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U se bojíte volit?
Kde je láska, chybí strach !
Jako zjednoduená duchovní pouèka platí tato vìta také
zrcadlovì obrácenì, tedy: Kde chybí láska, tam má strach
otevøené dveøe dokoøán. Mnozí u zapomnìli, e je to docela
pøirozené. Èlovìk se skuteènì mùe (a ví-li to, tak i musí!)
bát jen vlastních mylenek a vlastních skutkù.
Pøedvolební èas propuknul naplno a strachu je hned vude
plný pytel. Mnozí slubou lidu osvìdèení kandidáti se bojí,
e nebudou znovu zvolení (asi nás moc nemilují), a daleko
poèetnìjí skupina lidu obecného má rovnì strach (nìkdy
pøímo panickou hrùzu), e právì tito adepti správy vìcí veøejných budou bohuel podle zákona setrvaènosti zvoleni
znovu a znovu, a do úplného zvolovávatìní. Vdy proè by
chtìl tøeba nìkdo mìnit svého kominíka, kdy ho léta ani
nevidìl, ani nepotøeboval.
O to hluènìjí taneèek se vemi rafinovanými amanskými zaklínadly nám pøedvádìjí politické partajnické síly.
Kromì jejich vlastního uitku nám ten ná kadodenní
prospìch jejich vyèerpávajícího snaení a vanìní mizí do
abstraktna. Slyím, vidím, ètu a zírám, jak jsou vichni Nej
a lepí! Neumím milovat výtvory lidské sebechvály, a tak
mám vlastnì dùvod u mít strach.
Dìjovì jednoduché prùvihy nabízí libovolný pohled do
historie. Staèí místo lásky k blinímu sobecky milovat své
schopné silné slibující vùdce. Také Napoleona jeho vojáci
obdivovali a prý milovali, kadý jinak dlouho, ale vichni
do konce ivota, poslední zbytek a k Waterloo. Husité
pøesvìdèivì vtloukali do hlavy pravou lásku okovaným
klackem. (No to byla teprve síla! No a ta hromadná spravedlnost!) Ti, co ji pøeili, stejným zpùsobem nakonec u Lipan
pøesvìdèili taky sami sebe. A jetì nedávno, pamatujeme
v celém minulém století .....
Slepí vùdcové potøebují zaslepené a ne hluché publikum.
Nikdy se neobjevili u moci jen nìjak sami od sebe. Bývají
hlasitì slyet a staèí jim, kdy je jen poslechneme. Ostatní si
zaøídí bez nás.
Èlovìk obvykle volá Sílu tak dlouho, ne jí zaène nevìdomky sám otrocky slouit jako nástroj. Spolehlivì nás pak
poslepu pøivede tam, kde se urèitì o kousek polepíme, kde
ve vlastních slzách procitneme. Vyí spravedlnost miluje
vechny úplnì stejnì, ale vrací kadému v rùzných
podobách a èasech jen to jeho vlastní!
Co takhle vyzkouet si, jestli ten dokonalý kandidát miluje taky nás lidi? Tváøe nelou, jsou pøesným záznamem
povahy, charakteru a v oèích i hloubky lidské due. Proto
mne vdy u vylepených billboardù napadá tichý test dùvìryhodnosti jako zábavnì ibalská lotrovina. Z oèí do oèí si
u kadého z nich zkouím pøedstavit, jestli by mne ten
èlovìk na plakátu se soucitem bez výèitky láskyplnì objal,
za situace kdyby napøíklad: ...no tøeba... jemu mùj pes právì
zvedl nohu na jeho sváteèní nohavici?
Poraïte, znáte nìco jetì rafinovanìjího ??? Petr Jurák
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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.500 ks
 Miroslav - 1.000 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

elezný navtívil tiskárnu v Krumlovì
elezného nejvíce
zaujala rotaèka z roku
1932 a archivní víno
roku 1987.
XXV úterý 2. øíjna navtívil
tiskárnu TMK v Moravském
Krumlovì kandidát na post
znojemského senátora Dr.
elezný, co byla pro vechny jistì zajímavá událost.
Neodpustil jsem si proto
vyzpovídat majitele tiskárny a vydavatele periodika
ZRCADLA v jedné osobì
pana Pavla ainku.
XXMùete pøiblíit naim
ètenáøùm pozadí schùzky?
Nelo pouze o zdvoøilostní
návtìvu v rámci pøedvolební kampanì Dr. elezného?
XXDr. elezný pøijal mé
pozvání na obchodní schùzku.
Je pravda, e jsem tak trochu
vyuil pøedvolební kampanì
a doufal, e nebudu odmítnut.
U proto, e jsem vydavatel
místních novin. Kdyby mé
pozvání Dr. elezný nepøijal,
jistì bychom se spolu setkali
v Praze. Kadopádnì se do-

