.
•• mechanický psací stroj se širokým 
válcem, 350 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• nová kapesní kalkulačka s páskou 
Casio, 200 Kč. Tel.: 606 507 088.
•• nový zavírač dveří, 300 Kč; konop-
né lano (50 m) prům. 25mm, 500 Kč; 
proudový chránič 40A, 200 Kč. Tel.:
606 507 088. 
•• pánské kolo Ifa, zlatavé barvy, pře-
hazovačka, 950 Kč; měřič krevního 
tlaku digitální, 500 Kč, pošlu poštou, 
menší množství bílého a růžového 
máku na setí, ručně klepaný; fazole 
barevné 10 druhů; sklenice omnia, 
šroubovací, kečupové za 2 Kč a 1 Kč,
menší množství slézu maurského a mě-
-síčku lékařského. Tel.: 737 407 461.
•• brambory 100 kg, 200 Kč, drobné 
100 kg, 95 Kč. Tel.: 721 008 744 po 18 h.
•• zavařovací sklenice 0,7 l, omnia, 
cca 100 ks, 5 Kč/ks; dámské kolo 
Lady 26, 600 Kč; pánské kolo Favo-
rit, 600 Kč, obě kola v dobrém stavu. 
Tel.: 732 615 485.
•• demižony 10, 20, a 25 l. Tel.: 732 
615 485.
•• vál kovový se sedačkou k Teře, 
Vari. Tel.: 515 336 601.
•• domácí vejce 1 ks/2 Kč. Tel.: 515 
338 251, 608 841 238.
•• vulkanizační zátěžovou gumu, vh. 
do stájí a kotců; pláty 1x1,5 m, tloušť-
ka 2 cm; různé druhy zámkových 
gumových dlažeb. PC 1.200 Kč, nyní 
350 Kč/m2. Tel.: 602 565 578.
•• malé balíky loňského lučního sena, 
8-10 kg, 25 Kč/ks. Tel.: 777 877 631.
daruji
•• za odvoz 3-dílnou skříň, leštěný ořech, 
nepoškoz., funkční. Tel.: 515 324 611.
•• kameny vh. do základů, za odvoz. 
Oslavany. Tel.: 546 423 400.
•• kmen ořechu, délka 2 m. Tel.: 723 
357 569.

Seznámení
•• Štíhlý 31-ti letý svobodný bez 
závazku s vl. domem hledá bezva 
temperamentní holku se smyslem 
pro humor a pro trvalý vztah. Odepiš, 
budu čekat. Tel.: 606 580 773.
•• Hledám osobu 58-68 let ke společ-
ným pěším, cyklo či jiným výletům, 
převážně po okolí MK. Do přírody, 
do lesa, na koupání aj. Nuda a samota 
není můj přítel. Tel.: 606 332 531.
•• Nekuřák, rozvedený, děti 3 a 7 let, 
hledá tolerantní přítelkyni 30-36 let 
ve znamení Ryb, Štíra. Tmavovlasou 
s 1 záv. a vl. bydlením. Do přírody, 
na kolo. Jen vážně. Ivančicko. Tel.:
607 546 772.

•• 36/176, najde se žena 30-40 let, kte-
rá je také 2x zklamaná? Jsem domácí 
kutil, práce všeho druhu. Ivančice a 
okolí. Děti nejsou překážkou, jen váž-
ně. Tel.: 723 985 996, 776 633 111.
•• vdovec 47 let, 175 cm, štíhlejší posta-
vy, hledá vh. protějšek, jsem z vesnice, 
vlastní RD mám. Tel.: 605 535 034.
•• 35-ti letý, rozvedený, hledá ženu 
28-35 let k vážnému seznámení. Ivan-
čice a okolí. Tel.: 736 541 389.
•• Hledám dívku do 26 let se zájmem 
o přírodu a sport. Tel.: 607 962 885.

