
/Miroslav/  V sobotu 17. března
vypukl v Miroslavi ničivý požár, 
který zasáhl tři domy. Požár byl
operačnímu středisku HZS ohlá-
šen v 17.39 hodin a na místo vy-
jelo sedm hasičských profesionál-
ních i dobrovolných jednotek. 

„Oheň vypukl poté, co čtyřice-
tiletému majiteli domu při práci
s rozbrušovací pilou ulétající jis-
kry zasáhly hořlavé látky. Muž se 
požár snažil uhasit, oheň se však 
v prostorách domu rychle šířil až 
na střechu a díky silnému větru 
přeskočil také na střechy obou 
sousedních domů. Hasiči proti 
plamenům postupně nasadili 
osm C proudů a dva vysokotlaké
proudy, které po vyčerpání zásob
vody z cisteren zásobovali z míst-
ní hydrantové sítě. Požár se po-
dařilo dostat pod kontrolu v 19.01 
hodin,“ informoval mluvčí HZS 
Jaroslav Haid.

Hasiči z půd vyklízeli uskladně-
nou slámu a další materiál, a roze-
bírali konstrukci střechy a stropů. 
Likvidaci požáru po dohašování 
doutnajících lokálních ohnisek
v půdních prostorách hasiči ukon-
čili ve 21.17 hodin.

„Příčinou vzniku požáru, při 
kterém nebyl nikdo zraněn, byla 
nedbalost majitele prostředního 
ze tří zasažených domů při práci 
s rozbrušovací pilou. Tento dům 
požár zničil. U jednoho ze soused-

ních domů požár zničil střechu a 
poškodil i stropy. Rozšíření požáru 
na třetí dům se hasičům podařilo 
zabránit a oheň poškodil jen část 
střechy,“ dodal Jaroslav Haid.

Jako první na místo dorazila 
místní zásahová jednotka dobro-
volných hasičů s Tatrou a za ní 
doprovodné vozidlo Avia s dal-
šími hasiči. „V první řadě jsem 
udělal průzkum a zhodnotit situa-
ci, jak požářiště vypadá. Pak jsem 
okamžitě vypnul plyn a elektriku. 
Hlavně se musí dostat z objektu 
ven lidi, pokud tam ještě jsou. 
Jednotka se rozdělila na dvě části 
a po obou stranách domu jsme 
lokalizovali požár,“ uvedl Václav 
Kondler, velitel zásahové jednot-
ky, který řídil záchranné práce.

Když na místo dorazili profe-
sionální hasiči, převzali organi-
zování zásahu. Pomáhalo hodně 
lidí, a to přímo při požáru se zá-
chranou nábytku, tak i na jiných 
místech. „Jak zahoukala siréna, 
chtěla jsem pomoci. Z hasičského 
klubu v patře jsem běžela otevřít 
dveře garáže, aby mohla vyjet stří-
kačka. Pak jsem podávala klukům 
přilby,“ uvedla Marie Francová. 

„U takovýchto akcí je důležitá 
spolupráce. Musíme na sebe vzá-
jemně spoléhat. Navíc, když se na 

místo sjede více útvarů, tak jsme 
jeden jako druhý a všechno musí 
fungovat. V zásahové jednotce 
máme zkušené lidi a ti hlavně za-
bránili dalšímu rozšíření požáru. 
Když jsme přijeli, tak plameny 
už olizovaly krov. Hasiči dostali 
pořádně zabrat. Důležité je, že 
se nikomu nic nestalo, protože 
stropy byly prohořelé, my tam 
musíme chodit, lézt po žebřících, 
proto musí být každý opatrný, 
aby se například nepropadl. Za 
ty lidi jsem odpovědný a nikomu 
se nesmí nic stát. Velitel zásahu 
musí vše organizovat a o lidech 
musí vědět, kde jsou,“ dodal ve-
litel Václav Kondler. 

„Město zajistilo pro postižené 
ubytování na motorestu, nabíd-
ku ale odmítli. Všichni využili 
ubytování u příbuzných. Byly 
připraveny prostory pro uložení 
majetku, ten byl uskladněn v ko-
merčních objektech, které jsou 
v těsné blízkosti nemovitostí. 
Zajistili jsme pomoc mechanizací 
UNC, traktor, pracovníci SMM 
pomáhali při likvidaci. Zajištěn 
byl odvoz  velkokapacitními kon-
tejnery na skládku ve spolupráci 
s fi rmou A.S.A. Nakladač a odvoz 
zajistilo Agrodružstvo Miroslav, 
vysoušeče HZS. Pro zajištění 

okamžité pomoci z důvodu po-
stižení vážnou mimořádnou udá-
lostí se odsouhlasil fi nanční dar 
ve výši 20.000 korun pro každou 
z postižených rodin. Rada města 
se rozhodla a vyhlásila fi nanční 
sbírku, která bude určena na 
opravu poškozených rodinných 
domů včetně vybavení,“ uvedl 
místostarosta Roman Volf.

Sbírka probíhá od soboty 24. 
března a fi nanční prostředky 
je možné posílat na účet číslo 
40184-1582719369/0800 vedený 
u České spořitelny a.s. nebo ho-
tově vložit do pokladničky, která 
je umístěna v prodejně potravin 
Jednota na Náměstí Svobody 
v Miroslavi. Ukončení sbírky 
bude k 30. dubnu 2007.

„Je nutné upřímně poděkovat 
hasičům, záchranářům, spolu-
občanům a všem lidem, kteří 
ochotně pomáhali při likvidaci 
následků této tragédie. Velmi si 
vážíme pomoci Agrodružstva 
Miroslav a fi rmy A.S.A.,“ dodal 
Roman Volf.

Podle znojemské policejní mluv-
čí Lenky Drahokoupilové způso-
bená škoda podle předběžného
odhadu činí 1,2 milionu korun
a viníkovi hrozí stíhání za trestný 
čin obecného ohrožení.      /mask/

Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma.

Z RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLOZ RCA DLO
Ročník VI.  •  Číslo 6                                                                                 23. brezna 2007

Nezávislý regionální čtrnáctideník

Požár v Miroslavi zničil tři domy
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STAVBA • BYDLENÍ • ZAHRADA
PROVOZ: Moravský Krumlov (bývalý Lacrum)

VÝKUPBOŘIL

BAREVNÝCH KOVŮ
ŽELEZA • PAPÍRU • KŮŽÍ

EL. A TEL. KABELŮ
PROVOZNÍ DOBA:

po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno
KONTAKT: mobil: 731 566 786

tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@tiscali.cz

Pneuservis: Brněnská 1241 • Miroslav • tel./fax: 515 335 086 • mobil: 739 089 625

PRODEJ PNEUMATIK
všech rozměrů a značek

prodej náhradních dílů na osobní a dodávkové vozy  •  výměna autoskel - skvělé 
ceny  •  výměna a prodej výfuků - sleva 10%  •  výměna destiček, brzdových kotoučů  
•  výměna tlumičů pérování  •  montáž a prodej tažných zařízení  •  údržby osobních

a dodávkových automobilů  •  opravy traktorů Zetor 

prodej náhradních dílů na osobní a dodávkové vozy  •  výměna autoskel - skvělé 

AKCE
PNEU

MONTÁŽ • OPRAVY
PLNĚNÍ DUSÍKEM

Sídlo fi rmy:
Miroslav • Česká 665/13

tel./fax: 515 333 086

165/70 R13 MP12  750,- Kč
195/65 R15 MP42  1.350,- Kč

175/70 R13 MP12  890,- Kč
205/55 R16 Regal  1.990,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 19%. Platnost akce do 15. dubna 2007.

FINANČNÍ PŮJČKY
- i pro živnostníky a důchodce 
- do 150 tis. Kč
- splatnost do 72 měsíců 
- vyřízení zdarma, bez poplatků! 

Mobil: 724 781 310 

VY JEŠTĚ NEMÁTE
SVÉ VLASTNÍ

WEBOVÉ STRÁNKY?
Nabízíme Vám zpracování

Vaší internetové prezentace

již od 499 Kč
a umístění na naše stránky ve formátu

http://vasefi rma.zrcadlo.info

od 200 Kč / rok
V případě zájmu nás kontaktujte

na tel.: 515 321 099, nebo e-mailem:
noviny@zrcadlo.info

foto: mask



Kovovýroba AZ Křápek
Hostěradice 20

tel./fax: 515 333 213
mobil: 602 765 954

přijme do pracovního poměru
ZÁMEČNÍKY - SVÁŘEČE.
Svářečský průkaz není podmínkou.
Platové podmínky: 70-90 Kč/hod.

2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník

J. Vávry 2
(40 m od KB)

Ivančice
tel.: 731 222 369SPORTSPORTM

NIKE • LOTTO
ADIDAS • PUMA 
NEW BALANCE
DIADORA • ASICS
LOAP • POWER, ...

již od690,- Kč

VÍCE NEŽ 150 DRUHŮ
KOPAČEK A OBUVI

Společnost zabývající se strojírenskou výrobou 
převážně pro automobilový průmysl příjme

do pracovního poměru:

Obsluhu lisů
Nástrojáře - obsluhu CNC

Obráběče kovů s možností zaučení
Technika kooperací

(koordinátora subdodavatelů)
Referenta expedice se znalostí NJ

Technologa obrábění
Kalkulanta

Dále přijímáme všechny žádosti
o zaměstnání do databáze uchazečů.
Bližší profi l prac. míst naleznete na:

www.job.cz, www.prace.cz
nebo www.uradprace.cz

Informace podáváme na adrese:
Padochovská 1, 664 12  Oslavany, tel.: 546 418 107,

e-mail: veronika.oplustilova@metaldyne.cz

OSLAVANY

Jak to vidí „na kraji“...
Jak hodnotíte jako zřizovatelé Střední odborné školy obchodní

a Středního odborného učiliště řemesel v Moravském Krumlově akci 
Truhlář roku?  

Na takovéto soutěži oceňuji především důležitost setkávání žáků 
různých škol, srovnání umu a dovedností a možnosti ukázat, co umí. 
Podporou takovýchto soutěží jim chceme dodat patřičnou prestiž. Záro-
veň si uvědomuji platnost přísloví o zlatých českých rukách a o tom, že 
řemeslo má zlaté dno. Proto otázce školství a učňovských oborů zvlášť 
věnuje Jihomoravský kraj pozornost už od svého vzniku. V dlouhodo-
bém záměru počítáme se zvýšením nabídky našich škol zejména pořá-
dáním rekvalifi kačních kurzů, pro které naše střední školy a odborná 
učiliště mají dostatečné technické zázemí a vysokou odbornost. Cílem 
změny je především zvýšení šancí obyvatel kraje na jejich uplatnění
na trhu práce. Domnívám se, že právě „truhlář“ patří k oborům, které 
mají budoucnost.                      Ing. Lubomír Šmíd, člen Rady JM kraje

Jak jste spokojeni s výsledky soutěže Zlatý erb na krajské úrovni? 
Myslíte, že na webových prezentacích obcí je co zlepšovat?

Soutěž Zlatý erb jednoznačně přispívá ke zvýšení informovanosti 
občanů a jsem velmi rád, že počet účastníků krajského kola rok od roku 
stoupá - pro zajímavost letos to byl rekordní počet 32. Finalisté soutěže 
mohou být inspirací pro tvůrce dalších stránek. Jak opět potvrdil letoš-
ní ročník, zajímavé elektronické služby mohou nabízet i menší města
a obce. Za všechny chci jmenovat elektronického rádce v životních 
situacích, s nímž se obec Senorady umístila na druhém místě a kromě 
toho získala také Cenu poroty za přihlášený soubor elektronických
služeb.                       Ing. Jiří Crha, ředitel Krajského úřadu JM kraje 

Kabely zmizí všem z očí
/Oslavany/ V současné době se v Oslavanech rozbíhá další význam-

ná investice společnosti EON Česká republika, která spočívá v na-
hrazení nevyhovujícího nadzemního vedení NN do zemní kabeláže. 
Práce probíhají v lokalitě sídliště „ V Sadě“ a budou se týkat části ulice 
Školní, nám. Republiky a části ulice Sportovní. Společně s pokládkou 
kabelů NN se na této investici bude podílet také město Oslavany, které 
bude souběžně pokládat nové rozvody veřejného osvětlení a městského 
rozhlasu. Na ulici Školní se potom občané dočkají také nových svítidel 
na sloupech, která nahradí stávající nevyhovující umístěná na domech. 
Ještě v letošním roce EON připravuje pokračování svých prací, a to 
v lokalitě ulice Náporky, ulice Široká a ve vazbě na připravované
pokračování rekonstrukce silnice II./393 také na ulici Hlavní.       /jak/

Peníze na kulturu a inves-
tice se hledají těžko

/Našiměřice/ Problémy se zajištěním fi nancování kultury má každá 
malá obec. Stejně tak je tomu i v Našiměřicích u Miroslavi. Tamější 
kulturní dům je v tuto chvíli v nepříliš dobrém stavu. Budova je značně 
rozsáhlá a není v možnostech obce ji jednorázově opravit. Jde zejména 
o stav střechy a problém se zastaralým vytápěním.

„Nové zastupitelstvo chápe kulturní dům jako svoji prioritu - bez 
zprostředkování kultury našim občanům pomalu upadá i společenský 
život v obci. Plánujeme tedy kompletní opravu budovy ještě v tomto 
volebním období,“ sdělil místostarosta Našiměřic Josef Budaj. Pro-
středky na opravu chtějí získat například z dotací JM kraje.

Jiná akce, která se již v současnosti realizuje, je rekonstrukce veřej-
ného osvětlení. „Právě v tuto chvíli probíhá jeho celková výměna. Celá 
obec bude mít na konci měsíce dubna nové, moderní, funkční a také 
úspornější osvětlení,“ informoval Josef Budaj. Právě na tuto opravu 
požádali Jihomoravský kraj o přidělení dotace.                           /mask/

/Horní Dubňany/ Ve středu 
14. března proběhlo mimořádné 
zastupitelstvo obce Horní Dub-
ňany. Jeho stěžejním bodem byla 
diskuze a usnesení k možné vý-
stavbě větrných elektráren na ka-
tastru této obce. Důvodem tohoto 
jednání byla přítomnost agitátorů 
ze společnosti ČEZ.

Proběhla také neofi ciální anke-
ta, jejíž výsledky byly předloženy 
na tomto mimořádném zastupitel-
stvu. Z ankety bylo patrné, že 60 
procent občanů je proti výstavbě. 

„Takováto anketa se musí dělat 
jinak. A to tak, že všichni musejí 
být osloveni. Proto tento výsledek 
nemůžeme brát jako závazný. Je 
důležité si uvědomit, že my 
nemůžeme říct jiným obcím, že 

to nesmí mít, je to jejich katastr 
a jejich rozhodnutí. Pro většinu 
starostů dotčených obcí je dob-
ré, že jsme se shodli na závěru,“ 
uvedl starosta Horních Dubňan 
Jiří Stanislav.

Závěr je jasný. Pokud by se 
mělo říci větrným elektrárnám 
„ano“, pak věže musí být od dot-
čené, ale i sousedních obcí vzdá-
leny minimálně 1,5 kilometru. 
„Lidem v obci jsem jasně řekl, že 
obec nedostala žádnou ofi ciální 
nabídku. Všichni křičí, ale zatím 
jsme nedostali ani kousek ofi ciál-
ního papíru o chystané výstavbě 
elektráren. Jen tu byla návštěva, 
která hovořila o možném zámě-
ru, ale to není závazné, takto 
může přijít kdokoli a také se to 

několikrát stalo. ČEZ musí přijít 
s konkrétní nabídkou, kde a kolik 
elektráren tu má být. Ale také co 
za to. Proč tedy děláme ankety
a humbuk a to z obou stran bari-
kády,“ konstatoval Jiří Stanislav. 

Zastupitelstvo se po rozsáh-
lejší diskuzi usneslo na tom, že 
podporuje dohodu starostů. Tedy  
ochranná vzdálenost 1,5 km. To 
je jen začátek dalšího vývoje. Až 
obce dostanou od ČEZu detaily 
výstavby elektráren, budou před-
loženy veřejnosti.

„Například kdyby Rešice a 
Dukovany řekly ano, a my ne, tak 
pak také možná budeme závidět, 
že nemáme ani halíř a oni mají 
miliony. Jedno je jisté, a to, že to 
neškodí, nedává to radiaci, žádný 

kouř nebo popílek, ani nehlučí.
Já osobně jsem pro energii, která 
nespaluje olej, uhlí, dřevo, v tom 
je budoucnost, protože globální-
mu nedostatku energií asi neunik-
neme. Myslím si, že zóna 1,5 ki-
lometru je dostatečná. Dnes nám 
nikdo nic nedá zadarmo, a za ty 
peníze se dá lecos udělat. Všech-
no má své kladné, ale i záporné 
stránky,“ zauvažoval starosta.

Horní Dubňany, Dukovany
a Rešice zaplavily letáky nezná-
mých aktivistů nabádající občany 
k tomu, aby řekli „NE“ výstavbě 
větrných elektráren, vzali vše
do svých rukou a nenechávali nic 
na zastupitelstvu obce. Jen radní  
ale musí rozhodnout o případ-
ných nabídkách ČEZu.      /mask/

Větrníky předmětem anket i anonymních letáků

/Dukovany/ Ve čtvrtek 15. 
března proběhl na Jaderné elek-
trárně nácvik na jednu ze zá-
važných poruch energetické sítě 
nazvaný „Blackout - Tma venku“. 
Nově se cvičení zúčastnili ener-
getičtí experti z oblasti vysoko-
napěťového přenosu a rozvodu 
elektrické energie z fi rem ČEPS 
– Česká přenosová a. s., rozvod-
né energetické společnosti E.On
na jejichž rozvodném území leží 
obě jaderné elektrárny.

„Na dnešní cvičení přišli také 
kolegové z vodní přečerpávací 
elektrárny Dalešice - Mohelno, 
protože právě tato vodní elektrár-
na pomůže vysvobodit Dukovany 
z Tmy venku. K dnes pojatému 
rozšířenému cvičení vedly všech-

ny zúčastněné některé zkušenosti 
získané ze skutečných ostrovních 
režimů energetické sítě z léta 
2006. Ostrovní režim je stav, kdy 
část elektroenergetické sítě se v dů-
sledku poruch odpojí od zbytku 
Evropy a pracuje autonomně, ja-
koby na osamělém ostrově v mo-
ři. V průběhu těchto událostí se 
jako nejslabší článek zvládání 
celkového stavu energetické sítě 
ukázala nižší provázanost komu-
nikace mezi subjekty, z nichž  se 
každý soustředil především na 
řešení svého vlastního problému. 
Širší pohled a lepší vzájemná ko-
munikace by mohly přinést dobrý 
efekt v řešení nejen vlastních pro-
blémů, ale problému celku, zvlášť 
při událostech většího významu 

než ostrovní režimy,“ informoval 
Petr Spilka, tiskový mluvčí Jader-
né elektrárny Dukovany.

Společnému cvičení předchá-
zely konzultace, na kterých byly 
události z minulého roku odborně 
prodiskutovány a jako krok vpřed 
bylo dohodnuto cvičení Tma 
venku. „Na elektrárně a obzvláště 
na jaderné, světlo nikdy nevypne 
úplně, zůstává svítit nouzové 
osvětlení napájené z akumuláto-
rových baterií. Do takové situace 
se na EDU můžeme dostat pouze 
na bloku, který je ve stavu Tma 
venku. Takový blok nemá k dis-
pozici žádný svůj vlastní zdroj, 
ani turbínu, ani dieselgenerátor, 
má pouze zmíněné akubaterie. 
Reaktor a parní turbíny se auto-
maticky odstaví, zastaví se téměř 
všechna čerpadla. Posádka bloku 
ihned začne řešit situaci, dle pří-
slušných provozních postupů, s 

cílem chladit reaktor náhradním 
způsobem a obnovit co nejdříve 
elektrické napájení. Směnový 
inženýr a mistr elektro organizu-
jí způsob obnovy. Je to činnost 
náročná zvláště na orientaci v 
problému a souhru směny. Přitom 
osvětlení je pouze to nouzové, je 
potřeba si pomoci ručními sví-
tilnami a také nejezdí výtahy,“ 
popsal stav šéf cvičení a bezpeč-
nostní inženýr Libor Fejta.

Tato porucha se v JE Dukovany 
běžně procvičuje od počátku pro-
vozu trenažéru, tedy od roku 1997. 
Pravděpodobnost, že by mohla
nastat podobná situace ve skuteč-
nosti, je velmi malá. Muselo by 
současně selhat šest až jedenáct 
nezávislých způsobů elektrického 
napájení bloku. Taková shoda ná-
hod a událostí je pravděpodobná 
1x za 100 milionů let. Snad prav-
děpodobnost funguje.        /mask/

Havárie v Jaderné elektrárně byla jen cvičením

Peticí proti diskriminaci
/Moravský Krumlov/ V Moravském Krumlově v současnosti pro-

bíhá petiční akce. Ta je zaměřena na diskriminaci obyvatel venkova 
organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky, kterého 
je město Moravský Krumlov členem. Petice reaguje na státem uplatňo-
vaný systém přerozdělování daní venkovu, který tak připravuje malé 
obce a města o fi nanční prostředky. V případě zájmu mají občané mož-
nost petici podepsat do 30. března letošního roku. Petiční archy jsou 
umístěny na Informačním centru Moravského Krumlova. Tato akce je 
celorepublikového charakteru. K petici se na Znojemsku připojili i rad-
nice například v Božicích, Šatově, Dyjákovicích nebo v Prosiměřicích. 
Po shromáždění listin z jednotlivých obcí a měst je organizátoři petice 
zašlou přímo do Parlamentu České republiky.                             /mask/

foto: mask
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kvalitně - rychle - levně

KREJČOVSTVÍ MM
V uličce 2, Ivančice (naproti Sika)

pánské, dámské modely na zakázku 
stylizace zdarma • opravy oděvů

zakázka do 14 dnů • oprava oděvů do 7 dnů

Pracovní doba: 
PO, ÚT 9-17    ST 14-17    ČT, PÁ 9-17

Tel.: 731 179 959

Miliony do zámeckého parku
/Miroslavské Knínice/ Zámecký park v Miroslavských Knínicích 

prochází zásadní proměnou. Podle projektu by mělo dojít k jeho celko-
vé rekonstrukci. V polovině března se začalo první etapou a to kácením  
160 stromů. „Uspořádali jsme veřejnou besedu, kde jsme občanům
podrobně vysvětlili jednotlivé kroky, protože pro každého místního to 
je citlivá záležitost, na stromy byli zvyklí. Některé dřeviny pro parko-
vou úpravu nejsou vhodné z hlediska dendrologického, protože neza-
padají do rázu krajiny,“ informoval starosta obce Petr Příkazský. 