mnívám, e pro podnikatele je
vdy dobré, vyuít jakoukoli
pøíleitost, pohostit ve své firmì významnou osobnost, kterou Dr. elezný bezesporu je.
XXJaký byl tedy pøesný
dùvod vaí schùzky?
XXNemohu hovoøit zcela
konkrétnì, protoe bych tak

mohl pokodit nìkteré podnikatelské zámìry tiskárny,
které firmu stály u mnoho
finanèních prostøedkù. Mohu
pouze prozradit, e mùj tým
pracovníkù ji témìø dva roky
pøipravuje zcela jedineènou
sérii výrobkù pro tuzemský
trh. Vzhledem k povaze projektu, je nutné se vìnovat

Ministr pøivezl dobrou zprávu
XX/Miroslav/ Starosty z okolních obcí v pátek 27. záøí sezvala miroslavská radnice.
Cílem pracovní schùzky, pøi
které nechybìli senátor Milan
paèek a poslankynì Marta
Bayerová, bylo objasnit do
jaké míry povodnì zbrzdí
projekt Èistá Dyje. Projekt,
který mìl z Bruselu pøinést
nemalé peníze pro regionální
rozvoj a pøedevím pro výstavbu èistièek odpadních
vod, byl vlivem pøesunutí
k tomu urèených financí na
likvidaci povodní ohroen.
XXS horkými informacemi
s malým zpodìním dorazil
ministr pro ivotní prostøedí

Libor Ambrozek. Ten hned
v úvodu uklidnil vechny
pøítomné. Peníze budou.
Pùvodnì mìlo jít ve na
povodnì, ale z dohodnuté
jeden a pùl miliardy nakonec
polovina zùstala na projekt
Èistá Dyje. Na projektu výstavby a rekonstrukcí èistièek
se ji nìkolik mìsícù velmi
intenzivnì pracuje. Evropská
unie u èlenských zemí toti
vyaduje napojení vech
obcí nad dva tisíce obyvatel
na regulovatelnou èistièku
odpadních vod. EU vak
nabídlo finanèní pomoc,
která bude odèerpána jen na
mnohamilionové projekty.

Ty s mením rozpoètem bude
podle slov ministra podporovat samo ministerstvo
ivotního prostøedí.
XXStarostové se pozdìji
rozhovoøili o øadì problémù,
které je samotné trápí, oèekávajíc jasné odpovìdi. I kdy
hlavním cílem jednání byl
stav ivotního prostøedí na
Znojemsku, na vechny tøi
hosty padaly dotazy i o nejasnostech ve veøejné správì,
o obecných rozpoètech
i zadluování obcí. Závìrem
vichni pøítomní dostali od
hostù pøíslib, e se vemi
problémy budou v nejkratí
moné dobì zabývat. /mape/

mediální podpoøe a proto
máme zájem i o spolupráci
s televizí. Pouze jsme toto jednání trochu uspíili a posadili
do Moravského Krumlova.
Jetì prozradím, e jsme
zaujali a v jednání se bude
pokraèovat. Teï u pochopitelnì v Praze.
/pokraèování na str. 2/