Zaměstnání
hledám
•• Hledám kvalitního a spolehlivého 
zedníka pro hrubou stavbu, od června 
nejlépe sedm dní v týdnu. Moravský 
Krumlov. Jen sms na: 608 252 541.
•• Švadlena hledá práci domů. Tel.: 
605 755 560.
•• brigádu na prázdniny Ivančice, 
Oslavany, Mohelno. Studentka. Roz-
nášení letáků apod., pouze SMS na 
tel.: 721 747 883.
•• jakoukoli brigádu - studentka. Tel.:
608 874 073.
•• zaměstnání v oboru analytička 
chemie i jiném. Znalost AJ, NJ. Tel.:
605 103 600, 515 338 174.
•• brigádu, nejlépe úklid, doplňování 
zboží, roznáška novin, pomocná síla 
do kuchyně apod. Tel.: 736 615 608.
•• jakoukoli práci či brigádu, jen ZN 
a okolí. Spěchá. Tel.: 720 175 451.
•• brigádu na léto, okolí Ivančic
a MK. Tel.: 546 434 251.
nabízím
•• Hledám učitelku češtiny na dou-
čování syna, nejlépe Ivančice a okolí. 
Na podmínkách se dohodneme. Tel.:
608 874 073.

•• Přijmeme spolehlivého řidiče
pro MKD. Tel.: 604 541 014.

•• domácí práce se smlouvou. Info 
a přihlášku zašlu za ofrank. obálku. 
Macháčková K., Nábřežní 18, Osla-
vany, 66412. Místním doručím za 
SMS s adresou. Tel.: 607 989 177.
•• společnost Fermat CZ s.r.o., hledá 
samostatnou účetní. Požadujeme 
všeobecnou znalost účetnictví, praxi, 
znalost PC, flexibilitu a zodpovědnost. 
Nabízíme zázemí stabilní společnosti. 
Životopis zasílejte do 6.5.2005 na 
adresu Fermat CZ s.r.o., areál Knížecí 
les, 664 16 Neslovice, e-mail:kotola-
nova@fermatmachinery.com, telefon:
546 418 921, 777 339 617.

•• 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.

•• Zavedená obch. firma hledá spo-
lupracovníky na ŽL pro JM kraj. Za 
kvalitní práci nadstandardní příjmy. 
Tel.: 731 164 567.

•• Společnost TC MACH, s.r.o. 
vypisuje konkurz na místo 
ÚČETNÍ/MZDOVÁ ÚČETNÍ. 
Požadavky: znalost účetnictví, 
mzdové agendy, práce na PC 
(MS Word, MS Excel, účetní 
program SB Komplet). Praxe
nutná. Nabízíme: možnost vzdě-
lávání, mladý kolektiv, perspek-
tivní zaměstnání. Životopisy 
zasílejte na adresu: TC MACH, 
s.r.o. U Mostu 590, 672 01 M. Krum-
lov nebo faxem 515 321 014 nebo
e-mailem tcmach@tcmach.cz
•• Čs. firma přijme pro nové pobočky 
na Moravě telefonisty, OZ, manaže-
ry. Ne Herbal, dealer ap. Příjem 28 
- 42.000 Kč/měs. Po zaprac. os. vůz. 
Tel.: 728 958 301.
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Krumlováček tančil onko-
logicky nemocným dětem

/Moravský Krumlov, Brno/ Pásmem lidových písní a tanců, hu-
debních vystoupení a scének se velmi úspěšně podařilo rozveselit děti  
z onkologického oddělení při fakultní nemocnici v Černých Polích. 
Soubor lidových tanců Krumlováček, který působí na základní škole 
Klášterní v Moravském Krumlově, pořádá svá vystoupení pro tyto 
nemocné děti zhruba dvakrát do roka. Tentokrát sebou také přivezli 
hračky - dárečky, od těch, kteří chtějí rozveselit malé pacienty. Při or-
ganizování této charitativní akce soubor úzce spolupracuje s nadačním 
fondem dětské onkologie KRTEK. „My se snažíme o resocializaci dětí, 
které jsou hospitalizované a odléčené. Jsme velice rádi, když se do 
těchto aktivit zapojují i zdravé děti, aby pochopily, že děti, které se tu 
léčí za to nemohou a stráví tu hodně času. My vítáme, že několikrát do 
roka nás navštíví Krumlováček. Je to velice pěkné vystoupení a výbor-
ným nápadem jsou i dárečky, které mají připraveny. Dárky rozdávají 
i dětem na oddělení, nebo na intenzivní péči, které leží a nemohou se 
zúčastnit představení,“ sdělila k uspořádané akci Monika Chasáková, 
výkonná ředitelka nadačního fondu dětské onkologie KRTEK. „Nějaká
improvizace tam byla, ale jinak se představení povedlo. Publiku se naše
vystoupení líbilo,“ podělil se o své dojmy jeden z členů souboru Jan Fic
z 9.A, který na onkologii již vystupoval vícekrát. „Spolupráce s nadací 
Krtek vznikla před třemi roky, kdy jsme se domluvili s paní ředitelkou