Revitalizací dřevin dojde k odhalení průčelí zámku a ke zvýraznění 
celkového panoramatu. Cesta k zámku bude lemována živým plotem, 
tak jako v třicátých letech minulého století. I když zákrok v této chvíli 
vypadá jako devastace, po ukončení prací park dostane svou podobu
a zúročí se vykácení. Všechny dřeviny budou invertizovány a ošetřeny.

V další etapě je také počítáno s vodními plochami. Budou vybagro-
vány tůně. Původně zde byla vodní tvrz a je pravděpodobné, že zámek 
byl obklopen vodou. Četné a silné prameny jsou především na horní 
sádce, u kterých se předpokládá, že po odbahnění se znovu uvolní. 

„Revitalizace bude stát 11 milionů, z toho první etapa bude za 4,5 
milionu. Jsou v ní zahrnuty sadovnické práce, vodohospodářské práce 
a zpevnění bezejmenného potůčku. Ukončena má být v říjnu letošního 
roku,“ doplnil Petr Příkazský. Druhá etapa přestavuje vybudování 
stezek a chodníků, zatravnění a vybudování oplocení, počítáno je také 
s rekonstrukcí vstupní brány. Vše je ale závislé na dotacích.      /mask/

Na dětská hřiště nezapomněli 
/Oslavany, Padochov/ Již od loňského roku probíhá postupná

obnova jednotlivých dětských hřišť na území celého města. Nejdříve se 
radnice zaměřila na dětská hřiště, která přímo provozuje. Byla demon-
tována stará a bezpečnostně nevyhovující zařízení v lokalitě V hájku, 
V Havírně, v parku na ulici Havířská, na náměstí 13. prosince a na 
náměstí Republiky, která byla nahrazena zcela novými prvky odpoví-
dajícími novým standardům.

Došlo k celkovým úpravám terénu a dopadových zón a také na sty-
lové oplocení jednotlivých areálů. Počítá se s postupným doplňováním 
dalších atrakcí, například kolotočů.

„U takto již zrealizovaných hřišť proběhne roční periodická kontro-
la. Pro letošní rok, a to i díky výtěžku IX. Reprezentačního plesu města, 
dojde k rekonstrukci dalšího dětského hřiště umístěného v prostorách 
sokolovny v Padochově. Toto hřiště bude provozovat město společně 
s TJ Sokol Padochov,“ informoval Vít Aldorf, starosta Oslavan.

Ve výhledu úprav jsou další dvě dětská hřiště, která nebudovalo měs-
to, ale svépomocí rodiče. Jde o hřiště ve spodní části ulice Havířské
a o dětské hřiště mezi činžovními domy na ulici Starohorské. Zde, mezi 
nově vybudovanými bytovými domy, vyroste v rámci úpravy terénu  
další menší dětské hřiště.                                                                 /jak/

AUTOBUSEM
do celé Evropy
Anglie • Holandsko

Belgie • Dánsko
Německo • Švýcarsko

Francie • Rakousko
Růžová 39, Knížecí dům, Moravský Krumlov

/Horní Dubňany/ Jestli se vám 
při sledování televizního seriálu 
Velmi křehké vztahy zdálo, že 
jednoho z herců potkáváte na 
radnici nebo třeba jen tak na uli-
ci, tak se nemýlíte. Jiří Stanislav, 
starosta Horních Dubňan, totiž 
v seriálu ztvárňuje postavu šéfa 
právnické fi rmy. Zeptali jsme se
na spojení starostování a hraní.

Jak jste se k hraní dostal? 
Narodil jsem se v Horních 

Dubňanech, přesněji ale v ivan-
čické nemocnici. Bydleli jsme 
v malém domečku na kraji 
vesnice. Od raného dětství jsem 
dělal ministranta v kostele, takže 
hudbu jsem měl vžitou. Také 
pan Zajíček, v té době náčelník 
hasičů, organizoval velmi silnou 
ochotnickou skupinu. A já už jako 
malý chlapec hrával menší role, 
tehdy ještě v hospodě. Tak ve mně 
vyrůstal vztah k jevišti.

Později v Moravském Krum-
lově, kam jsem chodil do školy, 
jsme se školním souborem vystu-
povali v sokolovně. To už jsem si 
uvědomil, že divadlo pro mě něco 
znamená. V roce 1963 jsme se od-
stěhovali do Ostravy. Tam to bylo 
zajímavé. Dal jsem se k dobro-
volným hasičům a z tohoto titulu 
jsem chodil na hlídky do divadel. 
Takže jsem viděl opery, operety, 
klasické hry i komedie. Vedl jsem 
také klub mladých Suterén klub, 
kde jsme měli kabaretní divadlo.

Jednou v divadle Petra Bezruče 
si mě všimnul režisér a začal jsem 

hrát třeba po boku Jana Kačera, 
který byl jedním ze zakladatelů 
Činoherního klubu. Hrál jsem 
menší role a občas i v televizi. Pak 
jsem udělal zkoušky na Janáčko-
vu akademii muzických umění
a nastoupil do stejného ročníku 
například s Janou Švandovou 
a Bolkem Polívkou. Ale v roce 
1968 přijely ruské tanky. Z toho 
jsem byl nešťasten a tak jsem vzal 
malý kufřík a octnul jsem se ve 
vídeňské emigraci. To opravdu 
nebylo lehké rozhodnutí. Měl 
jsem štěstí, protože tehdy Kana-
da pochopila, že mezi emigranty 
může být velká spousta schop-
ných lidí. Dostal jsem vízum a už 
jsem seděl v letadle přes oceán. 
Šlo to všechno hodně rychle. Byl 
tam se mnou i starší bratr Bolka 
Polívky, Jarda Polívka.

Začal jsem pracovat jako mim 
v Torontském divadle, u toho jsem 
nemusel mluvit. Sešlo se nás tam 
několik mladých herců z Čech
a hned v roce 1968 jsme založili 
nové české divadlo a to je dodnes 
velmi slavné. Pak jsem se oženil 
a přestěhoval do Anglie, odtud do 
USA, následoval rozvod a v roce 
2000 jsem se vrátil domů.

A jak to bylo ze seriálem Velmi 
křehké vztahy?

Dostal jsem se k hraní v seriálu 
přes castingovou agenturu, kterou 
vlastní moje druhá manželka. 
Hraji tam střední roli šéfa práv-
nické kanceláře. Zkusili to se 
mnou a už to trvá delší dobu. Tam 

jsem se znovu potkal například 
s Janem Kačerem, který hraje 
pana Rubeše, se kterým jsem se 
znal už z ostravského divadla. 
Člověk také pozná, jak to v seriá-
lech chodí. Je to velká námaha. 

Točí se pravidelně a já ponejvíce 
v neděli, proto to pro mě není žád-
ný konfl ikt skloubit starostování
a hraní. Bez zkoušek se za ten 
jeden den předtočí několik dílů. 
Na místě dostanu scénář, ten se 
musím rychle naučit a jede se 
naostro. Je tu určitá improvizace, 
vztřepává se hodně informací a na 
zkoušky není čas. To je továrna 
na sny. Točí se kousek za Prahou 
v bývalé továrně Kolbenka. Zde 
se v jedné hale natáčí Letiště
a v druhé Velmi křehké vztahy.

Je dobré, že režisér chápe, že 
všichni herci nemohou být 100 
procentní a proto se improvizace 
toleruje. To také dává seriálu 
život. Například Daniel Bambas, 
kterému pořád nadávám, tak to je
tak vzácný a dobrý mladý člověk 
a profesionální herec. I představi-

telka Simony, kterou hraje Alice 
Bendová, je nejkrásnější stvoření, 
je přátelská a milá.

Nepleťte si roli a skutečný 
život. Přesvědčivost je dokonalá, 
protože herci hrají tak dobře, že 
si lidé myslí, že takoví jsou i ve 
skutečnosti. Například Miloš 
Mejzlík, coby představitel Skály 
staršího, je můj přítel a má zde 
kousek od Rouchovan domeček. 
Lidé mu zde vzkazují k roli, ať se 
vrátí k té, co s ní má dítě. Mě také 
lidé nadávají, ať nehubuji toho 
mladého právníka.

A jak to vlastně v Kolbence 
chodí? V té hale je to všechno roz-
dělené na jednotlivé scény, hala, 
kancelář, ložnice, to je neměnné. 
Kamery jen projíždí, je to rychlé 
nic se nepřestavuje, je to velmi 
efektivní. Některé kamery se drží 
v ruce, takže se za jeden natáčecí 
den stihne i několik dílů. 

Děkujeme Vám za rozhovor
a přejeme Vám v tom hereckém 
ale i soukromém a starostovském 
životě hodně úspěchů.       /mask/

Starosta Jiří Stanislav - herec v roli právníka

Rotunda není pro turisty
/Suchohrdly u Miroslavi/ Nová a neobvyklá stavba vyrůstá

na okraji Suchohrdel u Miroslavi. Občané se na ni chodí dívat a vesměs 
se jim líbí. „Stavíme rotundu,“ uvedl s úsměvem jeden z přítomných 
dělníků. A jak dodal: „Když mají svou rotundu ve Znojmě, tak proč 
bychom ji nemohli mít také. Tak ji tu stavíme.“

Na tuto hrubou stavbu bude umístěna kuželovitá střecha. Po dokon-
čení bude ale sloužit obci jako přečerpávací stanice pro splaškovou 
kanalizaci. „Potrubí do miroslavské čistírny je již připravené. Všechno 
by se mělo rozběhnout v červnu letošního roku,“ informovala starostka 
obce Barbora Arndt. Stavba kanalizace a doplnění stokové sítě stojí
13 milionů a začalo se s výstavbou na konci roku 2005. „Stavba pro-
bíhala průběžně a nyní jsme v závěrečné fázi před kolaudací. Všechny 
kanalizační přípojky jsou hotovy a tlaková stoka, kterou se splašky 
budou přečerpávat je také hotová,“ dodala Barbora Arndt.         /mask/

/Miroslav/ Z povrchu zemského
 defi nitivně zmizela jedna z no-
vodobých dominant Miroslavi. 
Budovy zahradnictví a deseti-
metrový komín určený k odvodu 
spalin z kotelny, která vytápěla 
bývalý objekt, byly zbourány. 
Povolaný bagr s odstraněním 
komína příliš práce neměl. Lžící 
se opřel do horní části komína
a ten se sesul k zemi.

Již léta nepoužívaný areál 
poskytne parcely pro městem 
připravovaný záměr výstavby až 
dvanácti rodinných domů.

Při bouracích pracích byl 
v základech kotelny objeven 
zazděný mramorový náhrobek. 
Jak se tam dostal je jen spekulací. 
Rozhodně však nejde o kdo-
víjakou záhadu. V době výstav-
by objektu, za éry hlubokého 
totalismu, byl nedostatek všeho
a zvláště pak stavebního materiá-
lu. Proto stavaři použili vše, co jim 
přišlo pod ruku. V tomto případě 
byl náhrobek pravděpodobně pou-
žit z likvidovaného hrobu.  /mask/

Noční nájezd sprayerů   
/Moravský Krumlov/ Nedělní noční hlídka Městské policie v Mo-

ravském Krumlově odhalila dílo velmi aktivního sprayera. Své výtvory 
v podobě hanlivých nápisů zanechal na výlohách  vietnamských ob-
chodníků a hoteliéra. Návalu demence, nebo opilosti neunikly ani jiné 
budovy v centru, vývěska města, sloupy veřejného osvětlení, lavičky
i autobusová zastávka u zámeckého parku. Městská policie ještě v noci 
hlídkováním zjišťovala totožnost náhodných chodců, ale jakékoliv
důkazy, či svědectví k uvedenému činu nezajistila.                     /mask/

V kotelně byl nalezen náhrobek

vítejte na regionálním informačním serveru

www.zrcadlo.info

foto: mask

foto: mask

foto: mask

foto: mask
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PREAMBULE
Vážení spoluobčané, předkládáme vám své 

programové prohlášení na čtyřleté volební
období 2006 - 2010 a ucházíme se s ním o vaši
důvěru, přízeň a podporu, neboť bez těchtoatri-
butů se žádné dílo, a tím méně komunální, ne-
může podařit. Chtěli bychom zdůraznit, že jsme 
v této koaliční podobě nepřišli bourat a ničit, ale 
pokračovat ve všem, co bylo dobré a současně 
vyzvednout to, na co se v návalu jiné práce či 
z jakýchkoliv dalších důvodů zapomnělo nebo 
co se nedočkalo potřebných priorit.

Naší cílem není politika jako taková, ta 
musí být pouze prostředkem k dosažení 
cílů, které si občanské společenství dalo do 
vínku. Naší metodou není sebeprosazování, 
ale služba občanům v tom nejlepším slova 
smyslu. Máme také zájem o co nejširší spolu-
práci s vámi jako občanským aktivem, která 
se může uskutečňovat prostřednictvím práce 
ve výborech a komisích jako pracovních or-
gánech zastupitelstva a rady města.

Zvelebení našeho města bude vyžadovat 
obrovskou práci a nemalé finanční prostřed-
ky. Městská pokladna není totiž z minulých 
dob v nejlepší kondici a nelze z ní financovat 
ani díla nezbytná. Budeme hledat i jiné zdro-
je, protože ceny prací rostou s časem, a od-
souvání problémů by bylo krátkozraké.

Řešení krátkodobých úkolů vždy přímo 
závisí na přijetí rozpočtu města na daný 
kalendářní rok. Rozpočty města na další léta 
budou vycházet ze závazků a skutečných 
potřeb města a budou navazovat na řešení 
střednědobých úkolů v časovém horizontu 
2006 - 2010. Dlouhodobé úkoly, zpracované
v dokumentu Dlouhodobý plán rozvoje 
města Moravský Krumlov, budou plánovány 
v návaznosti na zdroje z Evropské unie pro 
období 2007 - 2013, kdy veškerá podpora 
z fondů EU bude končit, respektive dobíhat. 
Město také musíme rychle projektově (napl-
nit zásobník projektů) a finančně (předjednat 
zdroje pro kofinancování) připravit na mož-
nosti čerpání dotací ze strukturálních fondů 
EU, Zásobník projektů města jsme totiž našli 
zcela prázdný a bez projektů se nelze ucházet 
o dotace ucházet.

Víme, čeho chceme dosáhnout a známe 
způsob, jak na to. Věříme, že se nám podaří 
náš program postupně realizovat. Ale tak, 
jako trenér potřebuje mužstvo a generál voj-
sko k dosažení cílů, potřebujeme i my vás, 
občany, jako aktivní spolupracovníky, tiché 
podporovatele nebo i zdravé kritiky.

PROGRAM
1. INVESTIČNÍ AKCE
1.1. Nezbytné akce v nejbližší době
1.1.1. Kanalizace a vodovod I. etapa 

– vnitřní město, Zachráněná
Schváleno Zastupitelstvem města. Bez 

rizika zpoždění o 1-2 roky se nepodařilo 
dosáhnout zvýšení nízké dotace (cca 49 %), 
vyjednané minulým vedením města. Finanč-
ní prostředky i zhotovení díla jsou smluvně 
zajištěny. Zahájení v březnu 2007, dokončení 
plánováno v roce 2008.

1.1.2. Rekonstrukce čistírny odpadních 
vod Zámecká

Schváleno Zastupitelstvem města. Nutný 
předpoklad odkanalizování místní části Po-
lánka a Rokytná. Finanční prostředky i zho-
tovení díla jsou smluvně zajištěny. Zahájení
i dokončení v roce 2007.

1.1.3. Kanalizace a vodovod II. etapa:
- okrajové části města

Dokončení rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu v Moravském Krumlově. Investor 
Vodovody a kanalizace Třebíč včetně pro-
jektu. Finanční podíl města. Záměr pro léta 
2008 - 2009.

1.1.4. Kanalizace Polánka - Rokytná
Odkanalizování místních částí Polánka 

a Rokytná s napojením na ČOV Zámecká 
– doplněk projektu „Dyje II.“ Investor Vo-
dovody a kanalizace Třebíč včetně projektu, 
alternativa město MK. Zahájení v roce 2009, 
dokončení 2010.

1.1.5. Rekonstrukce komunikací a náměstí
Akce navazující na rekonstrukci kanaliza-

ce a vodovodu má dvě části:
a) regionální průtah městem, jehož rekon-

strukci zajišťuje projektově i finančně Správa 
a údržba silnic Znojmo,

b) vnitřní komunikace města a náměstí, 
jejichž rekonstrukci zajišťuje projektově i 
finančně město.

Zahájení v závislosti na zdrojích z národ-
ních i evropských fondů dopravní infrastruk-
tury. Vypracování projektové dokumentace 
v roce 2007. Předpoklad zahájení v roce 
2008 - 2009, dokončení 2010.

1.2. Ostatní včetně výhledových
1.2.1. Příprava pozemků pro výstavbu 

rodinných domků
Léta zanedbávaná věc, která je vážnou brz-

dou místního rozvoje. Vyhledávání vhodných 

parcel, jejich výkup, budování inženýrských 
sítí a prodej zájemcům o výstavbu RD. 
Finančně náročné, řešitelné v delším hori-
zontu s revolvingovým pohybem finančních 
prostředků z úvěru, případně dotací z fondů 
místního rozvoje. Dlouhodobý záměr, přesa-
hující jedno volební období. Časový horizont 
2007 - 2013. Podniknuty první kroky v Mo-
ravském Krumlově a v Polánce.

1.2.2. Oprava sokolovny
Budovu sokolovny získá město darem

od místní jednoty České obce sokolské za zá-
ruku zachování možností dosavadních aktivit 
Sokola, stavebních oprav a využití horního 
sálu i pro potřeby ČOS. Rekonstrukce ve 
spolupráci s mikroregionem Moravskokrum-
lovsko bude podmínkou přijetí daru. Časový 
horizont 2008 - 2010 se zabezpečením finan-
cování z fondů EU, žádost o dotaci připraví 
mikroregion Moravskokrumlovsko, který zde
vytvoří zároveň svoje centrum. 

1.2.3. Bazén
Dlouho plánovaný investiční záměr. Nutná 

optimalizace projektu s cílem zajištění co 
největší soběstačnosti tohoto zařízení (mini-
malizace provozních ztrát). Časový horizont 
2009 - 2010.

1.2.4. Nový hřbitov a smuteční obřadní síň
Nový hřbitov je nezbytný, bez obřadní 

síně však nepředstavitelný. V územním plánu
je stanovena lokalita Na Vinohradech a v Rak-
šicích. Nutnost výkupu pozemků od více 
vlastníků. Horizont řešení - 2007 stavební 
záměr, 2008 žádost o dotace. Řešení naváže 
na výsledky jednání.

1.2.5. Oprava zámku
Za současných vlastnických vztahů (ma-

jetek společnosti INCHEBA s.r.o. Praha) 
město nemůže akci vyvolat ani ovlivnit jinak 
než působením na vlastníka. Přesto byla 
zahájena jednání, na jejichž výstupu závisí 
další vývoj:

a) dohoda s hlavním městem Prahou
o smluvním ponechání Muchovy Slovanské 
epopeje v Moravském Krumlově podobu 15-
20 let - zámek bude rekonstruován na galerii 
a doprovodné provozy.

b) nedohoda s hlavním městem Prahou 
- zámek bude rekonstruován na kongresové 
centrum, přičemž předpokládáme zájem 
vlastníka o využití zámeckého parku jako 
plochy pro relaxační aktivity. Horizont řešení 
2007 - 2013.

1.2.6. Revitalizace území kolem Lacrumu
Záplavové území, jehož revitalizace se 

bude odvíjet od schválení nové verze územ-
ního plánu, kde se z dosavadní zóny pro 
průmyslovou výstavbu (brown fields) změní 
na technické zázemí města - AN, diskontní 
supermarket, víceúčelový objekt pro relaxaci 
- nebo na klidovou zónu. Možnost využití 
dotací od EU a zprostředkování agenturou 
Czechinvest. Horizont řešení 2008 – 2013.

1.2.7. Aktualizace územního plánu
Nezbytná podmínka předcházející jednak 

realizaci výstavby rodinných domků, jednak 
konečné stanovení pozemků pro průmyslové 
zóny. Teprve poté může následovat příprava 
(inženýrské sítě) a nabídka určených ploch 
zájemcům. Možnost využití dotací od EU 
a zprostředkování agenturou Czechinvest. 
Horizont řešení 2007 - 2008.

2. ŠKOLSTVÍ 
2.1. Dlouhodobé trvalé úkoly koncepční-

ho charakteru
2.1.1. Podpora při zavádění ŠVP
Město Moravský Krumlov, jako zřizova-

tel obou základních škol, bude podporovat 
zavádění nových školních vzdělávacích 
programů. 

2.1.2. Podpora integrace dětí
Nadále pokračovat v rozvoji třídy pro 

TZP žáky na ZŠ Ivančická, zajistit dostatek 
vzdělávacích, rehabilitačních a relaxačních 
pomůcek. V rámci finanční podpory města 
rozšířit stávající podmínky pro vzdělávání 
dětí a pedagogů.

2.1.3. Podpora činnosti středních a od-
borných škol

Základním úkolem Rady města je udržet 
v Moravském Krumlově obě střední školy, 
což se podaří pouze tehdy, budou-li naplněny 
studenty. To přímo souvisí s aktivní prací 
Rady a vedení města jak směrem k politic-
kým i odborným orgánům kraje, tak směrem 
k potenciálním uchazečům v celé dosavadní 
„nasávací“ oblasti (cca 40 obcí v okolí). Ne-
malý podíl bude mít samo vedení obou škol 
v podobě tvorby nejen rodiči požadovaných, 
ale také smysluplných (absolventi najdou 
uplatnění) oborů studia.

2.1.4. Podpora činnosti Domu dětí a mlá-
deže a Základní umělecké školy

Současným zřizovatelem obou školských 
zařízení je Jihomoravský kraj, Dle výhledo-
vého záměru mají kraje snahu převést tyto 
zřizovatelské pravomoci na obce. Město Mo-
ravský Krumlov je připraveno zřizovatelskou 
funkci v případě nezbytnosti převzít, neboť 

si je vědomo potřebnosti obou institucí, které 
vhodně doplňují vzdělávací síť na území 
města Moravský Krumlov. 

2.2. Krátkodobé úkoly investičního cha-
rakteru

2.2.1. Oprava objektů Mateřské školy
na ulici Palackého

Z přijatého Výhledu předškolního a škol-
ního vzdělávaní dětí vyplývá tento vážný 
úkol, který zabezpečí jednak mírné zvýšení 
kapacity tohoto pracoviště MŠ, jednak je 
nezbytný pro plnění přísných hygienických 
podmínek. Investiční náklad je ve srovnání 
s kanalizací zanedbatelný, avšak z hlediska 
zdrojů města značný a v současné době 
problematický. Rada města se v první etapě 
soustředí na zajištění provozu v souladu 
s požadavky hygienických předpisů. Hori-
zont řešení 2008.