Pithart v Krumlovì
Petr Pithart zavítal v nedìli
6. øíjna do Moravského
Krumlova, aby se krátce
setkal se svými stranickými
kolegy. Pùlhodinové návtìvy v kanceláøi starosty se
kromì výboru místní KDUÈSL zúèastnil i senátor
Milan paèek. Petr Pithart
po sobotní návtìvì Znojma se v Moravském
Krumlovì chtìl mimo jiné
seznámit s novinkami v jednání o Slovanské epopeji,
její pøesun do Prahy je na
dva roky oddálen, pokraèující výstavbì DPS i o pøípravách na komunální volby.
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kolky zmìní název kolákùm V. elezný navtívil...
XX/Oslavany/ Na celkem estnáct a sedmnáct zamìstnancù
se rozíøí oslavanský kolní klub a druina. Zvýení stavu
nezpùsobí pøíjmání nových lidí, ale zmìna, která se týká
pøièlenìní mateøských kolek pod tuto mìstem zøízenou organizaci. Je ji hotovým a fungujícím právním subjektem a tak
je nejsnadnìjím a nejpøíhodnìjím øeením do nìj kolky jen
zaèlenit.
XXMinisterstvo kolství se postupnì zbavuje mimokolských aktivit a ztenèuje si své pole pùsobnosti také o oblast
pøedkolní výchovy. Správnost, èi nesprávnost takové koncepce se ukáe a v dalích desetiletích, kdy se projeví praktické dopady oddìlení. Podle informace z oslavanské radnice
budou kolky pøevedené pod dosavadní jmenovaný subjekt
od 1. ledna následujícího roku.
XXU samotný vznik netradièního názvu kolní klub
a druina vzeel ze situace, kdy se mìstu nedaøilo vybojovat
zøízení obvyklého Domu dìtí a mládee. Pracují pod ním,
stejnì jako jinde v DDM, zájmové krouky, kde vyuívá svùj
volný èas 330 dìtí celkem v 37 kroucích. Netradièní název
organizace se znovu zmìní, aby vyhovìl vem legislativním
poadavkùm a nezpùsobil vyboèení z mnoha málo pochopitelných pøedpisù. Naroste také do podoby krkolomné.
Zachování názvu Mateøská kola je striktnì dáno zákonem,
proto se bude organizace novì jmenovat: Mateøská kola,
kolní klub a druina.
/pj/

Umírající borovice èerné

XX/Miroslav/ První øíjnový den se na miroslavské radnici
seli zástupci mìsta se vemi vlastníky a uivateli pozemkù
v plánovaném teritoriu Národní pøírodní památky Miroslavské kopce. Objasnit nìkteré sporné kroky pøijel Ing.
Michálek z ministerstva ivotního prostøedí, Mgr. Slavík
z Agentury ochrany pøírody a krajiny a Mgr. korpíková
ze znojemského Magistrátu.
XXStarosta Forman se za vechny pøítomné zeptal, jaká pøípadná omezení se mohou po vyhláení pøírodní památky
oèekávat. Z odpovìdí vech hostù vyplynulo, e: Pøímo
v chránìném území je nutno hospodaøit v souladu s plánem
péèe, to znamená postupnì odstraòovat porosty akátù a stepní
plochy pouze kosit. Hospodaøení na vinohradech a na pozemcích mimo ochranné pásmo nebude vyhlákou omezeno, bude
pouze doporuèeno pouívat etrnìjích postøikù. Výstavba
jakýchkoliv sídel v teritoriu pøírodní památky bude podléhat
stanovisku ministerstva P. Bude radikálnì omezen vjezd
motorových vozidel, kromì vlastníkù a uivatelù pozemkù.
O své nepøijdou ani myslivci, jejich právo myslivosti nebude
dotèeno. S výbìrem pozemkù pro NPP nesouhlasila pouze
jedna soukromá majitelka, která zpochybnila nutnost
zaèlenìní své pùdy do chránìné oblasti. Mìsto i ministerstvo
hledá nejschùdnìjí øeení, jak spor vyøeit.
XXPodstatnì vìtím problémem ale zùstávají umírající
borovice èerné. Tento druh, který je na Miroslavsku pøiblinì
60 let, má své nejblií pøíbuzné v podhùøí Alp v Rakousku.
Problémy s dosud neznámou chorobou u mají i tam. Návrh
plánu péèe o Miroslavské kopce hovoøí pouze o redukci
mladých jedincù a semenáèkù íøících se do stepních porostù.
Vzrostlé stromy budou ponechány na doití. Nemoc, která
kosí jeden strom za druhým, zøejmì celou situaci urychlí.
Odborníci si ji nìkolik mìsícù lámou hlavu nad pùvodem
zákeøné rzi, která postupnì pohltí celý strom. Miroslavtí
radní doufají, e vzorky napadených vìtvièek, které pøed
èasem odeslali na biochemické rozbory, brzy pøinesou nìjaká
podstatná vysvìtlení. Podle miroslavského místostarosty
Romana Volfa se objevilo podezøení, e choroba ovlivòuje
i borovice obecné, u kterých se zøejmì projevuje meními
pøírùstky nových vìtvièek.
/mape/