a naše představení jsou téměř pravidelná. Rozhodli jsme se kromě vystou-
pení přivést i dárky, které dávají sponzoři, ale nosí nám je i veřejnost,“ doplnila
umělecká vedoucí souboru a učitelka ZŠ Klášterní Milada Pelajová.  /mask/

Poznámka: Na základě mé návštěvy na onkologickém oddělení 
jsem oslovil vedení měst se žádostí, zda by mohli přebírat dárky, které
občané přinesou na radnice pro onkologicky nemocné děti. Takže 
všichni, kteří chtějí potěšit tyto děti, mohou nosit dárečky na městský 
úřad MK (místostarostka Marie Valachová), na městský úřad Oslavany
(místostarosta Miloš Musil), na městský úřad Miroslav (místostarosta 
Roman Volf) a na městský úřad Ivančice (místostarosta Jaroslav Pospí-
chal). Mělo by se jednat o drobné nepoužité hračky, nejlépe plyšáky, 
kreslící a psací potřeby, různé stavebnice nebo skládačky. Ty potom 
folklórní soubor Krumlováček předá při další návštěvě pacientům. Na 
oddělení jsou vždy vpuštěni pouze dva členové souboru, kteří po lůž-
kách hračky rozdávají.           Martin Sklenář

Druhým podnikem pokračo-
valo Mezinárodní mistrovství 
České republiky „Mitas Junior 
Cup“. Mladí motokrosaři se sešli 
na překrásné trati v Jihočeském 
Jiníně a na startu nemohl chybět 
ani AMK MOTO-SPORT TEAM 
NESLOVICE.

Ve třídě 50 ccm Erik Schneider 
podal velmi dobrý výkon a obě 
jízdy dokončil na druhém místě, 
když ve druhé jízdě atakoval 
první pozici. Po zeleném věnci
z minulého závodu si domů odváží
stříbro a pokud bude pokračovat 
vzestupně, tak přístě by to mohlo 
být zlato. Zahanbit se nenechal ani
jeho starší bratr Dominik. V pět-
ašedesátkách získal druhé místo

v kategori mladších jezdců a stejně
jako Erik si odvezl stříbrný věnec.

Takové štěstí už bohužel neměl 
Jirka Nykodým, který při kva-
lifi kaci třídy 65 ccm havaroval 
a byl vrtulníkem převezen do 
nemocnice v Českých Budějo-
vicích. Po důkladném vyšetření
a ošetření se vrátil zpět do Jinína. 
Na motocyklu už se ale neobjevil, 
protože s pohmožděnými zády 
motokros bolí daleko více. Klu-
ci věří, že nezklamali své věrné 
příznivce a sponzory: ARTTEC 
s.r.o., KOZÁK s.r.o. a obec 
Neslovice, ke kterým se přidala  
fi rma Plyno Elektro Železný s.r.o. 
z Moravských Budějovic.

/Ctibor ADAM/

Mladí motokrosaři dovezli další dvě stříbrné medaile

V Praze tradičně začíná letní se-
zóna biatlonistů závodem zvaným
Žižkovská stuha. Vydalo se tam
i družstvo TJ JE DUKOVANY,
do kterého patří sourozenci Jan-
dekovi z Hostěradic, kteří jsou 
zároveň i členy střeleckého oddí-
lu Miroslav.

Nela Jandeková patří do ka-
tegorie žákyň A předvedla sen-
zační střelbu, kde přestřílela své 
soupeřky a díky dobrému běhu 
vybojovala suverénní vítězství.