2.2.2. Znovuzřízení třídy MŠ v Polánce
V místní části Polánka podstatně vzrostl 

počet dětí předškolního věku. Podle průzku-
mu, který provedl osadní výbor, převyšuje 
tento počet minimální směrné číslo pro třídu 
MŠ. Odhad nákladů na stavební rekonstrukci 
bývalé MŠ dosahuje dle Správy majetku 
města cca 570 000 Kč, podobná částka je 
třeba na zařízení. Konečné rozhodnutí bude 
záviset na skutečném zájmu rodičů. Horizont 
řešení k 1. 9. 2008.

2.2.3. Oprava školního hřiště při ZŠ Mo-
ravský Krumlov, Ivančická ulice.

Již vypracovaná dokumentace k přestavbě 
sportovního areálu u ZŠ Moravský Krumlov, 
Ivančická ul., je značně předimenzována
a realizace opravy v této podobě je nereálná. 
Je nutno vytvořit nový a skromnější inves-
tiční záměr, který jednak bude ctít potřeby 
školy, jednak zabezpečí činnost subjektů 
zaměřených na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže, zejména v odpoledních hodinách.

2.2.4 Vybudování školního hřiště ve vnitř-
ním městě

Ve vnitřním městě jsou situována školská 
zařízení, která nesplňují technické podmínky 
pro výuku tělesné výchovy. Je nutné vybudo-
vat odpovídající zázemí, které budou využí-
vat všechny školy.

3. DOPRAVA
3.1. Oprava komunikací ve vnitřním městě
Viz bod 1.1.5.
3.2. Transformace autobusové dopravy

ve vnitřním městě
Současný stav autobusové dopravy je 

nadále neúnosný. Plné náměstí autobusů 
znemožňuje nerušený život města. V ná-
vaznosti na rekonstrukci kanalizace musí 
být zrekonstruováno i náměstí. Výstupní
a nástupní stanoviště autobusů budou reali-
zována terminálem o několika stáních, Čeka-
cí doby autobusy budou trávit na odstavném 
parkovišti se zázemím pro řidiče. Horizont 
řešení 2009 - 2010.

3.3. Vyřešení parkování ve vnitřním městě
V rámci oprav náměstí a úpravy režimu 

autobusové dopravy bude zcela změněn 
systém parkování ve vnitřním městě, a to i 
s využitím parkovacích ploch mimo náměstí. 
Horizont řešení 2009 - 2010.

3.4. Vyřešení parkování na nádraží ČD
Současný neúnosný stav bude částečně 

vyřešen rekonstrukcí parkovací plochy 
vedle příjezdové komunikace od přejezdu 
k nádražní budově. Projekt je připraven 
(SÚS Znojmo), realizace proběhne v rámci 
řešení Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje, části Jihozápad. Po 
dokončení IDS v kraji očekáváme odleh-
čení individuální dopravy v souvislosti se 
zavedením linek IDS i do obcí, z nichž musí 
dnes občané jezdit k vlaku vlastními vozidly 
(Rokytná, Polánka, Lesonice, Petrovice, 
Rybníky, Dobelice, Vémyslice, Dobřínsko 
atd.). Horizont řešení 2008 - 2009.

4. OBCHOD A SLUŽBY
4.1. Obchodní síť ve vnitřním městě
Z hlediska potřeb občanů se zdá současná 

obchodní síť vyvážená. Neexistuje proto 
žádný důvod k jejímu sortimentnímu pře-
budování. Proto Rada města neuvažuje po 
skončení jednotlivých nájmů o vypisování 
nových cestou volné soutěže, ale hodlá pro-
dlužovat nájmy v případě zájmu stávajícím 
nájemcům. Bude však nutné respektovat 
současné ekonomické podmínky a upravit 
nájemné na reálnou úroveň. Horizont řešení 
2007 - 2010.

4.2. Vytvoření konkurenčního prostředí
Městu přicházejí nabídky na budování 

obchodních jednotek renomovaných řetězců. 
V souvislosti s uvažovanou změnou územ-
ního plánu se již dnes nabízejí prostory pro 
využití některé z takových nabídek. Rada 
města podpoří vybudování diskontního su-
permarketu s cílem zachovat v zájmu občanů 
úroveň cen. Horizont řešení 2008 - 2009.

4.3. Služby
Město Moravský Krumlov dlouhodobě 

trpí nedostatkem nebo nedostupností základ-

ních služeb běžného a technického charakte-
ru (čistírna oděvů, opravna obuvi, opravna 
rádio-televize apod.). Rada města bude usilo-
vat o vytvoření podmínek každému zájemci, 
který by chtěl tuto mezeru vyplnit. Horizont 
řešení trvalý.

5. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
5.1. Zdravotnictví
Rada města připraví a po diskuzi s obča-

ny zrealizuje ekonomické řešení Lékařské 
služby první pomoci ve variantě, která 
bude přijatelná pro většinu. Horizont řešení
od 1. 1. 2008.

5.2. Sociální služby
V souvislosti se změnou zákonů o sociální 

péči bude Rada města trvale sledovat situaci 
všech občanů MK, jichž se úpravy dotknou. 
Nepustí ze zřetele integraci těchto občanů
a občanů sociálně slabých do většinové spo-
lečnosti. Horizont řešení trvalý.

5.3. Domov důchodců
Z důvodů doplnění sociální infrastruktury 

Moravského Krumlova bude zadán investiční 
záměr pro projektovou přípravu vybudování 
Domova důchodců s využitím možných do-
tačních titulů. Horizont řešení: dlouhodobý 
úkol 2007 - 2013.

6. SPORT
6.1. Veřejná finanční podpora pro oblast 

tělovýchovy a sportu
V oblasti sportu nadále pokračovat v systé-

movém rozdělování dotací, které je založeno 
na grantové podpoře projektů sportovních 
subjektů. Vyhlašovanými tématy reagovat
na aktuální potřeby sportovců, a to nikoliv for-
mou plného krytí požadavků, ale vždy s finanč-
ním podílem subjektů na realizaci projektů.

6.2. Podpora sportovních oddílů
V rámci metodiky pro veřejnou finanční 

podporu (VFP) bude tato podpora zaměřena 
zejména na oddíly, vyplňující volnočasové
aktivity dětí a mládeže. Horizont řešení trvalý.

6.3. Podpora hospodárného využívání 
sportovních areálů

V rámci metodiky pro VFP bude tato 
podpora zaměřena zejména na oddíly, které 
využívají majetek města a prokáží hospodár-
né využívání svých areálů, svůj vlastní podíl 
na nákladech spojených s jejich provozem
a budou o tyto areály dobře pečovat. Hori-
zont řešení trvalý.

6.4. Vybudování relaxačních koutů v jed-
notlivých částech města

Zahájení dlouhodobého úkolu, jehož rea-
lizovatelnost a udržitelnost je třeba ověřit 
na jednom prototypovém řešení. Dosavadní 
zkušenosti s rychlou devastací podobných 
zařízení občany jsou varující zkušeností. 
Horizont řešení 2007 - 2008.

7. KULTURA
7.1. Koncepční činnost
7.1.1. Transformace Městského kulturní-

ho střediska
Praxe několika posledních let ukázala, že 

je nezbytné transformovat Městské kulturní 
středisko jako věcnou základnu kultury 
v Moravském Krumlově, a to jednak z hle-
diska nasměrování finančních toků tam, kde 
to přinese největší efekt, jednak z hlediska 
organizačního a vyvíjených aktivit. Horizont 
řešení od 1. 1. 2008.

7.1.2. Změna Moravskokrumlovských novin
Toto periodikum je nezbytné změnit 

z několika hledisek. Změna bude mít za cíl 
jednak snížení finančních nákladů, které 
zatěžují město, jednak běžnou dosažitelnost 
pro většinu občanů města a připojených částí. 
Horizont řešení 1. 1. 2008.

7.2. PRAKTICKÁ ČINNOST
7.2.1. Podpora činnosti občanských akti-

vit zaměřených na kulturu
V rámci veřejné finanční podpory musí 

Rada města pamatovat na podporu občan-
ských aktivit (Spolek pro obnovu tradic, 
Moravskokrumlovská historická společnost, 
Havlův chrámový pěvecký sbor, Pěvecký 
sbor Karla Němečka, ochotnický divadelní 
soubor BEZGEST, Minimuzeum českoslo-
venského opevnění 1935-1938 a další), které 
svou činností obohacují kulturní a společen-
ský život v Moravském Krumlově. Horizont 
řešení trvalý.

7.2.2. Oprava sokolovny
Viz 1.2.2. Nezbytnost tohoto úkolu pod-

trhuje skutečnost, že se jedná v současné 
době o jediný kulturní stánek, kterým město 
Moravský Krumlov disponuje.

8. TURISTIKA
8.1. Podpora cyklostezek
Síť cyklostezek doznala v posledních 

letech podstatný rozvoj. Přesto je nezbytné 
pracovat na nových námětech, opravách, 
údržbě a popularizaci. Trvalým úkolem 
Rady města bude sledování zdrojů ze struk-
turálních fondů EU i národních a předstih 
v projekční činnosti.

8.2. Dobudování informačního systému 
Koncem roku 2006 byl položen základ in-

formačního systému, který je třeba udržovat, 

rozšiřovat a aktualizovat. S tím souvisí jed-
nak rozšíření informací a povědomí o našem 
městě po okolí včetně Znojma a Brna (nabíd-
ka městu již byla podána), jednak reorgani-
zace Informačního centra (pracovní doba, 
náplň, materiály). Horizont řešení trvalý.

8.3. Vybudování naučné stezky
Národní přírodní rezervace Krumlovsko-

-Rokytenské slepence je ojedinělým útvarem 
v rámci celé ČR. Dobře značená naučná 
stezka s několika zastaveními (lavička, in-
formační tabule) bude zárukou a podmínkou 
zvýšení zájmu o tento kout našeho města. 
Nutné oslovení příslušných poradenských in-
stitucí a zpracování jednoduchého projektu. 
Zdroje na realizaci ve strukturálních fondech. 
Horizont řešení 2007 - 2008.

8.4. Vybudování turistické ubytovny
Předpokládané zvýšení zájmu turistů o Mo-

ravský Krumlov a jeho okolí je limitováno 
levným ubytováním, které v našem městě 
citelně chybí. Rada města ověří možnost 
vybudování turistické ubytovny ve správě 
města a zdroj dotací z fondů EU pro tento 
účel (projekt, realizace). Horizont řešení 
2009 - 2010.

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
9.1. Separace odpadů 
V rámci zlepšování kvality životního 

prostředí pokračovat a zdokonalovat sepa-
raci odpadů v našem městě zvětšením počtu 
sběrných míst vybavených kontejnery na 
separování odpadu.

9.2. Zlepšování kvality ovzduší
Intenzivní komunikací se subjekty ovliv-

ňující ovzduší Moravského Krumlova přispět 
ke zlepšení kvality účinnými opatřeními.
O všech krocích v maximální možné míře 
budeme občany informovat.

10. MIKROREGION
10.1. Podpora činnosti
Město Moravský Krumlov na rozdíl od 

minulosti se musí ujmout přirozené role 
vedoucího prvku v Mikroregionu Moravsko-
krumlovsko. První kroky byly učiněny for-
mou doplatku dlužného členského příspěvku. 
Náš zástupce v orgánu mikroregionu bude 
důsledně dbát o zviditelnění našeho města, 
informování Rady a Zastupitelstva o všech 
aktivitách mikroregionu a využití všech mož-
ností, které mikroregion poskytuje (projekční 
činnost dle zadání, průzkum možností dotací 
a grantů atd.).

10.2. Oprava sokolovny
Viz 1.2.2. a 7.2.2.
11. DALŠÍ AKTIVITY
PRO PODPORU MĚSTEM
11.1. Podnikatelský inkubátor
Vytvořit podmínky pro začínající podni-

katele, umožnit realizaci podnikatelských 
záměrů nabídkou kancelářských a výrobních 
prostor, případně pozemků v průmyslových 
zónách. Realizovat ve spolupráci s mikrore-
gionem Moravskokrumlovsko – dlouhodobý 
úkol 2007 - 2013.

11.2. Využití průmyslové zóny na Lerchu
V rámci podpory podnikání najít vhodné 

využití rekultivované skládky Na Lerchu. 
Vzhledem k omezujícím podmínkám, které 
jsou dány podložím a izolací bývalé skládky, 
se jedná o úkol dlouhodobý (2007 - 2013).

11.3. Využití zámeckého parku
11.3.1. Dolní zámecký park
Dolní zámecký park se po regeneraci jeví 

jako výrazná klidová zóna města Moravský 
Krumlov, jejíž využití není závislé na opravě 
zámku (viz.1.2.5.). Prioritní zůstává jeho 
využití pro relaxaci a odpočinek občanů
a návštěvníků města. Náročným úkolem
pro město je zabránit vandalskému ničení
nových výsadeb a mobiliáře (lavičky) a do-
končení některých oprav (můstek, tenisový 
kurt a stavební příslušenství). Možnost 
získání prostředků ze strukturálních fondů. 
Horizont řešení trvalý.

11.3.2. Horní zámecký park
Revitalizace horního zámeckého parku 

včetně amfiteátru a stavebního příslušenství. 
Horizont řešení podle zájmu investorů.

11.4. Oprava židovského hřbitova
Židovský hřbitov je snad nejcennější 

památkou města. Jeho oprava a revitalizace 
včetně odstranění přebytečného rostlinného 
krytu a narovnání náhrobků udělá z tohoto 
místa velmi zajímavou lokalitu, která vzbudí 
světový zájem. Nutno dohodnout s Židov-
skou obcí Brno. Potřebné prostředky son-
dovat u strukturálních fondů a příslušných 
organizací či jednotlivců. Zabezpečení prací 
s využitím světových prázdninových aktivit 
mládeže (obvyklý způsob). Horizont řešení 
2008 - 2010.

V Moravském Krumlově dne 21. 2. 2007

Rada města: Irena Kočí, Ing. Arch. Da-
niela Kudrová, Ing. Jaroslav Mokrý, Pavel 
Procházka, Ing. Michal Šotner, Mgr. Tomáš 
Třetina, Mgr. Bořivoj Ziegler

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rady města Moravský Krumlov na volební období 2006 - 2010
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„SPOLEČNĚ“ - pro rozvoj města Miroslavi
V sobotu 10. března uspořádalo

občanské sdružení Společně v Mi-
roslavi své představení se miro-
slavské veřejnosti. Položili jsme  
Karlu Palatovi, předsedovi tohoto 
sdružení, několik otázek. 

Jak proběhlo první představe-
ní se veřejnosti?

Velmi dobře. Setkali jsme se
v zrekonstruovaném sálku v are-
álu bývalé statkové jídelny, kde  
nás přivítala hostitelka paní Anna 
Klejdusová. Na úvod  jsem sezná-
mil účastníky s cíli a činností na-
šeho sdružení. Po mé prezentaci 
vystoupil host Roman Horký ze 
skupiny Kamelot a poté následo-
vala neformální diskuse. 

Akce se zúčastnilo přibližně 
100 pozvaných hostů a troufám si 
tvrdit, že se většina z nich dobře 
pobavila. Velkou zásluhu na tom 
měl především Roman Horký, 
jehož zpěv dokázal přítomné 
příjemně uvolnit.  Bohužel jsme 
z technických důvodů nemohli 
pozvat více hostů, protože ka-
pacita sálku je omezena.  Abych 
by upřímný, byl jsem velmi mile 
překvapen zájmem, se kterým se 
naše sdružení setkalo. 

Kdy a proč vzniklo sdružení 
Společně?

Sdružení ofi ciálně vzniklo re-
gistrací, která proběhla počátkem 
ledna tohoto roku. Sdružení SPO-
LEČNĚ vzniká s cílem přispět 
k rozvoji našeho města. 

Jak chcete přispět k rozvoji 
Miroslavi?

V této chvíli vidím dva možné 
způsoby. Jednak záslužnou čin-
ností, kterou ve prospěch města 
či jeho občanů vykonáváme
a jednak aktivním zapojením se 
do řízení chodu města.

Mezi záslužné činnosti, které 
jsme již vykonali nebo v tomto 

roce ještě vykonáme, bych zařa-
dil zejména  podporu talentované 
mládeže a podporu vzdělávání 
v miroslavské ZŠ. Na podporu 
talentované mládeže jsme zorga-
nizovali ples Společně, v rámci 
něhož jsme dali „šanci“ mladým 
hudebním kapelám a jehož vý-
těžek (zhruba 25.000) věnujeme 
Domu dětí a mládeže, který děti 
v této činnosti podporuje. Musím 
zde poděkovat celému organizač-
nímu výboru a všem sponzorům,  
protože výsledek je to opravdu 
vynikající. Podobnou akci plánu-
jeme na léto tohoto roku. 

Rovněž jsme podpořili výuku 
praktických předmětů v rámci 
výuky na naší ZŠ, kde jsme vyba-
vili učebnu dílen novým nářadím 
v hodnotě 12.000 Kč. Pro děti je 

důležité, aby se v rámci výuky, 
vedle teoretických znalostí, nau-
čily i některým praktickým doved-
nostem. Například, jak pracovat
s vrtačkou či bruskou. A to nejde bez 
toho, aby toto nářadí držely v ruce. I 
v této aktivitě hodláme pokračovat.

Pod pojmem aktivní zapojení 
do chodu města rozumím pře-
devším podporu vedení města
v prosazování rozumných návrhů
a jejich řešení. Naši aktivní roli
vidím i v tom, že budeme v pří-
padě potřeby předkládat a prosa-
zovat alternativní návrhy či pouka-
zovat na nedostatky a chyby, kte-
rých se vedení města dopouští. 

Máte na mysli něco konkrét-
ního?

Ano. Těch věcí je samozřejmě 
více, ale v hlavě mám nyní dvě. 

První souvisí s nedávnou kritikou 
prodeje části parku. Rádi bychom 
nyní podpořili vedení města 
v realizaci projektu na ozelenění 
zámeckého parku a lokality býva-
lého minigolfového hřiště. 

Druhou věcí, která by stála 
za zvážení, je úprava územního 
plánu našeho města tak, aby 
v Miroslavi vzniklo více opravdu 
atraktivního prostoru pro staveb-
ní místa. Nároky na bydlení jsou 
dnes vysoké a obávám se, že 
námi nabízené možnosti nejsou 
konkurenceschopné s nabídkami 
ostatních měst a vesnic v okolí.

Kdo se může stát členem sdru-
žení Společně?

Co se členství týče, sdružení je 
otevřené a rádi přivítáme každé-
ho, kdo bude ochoten nám pomo-
ci. Každé první pondělí v měsíci 
máme v bývalé statkové jídelně 
v Miroslavi setkání členů a příz-
nivců, na které tímto zvu všechny 
zájemce o spolupráci. Informace 
o našem sdružení a jeho stanovy, 
které určují i formální postup 
získání členství, lze nalézt na 
našich internetových stránkách 
www.miroslav-spolecne.cz.

Jak je sdružení fi nancováno?
Aktivity, které sdružení plánuje 

vykonávat budou vyžadovat urči-
té fi nanční prostředky.

Naše sdružení získává tyto 
prostředky jednak povinnými 
členskými příspěvky nebo dobro-
volnými dary od svých členů, pří-
znivců či sympatizantů nebo svoji 
vlastní aktivitou. Veškeré peněžní 
či jiné dary, příjmy z vlastní čin-
nosti a využití těchto prostředků 
bude evidováno a zveřejněno ve 
výroční zprávě. Z členství v na-
šem sdružení nevyplývají pro 
členy žádné materiální výhody. 

Děkuji za rozhovor.         /abé/

Maminkám vstup zakázán
/Oslavany/ V závěru loňského roku se v areálu ZŠ Oslavany

podařilo dokončit sportovní areál a dětské dopravní hřiště. S blížícím 
se jarem řada organizací i jednotlivců projevuje zájem využívat tyto 
prostory ke sportovním účelům. Školní sportovní areál poslouží v do-
poledních hodinách žákům školy. Odpoledne a v podvečer bude nabíd-
nut k dalšímu využití, ale pouze „organizované“ veřejnosti. 

„Odpolední využití bude pouze pro organizované skupiny se svým 
vedoucím starším osmnácti let, který bude za skupinu zodpovídat, 
bude řádně seznámen s provozním řádem a uhradí poplatek za užívání 
hřiště správci. Správce skupině umožní přístup na hřiště, přístup do 
sociálního zázemí a k vybavení hřiště. Tímto způsobem mohou areál 
využívat i soukromé osoby na hraní tenisu, volejbalu, malé kopané, 
házené, nohejbalu, streetbalu. Za využívání sportovního areálu včetně 
atletické dráhy byl stanoven po poradě se zřizovatelem a na základě 
provedeného fi nančního auditu poplatek 150 Kč za hodinu. V případě 
užívání areálu nad 6 hodin v jeden den činí poplatek 1500 Kč,“ uvedl 
ředitel školy Petr Horák.

V příhodném zimním období umožní povrch horního hřiště osazení 
dřevěným hrazením a zaledováním pro bruslení. Děti a mládež, které 
nejsou nikde organizované, mohou areál využívat prostřednictvím 
aktivit DDM Oslavany a samotné školy. „Časté dotazy máme z řad 
maminek i na „dětské hříště“ se skluzavkou. Tady je třeba upřesnit, že 
se nejedná o dětské hřiště, ale o venkovní cvičebnu určenou pro žáky 
1. stupně, kde skluzavka je na doplnění posilovací dráhy. Volný přístup 
malých dětí do prostoru cvičebny není možný. Dětská hřiště jsou budo-
vána podle jiných bezpečnostních norem pro jinou věkovou skupinu,“ 
doplnil starosta města Vít Aldorf.

Druhým velkým objektem je dětské dopravní hřiště. Jeho kompletní 
vybavení dopravním značením, jízdními koly a s možností využití
sociálního zázemí sportovního areálu nabídne možnost moderní výuky 
dopravní výchovy s veškerým komfortem a všem zájemcům. Pro orga-
nizované skupiny byl stanoven poplatek 50 Kč za hodinu, v případě 
užívání areálu dopravního hřiště nad 6 hodin v jeden den činí popla-
tek 500 Kč. Pro volné ježdění budou opět připraveny aktivity DDM
a školy. V plánu je zřídit i kroužek dopravní výchovy. Zřejmě bude 
nutné reagovat i na zájem in-line bruslařů.

Hojně využívaným objektem je také tělocvična ZŠ. I tady jsou 
na základě fi nančního auditu stanoveny nové podmínky pro užívání 
veřejností a mládeží. Všechny prostory ZŠ Oslavany určené k výše 
jmenovaným aktivitám podléhají pravidelným kontrolám a revizím, 
jsou  ošetřovány a obnovovány odbornými fi rmami ve spolupráci se 
zřizovatelem a nabízí kvalitní možnost moderního sportovního vyžití.