ODS podpoøila elezného
XXOblastní rada ODS ve Znojmì v pátek 5. øíjna vyzvala své
èleny a volièe ODS, aby pøili k senátním volbám ve znojemském
obvodu, a to i pøesto, e ODS nemá v tìchto volbách vlastního
kandidáta. Volební právo jako základní stavební kámen demokracie je podle názoru ODS toti tøeba vyuívat pøi kadé
pøíleitosti. Oblastní rada ODS Znojmo dospìla na svém zasedání
k rozhodnutí, e senátorem za Znojemsko by se mìl stát kandidát,
který je pravicového smýlení a má monost pro kraj nìco
skuteènì udìlat. Pro ODS pøitom není rozhodující, zda takový
kandidát pochází ze Znojemska nebo nikoli. Oblastní rada ODS
je toho názoru, e takovým kandidátem je Dr. Vladimír elezný.

XX/pokraèování ze str. 1/
XXJá ale vím, e jste si s Dr.
elezným nenotovali pouze
v otázce podnikání, ale e jste
také porovnávali svoje vína.
XXUpøímnì. Nevím, proè od
nás Dr. elezný nespìchal. Ve
vínech jsme urèitì nesoutìili.
Vím, e Dr. elezný má vlastní
vinohrad. Já jsem naopak
váni-vím sbìratelem vín a proto jsem tak významnou návtìvu pohostil, dle mého soudu,
významným a jedineèným
vínem z mého archivu. Musím
øíci, e mé víno Dr. elezného
doslova uzemnilo a jestli pøispìlo k tomu, e se u nás cítil
dobøe, tak jsem tomu jenom

rád. Chutnali jsme i dalí
vzorky z archivu a musím zodpovìdnì øíci, e se Dr. elezný
ukázal jako opravdový znalec.
XXA prozradíte ètenáøùm,
jakým jedineèným vínem jste
tak okouzlil?
XXByl to ryzlink rýnský, roèník
1987 od Frantika Jakubíka,
Uhersko - Hradistská oblast,
obec Zlechov. Já osobnì jsem
pøesvìdèen, e Frantiek
Jakubík patøí k vùbec nejlepím
vinaøùm nejen u nás, ale i ve
svìtì. Ostatnì Dr. elezný
prohlásil, e toto víno kupuje
v jakémkoli mnoství. To hovoøí samo za sebe.
XXJaký jste si ze schùzky

vytvoøil osobní úsudek na
osobu Dr. elezného a jeho
kandidaturu na senátora?
XXTo je sloitá otázka. U ze
své podstaty se povauji za èlovìka, který je opatrný na jakékoli unáhlené a laciné soudy
a pokud to jen trochu jde,
snaím se o objektivní pohled.
Víte sám, e jsem byl první,
komu se nelíbil úvodní èlánek
v ZRCADLE, kdy jsme se
zmínili o kandidatuøe Dr.
elezného. Mìl jsem pocit, e
ho zbyteènì a pøehnanì opìvujeme a nesouhlasil jsem s názorem, e jde o èlánek více
ménì ironický. Ale k Vaí
otázce. Jen tìko si lze pøedstavit, e charakter jakéhokoli
èlovìka poznáte za dvì hodiny.