Milan Jandek v kategorii doros-
tenci B po velmi solidním běhu
i střelbě si doběhl po vzoru mlad-

ší sestry pro své první vítězství.
Co je to biatlon? Biatlon je 

sport, který se skládá ze dvou dis-
ciplín a to: běh a střelba. Známěj-
ší podoba je zimní biatlon, kdy 
se běhá na lyžích s malorážkou 
na zádech. Méně známá je letní 
podoba, kdy se běhá po svých
a zbraň stojí na střelnici ve stoja-
nu. Střílí se na pět terčů v řadě a 
za každý netrefený se běhají trest-
ná kola a nebo se dávají trestné 
minuty (záleží na typu závodu). 
Trestné kolo v létě měří 70 a v zi-
mě 150 metrů. Trestná minuta: 
v létě 30 vteřin, v zimě minuta.

Letní biatlon v Praze

V sobotu 16. dubna se sešli na 
již tradičním přespolním „Krum-
lovském krosu“ atleti od přípravky 
po juniory. I přes slunné počasí byly 
závody pořádané Atletickým klu-
bem a ZŠ Ivančickou poznamenány 
malou účastí startujících. Organizá-
toři proto museli některé vypsané 
kategorie sloučit. Přesto si sportovní
dopoledne všichni užili a vítězové si 
kromě gratulací na „bedně“ odnesli 
věcné ceny, které věnovali: Pivovar 
Hostan, Českomoravské štěrkovny 
a pískovny a krumlovští podnikate-
lé. Vyhlašování vítězů se zúčastnila
i místostarostka Marie Valachová. 

Krumlovský kros

telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814
FAX: 515 321 118

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

Zastupujeme cestovní kanceláře z celé ČR s pojištěním proti úpadku.
Čedok, Sunny Days, Exim Tours, Firo tour, Alexandria, Intertrans, Čebus, Victoria, VOMA, Mega Travel,
Bohemian Fantasy, Ancora, Ingtours, Tipa tour, Viamare, Hellas tour, Student agency, letecká společnost ČSA

Dovolená ve stínu pyramid

Hurghada
odlet z Brna • 31.05. - 07.06. 2005
Charm Life***
hotel na písčité pláži, v blízkosti 
centra, klimatizace, TV/SAT, bazén, 
dětský bazén, noční klub, plážový 
volejbal, stravování all inclusive.
Cena: 12.190,- Kč/osoba 

Hurghada
odlet z Brna • 31.05. - 07.06. 2005
Nefertari****
hotel na písčité pláži, klimatizace, TV/
SAT, lednice, diskotéka, obchodní
arkáda, dva bazény, fitness, stolní 
tenis, stravování all inclusive.
Cena: 12.090,- Kč/osoba 

Sharm El Sheikh
odlet z Brna • 23.05. - 02.06. 2005
Sheraton Resort*****
luxusní hotel přímo na písčité pláži, 
klimatizace, TV/SAT, minibar, disko-
téka, kadeřnictví, šest bazénů, dětské
hřiště, tenis, kulečník, fitness, sauna,
vířivka, masáže, stravování polopenze.
Cena: 16.290,- Kč/osoba 

Sharm El Sheikh
odlet z Brna • 23.05. - 02.06. 2005
Turquoise***
menší hotel u písčité pláže, klimati-
zace, TV/SAT, minnibar, diskotéka, 
bazén, plážový volejbal, potápění, 
masáže, stravování all inclusive
Cena: 15.590,- Kč/osoba 
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Vítězové 16. ročníku
Krumlovského krosu:
Přípravka:
1. Tereza Tancerová  (Sokol Přísnotice)
Nejmladší žáci:
1. Jakub Kudrna (AC MK)
Nejmladší žákyně:
1. Anna Tancerová  (Sokol Přísnotice)
Mladší žáci:
1. Tomáš Zoufalý  (ZŠ Vémyslice)
Mladší žákyně:
1. Denisa Toufarová (ZŠ Vémyslice)
Starší žákyně:
1. Kristýna Kudláčková (AC MK)
Starší žáci:
1. Ondřej Soldán (TJ Oslavany)
Dorostenci:
1. Václav Knapp (AC Mor. Slavia Brno)
Juniorky:
1. Lucie Zárybnická (Třebíč)

foto: mask

foto: Květoslav Adam                    Spokojení bratři po jinínském závodě.

foto: mape