Záměrem vedení školy je, aby za stanovených podmínek v areálu 
trávila volný čas zejména oslavanská mládež při organizovaných spor-
tovních činnostech. Na všechny zde provozované sportovní  aktivity 
musí dohlížet náležitě proškolená odpovědná osoba, a proto zde není 
možný volný přístup pro veřejnost a neorganizované sportování mlá-
deže. Cílem všech je, aby zde vznikl fungující, udržovaný komplex pro 
školní výuku i pro účelné využití volného času.                              /jak/

AUTOBAZAR ROSICE
Brněnská 1343 (naproti STK), 665 01 ROSICE VÝKUP ZA HOTOVÉ • PROTIÚČET • LEASING • ÚVĚR

Alfa Romeo 145 1,9 JTD
r.v. 1997, cena 59.000 Kč
tach.: 247 tis. km, klima

Audi A6 avant 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 229.000 Kč
tach.: 185 tis. km, aut. klima

Audi A6 kombi 2,5 TDI
r.v. 1999, cena 239.000 Kč
tach.: 214 tis. km, aut. klima

Audi A6 quattro tiptronic
r.v. 2002, cena 329.000 Kč
tach.: 177 tis. km, aut. klima

Citroen Xantia 1,8i
r.v. 1996, cena 69.000 Kč
tach.: 82 tis. km

Fiat Ducato 10 1,9D
r.v. 1998, cena 120.000 Kč
tach.: 123 tis. km, bez DPH

Fiat Stllo 1,9 JTD
r.v. 2003, cena 199.000 Kč
tach.: 120 tis. km, klima

Fiat Brava 1,8 
r.v. 1996, cena 65.000 Kč
tach.: 137 tis. km, klima

Fiat Ducato 10 1,9D
r.v. 1998, cena 110.000 Kč
tach.: 165 tis. km, bez DPH

Fiat Brava 1,9 SX
r.v. 1998, cena 80.000 Kč
tach.: 157 tis. km, klima

Fiat Palio 1,3 kombi
r.v. 1998, cena 88.000 Kč
tach.: 115 tis. km, klima

Ford Mondeo 2,5 V6 ghia
r.v. 1998, cena 65.000 Kč
tach.: 218 tis. km, klima

Ford Puma 1,7 i
r.v. 1998, cena 109.000 Kč
tach.: 75 tis. km, klima

Ford Fiesta 1,3
r.v. 1998, cena 55.000 Kč
tach.: 89 tis. km

Ford Ka 1,3
r.v. 1997, cena 59.000 Kč
tach.: 87 tis. km

Ford Galaxy 1,9 TD
r.v. 1999, cena 189.000 Kč
tach.: 199 tis. km, klima

Ford Focus 1,8 kombi
r.v. 2000, cena 147.000 Kč
tach.: 135 tis. km

Hyundai H100
r.v. 1994, cena 38.000 Kč
tach.: 167 tis. km

Chrysler Voyager 2,5 TD
r.v. 1997, cena 139.000 Kč
tach.: 150 tis. km, klima

Mercedes-Benz SL 320
r.v. 1996, cena 369.000 Kč
tach.: 207 tis. km, aut. klima

Mitsubishi Galant 1,8i 
r.v. 1993, cena 49.000 Kč
tach.: 265 tis. km

Opel Astra 1,7 TD
r.v. 2000, cena 139.000 Kč
tach.: 179 tis. km, klima

Peugeot 306 1,9D
r.v. 1994, cena 57.000 Kč
tach.: 222 tis. km

Peugeot 106 1,2i
r.v. 2002, cena 105.000 Kč
tach.: 325 tis. km

Peugeot 406 2,0 HDI
r.v. 2000, cena 165.000 Kč
tach.: 124 tis. km, aut. klima

Renault Clio 1,2
r.v. 1996, cena 47.000 Kč
tach.: 187 tis. km

Renault Rapid 1,9D
r.v. 1996, cena 29.000 Kč
tach.: 148 tis. km

Suzuki Baleno 1,9D kombi
r.v. 2000, cena 135.000 Kč
tach.: 164 tis. km

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 1998, cena 149.000 Kč
tach.: 178 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,9 TDI 4x4
r.v. 2000, cena 229.000 Kč
tach.: 145 tis. km, aut. klima

Škoda Fabia 1,4 MPI
r.v. 2001, cena 129.000 Kč
tach.: 165 tis. km

Škoda Felicia 1,6 GLX combi
r.v. 1998, cena 39.000 Kč
tach.: 140 tis. km

Škoda Superb 2,5 TDI
r.v. 2002, cena 335.000 Kč
tach.: 190 tis. km, aut. klima

Škoda Octavia 1,6 
r.v. 2003, cena 241.000 Kč
tach.: 101 tis. km, klima

Škoda Felicia 1,3 LXI LPG
r.v. 2000, cena 74.000 Kč
tach.: 84 tis. km

Škoda Octavia 1,6 GLX
r.v. 1999, cena 115.000 Kč
tach.: 133 tis. km

Toyota Avensys 2,0 TD
r.v. 1999, cena 135.000 Kč
tach.: 178 tis. km, klima

VW Caddy 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 119.000 Kč
tach.: 130 tis. km

VW Passat 1,9 TDI
r.v. 2004, cena 335.000 Kč
tach.: 177 tis. km, aut. klima

VW Golf 1,8 
r.v. 1990, cena 33.000 Kč
tach.: 182 tis. km, nová STK

VW LT 46 2,8 TDI 
r.v. 2001, cena 265.000 Kč
tach.: 298 tis. km, bez DPH

VW Bora 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 249.000 Kč
tach.: 205 tis. km, aut. klima

Nissan Primera 2,0 TD
r.v. 2000, cena 155.000 Kč
tach.: 154 tis. km, klima

Niisan Patrol GR 3,0 DI
r.v. 2000, cena 450.000 Kč
tach.: 141 tis. km, aut. klima

Opel Vectra 2,0i LPG
r.v. 1996, cena 69.000 Kč
tach.: 188 tis. km, klima

Renault Clio 1,9D
r.v. 2000, cena 99.000 Kč
tach.: 48 tis. km

Seat Leon 1,4
r.v. 2000, cena 156.000 Kč
tach.: 110 tis. km

Seat Alhambra 1,9 TDI
r.v. 2001, cena 289.000 Kč
tach.: 180 tis. km, klima

Škoda Favorit 1,3
r.v. 1988, cena 13.000 Kč
tach.: 118 tis. km

Škoda Octavia 2,0i SLX
r.v. 1999, cena 139.000 Kč
tach.: 178 tis. km, klima

Škoda Octavia 1,9 TDI
r.v. 2002, cena 229.000 Kč
tach.: 205 tis. km, klima

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 1995, cena 85.000 Kč
tach.: 146 tis. km

VW Golf 1,9 TDI
r.v. 2000, cena 199.000 Kč
tach.: 105 tis. km, klima

VW Passat 1,8 T
r.v. 2001, cena 219.000 Kč
tach.: 261 tis. km, aut. klima

e-mail: info@avautobazar.cz
www.avautobazar.cz

telefon a fax: 546 211 408 • mobil: 602 588 072
mobil: 602 526 745 • 602 536 741 • 606 385 292

foto: archiv o.s. 
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STAVBA • BYDLENÍ
ZAHRADA

Petrovice 33
tel./fax: 515 323 101
mobil: 603 888 474
e-mail: info@d-fortel.cz
www.d-fortel.cz

D - FORTEL, s.r.o.
eurookna a dveře, 
nábytek, kuchyňské 
linky, schody, vybavení 
restaurací a obchodů

PRODEJNA STAVEBNIN
Radniční 6, 671 72 Miroslav

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

Již jedno a půl desetiletí
spolehlivých a poctivých služeb
K tomu skvělé ceny. Sledujte naší letákovou akci
Vyjímáme:                     nabídka platí od 28. 3. do 13. 4. nebo do vyprodání zásob
KM Beta taška základní cihlová - 10 ks/m2           17,90 Kč/ks
Okno plastové 90x120 cm, pokov. sklo+argon U=1,1       2.889,- Kč/ks
CETRIS 10 mm, II.j., venkovní/vnitřní deska 125x335 cm           549,- Kč/ks
Onduline červená deska 95x200 cm             249,- Kč/ks

Další materiály: fasádní polystyren, tašta Tondach, střešní latě, Topmal malířský
nátěr, kari sítě do betonu, dlažba zámková, obrubníky, IFT porobeton, ...
Hodnotné dárky: Šachy dřevěné, kvalitní zavírací nůž, stojánek na tužky s digit. displayem, 
čepice kšiltovka, pero s keramickou špičkou. Tradičně vše ve vysoké kvalitě.

 I když počátek jara se ohlásil 
sněhovou nadílkou, předchozí 
vývoj počasí jasně naznačil, že 
je čas věnovat se jarnímu úklidu. 
Že u Vás představa jarního úklidu 
nevzbuzuje upřímnou radost? Dá 
se to pochopit. Pokud se přesto 
rozhodnete víkend věnovat práci 
na zahrádce je třeba si uvědomit
i pár důležitých věcí.

K nejčastějším pracím patří 
sbírání odpadků, zametání a shra-
bování starého listí. Kam ale s od-
padem? Nejběžnější možností je
u suchého listí, trávy a klestí spa-
lování. Rostlinné zbytky ze za-

hrádek samozřejmě pálit lze, 
ale vše má svá pravidla. Místní 
samosprávy mají možnost pálení 
omezit nebo úplně zakázat. 

„Plošné vypalování je zakázá-
no, ale i na zahrádce by se měla 
dodržovat pravidla. Právě z dů-
vodu mírné zimy nastává období, 
kdy se likvidují rostlinné zbytky
a vyjíždíme k požárům častěji. 
Základní pravidla jsou jasně 
dána. Pálit by se nemělo za silné-
ho větru, pod dozorem, se základ-
ními hasebními prostředky jako 
je kbelík vody a lopata. Ohniště 
by mělo být ohraničeno kameny 

a od nich by měl být půlmetrový 
nehořlavý pás. Po pálení by se 
ohniště mělo důkladně uhasit 
nejlépe vodou, aby nedošlo k pří-
padnému znovuzapálení a roz-
šíření ohně. Pokud to jde, je lepší 
přebytky likvidovat například ve 
sběrném dvoře. Je samozřejmé, 
že pokud někdo nedodrží základní 
bezpečnostní pravidla, riskuje po-
kutu od hasičů, což je to nejmenší 
zlo oproti případnému požáru,“ 
uvedl mluvčí HZS Jihomoravské-
ho kraje Jaroslav Haid.

V Moravském Krumlově řeší 
tuto problematiku tak, že klest 
a zbytky větví shromažďují 
prostřednictvím sběrného dvora 
do velkokapacitních kontejnerů. 
Tento materiálu se naštěpkuje
a používá jako palivo při vytá-
pění areálu Technické a zahradní 
správy. „Takto zpracujeme 95% 
veškerého klestu, navíc šetříme 
i fi nance, neboť TaZS již 10 let 
neutratila za vytápění svého are-
álu ani korunu. Vánoční stromky 
sváží TaZS již 32 let! Suché listí 
a trávu sváží na vlastní odklado-
vou plochu, kde vytváří kompost, 
který je v podzimních měsících 
využit na zemědělské práce,“ 
řekl místostarosta Moravského 
Krumlova Tomáš Třetina.

V Miroslavi je v platnosti 
obecně závazná vyhláška města, 
ve které je výslovně povoleno 
spalování suchého listí, trávy, 
zbytků větví, klestu atd. „My 
jsme malé městečko. Kdybychom 
zakázali spalování, nikdo z obča-
nů by nám s úklidem nepomohl. 
Jsme velmi vděční všem, kteří 
vyhrabou obecní stráň, uklidí
a spálí suché listí, suchou trávu 
a klestí. Bez této pomoci by Mi-
roslav určitě nebyla tak uklizená, 
jako je teď,“ vysvětlil místosta-
rosta Miroslavi Roman Volf.

Například v Ivančicích je  ale 
v platnosti vyhláška, která stano-
ví, že spalování trávy a podpalo-
vání zahradního odpadu je zaká-
záno po celých sedm dní v týdnu 
celoročně bez výjimky.

Proto než se rozhodnete likvi-
dovat odpad ze zahrádky, raději si 
dobře rozmyslete, jak s ním nalo-
žíte, aby Vás místní samospráva 
nepopotahovala za případné ne-
dodržení předpisů.             /mask/

Kam s odpadem ze zahrádek
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Žaluzie Koblížek

Dodávky žaluzií všech typů
Rolety  •  Sítě proti hmyzu

Těsnění oken a dveří
) 602 733 688

mjr. Nováka 24, Ivančice

Vladimír Věžník
Dobelice 3
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 606 544 124

zakázková výroba ze dřeva
opravy a restaurování nábytku
truhlářské práce

náměstí TGM 40
Moravský Krumlov

tel.: 515 220 972

pojišťovna, a.s. nabízí
v rámci jarní akce 20% slevu na:

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ
POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ

a dále nabízí: povinné ručení • podnikatelské pojištění
životní pojištění • úrazové pojištění • cestovní pojištění

• pojištění odpovědnosti zaměstnance

vzorů
potahových látek

   Vítězslav STIX   Vítězslav STIX   Vítězslav STIX
ČALOUNICTVÍ

nám. T.G.M. 43 (ve dvoře)
Moravský Krumlov

telefon: 603 834 998

AFORD PLAST, s.r.o.
výrobce šestikomorových
plastových oken
Dále dodáváme sítě proti
hmyzu, veškeré žaluzie
a parapety.

Zastoupení:
Pavlík Ivo, Dukovany 221
Tel.: 602 719 156, 568 865 321 

výrobce šestikomorových

Tel.: 602 719 156, 568 865 321 

JARNÍ SLEVA 45%

vzorůvzorů
potahových látek

OPRAVY A VÝROBA
ČALOUNĚNÉHO

NÁBYTKU
VÝROBA

ZDRAVOTNÍCH
MATRACÍ NA MÍRU

500

AUTODOPRAVA
Radek Podhrázký

Jezeřany-Maršovice 46 • tel.: 776 044 629
e-mail: podhrazky.radek@tiscali.cz

DOVOZ PÍSKU
z Bratčic, Žabčic a Božic

DOVOZ ŠTĚRKU
z Olbramovic, Dol. Kounic a Želešic

Převedením hypotéky do GE Money
Bank ušetříte na úrocích

GE Money Bank jako první 
z velkých bank nedávno předsta-
vila novinku v podobě Refi nanco-
vání hypoték. Zájemci umožňuje 
ušetřit fi nanční prostředky tím, že 
přefi nancuje stávající hypoteční 
úvěr úvěrem novým s výhodněj-
šími podmínkami. Na převratnou 

hypoteční novinku jsme se zeptali 
Michala Strculy, manažera hypo-
ték GE Money Bank.

Proč by měl člověk s hypoté-
kou o refi nancování své hypotéky
přemýšlet? Komu se vyplatí?

Vyplatí se každému, protože 
díky naší nabídce může majitel 
hypotéky získat výrazně výhod-
nější podmínky, než jaké má u 
stávající hypotéky. Ušetří tak 
značné fi nanční prostředky. 

Jak lze konkrétně ušetřit? Ne-
jsou dnes nabídky všech bank 
srovnatelné?

Není tomu tak. U GE Money 
Bank získá klient nižší úrokovou 
sazbu. Důvodů je pro to hned 
několik. V posledních letech vý-
razně vzrostla cena nemovitostí
a v kombinaci s již splacenou čás-

tí hypotečního úvěru se majitel 
hypotéky dostává na novou úro-
veň poskytnutého zajištění. Vyšší 
cena nemovitosti a nižší hodnota 
nově poskytnuté hypotéky zna-
mená výhodnější podmínky pro 
klienta. 

Na konci období fi xace úro-
kové sazby navíc často některé 
banky klientům nabízejí vyšší 
úrokové sazby, než jaké dostávají 
noví klienti. GE Money Bank 
garantuje stejné úrokové sazby 
všem klientům a její sazby jsou 
také dlouhodobě nejnižší na trhu. 

Jaké jsou další výhody refi -
nancování hypotéky?

Další podstatnou výhodou 
Refi nancování hypoték je přizpů-
sobení parametrů nového úvěru 
aktuálním potřebám klienta. Je 
možné dosáhnout mnohem delší 
doby splatnosti, než bylo možné
v době získání hypotečního úvěru 
a snížit tak výši měsíčních splá-
tek. Zátěž, kterou splátky hypo-
tečního úvěru představují pro 
rodinný rozpočet, se tím sníží. 
Chce-li naopak klient svůj úvěr 
rychleji doplatit, může si dobu 
splácení zkrátit, a tím výrazně 
ušetřit na úrocích.

Kolik za uvedenou službu zá-
jemce o Refi nancování hypotéky 
zaplatí?

Refi nancování hypoték nabízí 
GE Money Bank všem zájem-
cům zdarma. Za poskytnutí 
úvěru se neplatí žádný poplatek 

a přefi nancování hypotéky lze 
domluvit v rámci jedné schůzky 
s bankéřem.

Máte pro klienty na začátek 
roku přichystané ještě nějaké 
další novinky?

Až do 30. dubna 2007 nabízí 
GE Money Bank novým klien-
tům hypotéky se zvýhodněnou 
úrokovou sazbou pouhých 4,19 %
p.a. pro pětiletou fi xaci. Od úno-
ra jsme prodloužili maximální 
splatnost úvěru až do věku 70 let 
a klienti také nově mohou využít 
pro výpočet bonity i budoucí 
příjmy z pronájmu nemovitosti. 
Zájemcům o hypotéku bych také 
doporučil, aby se podívali na 
náš přehledný ceník, kde máme 
uvedeny všechny garantované 
hypoteční úrokové sazby. Není 
tak žádný problém okamžitě 
zjistit, za jakých podmínek bude 
konkrétní hypotéka poskytnuta.

* * *
Uvažujete o koupi svého vlast-

ního bytu, či rodinného domu či 
rekreační chalupy a rádi byste se 
dozvěděli více? Stačí zavolat na 
844 844 844 a sjednat si schůz-
ku s hypotečním bankéřem GE 
Money Bank nebo se zastavit
v kterémkoli ze 210 obchodních 
míst GE Money Bank v České 
republice. K dispozici vám jsou
i stránky www.hypoteka.cz. Strán-
ka obsahuje také on-line chat 
pro zodpovězení dotazů a přehled 
všech hypotečních osobních ban-
kéřů GE Money Bank.

placená inzerce

Možná nevíte, že Moravský 
Krumlov je v České republice  
i ve světě známý nejen Epopejí 
Alfonse Muchy, ale i prvotřídním 
moderním produktem - tepelným 
čerpadlem MACH. Dílo kon-
struktéra, moravského rodáka 
Stanislava Macha a jeho týmu  
má řadu spokojených zákazníků 
a několik prestižních ocenění 
získaných v silné konkurenci 
domácích i zahraničních výrobců 
tepelných čerpadel. 

Tepelná čerpadla jsou konstruo-
vána dle individuálních požadav-
ků zákazníka. Špičková technolo-
gie, prvotřídní materiály, použité 
komponenty, precizní výroba, 
montáž a instalace jsou kritéria 
pro bezvadně fungující systém. 
Na českém trhu čerpadla MACH 
nacházejí své zákazníky nejen
u velkých organizací, v hotelích, 
školách, nemocnicích, ale také
u majitelé bytových a rodinných 
domů, kteří vyžadují kvalitu, 
komfort a pohodu ve vytápění.

Více než 700 svým způsobem 

originálních instalací tepelných 
čerpadel, rozdílné nároky a pod-
mínky, poznatky, zkušenosti a 
dlouholetý výzkum vedly přiro-
zenou cestou k návrhu dokonalé-
ho energetického centra, kterým 
je CHAMELEON.

Ten se vyznačuje schopností 
přizpůsobit se všem požadavkům 
na kvalitní řízení energetických 
pochodů v domě. Poradí si s chla-
zením a topením, solárnímy sys-
témy, ohřevem užitkové vody, 
vytápěním bazénu. Může ovládat 
saunu, okenní žaluzie, kontroluje 
výpadky jističů, efektivně řídí 
doplňkové zdroje, nebo vyhřívá 
příjezdové komunikace.

O efektivní provoz chladicího 
okruhu se stará počítačem řízené 
vstřikování chladiva. Srdcem 
celého systému je speciálně navr-
žená řídicí jednotka. Komplexní 
koncepci podpořil nový design. 
CHAMELEON úspěšně vstoupil 
na český trh, kde si ihned získal 
obdiv a zájem široké veřejnosti
i konkurenčních fi rem.

Společnost TC MACH, s.r.o. 
aktivně rozvíjí také zahraniční 
trh. V polovině února uzavřela 
smlouvu o výhradní distribuci 
svých výrobků na irském trhu
s irskou společností Energy Mas-
ter. „Irský trh, stejně jako už nyní 
aktivní trh slovinský a anglický, 
nám pomáhají zlepšovat plynu-
lost výroby,“ poznamenal majitel 
společnosti Stanislav Mach.

„Poslední novinka naší společ-
nosti - CHAMELEON - slaví 
úspěch nejen u nás, ale hlavně
v zahraničí. V současné době 
máme rozjednány vstupy i na další 
trhy v rámci EU. Zvýšení objemu 
naší výroby pro export význam-
nou měrou přispěje k rozpuštění 
nákladů na vývoj naší špičkové 
technologie. Daná situace však 
pro nás bude představovat i další 
růst společnosti a zvýšení počtu 
zaměstnanců až na dvojnásobek
v průběhu dvou let,“ uvedl ob-
chodní ředitel Ing. Jan Hans.

„Rozvoj fi rmy je bezesporu 
také podmíněn týmem kvalitních 
pracovníků. Trápí nás nedostatek 
schopných a zkušených lidí. 
Věřím, že jsou i tady v našem re-
gionu, ale ti v mnoha případech 
hledají uplatnění v brněnských 
fi rmách. Teď například hledáme 
pracovníka na pozici projekt ma-
nažera, který by měl koordinovat 
dlouhodobé a fi nančně objemné 
zakázky od projektových řízení 
až po realizaci technologie. 
Chybí nám konstruktér, správce
dispečinku či programátor. Ti 
všichni by měli zvládnout ale-
spoň základy angličtiny a práci 
na PC. Na své zaměstnance 
klademe nemalé nároky, ale po-
kud se aktivně zapojí do týmu, 
umíme jejich přístup také ocenit. 
Doufám, že se nám brzy podaří 
potřebné pozice obsadit,“ uvedla 
marketingová ředitelka společ-
nosti Ing. Barbora Machová.