EXPOZICE V OSLAVANSKÉM ZÁMKU VYLOUPENA
XX/Oslavany/ Hned druhý
den po naí návtìvì oslavanských hasièù, v dobì, kdy se
v tiskárnì pøipravovalo pøedcházející èíslo Zrcadla s èlánkem o jejich nové expozici,
bylo u vechno smutnì
jinak. Oslavanský zámek byl
vyloupený. Ve ètvrtek ráno
ji policie snímala jenom
stopy zanechané po noèním
rozsáhlém øádìní zlodìjù.
XXTi se po ustøíhání mnoha
zámkù a vypáèení dveøí
dostali pøes místní zahradnictví také do zámeckého
traktu. Prolámali se do novì
zøízené hasièské muzejní
expozice. Hasièi jetì pøed
tím u fotografování ústøedního exponátu nic netuíc
vtipkovali, e jediné, co u
nich nelze ukrást a odnést
dveømi ani oknem, je historická koòmi taená ruèní
støíkaèka. Skládali ji i s podvozkem po jednotlivých
kusech v zaklenutém sále
zámku na místì. Nebáli se
vystavit ani originály historických listin a dalí drobné
exponáty. Nìco takového si
nedovedli pøedstavit. V rukou
jetì nevypátraných zlodìjù
zmizela také stará kronika
sboru. K tomu prastaré
hasièské pøilby s chocholem
i nejstarí mosazná proudnice.
XXZlodìji se dobývali také
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do expozice hornictví a energetiky, kde ale koda na
exponátech nevznikla. Pøedmìty nemìly nìjakou historicky umìleckou hodnotu,
ale jejich sbìratelská a dokumentaèní cena je penìzi
nenahraditelná. Proto je vyèíslení kody 29 tisíc korun
finanènì nevelké, ale v daných podmínkách a souvis-

lostech obrovské.
XXSbírka i její vystavení se
zrodilo z vlastního potu,
snaení i odøíkání a pøirostla
k srdci. Tam je zlovolnost
lupièù nejbolavìjí.
XXDále se zlodìji jetì
vloupali do skladu náøadí
a materiálu firmy Remos,
která opravuje zámecké budovy a zanechali po sobì

XXNezávislý kandidát do
Senátu Dr. Vladimír elezný
zavítal na své volební cestì
pøed dvìma týdny také
do Moravského Krumlova.
Rozhodl se toti
pro
netradièní kampaò, bìhem
které navtíví vech 148 obcí
naeho okresu..
XXHlavním bodem programu Dr. elezného bylo oficiální pøijetí na radnici
starostou Bartolomìjem Pitlachem. Tématem rozhovoru
byly pøedevím problémy
Moravskokrumlovska v obla-

sti bytové výstavby, infrastruktury a nezamìstnanosti.
Zjiuji, e problémy obcí
na Znojemsku jsou velmi
podobné. Jedná se pøedevím
o nedostatek pracovních míst.
Je nutné, aby do regionu
zaèalo proudit více investic,
které by oivily místní ekonomiku, øekl V. elezný.
XXJako známý milovník
umìní se Dr. elezný zajímal
o osud krumlovského zámku
a vzácné Muchovy Slovanské
epopeje. Zámek je ji delí
èas ve velmi patném stavu.

Stát nemá peníze na jeho
opravu a zatím se nenael ani
ádný investor, který by
pøiel se zajímavým podnikatelským projektem. Ale není
se co divit. Jen samotná oprava zámku by jej pøila na
témìø pùl miliardy korun.
Jsem rád, e se podaøilo
v Krumlovì udret slavnou
Slovanskou epopej. Nemá
smysl ji stìhovat do Prahy
a odlákávat odsud dalí turisty, prohlásil V. elezný.
XXPo schùzce se starostou se
Vladimír elezný vydal mezi

KREJÈOVSTVÍ

rodinné domky  rekonstrukce
støení vestavby  pøípojky
a dalí stavby
ProFaG Ivanèice, s.r.o.
Palackého 18, Ivanèice

Úvìry od 5%
Bez akontace

Pracovní doba: PO - PÁ 14.00 - 18.00 hod.

volejte: 723 110 363, 607 949 608

Tel.: 737 944 051

tel.: 546 452 766, mobil: 723 280 872

kodu na ukradených vìcech
dalích asi dvacet tisíc korun.
Køovinoøez a jiné vìci
ukradené ze jmenovaného
zahradnictví dávají dohromady souèet kod evidovaných u Policie ÈR ve
výi 66 tisíc korun.
XXV té dobì zmizel v Oslavanech také dodávkový automobil typu pikap a zatím
nedopátraní zlodìji se stejnou
noc pokoueli o vniknutí
do místní Základní umìlecké
koly. Tam se jejich noèní
dobrodruství obelo natìstí
bez úspìchu.
Nìkteøí obyvatelé si uvedenou epizodu dávají do souvislosti s døívìjím vykradením kostela a kaple, kde
zmizely historicky cenné
obøadní pøedmìty asi za 400
tisíc korun a s nimi nová
kompletní ozvuèovací HiFi
souprava. Nalo by se i dalí
podobné øádìní z pøedchozí
doby v okolí. Zda vechny
pøípady mají spoleèné osoby
pachatelù,
bude
muset
potvrdit, nebo vyvrátit, dalí
etøení policie.
XXKadopádnì vak noèní
ostraha mìsta jetì nìco ke
své vìtí dokonalosti potøebuje. Jistì tato konkrétní
tvrdá zkuenost vyvolá dalí
opatøení, tøeba prostøednictvím Mìstské policie.
/pj/

Vladimír elezný rozdával omluvenky

Stavíte, modernizujete,
kupujete rodinný dùm èi byt?
Nemáte dostatek vlastních
finanèních prostøedkù?
V tom pøípadì jsou tu pro Vás

PROJEKTOVÁNÍ

A politik musí mít pøedevím
charakter. Z prùbìhu jednání
jsem mìl velmi dobrý vnitøní
pocit pøedevím z osoby Dr.
elezného jako èlovìka. Jde
bezesporu o profesionála a je
proto tìké usuzovat, kdy jde o
upøímnost slova a kdy pouze o
profesionalitu. Z pragmatického pohledu, si ale myslím, e
pokud by byl zvolen senátorem,
mohl by znojemskému kraji
pomoci. To ovem za podmínky, e by se i nadále pohyboval po tomto kraji a zajímal
se o jeho problémy. Protoe se
jedná o osobu mediálnì velmi
známou, mohl by tento kraj
také více zviditelnit, v èem
spatøuji dalí monost, jak
pomoci i podnikatelùm. /mape/

V ulièce 2, Ivanèice

Zakázka:
Pánská - obleky
Dámská - návrhy a stylizace zdarma
Oprava odìvù veho druhu

RYCHLÁ PRÁCE ZA LIDOVÉ CENY

obèany. Na námìstí okamitì
vzbudila jeho pøítomnost
nebývalou pozornost. Lidé
dokonce zdreli pravidelný
odjezd linkového autobusu,
jen aby získali podpis øeditele
televize Nova. Dva studenti
støední koly, kteøí se na
mítinku televizního øeditele
zdreli a nestihli tak vèas
dorazit na internát, dokonce
získali od Dr. elezného
omluvenku pro své vychovatele. O tom, jak u nich
s omluvenkou pochodili, vak
informace nemáme.
/abé/

Rybáøský sport SARRIABEID
kompletní sortiment pro sportovní rybolov
pruty, navijáky, krmení, posilovaèe
batohy, obaly na pruty, obuv, odìvy
Kontakt: Sarria spol. s r.o.

Palackého nám. 8, Ivanèice, tel./fax: 546 437 500
E-obchod: www.sportovnirybolov.cz
Provozní doba:
Po-Pá 8:30 12:00 13:00 17:00, So: 8:30 10:30

MUDr. Milan paèek
Kandidát do Senátu PÈR v okrese Znojmo navrený KDU-ÈSL

Volební heslo:
Moudrost
a rozhodnost

 lékaø, primáø Dìtského centra
pro ohroené a postiené dìti
 senátor Parlamentu ÈR
 pøedseda Stálé komise Senátu
pro krajany ijící v zahranièí
 èlen Mandátového
a imunitního výboru
 èlen Výboru pro zahranièní
vìci, obranu a bezpeènost
 èlen Stálé delegace Parlamentu
ÈR do Meziparlamentní unie
Struèná bilance let 1996 - 2002:

V èem chci pokraèovat
a co slibuji:
Dále být ve volebním obvodu dostupný pro obèany
a angaovat se v jejich prospìch podle svých moností.
V Senátu PÈR se chci dále
vìnovat krajanské problematice, hlavnì prosazení
korespondenèního zpùsobu
voleb, pøípravì velkého
setkání vìdeckých osobností
a krajanù v roce 2003 v Praze u pøíleitosti 10. výroèí
zaloení Èeské akademie vìd.