TEPELNÁ ČERPADLA MACH
KVALITA A KOMFORT BYDLENÍ

Kompletní dodávky a montáže
domovních a průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
ÚVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

POJIŠTĚNÍ MAJETKU,
OSOB A VOZIDEL

Ing. Zdeněk Řiháček
Větrná 91, Miroslav

tel.: 603 455 711
e-mail: zdenek.rihacek@centrum.cz

Dvořákova 639
672 01  M. Krumlov

tel.: 515 323 320

JARNÍ AKCE
do 31. 3. 2007 

Obrubník
100x20x5 cm 

1 ks 39,90 Kč bez DPH 

STAVEBNINY 
PLUS

Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429 SEZONA SE 

OTEVÍRÁ.
JSME ZDE

OPĚT PRO VÁS.

STAVEBNINY 
TRADE

STAVEBNINY 
TRADE

placená inzerce
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Jste vzdělaní? Jste ambiciózní? Hovoříte cizími jazyky?
Neradi denně dojíždíte za prací do Brna?
Právě pro Vás máme příležitost k uplatnění a rozvinutí
Vašich schopností a dovedností.
Informace o volných místech na straně 16.
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671 42 Vémyslice 228
provozovna: Vémyslice 241

Tel./fax: 515 323 427, mobil: 603 510 525
e-mail: mirysavy@volny.cz

http://www.volny.cz/mirysavy

•  Komplexní občanská a bytová výstavba
•  Kompletní průmyslová výstavba
•  Výstavba inženýrských sítí: vodovody, kanalizace,
   zpevněné plochy, chodníky, komunikace
•  Vodohospodářské objekty: vodojemy, nádrže,
   čistírny odpadních vod, koupaliště, bazény
•  Opravy fasád, rekonstrukce interiérů, opravy střech
•  Půdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
•  Zemní práce, terénní a sadové i sanační úpravy
•  Nákladní doprava
•  Prodej stavebního materiálu
•  Projektová dokumentace dle požadavků zákazníka

Stavební firma
Lubomír VALDA

Stavební firma provádí a nabízí tyto práce:
•  budování vodovodních a kanalizačních
   sítí a jejich objektů
•  vodovodní a kanalizační přípojky k rodinným domům
•  stavba rodinných domů na klíč
•  rekonstrukce staveb všeho druhu
•  opravy fasád a střech včetně jejich zateplení
•  pokládání všech druhů betonové dlažby
•  meliorační práce
•  kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader
•  rekonstrukce a opravy zpevněných ploch
•  veškerá inženýrská činnost spojená s přípravou stavby
   /projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení/

Tulešice 4, tel.: 515 33 83 81, mobil: 603 24 95 94
e-mail: valdalub@volny.cz

ČSN EN ISO 9001 : 2001

CHYSTÁTE SE STAVĚT ?
Pokud zvolíte pro stavbu Vašeho domu naši stavební 

technologii, tak oproti klasické výstavbě:
získáte až o 10%
užitné plochy navíc bez dalších finančních nákladů
a při stejné velikosti zastavěné plochy

zkrátíte o více jak 50%
dobu výstavby oproti tradiční technologii

snížíte až o 40%
náklady na vytápění

Kontakt: Jaroslav Mlčoch, tel.: 608 886 934, e-mail: jaroslav.mlcoch@whccerny.cz 
WHC Černý spol. s r.o., Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov,

e-mail: info@whccerny.cz, www.whccerny.cz
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PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY UHLÍ PRO NOVOU TOPNOU SEZONU 
OD BŘEZNA DO KVĚTNA NEJNIŽŠÍ CENY !

materiály pro zateplení budov, fasádní omítky a barvy
sádrokartonové desky a profi ly pro podkroví

střešní okna VELUX, prima FENESTRA

betonové štípané bloky, zámkové dlažby,
ztracené bednění, obrubníky

střešní krytiny TONDACH, BRAMAC, KM beta, Mediterran

NOVINKY 2007: obklady a dlažby RAKO

VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

VÝROBA ZAHRADNÍCH PRVKŮ
SCHODY, KVĚTINÁČE, ZÁKRYTOVÉ DESKY
ODVODŇOVACÍ ŽLABY ATD.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ • ŠTÍPANÉ BLOKY
OBRUBNÍKY • ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
PRODEJ PÍSKU A PYTLOVANÉHO CEMENTU
VÝKUP PALET

ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM
S HYDRAULICKOU RUKOU
Provozovna Moravský Krumlov
žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 261
tel.: 515 322 459, tel./fax: 515 322 207, www.teracowech.cz
Pracovní doba: 6.00 - 14.30 hodin, nebo dle dohody i o víkendech

IERACO - WECH s.r.o.

JOSEF REITER - TRUHLÁŘSTVÍ   Petrovice 63
OKNA  •  DVEŘE  •  NÁBYTEK

NAVŠTIVTE NÁS V NOVĚ OTEVŘENÉ VZORKOVÉ KANCELÁŘI
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ 720

A NECHTE SI ZPRACOVAT CENOVOU NABÍDKU ZDARMA

OKNA
euro 68, kastlové

VCHODOVÉ DVEŘE
dle vlastního návrhu

VNITŘNÍ DVEŘE
z masivního dřeva
dýhované, PVC fólie

kašírované

NÁBYTEK NA MÍRU
KUCHYNĚ

zastoupení firmy
GENERIA s.r.o.

plastová okna a dveře
okna a dveře Internorm

dřevohliníková okna
plasthliníková okna

 Přijmeme
spolehlivého truhláře

pro samostatnou práci.
Profesní životopis

zašlete na naši adresu:
672 01 Petrovice 63Domluvte si schůzku na:

telefonu: 604 233 397, nebo 515 323 250, nebo josef.reiter@volny.cz

IZOLACE
Prustoměrský Jan

V současné době naše fi rma zajišťuje aplikaci hydroizolačních 
foliových systémů Fatrafol, Sika, Vaiplan, Alkorplan, ze kterých 
provádíme kompletní řešení hydroizolací včetně s tím spojených 
klempířských prací. Se zárukou na práci 10 let.

Izolace plochých střech - jedná se o aplikaci hydroizolačních 
folií ve střešních pláštích budov s plochou nebo šikmou střechou 
na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, spor-
tovních apod. Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech, tj. 
pro střechy s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité 
i bezespádové a pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné,
s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné 
apod. Střešní folie může být kladena na všechny běžné podklady 
(beton, betonové prefabrikáty, plech, dřevo, pěnový polystyren, 
minerálně vláknité desky, asfalt, apod.) Izolace je určena i na re-
konstrukci starších povrchů bez jejich nákladných odstranění. 

Izolace spodních staveb - izolační systém je určen pro izolační 
povlaky staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové pod-
zemní vodě, proti pronikání ropných produktů do spodních vod. 
Řešení hydroizolace základových desek, svislých stěn, odpadních 
jímek, šachet, zemědělských staveb, sklady ropných produktů. Izo-
lace zároveň tvoří protiradonovou ochrannou bariéru.

Izolace teras a balkonů - hydroizolace i starších povrchů včetně
klempířských prací. Jedná se o izolace určené pod beton, pod dlažby
položené na opěrné terče nebo izolace vrchní pochůznou střešní folií.

Izolace jezírek - folie je určena k vykládání zahradních jezírek, 
izolaci rybníčků, požárních nádrží, drobných vodních rezervoárů, 
zavlažovacích nádrží apod. Folie má výbornou průtažnost, je přizpů-
sobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínků rostlin.

Izolace bazénů - je určena pro vrchní pohledovou vrstvu bazénů 
soukromých i veřejných, vnitřních i venkovních, všech tvarů a ve-
likostí včetně vyvaření přístupových schodů do bazénu.

Folie je možno pokládat na staré i nové základové konstrukce ba-
zénů jako je beton, zdivo, ocelově desky, dřevo, lamináty. Bazény
provádíme s kompletní dodávkou bazénové technologie, vč. zastře-
šení. Spolupracujeme se zákazníky na jednotlivých stavbách při 
řešení detailů, při zajišťování veškerého materiálu a při řešení tech-
nologie pokládky hydroizolace v počátku a v průběhu stavby.

V případě Vašeho zájmu o další informace či o případnou
spolupráci nás kontaktujte na tel. číslech:

515 323 984, mobil: 605 153 504, nebo na e-mailové
adrese: janprustomersky@seznam.cz

Lubomír Becha
HYDROIZOLACE

VAEPLAN

• ploché støechy
• balkony, terasy
• bazény

Špičkový materiál,
životnost až 50 let.

Dlouholetá praxe v oboru.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288
mobil: 603 885 935

e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Moderní podlahové krytiny pro Váš domov

Důležitým prvkem interiéru
našich domovů, kanceláří i komer-
čních prostor jsou podlahy a s ní
použité podlahové krytiny. Li-
nolea a koberce jsou doplňovány 
dnes již kvalitními plovoucími 
laminátovými, dřevěnými nebo 
korkovými povrchy. Tyto mate-
riály splňují nároky na odolnost 
povrchu například pro použití 
v kuchyních a chodbách a záro-

veň působí elegantně a hřejivě.
Laminátová podlaha patří mezi 

módní a hojně používané podla-
hové krytiny. Je vyráběna v široké 
škále dekorů i barevných odstí-
nů. Nižší cena oproti dřevěným 
podlahám je dána konstrukčními 
vlastnostmi. Jde především o kva-
litu zámkových spojů - montáž 
bez použití lepidla, které má mno-
ho předností, optimální výšková 

přesnost, celková stabilita a pev-
nost podlahy, dlouhodobá trvan-
livost těsných spojů a možnost 
rozebrání a opětovného složení 
podlahy v případě stěhování. 
Právě díky novým systémům lze 
podlahu namontovat bez přídav-
ných konstrukcí kamkoliv a měl 
by to zvládnout i laik.

Dřevěné podlahy se nejčastěji 
nabízí v provedení pero-drážka 
nebo s moderním nelepeným spo-
jem. Pro povrchovou úpravu se 
používají špičkové laky. Jedná se 
o nejnověji vyvinutou technologii 
laku takzvanou nano-technologii, 
která je na trhu s dřevěnými pod-
lahovinami novinkou. Do laku 
čtvrté a páté vrstvy jsou přidány 
nano částice, které i při své malé 
hmotnosti vykazují vysokou tvr-
dost. Tyto částice se po nanesení 
laku vyplavují na povrch a způso-
bí tak zvýšenou odolnost povrchu 
parkety. Testy potvrdily více jak 
dvojnásobné zvýšení odolnosti 
proti poškrábání oproti běžným 
lakům bez obsahu nano částic. 
Takto ošetřený povrch je znám 

též pod názvem antiscratch. Tato 
nová povrchová úprava přitom 
neomezuje přebroušení podlahy.

Oproti tomu korek, jako pří-
rodní materiál, je vyráběný z kůry 
korkového dubu s velmi dobrými s 
užitnými vlastnostmi jako je pruž-
nost, tepelná a zvuková izolace, 
nenasákavost, mechanická pev-
nost a dlouhá životnost. Mezi nej-
větší výhody korku patří pružný 
povrch a výborná tepelná izolace. 
Obojí poskytuje kroku tu pravou 
pohodu. Dodává se v přírodním 
provedení, ve tvaru korkových 
dlaždic nebo korkové plovoucí 
podlahy. K povrchové úpravě kor-
kové podlahy se používají kvalitní 
laky nebo oleje. Korek je ideální 
materiál pro soukromou část byd-
lení, a to nejen pro ložnice. Také 
obývací nebo dětské pokoje získa-
jí korkem stylový vzhled.

Přírodní materiál dnes upřed-
nostňuje stále více lidí. A i přes 
vyšší pořizovací cenu podlahové 
krytiny z těchto materiálů stále 
častěji nacházejí místo v našich 
domovech.                             /jak/

Bazén, posezení s krbem, za-
hradní domek, příjemné zákoutí
s lavičkou, terasa, a mnoho další-
ho, to je okrasná zahrádka. 

Taková zahrádka je oázou klidu 
a místem odpočinku. A to nejen 
pro fyzický odpočinek, ale i ten 
duševní. Posezení na zahradě je 
jedním z nejpříjemnějších způso-
bů relaxace, proto by přirozenou 
součástí domu měla být i okrasná 
zahrada, jako místo pro příjemné 
chvíle odpočinku v přírodě, pře-
mýšlení, rozjímání.

Pokud je ke zřízení či úpravě 
takové zahrady dostatek místa, 
nabízí se více možností. Napří-

klad zahrada v anglickém nebo 
francouzském stylu s květina-
mi, okrasnými keři a stromy. 
Zvláště krásná je zahrada čínská
s jezírky propojenými potůčkem 
s vodopády a klenutými můstky 
ve stínu okrasných dřevin. To je 
ale už jen na vkusu majitele. Je to 
v podstatě takové malé chráněné 
území, kde člověk nemá téměř 
žádný kontakt s okolím a připadá 
si jak ve vlastním malém pohád-
kovém světě.

Váš záměr vybudovat okras-
nou zahradu by ale měl odborně 
posvětit zahradní architekt, který 
skloubí krásu s užitkem.    /mask/

Okrasná zahrada - místo jako stvořené pro odpočinek 
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B&T METAL spol. s r. o.
Areál Knížecí les ev. č. 1

664 91  Ivančice

Podrobně na našich webových stránkách www.btmetal.cz

Přijímáme objednávky pro tento rok na komplexní dodávky 
stavebních prvků na Vaši stavbu. Využijte našich služeb

a zbavte se starostí se zajišťováním materiálu. 
U nás nakoupíte levněji jak u předních výrobců.

Dodávky materiálu zajišťujeme až na místo.
 

mob.: 605 219 039  •  mob.: 736 750 319  •  tel./fax: 546 413 335
e-mail: info@btmetal.cz  •  web: www.btmetal.cz

Prac. doba:  po-pá:  7:00 – 15:30
                          so:  8:00 – 12:00

NABÍDKA
komplexní cihelný program firmy Heluz 

betonové výrobky firmy Diton
zdící materiály • omítkové směsi • fasádní barvy

stavební železo • izolace
střešní krytiny • plastová okna

prvky zahradní architektury, včetně přístřešků, 
altánků apod.

výroba garážových i jiných vrat
(i zateplených)

výkup druhotných surovin,
železo, barevné kovy
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TMK TRAVEL - CESTOVNÍ AGENTURA
• pobytové zájezdy v tuzemsku i zahraničí • poznávací zájezdy
• exotické pobyty • cykloturistické a vodácké zájezdy • léčebné
a lázeňské pobyty • chaty a chalupy • autobusové jízdenky 
Student Agency • LAST MINUTE - denně aktualizováno
• rezervace zájezdů on-line

Knížecí dům, 1. patro
Růžová 39
Moravský Krumlov
telefon: 515 321 044
mobil: 777 769 814

     Letní dovolená
         začíná u nás!

     Výběr z desítek katalogů

    Zastoupení 20 ověřených

      cestovních kanceláří

     Vyřízení příspěvku

          od zaměstnavatele

     Dárkové poukazy      

Pro všechny

jednotlivce, rodiny, kolektivy

do všech schránek

v našem regionu

1 1 1 1 1

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

!!! JARNÍ SLEVY !!!

VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

RYBNÍČKY - NÁDRŽE - JÍMKY

BAZÉNY VALLA - Palackého 104, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 324 646  •  mobil: 777 123 750

www.bazeny-valla.cz  •  e-mail: vallak@quick.cz
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Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice

tel./fax: 546 451 870, 546 419 429, e-mail: kic@selfnet.cz
• březen - 15.4. - Kresby, obrazy Alois Šafránek, výstava rodáka z Řeznovic, 
Galerie Památníku A. Muchy. Vstupné 10 Kč.
• 27.3. v 8.30 a 10.30 hod -  Jaro s kamarády, kino Réna Ivančice,. Pohádka 
pro MŠ, I. stupeň ZŠ a maminky s dětmi. Účinkují Kamarádi - divadelní soubor 
pro děti. Vstupné 40 Kč.
• 29.3. v 18.00 hod - Sám na kole přes Himaláje, kino Réna Ivančice, malý sál. 
Přednáška Zdeňka Berky s promítáním diapozitivů. Vstupné 30 Kč.
• 1.4. - 22.4. - Jaro kolem nás, výstava, Památník A. Muchy - sklepení, květinové 
vazby, velikonoční výzdoba, výtvarné práce ivančických dětí. Vstup zdarma.
• 10.4. v 19.30 hod - Jarní koncert. Účinkují Prof. Jarmila Krátká a studenti 
JAMU, klavírní doprovod D. Klementová. Zazní melodie z klasických muzikálů, 
operet a písně Jaroslava Ježka. Kino Réna Ivančice. Vstupné 80 a 60 Kč.

Středisko volného času Ivančice
Komenského nám. 12, 664 91 Ivančice, tel.: 546 451 292

fax: 546 437 119, e-mail: info@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz
• 25.3. v 15.00 hod - MISS Ivančice, pro dívky ve věku 6 - 9 let a 10 - 14 let, 
Ivančice, kino Réna, poplatek děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.
• 30.3. v 19.00 hod - Noc s Andersenem, akce mezinárod. rozsahu, pohádkové 
čtení, noční hra „Putování za sněhovou královnou“, v Městské knihovně, 
Mjr. Nováka, poplatek 60 Kč, nutné se předem přihlásit do 26.3.
• 1.4 ve 13.00 hod - Turnaj magic the gathering, SVČ Ivančice, Komenského 
nám. 7, poplatek 55 Kč. Ceny: 1⁄2 boosteru na hráče, maximum 20 DCI turnajů.
• 5.4. v 10.00 hod - Skate park cup, skate park na stadionu FC Slovan 
Ivančice,poplatek 20 Kč/osoba. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
• 5.4. od 9.00 do 12.00 a 14.00 do 17.00 hod - Velikonoční dílny, výroba 
dekorativních předmětů, SVČ Ivančice, Komenského nám. 7, poplatek dle 
náročnosti výrobku.
• 6.4. v 10.00 hod - Zábavné dopoledne, pro děti i rodiče s dětmi, Ivančice, 
park Réna, poplatek 20 Kč.

Kulturní a informační centrum Miroslav
nám. Svobody13, 671 72 Miroslav

tel.: 515 333 538, fax: 515 333 608, e-mail: knihovna.miroslav@volny.cz
• 24.3. - Vítání jara na chatě u koupaliště. Pro předem přihlášené pořádá DDM.
• 30.3. v 18.00 hod - Noc s Andersenem, v Městské knihovně Miroslav, 
nutné předem přihlásit. 
• 31.3. - Aprílová sobota v Základní škole Miroslav. Návštěvníci budou mít 
možnost vyrobit si velikonoční ozdoby, předvedeme vám i ukázku velikonočního 
stolování a ochutnáte slané pečivo. Pořádají žáci a učitelé ZŠ Miroslav. 
• 31.3. ve 13.00 hod - Dance Show, taneční přehlídka v KD, pořádá DDM 
Miroslav ve spolupráci s taneční skupinou Symbiotic, MKIC a OPS Marek.
• 4.4. - Zvoneček -  recitačně pěvecká soutěž pro děti, pořádá DDM Miroslav
ve spolupráci se Speciální školou Miroslav v DDM.
• 8.4. ve 20.00 hod - Velikonoční zábava. Pořádá FC Miroslav v KD.

DDM a školní družina Oslavany
Dům dětí a mládeže Oslavany, Hybešova 3, tel.: 546 423 520

• 26.3. - 30.3. denně 8 - 12 hod a 13 - 16 hod - Jarní výstava. Již tradiční 
ukázka tvořivé činnosti dětí z družiny, z mateřských škol a dětí navštěvujících 
kroužky Domu dětí v Oslavanech. Výstava je v malém sále DDM
• 4.4. ve 13.30 hod - Poklad Velikonočního zajíčka. Rozdání úkolů a indicií 
dětem. Určeno pro děti  navštěvující družinu a kroužky DDM Oslavany. 
• 5.4. v 8.00 hod - Velikonoční vycházka. Sraz u DDM. S sebou párky
na opékání, sportovní oblečení a obutí. Návrat ve 13.00 hod.
• 6 4. od 8.00 do 12.00 hod - Velikonoční malování. Výroba vlastní dekorace 
na Velikonoce. Poplatek 30 Kč na materiál (vyfouknutá vejce s sebou).

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
• 5.4. v 17.00 hod - Pátá beseda k 80. výročí turistiky v Ivančicích. V zasedací
místnosti (ve dvoře) MÚ Ivančice. Téma: ”Učila jsem půl roku v Tanzanii”. 
Přednáší Hana Urbanová. Organizátor: Ing. Moravec. Vstupné 20 Kč.
• 7.4. v 7.06 hod - ”Kuřimský maraton” - vybereme si z nabídky. Odjezd 
vlakem z Ivančic.Vede J. Flíček

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

tel.: 515 322 770, e-mail: ddmmk@mboxzn.cz
• 4.4 - 5.4. v 18.30 hod - Škaredá noc na Domečku. Tentokrát na téma 
Škaredá středa. S sebou pohodlné oblečení, obuv na přezutí a spacák. Poplatek 
70 Kč, v ceně je večeře, snídaně, pitný režim, oběd a jeden výrobek v zelených 
dílničkách. Je nutné se v kanceláři DDM nahlásit předem.
• 5.4. od 9.00 do 14.30 hod - Zelené dílničky. Jako vyvrcholení Škaredé noci 
na Domečku budou probíhat tvořivé dílničky. Jsou určeny nejen pro účastníky 
„nocování“, ale i pro širokou veřejnost za poplatek 15 Kč.
• Každý den od 12.00 do 15.00 hodin je otevřen klub Poškolák.

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

• Do 28.3. - Výstava, keramika M. Lamperové, galerie Knížecí dům M. Krumlov.
• 26.3. v 17.00 hod - Koncert učitelů a žáků k 55. výročí ZUŠ, kinosál MK.
• 29.3. v 19.00 hod - Koncert KPH, vystoupí Duo Hoškových, galerie 
Knížecí dům, vstupné 50 a 80 Kč.
• 30.3. - Noc s Andersenem, tradiční čtení a nocování dětí v knihovně.
• do 31.3. - Výstava O nejhezčí krajkový obal na knihu, knihovna MěKS
• 1.4. - Automobiloví veteráni na zámku, zámek M. Krumlov, zahájení 
sezóny - Muchova Slovanská epopej
• březen - 11.4. - Velikonoční výstava, sál MěKS, Břízová ul. 254, M. 
Krumlov, vstupné dobrovolné
• 3.4. v 17.30 hod - beseda se spisovatelem Michaelem Vieweghem, galerie 
Knížecí dům M.Krumlov, vstupné 40 Kč. Beseda pro školy se spisovatelem 
M. Vieweghem  začátek ve 13.00 hod.
• 3.4. v 18.00 hod - Jak fotografovat, přednáší Josef Kristián, sál MěKS, 
M. Krumlov, Břízová ul. 25.
• 4.4. v 8.00 hod - Akademie Gymnázium MK, pro školy, kinosál MK
• 5.4. - 27.4. - Výstava Volného sdružení, obrazy, plastiky, galerie Knížecí dům 
M. Krumlov. Vernisáž se uskuteční 4.4. v 18.00 hod
• Připravujeme: • 28.4. - odjezd v 8.00 hod. - Noc na Karlštejně, Hudební 
divadlo Karlín Praha, cena 790 Kč. • 9.6. - odjezd v 8.00 hod. - Sluha dvou 
pánů, otáčivé hlediště Český Krumlov.

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
• 30.3. - 1.4. - Velikonoční posezení. Ukázky velikonočních tradic a pečiva
ve velkém vestibulu Kina Oslavany. Pořádá Spolek lidový dům  a KIS Oslavany

Kulturní programy
25. 3. - 8. 4. 2007

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí
maminkám na mateřské dovolené a jejich dětem kroužek

KOSTIČKY
Pohybové hry, tvořivé aktivity a spousta jiných činností.

Každé pondělí 10.00 - 11.30 hod. na DDM
Poplatek 40 Kč/1 návštěva

Osvětová beseda Rešice pořádá

VÝSTAVU REŠICKÝCH SBĚRATELŮ
v Kulturním domě v Rešicích

Výstavu si můžete prohlédnout ve dnech 24. a 25. března 2007
v době od 14.00 -17.00 hodin.

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
NA II. POLOLETÍ

DDM Moravský Krumlov:
Angličtina 1. + 2. třída, Volejbal, Orientální tance, Basic aerobic, 
Kytara, Šperkařská dílna, Receptík, Točení na kruhu, Keramika, 

Žonglování, Barvínek, Experimentální klub, Všeználek, Košíková,
Výtvarná výchova ZŠ Ivančická, Floorball, Junior aerobic,

Super aerobic, Mage Knight.

PROGRAM KIN

Bistro Kolis se sportovním klubem Kolis pořádá 8. ročník 

KRUMLOVSKÁ KOLISOVA DESÍTKA
Startujeme v neděli 8. dubna 2007

Dorostenci, ženy a muži příchozí - start v 11.00 hodin,
hlavní závod mužů a veteránů - ve 12.00 hodin.

Přihlásit se můžete 8.4. od 9.00 hodin v bistru Kolis.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme.

Základní škola Dolní Dubňany pořádá v pátek 30. 3. 2007 

NOC S ANDERSENEM 
Přihlášky a bližší informace na www.zs-dolnidubnany.cz 

TJ Oslavany a T. S. Štěpánek pořádají již VII.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
V POZĎATÍNĚ

30.6.-13.7.2007  •  cena 3.200 Kč
Tábor je v překrásné přírodě obklopen lesy a rybníky. Letos téma
„Cesta do pravěku“. V ceně: strava 5x denně, pojištění, ubytování, 
doprava. Náplní tábora: výlety do okolí, oddílové a táborové soutěže, 
koupání a jiná táborová činnost, celotáborová hra. Přihlášky
na adrese: Černý Martin, Komenského 9, Oslavany, 664 12,
na požádání zašleme. Tel.: 603 962 727 Černý, 604 149 187 Žalud, 

www.taborstepanek.net.

Orel Jednota Drnovice má tu čest Vás pozvat na 

BENEFIČNÍ KONCERT BRNĚNSKÉ 
FOLKOVÉ SKUPINY SVÍTÁNÍ

8. dubna 2007 v 17.00 hodin
 Lidový dům v Drnovicích

Vstupné dobrovolné. Výtěžek poputuje na podporu Domu léčby 
bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Součástí akce 

bude i výstava prací klientů hospicu. Po skončení koncertu pro hosty 
připravíme malé pohoštění.

ANNA K & BAND
pondělí 16. dubna v 19.00 hodin. 

Kinosál Moravský Krumlov, vstupné 220 Kč. 
Předprodej vstupenek v IC, tel.: 515 321 064, k sezení a stání.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JAMOLICE
si Vás dovoluje pozvat od 8.00 do 15.30 hodin

na prohlídku našeho zařízení pro vaše nejmenší. Možno domluvit 
kdykoli. Jednotřídní MŠ s celodenním provozem a máme volná místa
pro děti na školní rok 2007/08. Jsme jedna z mála MŠ, kde rodiče nemusí 

platit školné. Jako zájmovou činnost nabízíme zobcovou flétničku. 

Ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Lesonice
uvádí italskou divadelní frašku o třech dějstvích

OBECNÍ HRDINA
Autor: Nikola Manzari, překlad: Jan Makarius

30. a 31. března 2007
V budově sokolovny, začátek v 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné 

TÁBOR PRO SPORTOVCE
Rekreační středisko Dopravák, Buchlovice

13.7.-21.7.2007  •  cena: 2.450 Kč  •  pro děti 7 - 17 let
Pořádá: Středisko volného času Ivančice, tel.: 546 541 292 

www.svcivancice.cz

 Vojáci z bývalého Rosického okresu,
kteří jste absolvovali ZVS v letech 1959 - 1961  u VU 3848 - Senica 

nad Mýjavou přihlašte se na tel: 606 811 879 - Janderka Vilém, 
nebo 776 654 494 Široký Jiří. Upozorněte i další spolubojovníky.

UPOZORNĚNÍ
Přehled dalších letních dětských a zájmových 

táborů z kapacitních důvodů bude umístěn pouze
na informačním serveru www.zrcadlo.info

v odkazu „Informační servis“.

PŘEMÝŠLÍTE, KAM V LÉTĚ
O PRÁZDNINÁCH?

Středisko volného času Ivančice pro Vás připravilo letní pobyty 
různého zaměření pro všechny věkové kategorie. Tábory u moře, 
s koňmi, s anglickým jazykem, s klubíčkem pro maminky s dětmi,  
pro sportovce, pro náctileté, pro všechny aneb každý si přijde na své,
klasický tábor ve Zblovicích a příměstské tábory.

Bližší informace naleznete na www.svcivancice.cz

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU SMĚSNÉHO 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OSLAVANECH

Z ekonomických důvodů společnost Remondis, s.r.o. mění termíny 
svozů směsného komunálního odpadu, a to následovně:

V Oslavanech čtvrtek, pátek - lichý týden. První svoz 29. - 30. 3.
V Padochově čtvrtek - sudý týden. První svoz 5. 4. 

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
( 515 322 618
• so 24.3. v 18.00 ERAGON
• ne 25.3. v 18.00 Akční rodinný film USA
• st 28.3. ve 20.00 DÉJÁ VU
  Sci-fi USA 
• so 31.3. ve 20.00 OBSLUHOVAL  JSEM    
• ne 1.4. v 18.00  ANGLICKÉHO  KRÁLE
  Filmová komedie ČR
• st 4.4. ve 20.00 PRÁZDNINY
  Romantický muzikál USA
• so 7.4. ve 20.00 MY DVA A KŘEN
• ne 8.4. v 18.00 Komedie USA

KINO RÉNA IVANČICE
( 546 451 469
• ne 25.3. ve 20.00 SAW 3
  Film USA.
• út 27.3. ve 20.00 OBSLUHOVAL  JSEM   
• st  28.3. ve 20.00 ANGLICKÉHO  KRÁLE
  Filmová komedie ČR
• ne 1.4. ve 20.00 JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ  
  Animovaný film
• st 4.4. ve 20.00 PŘÍBĚH ZROZENÍ
  Film USA
• ne 8.4. ve 20.00 APOCALYPTO
  Dobrodružný film USA

KINO OSLAVANY
( 546 423 018
• so 24.3. v 18.00 TOMMYHO INFERNO
  Komedie Norsko
• ne 25.3. v 18.00 ERAGON
  Akční rodinný film USA
• so 31.3. v 18.00 PRAVIDLA LŽI
  Thriller ČR
• ne 1.4. v 18.00 DOBRÝ ROČNÍK
  Film USA
• so 7.4. v 18.00 ZAJATCI MLHY
  Drama Rusko, Německo
• ne 8.4. v 18.00 RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
  Film ČR

Změna programů vyhrazena.

Poděkování
Často se dnes mluví a píše o poměrech ve zdravotnictví, o poskyto-

vané péči, o nedostatku financí o odbornosti zdravotnického personálu. 
Já bych chtěla vyjádřit obdiv a poděkování všem zdravotnickým pra-
covníkům chirurgického oddělení nemocnice v Ivančicích. Koncem 
ledna zde byl hospitalizován můj manžel. Vše, včetně přijetí, operace 
i dnů rekonvalescence proběhlo v klidu, s obětavou a odbornou péčí, 
bez stresu a nervového vypětí. Velké „děkuji“ a obdiv patří Mudr. 
Michalu Potičnému, který profesionálně provedl operaci, pooperač-
ní dozor i ambulantní doléčení. Jsme již starší tj. po padesátce věku
a potřebujeme lékaře častěji než tomu bylo dříve. Tak se občas setká-
váme s chladným jednáním zdravotníků. Proto obdivuji zodpovědnou 
a obětavou práci lékařů a sestřiček z ivančické nemocnice, kteří posky-
tují odbornou péči, s citem k člověku i s ohledem na jeho individuální 
potřeby. Děkujeme.                                                      Chvátalovi Brno

Nejstarší žena v kraji
Dne 22. března se občanka obce Tavíkovice paní Marie Vránová 

dožívá 103 let. Za obec jí srdečně blahopřejeme a přejeme jí hodně 
zdraví do dalších let. Starosta p. Libor Kosour, zastupitelé a občané 
obce Tavíkovice. Své milé kolegyni blahopřejí také učitelé důchodci
z rouchovanské školy, též její bývalí žáci a všichni přátelé.

Maškarní rej ve školce
I tento rok si děti, rodiče a pracovnice Mateřské školy Oslavany při-

pomněli starý lidový zvyk, kdy začíná doba půstu před Velikonocemi, 
a oslavili ho velkým rejem masek, který se konal ve třídě Sluníček.
Na tuto akci si děti pozvaly i rodiče a prarodiče, kteří s velkým dojetím 
sledovali hemžení masek všeho druhu. Nechyběly princezny, indiáni, 
kovbojové, piráti, zvířátka, jako kočička, medvídek, myška a samozřej-
mě klaunové a šaškové. Masek bylo tolik, že by nám nestačila ani tato 
stránka, když bychom chtěli všechny masky vyjmenovat. Překvapily 
i paní učitelky, které se přestrojily za sněhuláka, indiána, zebru a pa-
pouška. Každá třída se ostatním maskám představila při velké prome-
nádě a připravila si malé vystoupení v podobě tanečku nebo cvičení. 

Celá akce měla být ukončena odpoledním Pochováváním basy, 
která se měla uskutečnit ve spolupráci s DDM Oslavany, před Měst-
ským úřadem v Oslavanech. Rodiče dětem připravili různé řehtačky, 
chrastítka, hrkače, aby masopustní průvod měl tu správnou zvukovou 
kulisu. Ale jak se říká, člověk míní a příroda mění. Letošní bláznivé 
zimní počasí způsobilo, že pro velké dešťové přeháňky nemohl průvod 
masek k MěÚ vyrazit. Sladké koblížky, které byly pro děti přichystány 
jako odměna za masopustní rej, doputovaly v koši do MŠ, kde je děti 
s velkou chutí snědly. I přes nepřízeň počasí se akce podařila, odmě-
nou všem dospělým byly rozzářené oči dětí, které jistě dlouhou dobu 
na karneval ve své školce nezapomenou. Dík patří rodičům za masky 
a chrastítka, která dětem doma vyrobili a učitelkám, které vyzdobily 
třídu v duchu karnevalu.     Ivana Jančíková, zástupce ředitele pro MŠ 



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

Smrtko milá, kdes tak dlouho byla
Neděle dva týdny před Veliko-

nocemi má od pradávna ošklivé 
jméno „Smrtná“. V našem kraji 
se o Smrtné neděli dosud udržel 
lidový zvyk obchůzky děvčat se 
zdobenou loutkou - „Smrtolkou“. 
Tato tradice má velmi hluboké 
kořeny, které sahají až do pohan-
ských dob.  „Chození o Smrtolku“ 
je jedním z nemnoha svébytných 
projevů lidové kultury našeho 
jinak etnografi cky poměrně chu-
dého regionu. Protože letošní 
Smrtná neděle připadá na 25. 
března, je nyní vhodná příležitost 
seznámit se s původem a promě-
nami této naší lidové tradice. 

Každoroční konec zimy a pří-
chod jara vnímá velmi silně celá
příroda. I když jsme si jako mo-
derní lidé zvykli žít izolováni od 
přírodních vlivů, musíme si ně-
kdy přiznat, že příchod jara půso-
bí i na nás. Dokud byla existence 

lidí na přírodě přímo závislá, 
bývalo období probouzení života 
vnímáno velmi silně až magicky.
To se pochopitelně odrazilo 
v tradiční lidové kultuře. Většina 
lidových zvyků a obřadů tohoto 
období (např. hrkání, pomlázka, 
očistné obřady s vodou a ohněm) 
má přímou návaznost na křes-
ťanské Velikonoce. Zvyky, které 
provází Smrtnou neděli, však 
nemají přímou souvislost s křes-
ťanskou liturgií. Svými kořeny 
sahají hluboko do minulosti ke 
zvykům pohanských Slovanů.

Prapůvodní podoba zvyků 
Smrtné neděle zřejmě měla dvě 
části. Symbolické vynášení smrti 
v podobě slaměné postavy ze vsi, 
její pálení v očistném ohni a vha-
zování do tekoucí vody. Druhá 
část obřadu spočívala v přinášení 
nového života do vsi v podobě 
zeleného stromku.

V některých národopisných 
regionech Moravy se objevují obě 

části oddělené. Slaměná postava 
„smrti“ nazývána Smrtka, Morana 
či Mařena v původní podobě sym-
bolizovala Moranu, bohyni smrti 
pohanských Slovanů. Se zeleným 
ozdobeným stromkem zvaným 
„Líto“, symbolem nového živo-
ta, pak děvčata konala obchůzku
po jednotlivých domech vesnice.

Podoba obchůzky se Smrtol-
kou v našem regionu v sobě spo-
juje oba prvky. Původní slaměná 
fi gura Smrtolky má blízko k Mo-
raně, jinak však průběh i význam 
obchůzky má vcelku charakter 
„chození s Lítem“.

Podívejme se nyní jak „chození 
o Smrtolku“ v našem regionu pro-
bíhá. Organizaci obchůzky mají 
na starosti starší děvčata, která 
obyčejně týden před Smrtnou 
nedělí pozvou všechny dívky při-
měřeného věku. O Smrtné neděli 
obchází děvčata s nazdobenou 

Smrtolkou vesnici. U každého 
domu se zastaví a zazpívají píseň 
„Smrtolenko smrtolná“. Za zpěv 
dostávají různé potraviny nebo 
peníze. Po skončení obchůzky si 
„vychozené“ dary dívky rozdělí. 
V některých vesnicích maminky 
připraví společnou hostinu, někde 
tentýž den (Dolní Dubňany), jin-
de až na Květnou neděli (Petrovi-
ce, Lesonice, Rybníky). V těchto 
vesnicích dostávaly dívky kromě 
peněz, vajec a potravin k přímé 
konzumaci také suroviny k vaře-
ní a pečení (cukr, krupice, mák, 
máslo, povidlí). Podle tohoto 
sortimentu můžeme usuzovat, že 
i v Jamolicích a Horních Dubňa-
nech bývaly společné hostiny.

Starším děvčatům, která měla 
na starost organizaci obchůzky, se 
říkalo párovačky (Morašice, Ska-
lice, Medlice), poručnice a pod-
poručnice (Dolní Dubňany), páni 
(Lesonice, Petrovice), panovnice 
(Horní Dubňany), kaprháli nebo 

děličky (Rybníky).
Dnes chodí děvčata z celé 

vesnice pohromadě. Ještě před 
poslední válkou v některých ves-
nicích chodilo více samostatných 
skupinek. Takové obchůzky měly 
charakter sociální výpomoci až 
zastřené žebroty. Účastnila se jich 
převážně obecní chudina. Jistě 
nepřekvapí, že v těchto vesnicích 
většinou zvyk zanikl.

Podoba fi gury Smrtolky je dosti 
proměnlivá. Za nejstarší typ bývá 
považován slaměný vích v bílé 
košili. Víšek slámy se přehnul
na polovinu, přehyb se převázal, 
aby se utvořila hlava nebo bylo 
tělo ze slámy a hlava z hadrů.
Na hlavě se naznačily rysy obličeje.
Tělo se připevnilo na kříž ze dvou 
tyčí nebo častěji jen na jednu
horizontální nebo vertikální tyč.

Mladší typ Smrtolky má podobu 
loutky, oděné do části krojového 
oblečení (Petrovice, Horní Dubňa-
ny a Rešice). Vývojově nejmladší 
typ je loutka-dítě zabalená jako 
nemluvně v peřince (v Dolních 
Dubňanech a v Jamolicích).

Všechny typy Smrtolek se 
bohatě zdobily stuhami, někde
i šňůrami korálků a v Jamolicích 
i brožemi. Nejvíce býval stuhami 
zdoben první typ Smrtolek oble-

čených v bílém. Stuhy se připev-
ňovaly na příčnou tyč.

V detailních projevech „ob-
chůzky se Smrtolkou“ můžeme 
nalézt velké množství místních 
rozdílů. Některé jsou poměrně 
novodobé a plynou s lidské tvo-
řivosti, potřeby něco vylepšovat a 
přizpůsobovat dobovému vkusu. 
Některé odlišnosti mohou být 
naopak pozůstatkem projevů 
zanikajících. Těm druhým vě-
nujeme pozornost, neboť nám 
umožňují nahlédnout do minu-
losti. Zatímco ve většině vsí, kde 
se zvyk udržuje dodnes se říká 
Smrtolka, v Morašicích mají Mo-
řenu. V Bohuticích, kde zvyk již 
zanikl, se zachovaly vzpomínky 
na zvláštní oblečení děvčat při 
obchůzkách. Byly oblečeny jako 
družičky (druženke) do bílých 
naškrobených sukní a černých ka-
cabajek, což spíše připomíná jiný 
zvyk „obchůzky královniček“. 
V Dobřínsku a Rybníkách býval 
kromě Smrtolky také Smrtolák, 
slaměný panák, který se nezdobil 
a s kterým se neobcházelo. Topil 

se v řece Rokytné týden před 
Smrtnou nedělí.

Nebylo v našich silách po-
stihnout tento živý zvyk v plné 
šíři a proměnlivosti. Jistě jsme 
mnohé místní zvláštnosti opo-
mněli, možná jsme se dopustili i 
omylu. Zvyk se vyvíjí a mnohde 
zaniká. Možná jsme s vaší pomo-
cí schopni složit obraz úplnější. 
Vyzýváme vás, pokud je ve vaší 
vesnici tradice živá, pošlete nám 
fotografi i, zápis nápěvu nebo
i popis současné podoby zvyku
a vašich odlišností. Pokud u vás 
již Smrtolka zanikla, můžete 
zaslat vzpomínku. Napište nám 
dopis nebo přidejte komentář 
k článku na našich webových 
stránkách www.zrcadlo.info.

Bronislav a Eva Grunovi
Petrovice 46, 672 01

Použitá literatura: 
• Ludvíková M.: Obchůzky se smrt-
kou na severním Znojemsku. Časopis 
moravského muzea, 1968-1969.
• Večerková E.: Vynášení smrtky 
na Moravě v současných podobách. 
Vlastivědný věstník moravský, 2006.

Obchůzka po vesnici (Rybníky 1967)

♣ Z regionální kuchyně
Pokud se chcete i vy podělit s vaším receptem, neváhejte a zašlete 

nám jej na adresu redakce: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov, 
nebo e-mailem na: redaktor@zrcadlo.info.

Moravský vrabec
Po sladkých jídlech vám nyní přinášíme jídlo masité. Jde o klasic-

ký moravský pokrm - Moravského vrabce. Toto jídlo prošlo mnohý-
mi úpravami a postupem času se zásadně změnilo. Málokdo ale ví, 
že  pokrm se za vlády krále Jiřího z Poděbrad opravdu připravoval 
z vrabců. O jídle tohoto druhu se můžeme dočíst už v roce 1417.

Z té doby se uvádí: „O ptáciech. račte věděti, že ptáci sú čistčího 
přirozenie, než hovada. I proto lepšieho jsú zažívánie ale hovadní 
maso jest přirozenějšie, neb s námi údy má podobnějšie a jest nám 
jicnějšie (jedlý, chutnější), sytější a trvavějšie (trvalejší). Neb člověk 
nemohl by s ptáky tak ustavičný (stále jísti) býti jako s hovědinú. 
Mezi všemi ptáky hus na první miesto v jiedlu, potom řežálbek a ře-
žáb, potom korúptva a křepelice, potom drozd a jiní menší ptáci. Ale 
někteři se jedie viec pro lekařstvie jako čápě (čapátka), pro dnu a čáp, 
když hada snie, pro malomocenstvie a pro oči vlašťovicě, a bělořít 
a zřietotřiesek pro kámen a tak dále. Hus divoká, čáp, vrabec a jiní 
ptáci, káně neb jiní v zadušenině.“

Nejstarší česká kniha kuchařská vytištěná Severinem Mladším na 
začátku 16. století již uvádí konkrétní recept přípravy vrabce: „Pakli 
s hruškami neb s jablky nadívané, kdož by chtěl míti s takovou chutí. 
Vezmi ptáky, čistě vošklubané, vykuchajž je, i vezmiž jablek neb 
hrušek, oblup, zřež drobně, neb zsekaj. Vezmi čistý kus slanin a vajce 
dvě neb tři, a petružele a řecké víno, zsekaje vše spolu, směš a nadívaj 
ty ptáky do nich. A kdy je naděješ, strkaj je na čistý rožník a zafl ekuje 
je, aby z nich to nevyšlo. A když se upekou, vemni čisté smetany 
sladké, zvaře ji a okořeně, políž ty ptáky.“ V receptu zaznamenaném 
roku 1825 se vrabci restovali a jedli s omáčkou. Kdy ale došlo k té 
zásadní změně, že se opravdový vrabec nahradil kousky vepřového 
masa nám známo není.                                                              /mask/

Co budeme potřebovat: 600 g vepřového masa - vykostěný bůček 
nebo plecko, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 1 lžička mouky, sůl, kmín.