XXNarodil se 29. srpna 1952 ve Valticích na okrese Bøeclav. Základní kolu navtìvoval v Brnì
a docházku ukonèil v roce 1968. Poté zapoèal studium na gymnaziu v Brnì na Køenové, které
ukonèil maturitou v roce 1972. Rok pracoval jako pomocný dìlník a od roku 1973 nastoupil øádné
studium dìtského lékaøství na univerzitì v Brnì. Po jeho ukonèení v roce 1979 zaèal pracovat
na OÚNZ Znojmo jako dìtský lékaø. Od roku 1992 pracoval pìt let jako øeditel Dìtského centra
ve Znojmì. Ve zdravotnictví je èinný dosud. Je enatý a má dvì dìti. Od roku 1994 je èlenem
mìstského zastupitelstva ve Znojmì. V roce 1996 byl zvolen senátorem Parlamentu ÈR za volební
obvod Znojmo jako kandidát KDU-ÈSL a ODA.
XXVe svém ivotním postavení i povolání mám
blízko k lidem a to jsem si vdycky pøál. Jak
v práci ve prospìch dìtí s handicapem, tak i
v práci v Senátu se vdy snaím být prospìný
tìm, kteøí potøebují pomoci. Jsem pøesvìdèen
o tom, e pokud má být senátor nìco platný
svým volièùm, musí s nimi ít a znát dobøe situaci
ve svém volebním obvodu. ijeme s manelkou
ve Znojmì 23 let a pøítí rok, dá-li Bùh,
oslavíme ètvrtstoletí spoleèné cesty ivotem.
Máme dvì dospìlé dìti, syna, který studuje
architekturu a dceru, která studium ukonèila
a zaèíná samostatný ivot.
XXJsem pøesvìdèen, e Senát má smysl v úzkém spojení s komunální politikou a proto se
angauji v mìstském a krajském zastupitelstvu.
U výrazných osobností, které se zaèínají zajímat
o region, ve kterém hodlají kandidovat a nìkolik týdnù èi mìsícù pøed volbami je reálné
nebezpeèí, e dají pøednost vlastním pøedstavám pøed skuteènými potøebami zdejích obèanù.
V uplynulých esti letech jsem spolupracoval se
starosty naich obcí na projektech a pomohl
jsem k celkovým investicím do naeho regionu,

které pøevyují 2,1 miliardy korun. V tìchto dnech
se angauji na projektu, který by Znojemsku
pøinesl tøiètvrtì miliardy a výraznì by zlepil
ivotní prostøedí. Spolu s dalími se podílím na
zlepování sousedských vztahù s Rakouskem.
Co bych chtìl dále dìlat? Samozøejmì pokraèovat v rozdìlané práci a ve prospìch regionu
vyuít toho, e nyní ministøi ivotního prostøedí
a dopravy mají zájem na zlepení situace v naem
regionu a dávají to výraznì pøi svých návtìvách zde najevo. Zájmy obèanù a obcí Znojemska je moné prosazovat pouze ve spojení s vládou a krajskou samosprávou, ne z populistických pozic. Dále se chci angaovat v Dìtském
centru pro ohroené a postiené dìti a pomáhat
jejich rodinám. V senátu chci pokraèovat v práci
pro krajany a spolu s nimi hledat cesty, jak být
prospìný naí zemi.
XXMilí pøátelé, znáte mì, iji mezi vámi a Znojemsko je ná spoleèný domov, za který neseme
zodpovìdnost. Dáte-li mi svùj hlas, udìlám ve
pro to, abych vai dùvìru nezklamal a vyuiji
vech moností, které dává senátorská funkce,
abych zajistil a splnil spoleèný cíl.

Místní organizace KDU-ÈSL v Moravském Krumlovì plnì podporuje kandidaturu
MUDr. Milana paèka do Senátu PÈR v okrese Znojmo.