Postup: Opláchnuté maso nakrájíme na větší kousky, dáme do mísy,
osolíme, posypeme kmínem a tenkými plátky česneku. Promícháme 
a necháme 4-6 hodin odležet, poté vložíme do malého pekáčku. 
Přidáme na kostičky nakrájenou cibuli, podlijeme vodou a pečeme
v troubě. Během pečení maso obracíme, přeléváme vypečenou 
šťávou a podle potřeby podléváme. Do měkka upečené a dozlatova 
zbarvené kousky masa vyjmeme, šťávu vydusíme na tuk, zaprášíme 
moukou, zasmahneme, zalijeme vodou a za občasného míchání v 
troubě ještě povaříme a pak přecedíme přes hustý cedník. Potom 
vložíme zpět upečené maso a ještě společně prohřejeme. Podáváme
s bramborovým knedlíkem a dušeným kysaným nebo čerstvým
zelím.                 Recept dodala Petra Koukalová 

V rámci edice
PŘIPRAVUJEME

O hřbitovním strašidle
a jiné pověsti i vyprávění

z jihozápadní Moravy
Vážení čtenáři. V brzké době se na pultech knihkupců a prodejců 

objeví knížka plná pověstí z našeho regionu, ke které obrázky na-
kreslily děti ze Základní umělecké školy v Moravském Krumlově. 
Knížka bude vytištěna v rámci naší vydavatelské Edice Zrcadla. Dnes 
vám na tomto místě přinášíme ukázku z právě připravované knížky, 
kterou sesbíral a upravil Martin Sklenář.

JAK VÉMYSLIČTÍ O ROBOTU PŘIŠLI
POVĚST Z VÉMYSLIC

V časech minulých robota hodně trápila a zatěžovala sedláky. Proto, 
když byla v roce 1848 v celém Rakousku robota zrušena, ulevilo se lidu 
selskému. Jak ale tato pověst vypráví, údajně se rolníci ve Vémyslicích  
ze zrušení roboty těšili o celé tři století dříve. Jak k tomu došlo?

V té době patřily Vémyslice tišnovskému klášteru Porta Coeli.
Jeptišky obec koupily od posledního zemana, jenž tam měl své hradiš-
tě. Jednou v létě se rozhodla Matka představená, že provede kontrolu 
statků náležejících do majetku kláštera. I s doprovodem nasedla do 
kočáru a vyjela na několikatýdenní inspekci. Jak tak cestovala po kraji, 
dolehla na ni nějaká choroba, která jí ubírala na životě. Tak se stalo, že 
takto churavá dorazila i do Vémyslic a místo, aby kontrolovala hospo-
daření, ulehla na lůžko. Ke zcela zesláblé abatyši zavolali doktora. Ten 
nemocnou prohlédl a namíchal jí léčivý lektvar. Ale ani po něm se její 
stav nelepšil a protože už si sestry kolem ní nevěděly rady, zavolaly 
kněze. Když přišel velebníček, místní selky ho umluvily, aby jim dal 
možnost postarat se o nemocnou. Ten s tím souhlasil, protože už neby-
lo, co ztratit. Drahé selky začaly abatyši nosit samé dobroty a jídla sytá. 
Naordinovaly jí místo půstu a odříkání poctivou a vydatnou stravu.

Za čas se stav abatyše začal lepšit, až byla úplně zdráva a opět plná 
života. Než odjela zpátky do Tišnova, ptala se, jak by se jim mohla od-
vděčit za tu službu a navrácené zdraví. Selky peníze nechtěly, ale že je 
trápí robota. Když prý se vracejí jejich muži z roboty, jsou celí unavení, 
jdou hned do výčepu a není s nimi kloudná řeč. Abatyše jim navrhla, 
že tedy zruší tu hospodu, kam se chlapi chodí veselit. To se ale selkám 
také nelíbilo, nemohly by ani posvícenské hody slavit. „Tak já zruším 
tu robotu,“ prohlásila matka představená a také tak udělala. Od té doby 
byly Vémyslice zbaveny roboty o mnoho dříve než v ostatních obcích. 
Podmínkou zrušení robotní povinnosti bylo, že každoročně museli čty-
ři vémysličtí muži v starodávných krojích držet vždy o Velikonocích 
stráž u Božího hrobu kláštera Porta Coeli v Tišnově. Říká se, že o tuto 
službu byla nejednou ve Vémyslicích i rvačka. Důvodem bylo, že oni 
vybraní dostali seno z klášterní louky.
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Nápěv tradiční písně
má sice základní schéma stejné, 
v detailech se však liší od vesnice
k vesnici. Na srovnání vám na-
bízíme dvě dosti odlišné verze.

Z Křepic:

Smrtonožko, velkonožko,
kdes tak dlouho byla,
u studánky u rubánky
nohy ruce myla.

Čím sis je utřela?
Lipovým lupínkem,
aby tráva rostla,
pod naším okýnkem,
lilie bílá, růže červená.

Svatý Jiří jede k nám,
Po vajíčku dává nám.
Nám, nám,
křepickým školačkám.

V Křepicích se zpívá také:

Smrtolená neděla, 
kams klíče poděla?
Já jsem ho děla 
k svatému Jiří,
aby nám otevřel
do ráje dveří.

A ty, svatá Markéto, 
dej nám pozor na žito, 
na všechno obilí, 
čím nás Pán Bůh nadělí.

Zhořela nám fára
blízko pivovára,
všechno zlato zhořelo
jen olovo zůstalo.

Panimámo krásná, 
dejte žlici másla, 
kopu vajec na mazanec.
Jaký je to mazanec
bez koření, bez vajec?

Z Petrovic:
Smrtolenko smrtolná,
kdes tak dlouho byla?
U studánky, u rubánky 
ruce, nohy myla.
Čím ses utírala?
Šátečkem, kvítečkem, 
pěkným lupínečkem. 
Shořela nám fára 
blízko pivovára,
všechno zlato shořelo, 
cín, olovo zůstalo. 
Panímámo z louky, 
dejte trochu mouky, 
pár vajíček od slepiček, 
trochu másla od kraviček. 
Bude-li to maličko, 
přidejte nám trošičko.
Svatý Petr, svatý Jan,
po věnečku veze nám, 
nám, nám,
těm petrovským děvčatám. 

Mapka obcí, kde ještě roku 1966 byl zvyk „chození o Smrtolku“ živý. Linie 
vyznačuje hranici česko-německé jazykové oblasti (podle M. Ludvíkové).

Starší typ Smrtolky (Medlice 1967) Novější „krojovaný“ typ (Petrovice)
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SOUKROMÁ A KOMERČNÍ ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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.

telefon a fax: 515 321 099, sms: 777 769 814, e-mail: inzerce@zrcadlo.info

Vydavatel: Občanské sdružení ALMA. Adresa redakce: Růžová 39 (Knížecí dům - 1. patro), 672 01 Moravský Krumlov, telefon a fax: 515 321 099, e-mail: noviny@zrcadlo.info. Soukromá řádková inzerce: telefon: 515 321 099, sms: 777 769 814, 
písemně e-mailem na inzerce@noviny.info nebo poštou na adresu redakce. Komerční inzerce, sazba a distribuce: Marek Pečer, telefon a fax: 515 321 099, mobil: 608 252 541, e-mail: noviny@zrcadlo.info. 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 7/07 vyjde 6. dubna 2007, uzávěrka 3. dubna 2007. Navštivte www.zrcadlo.info - regionální informační server.

Auto - moto
•• Čištění osob. a náklad. vozidel, 
koberců a čalouněného nábytku. 
Autolux Jozef Horka, Krumlovská 
30, Ivančice. Tel.: 737 713 696.
koupím
•• předválečný motocykl nebo různé 
díly i drobnosti, dobovou moto litera-
turu, fotografie a různé staré reklamní 
cedule. Sběratel. Tel.: 737 974 174.
•• Jawa 500 OHC, pérák, jakékoliv ND 
na tento motocykl. Tel.: 723 013 578.
•• moped Stadion S11, Pionýr 550, Jawa 
250-350, Pérák, Velorex aj. i nekomplet. 
a poškozené. Tel.: 608 626 289.
prodám
•• Mazda 121, 1,3i LX, r.v. 93, zelená 
metalíza, servisní knížka, cena 34.000 
Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Citroen Xsara combi 1,9TD, r.v. 98,
zel. metalíza, klima, airbag, ABS, ser-
vo, el. Okna, TZ, nehavar., super stav, 
cena 104.000 Kč. Tel.: 608 347 742.
•• Š Octavia, r.v. 69, poslední model, 
obsah 1200, motor po celkové opravě 
100%, vše plně funkční, papíry v de-
positu. Tel.: 721 567 296.
•• Fiat Tempra 2,0ie, r.v. 93, STK 4/07, 
plně pojízdná, bez koroze, digit.palub-
ka, zrcátka, šíbr , okna v elektrice, taž-
né zařízení, cena 18.000 Kč, dohoda
a sleva. Tel.: 777 961 099.
•• Fiat Marea 1,6, 16V, sedan, r.v.
11/97, el. výbava, najeto 71 tkm, po 
servisu, nebourané, super stav, cena 
86.000 Kč. Tel.: 602 765 832.
•• Š Felicie 1,3, r.v. 95, najeto 95 tkm, 
bez koroze, dobrý stav a vzhled, cena 
40.000 Kč. Tel.: 608 509 176.
•• Ford Fiesta 1,1C, STK 7/08, nové 
brzdy a ložiska zadních kol, dobrý tech. 
stav, cena 10.000 Kč. Tel.: 732 853 237.
•• Peugeot 106 Rellye 1,3i, r.v. 96, 
STK 09, centrál, hliniková kola, 
el.přední okna, střešní šibr, rádio, 
cena 30.000 Kč. Tel.: 602 490 847.
•• Peugeot 106, r.v. 94, dovoz SRN, 
STK 02/09, výborný tech. stav, po 
výměně rozvodového řemene, zapal. 
svíček, zcela bez koroze, nehavarova-
ný, 1. majitel, cena 43.000 Kč. Tel.: 
732 906 312, padrtam@seznam.cz
•• Š 105 S, udržovaná bez koroze, 
cena dohodou. Tel.: 724 950 726.
•• Renault Clio 1,9D, r.v. 99, nový 
model, 5 dveří, el. výbava, elektrony, 
nová baterie, super stav, cena 106.000 
Kč. Tel.: 732 776 913.
•• Renault Clio 1,2, r.v. 93, zelená 
barva, rádio, stř.okno, taž. zař., nové 
př. tlumiče + destičky, zimní pneu + 
disky, garážované, dobrý stav, cena 
50.000 Kč. Tel.: 776 205 314.
•• Opel Astra G 2,0 DTL, 16V, model 
2000, zelenomodrá metalíza, 2x airbag, 
klima, el.okna a šíbr, mt volant, el.vý-
bava atd., super stav, cena 155.000 Kč, 
dohoda jistá. Tel.: 603 581 155.
•• CZ 175 sport, r.v. 68 za 4.000 Kč. 
Tel.: 775 212 049 po 9 hod. Oslavany.
•• Pionýr Jawa 21, STK do 2010, vý-
borný stav, 3.000 Kč. Tel.: 777 331 226.
•• Simson S51 Enduro, perfektní stav, 
cena 15.000 Kč. Tel.: 728 639 760.
•• Citroen Xsara kombi 1,9D, r.v. 99,
1. majitel v ČR, tm. zelená metal., pěkný 
stav, najeto 180 tkm, 99.000 Kč, rychlé 
jednání sleva 20 tis.Kč. Tel.: 776 178 449. 
•• traktor domácí výroby, motor Oc-
tavia. Tel.: 604 876 408.
•• letní pneu 185/60 R14, Klebr, 4 ks, 
levně. Tel.: 728 264 272.
•• novou pneu Michelin, vč. děleného 
disku na pero, 6 děrový, 7,50R 15X, 
cena 1.000 Kč. Tel.: 608 626 289.
•• 4 ks plechov. disků 13, rozteč 100 
mm za 800 Kč, 1 letní pneu Matador 
165/70/13 skoro nová za 500 Kč. Tel.: 
737 306 857.
•• motorek stěračů na Š Fel., špatné 
kolečko převodu, motor v pořádku, 
cena 400 Kč. Tel.: 737 713 696.
•• přední blatník na Fabii, levý, po 
opravě, barva modrá, cena 2.000 Kč. 
Tel.: 606 262 520.
•• upravený motor z Favorita do Š, 
komplet. s karbur. Favorit, nová spojka, 
pístní kroužky, ostravačka ze Š 110R, od-
lehčený setrvačník i s řemenicí + kompl. 
vyvážený, cena 3.500 Kč. Tel.: 732 
906 312, e-mail: padrtam@seznam.cz

•• doklady na Fiat Panda 900 i, r.v. 
97, STK 6/07. Tel.: 605 803 523.

Byty - nemovitosti
koupím
•• byt v OV 2+1 nebo 1+1 Ivančice 
a okolí. Tel.: 607 700 140.
•• byt v OV 1+1 nebo menší RD, Ivanči-
ce a okolí. Tel.: 737 571 172.
•• RD 2+1 v Oslavanech s menší za-
hradou nebo dvorem. Tel.: 731 417 574.
•• pozemek na stavbu RD v Oslava-
nech nebo RD. Tel.: 604 712 092.
prodám
•• RD ve Vémyslicích 3+1, dvorek
s menší zahrádkou. Tel.: 604 795 874.
•• družstevní byt 3+1 v MK, Sídliště. 
Tel.: 515 322 945 od 18-20 hod.
•• nedostavěnou chatku v zahrádkářské 
kolonii Stříbský mlýn Cena dohodou. 
Tel.: 724 563 729.

•• RK PROLUX nabízí: velká vila 
Ivančice, 3 byty, obchodní prostory, 
parkovistě, střed města, výrazná 
sleva! Byt v OV 1+1, nové sidl., 
lodžie, RD 2+1+ garáž Vémyslice,
k rekonstr. Tel.: 608 654 680.

•• větší zděnou chatu se zahradou 
v MK. Tel.: 732 790 928.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 724 537 104.
•• stavební pozemek Ivančice - Něm-
čice, 1.756 m2. Tel.: 603 853 478.
vyměním
•• vyměním DB 3+1, 76 m se čtver-
covou chodbou za 2+1 nebo 1+1 
a doplatek. Tel.: 515 224 350.
•• 1+1 OV v Ivančicích za větší nebo 
prodám a koupím. Tel.: 739 042 856.
hledám pronájem
•• pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v MK 
do 6.000 Kč, spěchá. Tel.: 736 227 116.
•• bytu 3+1 v MK na delší dobu. Tel.: 
602 837 912.
•• bytu 1+1 v Ivančicích nebo okolí za 
rozumnou cenu, kolem 4.000 Kč. Tel.: 
723 732 627.
pronajmu
•• garáž v Oslavanech na autobus. ná-
draží, 1.200 Kč/měs. Tel.: 732 821 399.

Stavba - zahrada
•• Malby, nátěry, tapetování, fasá-
dy. Fál Rudolf, Lesonice 95. Tel.: 
603 863 114.

•• Klempířství Radek Novotný, izola-
ce, pokrývačství, tesařské a zednické 
práce. Pod Jakubem 80, Ivančice. 
Tel.: 546 452 133, 602 937 314.
prodám
•• starší pálené křidlice, asi 3.000 ks, 
cena 2 Kč/ks. Tel.: 606 392 215.
•• betonové obrubníky, 100 ks, cena 
25 Kč/ks. Tel.: 606 392 215.
•• elektrické ponorné čerpadlo, 
výtlak 40 m, max. tlak 0,4 MPa, 
nepoužité, vh. pro studny, cena 2.000 
Kč. Tel.: 775 341 376.
•• semena ačokči/paprikookurka (mex. 
okurka). Tel.: 775 071 098 po 18 hod.
•• výsuvné stavební kozy, 2 ks za 
1.000 Kč, sazenice malin Rubín, 
ks/15 Kč, nad 10 ks za 12 Kč, levně 
přebytky trvalek do sklaky. Tel.: 546 
451 132, 731 109 107.
•• ponotné čerpadlo Rondela, cena 
600 Kč. Tel.: 728 249 395.
•• rohovou akrylátovou vanu se 
zástěnou, levá, 105x150, cena 4.500 Kč. 
Tel.: 724 763 316.
•• vojenskou elektrocentrálu 1 kW, 
cena dohodou. Tel.: 724 763 316.
•• nesený pluh dvoják, levně. Tel.: 
732 657 083.
•• motor. pilu Stihl. Tel.: 604 876 408.
•• rozvodnou skříňku na 220V, 
obsahuje elektrohod., 3x zásuvky na 
220V, proud. chránič - jistič jednofázový 
16A aj. Odborně provedeno, v pěkné 
plast. krabici. Cena 1.200 Kč, hodí se 
do karavanu, chaty, stanu případně na 
stavbu. Tel.: 731 406 423.
vyměním
•• cibulky mečíků - oranžové, žluté, tm. 
filaové za lilie, případně jiné květiny, 
možno i pokojové. Tel.: 608 456 273.
daruji
•• za odvoz uležený koňský hnůj, velké 
množství, Hrubšice. Tel.: 777 877 631.
•• zeminu na zásyp. Tel.: 721 208 884.

Vybavení domácnosti
koupím
•• postele nad sebou, masivní, nabíd-
něte. Tel.: 777 209 235, 777 209 174.
prodám
•• přenosnou klimatizaci Desa, 
oscilace odvlhčování topení, dálkové 
ovládání. Tel.: 728 264 272.
•• zachovalý šuplíkový mrazák 230 l. 
Tel.: 776 869 623.
•• válendu s ÚP, peřiňák a skříň 
z dětského pokoje, i jednotlivě. Tel.: 
606 392 215.
•• sedačku 3+1+1 tmavý masiv, sv.sní-
matelný potah a stolek masiv, cena 
15.000 Kč. Ivančice Tel.: 602 519 717.  
•• levně malou ledničku s mrazákem 
Ardo, zachovalou, cena dohodou. 
Tel.: 732 465 773.
•• plnoautomat. tlakový naftový 
hořák Bantam k vytápění RD, dílny 
apod. Tel.: 777 346 453.
•• kotel + kotlinu Brutar, pěkný. Tel.: 
724 690 907.
•• soupravu rozkl. jídelní stůl, světlé 
dřevo (složený 90x120 cm) + 4 židle 
s čal. podsedákem, béžovohnědý potah,
neponičený. Možno i prostor. křeslo. 
Cena za vše 2.000 Kč nebo doh. I zvlášť. 
Dovoz možný. Tel.: 774 955 256.
•• rozkládací sedací soupravu kom-
binace se dřevem (sedačka, 2 křesla 
a taburety).Volat po 18 hod. na tel.: 
606 137 362, MK.
•• stolek pod TV, 1,20x0,50x0,62, sto-
lek je barva dub rustikal na kolečkách, 
prostřední díl - otev. dvířka - kouř. sklo 
+ skleněná polička. Tel.: 732 123 663.
•• točící lustr vhodný do pokoje 
s nízkým stropem, jako nový + 3 žárov-
ky, cena 550 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• nový TV stolek, bílé plné dveře 
starší L60. Tel.: 721 617 463.
•• chladničku s mrazákem, v dobrém 
stavu, cena 1.000 Kč. Tel.: 737 677 671.
•• křeslo ušák, větší, cena 500 Kč, 
skříňkový stroj Veritas za 1.000 Kč. 
Tel.: 515 322 400.
•• lednici s mrazákem Zanussi, čtyřplo-
týnkový el. sporák Mora, levně, doho-
da. Tel.: 603 307 573, 776 645 367.

Elektro a elektronika  
koupím
•• funkční el.motor 380V, kolem 
5,5kW a 2800 ot. Tel.: 720 448 208.
prodám
•• Počítačová sestava 800 Mhz, 15“ 
monitor, repro, klávesnice, atd., 
moc programů, 100% stav, mám 
2 kusy, zdarma přivezu a zapojím, 
cena 4.700 Kč. Tel: 776 113 832.
•• stereo zesilovač AC Pioneer A109, 
výkon 2x60W, 5 vstupů, černé prove-
dení, super stav i zvuk, cena 2.800 Kč, 
třípásmové repro Magnat za 3.800 
Kč. Tel.: 606 316 207.
•• muziku do auta Subwoofer tuba 
crunch 300W, RMS, zesilovač 500W 
Renegate, cena za oba 4.800 Kč, 
super basy, záruka ještě 20 měsíců. 
Tel.: 606 316 207.
•• elektromotor 5,5kW, 950 ot/min, 
cena 1.600 Kč. Tel.: 602 786 378.
•• nerozbalené autorádio na kazety od 
AAA + repro za Š felicia za 1.000 Kč. 
Tel.: 737 713 696.
•• PC AMD Athlon 1,2, 512 sd ram, 
HDD 50 gb, grafika 64 mb, monitor, 
bezdrátová myš a klávesnice, cena 
5.550 Kč. Tel.: 776 032 538.
•• datový kabel USB DCU 60 + 
instal.CD za 290 Kč (např.pro Sony 
Ericsson K310, 510, 610, 750, W800 
atd) a další s konektorem Fast port. 
Stereo handsfree HPM 20 za 250 Kč 
(pro K300, 500, 700) Paměť.karta 
Memory stick pro Duo 64 MB San-
Disk + adaptér za 200 Kč, samotný 
adaptér za 90 Kč. Tel.: 602 179 408.

Vše pro děti
prodám
•• oblečení na mladou slečnu vel.: 
38-42, rifle, svetry, kalhoty. Ivančice, 
možno MMS. Tel.: 777 209 174.
•• dětskou skládací houpačku do bytu 
i ven, pevná konstrukce, modrobílá 
barva, sedačka s potiskem zvířátek, vh. 
pro děti od 6 měsíců, málo používaná, 
pěkná, cena 600 Kč. Tel.: 721 127 883.

•• kočárek trojkolku, vepředu dvě 
kola u sebe, barva modrá, polohova-
telná až do lehu, velký nákupní koš, 
velká kola, lehce skladný, 6-36 měsí-
ců, cena 3.300 Kč, rychlé jednání sle-
va, foto možné emailem:lenkab27@-
seznam.cz. Tel.: 775 311 214.
•• dětskou autosedačku 0-9 kg Chic-
co, cena 700 Kč a klokanku Chicco za 
400 Kč, velmi pěkné, málo používa-
né. Tel.: 606 401 755.
•• dětské kotníkové botky na jaro, ko-
žené, zdravotní, 4 páry, neokopané, vel. 
22 – 25. Levně. Foto možno e-mailem, 
dětský nočník, žlutý lachtan, velice za-
chovalý za 50 Kč + dětské záchodové 
prkénko, bílé, skoro nepoužité za 40 Kč. 
Tel.: 774 955 258.
•• 2x dětské kolo velikost „20“ v dob-
rém stavu, stáří 2 roky, cena 1.300 Kč/
ks, možno i helmy. 2x sedačky na kolo 
cena 300 Kč/ks. Tel.: 604 369 598.
•• oblečení na holčičku 1-2 roky, letní 
i zimní. Dívčí 38-40, rifle, svetry, tič-
ka, levně 50 Kč/ks. Tel.: 777 209 174.
•• dívčí horské kolo Joko do 13 let, 
výbava Shimano, filaová metal., vel-
mi pěkné a zachovalé, cena 1.000 Kč 
nebo dohoda. Tel.: 605 762 090.
•• dětské botasky na suchý zip vel: 
21, 23 po 1. dítěti, jako nové, cena pár 
50 Kč. Tel.: 732 123 663.
•• kombinovaný kočárek zn. Roan, 
modrobílá kostka, nafuk. kola, pře-
haz. rukojeť, pláštěnka, nánožník, 
cena 1.500 Kč. Tel.: 724 709 650.
•• hračky z Kinder vajíček cca 1000 ks,
3 Kč/ks nebo celou sbírku za 1.000 
Kč. Tel.: 605 412 234.
•• velký mantinel do postýlky za 200 
Kč. Deka + polštář (antialerg. úprava) 
za 400 Kč. Povlečení, 2x napínací 
prostěradlo flanel. za 300 Kč.
Tel.:605 412 234.

Zvířata
koupím
•• fenku německého ovčáka. Tel.: 
737 514 758.
•• andulky na doplnění chovných párů. 
Tel.: 604 285 341, 515 321 177 večer.
•• štěně kokršpaněla bez PP. Tel.: 
724 246 387.
•• letošní odstavené jehně. Nabídněte 
tel.: 724 246 387.
•• štěně psa jezevčíka hladkosrst., 
černého s pálením nebo drsnosrstého. 
cena dohodou. Tel.: 606 186 137.
prodám
•• štěňátka kavkazského pastevecké-
ho psa, po výborných rodičích, oba 
velkého a mohutného vzrůstu. Výborní 
a neúplatní hlídači. Tel.: 775 563 254.
•• prase 150 kg, cena dohodou. Tel.: 
604 897 513.
•• jateční a chovné králíky. Tel.: 
732 562 498.
•• odstavce hřebečka Shetland pony, 
hnědák, temperam., zdravotní průkaz, 
bez PP, v dospěl. vysoký 1 m, cena
4.000 Kč, sl. Lenka. Tel.: 721 747 883.
•• zadám hřebečka s PP, nar. 25.2.07, 
pěkný, urostlý hnědák, v dospělosti mo-
hutný, vyšší kůň, do sportu k rekreaci, 
cena 20.000 Kč. Tel.: 777 877 631.
•• selata 25 kg, 1.200 Kč/ks, odběr ihned, 
1/2 prasete 44 Kč/kg. Tel.: 737 778 268.
•• prase 140 kg,  30 Kč/živá váha, 
možno i půlky. Tel.: 737 756 467.
daruji
•• vodní želvu. Tel.: 736 772 683.
•• maltézáka. Je to 5letý pes bez PP, 
potřebuje stálou společnost lidí nebo 
jiného psa, zvyklý doma i venku, ob-
čas hůř vidí. Tel.: 777 877 631.
•• bulteriér - daruji 2letou fenu, 
zvyklá v bytě, ne do chovu, jen do vý-
borných podmínek. Tel.: 603 929 833.

Služby
•• Žaluzie vertikální a horizontální, 
plastová okna, předokenní rolety 
z PVC a hliníku, látkové rolety, 
silikonové těsnění oken a dveří, sítě 
proti hmyzu i sítě atyp., lamelové 
dveře a laminát. podlahy, garážová 
vrata. Pavlík Ivo, Dukovany 211. 
Tel./fax: 568 865 321, 602 719 156.
•• Finanční půjčky dostupné pro 
všechny klienty - nově i pro ženy 
na mateřské dovolené. Rychle a bez 
poplatku. Tel.: 777 044 033.

•• Dnes zavoláte - zítra Vám půjčí-
me až 50.000 Kč (měsíční splátky).
Informace na tel.: 605 720 362.
•• Půjčky, úvěry bez poplatku.
Tel.: 603 171 977.

Různé
•• Nabízím místo v autě pro cestu 
z Oslavan do Brna a zpět (i samostatně) 
denně v 6.00 hod. z Oslavan a v 15.00 
hod. z Brna. Tel.: 737 416 169.
•• hledáme spoluhráče do rockové 
kapely, elektrická kytara, zpěv. Tel.: 
774 903 393.
•• doučím angličtinu. Začátečníky, 
střední pokročilé i děti. Lekce trvá 90 
min. MK a okolí. Tel.: 604 385 905.

•• MED přímo od včelaře. Celoročně
nabízíme různé druhy medů. Rodinné
včelařství Bronislav a Eva Grunovi,
Petrovice 46, tel.: 515 320 787. Naše 
medy můžete koupit také v M. Krum-
lově v prodejnách „Pekárna Ivanka“
na Znojemské ul. a „Květinka“ na 
Palackého ul. (ve dvoře vedle kina).

koupím
•• rybářský přístřešek, bivag, pro max. 
2 osoby. Jen v bezvadném stavu. Volat 
od 17-20 hod. na tel.: 723 971 518.
•• svářečku Triodynu. Tel.: 608 626 289.
•• vojenskou vzduchovku na kulaté 
broky. Tel.: 608 626 289.
•• pochodový buben nebo starší bu-
ben šlapák. Tel.: 608 546 627.
•• kdo daruje nebo levně prodá použité 
funkční prosklené, dřevěné balkonové 
dveře s ramenem. Tel.: 721 208 884.
prodám
•• montérky, blůzu, vel.: 48 + pra-
covní boty nízké, vše 500 Kč. Tel.: 
604 303 267.
•• kotlík, prům. pánve 80 cm, ohřev 
na PB lahev. Tel.: 724 957 358.
•• vlašské ořechy, neloupané, cena 
25 Kč/kg. Tel.: 724 957 358.
•• ořechy loup., 10 kg. Tel.: 603 922 643.
•• nedodělaný soustruh na dřevo 160 
mm loze trubky kun, motor 380V, 
převodovka, řemenice 3.000 Kč. Tel.: 
775 212 049 po 9 hod. Oslavany.
•• za odvoz krmné brambory a řepu. 
Tel.: 515 336 376.
•• velmi zachov. náčiní na domácí za-
bijačky: rýna, troky, kotliny, hrnce, štok 
aj. Cena dohodou, nejlépe vše naráz. 
Tel.: 721 381 261, mezi 18-20 hod.
•• štafle, dvoják 2 m, 6 příček, březo-
vá košťata, skládací kolo na 7-14 let, 
vše velmi levně. Tel.: 515 336 601.
•• 2 pánská horská kola Olpran 26 
ve velmi dobrém stavu, pěkné, stří-
brná a modrá, cena 1.000 Kč/ks. Tel.: 
608 456 273.
•• třícestný chladič na nápoje (pivo,li-
mo), velmi výkonný, cena dohodou. Ně-
kolik narážečů (2 druhy-Plzeň+Starobr-
no), cena dohodou. Tel.: 777 331 226.
•• stolní cirkulárku + kotouče něko-
lika průměrů, domácí výroba, cena 
1.500 Kč. Tel.: 777 331 226.
•• akvárium, nerez. rám 90x40x40, za-
skl., cena 1.500 Kč. Tel.: 606 262 520.
•• plechovou udírnu s grilem. Tel.: 
728 276 783.
•• modré plavky z Litexu, zabalené, vel: 
40, cena 500 Kč. Tel.: 777 209 174.
•• kožené značkové kopačky po 
chlapci, vel: 37-38, málo nošené, cena 
dohodou. Tel.: 775 245 370 večer.
•• dámské jízdní kolo, málo používané. 
Cena 1.000 Kč. Tel.: 724 563 729.
•• dámské jízdní kolo zn. Eska Premi-
er, cena 500 Kč. Tel.: 604 369 598.
•• rámovou pilu na kov, délka pil. 
listu 600 mm, cena vč. 10 ks nových 
listů 5.000 Kč. Tel.: 605 925 105.
•• palivové dřevo, možno dovézt. 
Tel.: 728 111 054.
•• pánské kolo Premiér za 600 Kč. 
Tel.: 728 249 395.
•• 12 ks přepravek na 20 kg ovoce, 
levně, jako nové, horské slunce Siri-
us, levně, fotoaparát Flexaret, levně. 
Tel.: 605 023 427.
•• školní anglické sedlo, hnědé, ne-
použité, vh. na menšího teplokrev., 
po domluvě možno vyzkoušet, cena 
3.000 Kč, sl. Lenka tel.: 721 747 883.
•• skokovou vykroj. dečku, černá, vel: 
full, 450 Kč, beránek světlý pod sedlo 

400 Kč, třmen. řemeny nylon černé za 
200 Kč, vše nepouž.. Tel.: 721 747 883.
•• stájovou zátěžovou gumu pod 
koně, pláty 2x1 m, výška 2 cm, černé, 
neklouže, nestudí, 350 Kč/m2. Tel.: 
777 877 631.
•• košťata březová, větší počet. Tel.: 
515 336 554.

Seznámení
•• Muž 43/169/72 rozvedený. Nehle-
dám lež, přetvářku ani sobectví. Mám 
rád vše, co k životu ve dvou patří. 
Tel.: 737 461 722.
•• Máma 33 let s 30ti měs. holčičkou 
z MK, hledají maminku s dítětem/mi 
pro kamarádství a společné hry. Tel.: 
777 187 214.
•• muž 182/68/90, fin. zajištěn, neku-
řák, abstinent hledá pohlednou ženu 
po všech stránkách, ke které bych se 
mohl přistěhovat. Tel.: 737 884 165, 
721 954 317.
•• hledám z nedostatku příležitostí nor-
mální milou dívku či ženu. Jsem 39/182, 
silnější, s duší kluka. Zájmy: příroda, 
hudba, cestování. Tel.: 604 939 909.
•• hledám kamarádku na mateřské 
dovolené z Moravského Krumlova. 
Tel.: 605 904 681.
•• svobodná 27/150 hledá přítele do 
35 let. Přistěhování do rod. domku, 
dítě vítáno. Tel.: 721 704 072.

Zaměstnání
•• Hledám brigádu od 8-14,30 hod., 
úklid, pomocné práce v kuchyni, 
obchodě. Tel.: 739 818 238.
•• Hledám práci, brigádu, výpomoc 
v administrativě, úklid od 6-15 hod. 
Tel.: 724 933 183.
•• Hledám paní na doučování ČJ, 
5.třída, v odpoledních hodinách. Tel.: 
724 760 325.
•• Tesařská firma hledá spolupra-
covníky nejlépe z oboru pro realizaci 
střech. Živnostenský list není pod-
mínkou.Více informací na tel.číslech 
603 539 717 a 604 662 005.
•• Práce doma, katalog zdarma zašlu, 
adresa SMS na tel.: 776 115 282.
•• Hledám domácí práci, žádné ka-
talogy ani vstupní poplatky. Snížená 
prac.schopnost. Tel.: 737 349 173.
•• Nová vynikající poprocková 
kapela hledá hráče na kytaru nebo 
varhany. Věk ani pohlaví nerozho-
duje. Tel.: 739 101 077.
•• hledám brigádu na stavbě a podob-
ně, pouze v sobotu. Tel.: 605 904 681.
•• SŠ s ekonomicko-administrativním 
zaměřením a desetiletou praxí hledá 
práci jako mzdová účetní, admin. pra-
covnice, fakturantka nebo pomocná 
účetní podvoj. účetnictví, základy NJ. 
Ivančice a okolí. Tel.: 775 337 523.
•• hledám práci, brigádu. Jsem žena 
z Ivančic, mám ŘP, děkuji za nabídky. 
Tel.: 724 770 605.
•• SŠ hledá práci v kanceláři, asistent-
ka, fakturantka apod. Praxe 10 let, ná-
stup ihned. Znojmo, Miroslav a okolí. 
Tel.: 604 104 487.
•• hledám svářeče se státní zkouškou 
na Argon a CO2 a základním kurzem 
na CO2. Tel.: 728 155 211.
•• 22 letá s VL, zručná, s chutí praco-
vat, hledá zajímavou, dobře placenou 
práci, ŘP sk. B, vlastní auto. Tel.: 
723 732 627.
•• hledám garanta, manikura a pedi-
kura. Tel.: 777 070 749.
•• hledám spolupracovníka na montá-
že. Tel.: 776 788 417.
•• hledám pečlivou paní k dom. úkli-
du 2x 4 hod. týdně, odpoledne. Tel.: 
724 321 199.
•• Lékárna - nově otevíraná v Ivanči-
cích přijme magistry farmacie na plný
i částečný úvazek. Kontakt: ing.
P. Pokorný, tel.: 602 744 598.
•• Hledám někoho, kdo rozumí PC
a za úhradu je ochoten poradit a pomoci. 
Jsem jen běžný uživatel, občas si nevím 
rady (prog., tiskárna, SKYPE apod). 
Ivančice. email: ednita@seznam.cz 
nebo tel.: 728 237 055.

Oznámení
•• Dne 10.3.. se našla u ČSAD v MK 
asi v 10.00 hodin téměř nová dětská 
panenka v orig. tašce. Volejte na tel.: 
737 884 165, 721 954 317.
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Truhlář roku je z Třebové
/Moravský Krumlov/ Minulé pondělí proběhla v prostorách dílen 

Střední odborné školy obchodní a Středního odborného učiliště řeme-
sel v Moravském Krumlově soutěž Truhlář roku 2007. Soutěž určená 
pro žáky druhých a třetích ročníků učebního oboru truhlář sestává ze 
dvou částí, písemného testu s 25 otázkami a praktické části - zhotovení 
zadaného výrobku dle výkresu v celkovém čase pěti hodin.

Soutěž se konala pod záštitou krajského úřadu a zahájil ji ředitel 
školy Jiří Psota spolu se starostou Moravského Krumlova Jaroslavem 
Mokrým. „Předchozí dva ročníky soutěže pořádala Střední odborná 
škola v Letovicích, ale vzhledem k tomu, že organizace takovéto 
soutěže je náročná záležitost, byly osloveny všechny zúčastněné školy
s žádostí o uspořádání dalšího ročníku soutěže. Protože naše škola 
má nově vybudované truhlářské dílny a obor truhlář má na naší škole 
dlouholetou tradici, tak jsme se rozhodli ročník 2007 uspořádat u nás,“ 
vysvětlil Jindřich Pelaj, zástupce ředitele pro praktické vyučování.

„Jsem z 3.A oboru truhlář. V této soutěži nejsem poprvé, byl jsem 
už v Olomouci a Praze. V Olomouci jsme skončili druzí a v Praze třetí. 
Dnes jsem trochu pozadu, ale myslím si, že bych se mohl dobře umístit. 
S prací jsem zhruba v polovině. Práce to není složitá a měl by jí zvlád-
nout i prvák, kteří se to učí,“ uvedl jeden ze soutěžících z pořádající 
školy Josef Vrána. 

„Myslím si, že se soutěž vydařila. Samotný průběh soutěže zvládá-
me perfektně. Žáci naší školy se tradičně umisťují na čelních příčkách
a tak doufáme, že to bude i dnes. Touto soutěží navazujeme na tradici, 
protože se ji každoročně zúčastňujeme a to nejenom v krajské části, ale 
i celostátní. My si takto chceme srovnat dovednosti, ale i případné ne-
dostatky v kontextu ostatních škol. Takto můžeme porovnat co se žáci 
naučili během svého studia ve škole. Proto tuto akci pořádáme a věříme,
že to nebude první ročník,“ uvedl ředitel pořádající školy Jiří Psota.

Přesto, že jednotné zadání se zdálo poměrně jednoduché - zahradní 
nosič příborů, tak se soutěžící jen těžko srovnávali s časovým limitem 
5 hodin čisté práce. Některé výrobky tak zůstaly nedokončené. I to se 
odrazilo na bodovém hodnocení. Mimo celkový výrobek se hodnotila
i bezpečnost práce při výrobě a samozřejmě i patřičné ustrojení soutěží-
cích. Soutěže se zúčastnili vždy dva žáci z 11 učilišť. Trofej nejvyšší si 
nakonec odvezl Libor Flídr z SOŠ a SOU Česká Třebová.         /mask/

/Moravský Krumlov/ Aerobic 
Team při DDM v Moravském 
Krumlově je na poli aerobiku zná-
mým pojmem. Každoročně pořádá 
klání v rekreačním aerobiku pro 
děti a mládež. Letošní desátý roč-
ník soutěže, který se konal v sobotu 
10. března, zahájil úvodním slovem 
místostarosta Tomáš Třetina.

„Soutěž probíhá ve 4 věkových 
kategoriích, od předškolních dětí 
po sedmnáctileté slečny. V dopro-
vodném programu letos vystoupila 
děvčata z Oslavan se dvěmi pódi-
ovými skladbami. Jako lektorky 
se na výbornou osvědčily cviči-
telky z Moravského Krumlova 
Daniela Frimlová, Jana Pavíčko-
vá a Lenka Musilová. Všechny si 
soutěž v minulosti vyzkoušely na 
vlastní kůži a doma mají nejeden 
pohár,“ sdělila organizátorka a ře-
ditelka DDM Yvona Žáková.

Dneska děvčata samy vedou 

aerobik pro děti a lektorují hodi-
ny komerčního aerobiku v Brně.
Aerobikových soutěží se účastní 
převážně děvčata, takže divá-
ci měli co obdivovat, zvláště 
v nejstarší kategorii. Důležitou 
součástí je porota, která hodnotí 
cvičící a určuje pořadí. Letos byla 
šestičlenná a tvořily ji zkušené 
trenérky soutěžních klubů. Všich-
ni účastníci si odvezli diplom a 
vítězové z každé kategorie pře-
vzali pohár z rukou starosty M. 
Krumlova Jaroslava Mokrého.

„Náš velký dík patří paní Aleně 
Kudláčkové z bistra Eva, která se 
společně se svým synem po celý 
den pečlivě starala o občerstvení 
soutěžících i jejich doprovodu. 
Oceňuji také vstřícný přístup 
vedení SOŠO a SOUR, které 
zajistilo vhodné podmínky pro 
hladký průběh soutěže. Zapome-
nout nemohu ani na Tomáše Ma- kovického, který se staral o nej-

důležitější součást aerobiku a tou 
je hudba a na moderátorku Hanku 
Reiterovou, která je sama velkou 
milovnicí aerobiku. Je mi však 
velice líto, že je o aerobik v Mo-

ravském Krumlově mezi dětmi i 
rodiči tak malý zájem a že nám 
chybí nejmladší generace děvčá-
tek, které by mohly reprezentovat 
město na podobných soutěžích,“ 
dodala Yvona Žáková.       /mask/

Již desátý ročník soutěže Junior aerobic

CHCETE VYZKOUŠET
POHODLÍ NOVÉ GENERACE
KONTAKTNÍCH ČOČEK ?

Oční optika Kocandová
Palackého náměstí 43

664 91 Ivančice

ZAVOLEJTE NÁM NA TEL. ČÍSLO: 546 437 116

Společnost TC MACH, s.r.o.
vyhlašuje konkurz na pozice

PROGRAMÁTOR A SPRÁVCE DISPEČINKU
Požadavky: SŠ nebo VŠ technického směru, min. 2 roky 
zkušeností s programováním v jazyce Visual Basic, kreativita, 
min. pasivní znalost AJ, dobrá znalost MS Offi ce, týmový 
hráč, vysoké pracovní nasazení, znalost HW výhodou. 

TECHNOLOG/KONSTRUKTÉR
Požadavky: SŠ nebo VŠ technického směru, min. 5 let 
zkušenosti v konstrukci strojírenské výroby nebo vývoje, 
znalost výrobních procesů, kreativita, dobrá uživatelská 
znalost MS Offi ce, min. pasivní znalost AJ, vysoké pracovní 
nasazení, týmový duch.

TECHNIK VÝROBY - ZÁMEČNÍK
Požadavky: schopnost práce s nerezí a mědí, pečlivost
a dílenská zručnost, vysoké pracovní nasazení, týmový 
duch, svářecí průkaz výhodou.

Nabízíme: motivující fi nanční ohodnocení,
zaměstnanecké výhody, odborný růst.

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
TC MACH, s.r.o. U Mostu 590, 672 01 Moravský Krumlov

nebo e-mail: tcmach@tcmach.cz.

Fotbalisté FC Moravský Krumlov vstupují do jarních odvet
Již tuto sobotu 24. března odehraje krumlovský A-tým úvodní zápas jarní části nejvyšší krajské soutěže. Po kvalitní 
zimní přípravě se střetne s domácí Spartou Brno. O týden později se letos poprvé představí krumlovskému publiku.

19. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU

NEDĚLE 1. DUBNA 2007 V 15.00 HODIN
FC MORAVSKÝ KRUMLOV - FK BANÍK RATÍŠKOVICE

Stadion Na Střelnici  •  Moravský Krumlov
Mediální partner FC Moravský Krumlov - čtrnáctideník ZRCADLO a infoserver www.zrcadlo.info

ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO,
 Palackého 57, 672  01 Moravský Krumlov

EKOPORADNA
Poradenství v oblasti životního prostředí:

odpady • alternativní zdroje energie • „ekologické“ spotřebitelství
ochrana životního prostředí • ekologické zemědělství a biopotraviny   
šetrné hospodaření v lesích • toxické látky • právo v životním prostředí

Otevřeno: Čtvrtek: 14:00 - 16:00, Pátek: 8:00 - 14:00
Telefon: 515 220 406, Email: ekoporadna@zivepomezi.cz

Kontaktní osoba: Magdalena Pazderová
Financováno Evropským sociálním fondem v rámci projektu 

„Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“ 

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
srdečně zve všechny včelaře na

VI. JARNÍ SEMINÁŘ
NOVÉ TECHNIKY VE VČELAŘSTVÍ
neděle 1. dubna 2007  •  Ivančice, kino Réna (na náměstí)

Program přednášek: 
  9:00 Úvod - současný stav včelařství v ČR (Ing. Petr Texl)
10:00 Včela a včelstvo ve snůšce (Ing. Květoslav Čermák)
11:00 Zajímavosti z výzkumu (Ing. Antonín Přidal)
13:00 Dvoumatečné včelaření (Mgr. Bronislav Gruna) 
13:30 Impregnace úlu parafinem (Jiří Přeslička)
14:30 Zlepšováky ve včelařství (Ing. Jan Jindra)
15:30 Nový pohled na kyselinu mravenčí v ČR (Ing. Ivan Černý)

Ve vestibulu kina budou vystaveny moderní úlové systémy,
nerezové medomety a další pomůcky pro včelařské provozy.

Možnost nákupu včelařských potřeb.

Za organizační tým Mgr. Bronislav Gruna a Ing. Jiří Brzobohatý.

foto: mask