Senát PÈR: 6x spolupøedkladatel, 1x pøedkladatel, 22x zpravodaj senátních tiskù, 1997 2002 pøedseda Stálé komise pro krajany ijící
v zahranièí, 1998 a 2002 spolupoøadatel
a úèinkující na dvou setkáních krajanù z celého
svìta, spolupráce na vydání knihy M. Rechcígla:
Postavy naí Ameriky, spolupráce a podíl
na vzniku konzultativní rady krajanù, spolupráce na øeení krajanských problémù. Medaile
za zásluhy od Zahranièních letcù bojujících
za II. svìt. války, medaile za zásluhy od Svazu
èeskoslovenských Legionáøù.
Volební obvod: spolupráce a podíl na vyøeení projektu silnièního spojení hranièního
pøechodu Hatì - Chvalovice a tím umonìní
zahranièní investice ve výi cca 1,5 miliardy
korun, spojené s cca 300 pracovními místy.
Spolupráce se SFP na projektu Dyje, Beèva
z fondù ISPA, koneèná investice cca 750 milionù korun. Spolupráce s mìstem Znojmem
a ministerstvem P na projektu rekonstrukce
kanalizace a vodovodní sítì v oblasti Znojma
ve výi 500 mil. korun. Pomoc pøi prosazování
projektù bytové výstavby a DPS v Moravském
Krumlovì - 100 mil. korun, pøestavby DD
Skalice - 33 mil korun a bytové výstavby pro
seniory ve Viòové - 14,7 mil. korun. Získání
mimoøádné dotace na rekonstrukci a vybudování kanalizace a vodovodu v obcích títary
- 7 mil. korun, Konice - Popice - cca 26 mil.
korun, Vrbovec - 6 mil. korun a dalí. Pomoc
pøi øeení øady dalích projektù jako napø.
vodní doprava na Vranovské pøehradì, plynofikace Vranova n.D, Olbramkostela, dobudování Dìtského centra ve Znojmì - které je
druhým nejvìtím v ÈR, zajitìní dotace ve výi
1,5 mil korun na rekonstrukci kotelny nemocnice na Dukelské, pomoc pøi zajitìní RZP pro
region Hruovanska. Pomoc pøi zajitìní
prostøedkù na projekt Gerontocentra ve Znojmì. Zajitìní rychlé pomoci pøi letoních
záplavách ve Znojmì od výcarska - vysoueèe
a dalí technika za cca milion korun,
zajiování investice pøes ministerstvo
zahranièí na odstranìní kod po povodních
ve výi 1,5 mil. korun.
Èesko-rakouské vztahy: spolupráce na pøeshranièních projektech, organizace a spoluúèast
na setkáních komunálních a parlamentních
politikù obou zemí, spolupráce na pøipravované výstavì Dolního Rakouska v r. 2005 jako
èestný prezident spolku im Zeichen des Kreises, spolupráce s rozhlasovou stanicí GYM
RADIO Hollabrun, publikace v rakouských
periodikách.
Obecnì: spolupráce na zajitìní finanèních
prostøedkù na vydání knihy Brno v obrazech,
na natoèení krátkometráního filmu Moravtí
Lucemburkové a na vydání ivotopisu znojemského rodáka Klementa Maria Hofbauera.
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Obec chce jen zamìstnatelné nezamìstnané

Byl jednou

XXK rozdílu v pohledu na
vìc dochází mezi obcemi
a Úøadem práce. Obec chce
na veøejnì prospìné práce
jen schopné, pouitelné lidi.
Tedy ty, kteøí se pøi obdobné
manuální práci dají zamìstnat i u bìných firem. Dochází k nesouladu konèícím
v zaèarovaném kruhu.
XXJak nám øekl místostarosta Miroslavi Roman Volf,
rádi by si pracovníky VPP
vybírali sami. Má k tomu své
rozumné dùvody. Jednak nemùe tyto lidi stejnì velkou
skupinou øídících pracovníkù
nechat hlídat a pøi práci
s drahým strojním náøadím
jim jetì dret ruce. Posílají
prý mu feáky a nefachèenka, nebo jinak prostì nepouitelné lidi, s nimi si na

obci nevìdí rady. Úplnì jinak
to vypadá, kdy je mezi obcí
a dotyèným èlovìkem vzájemný souhlas a shoda.
XXJak nám sdìlili na moravskokrumlovské poboèce ÚP,
mají pøednostnì obcím posílat nabídku dlouhodobì nezamìstnaných, tedy nejménì
déle ne pùl roku. Dále tìko
zamìstnatelné eny s dìtmi
do patnácti rokù a pak lidi po
padesátce vìku, které v praxi
zamìstnavatelské firmy vesmìs pod nìjakou jinou záminkou odmítají. Taková je
bohuel praxe zamìstnavatelù a ÚP se snaí postieným nìjak pomoci, udret
psychickou kondici a nenechat je padnout do návykù
zbyteènosti a marnosti
v ivotì. Obec si z nich mùe

vybrat pracovníky podle
potøeby, ale nemùe si ádat
a vytváøet seznam, nìco jako
okruh svých stálých nezamìstnaných
zamìstnancù
obce. Je potøeba nìjak pomoci i tìm pracovnì slabím,
aby se také postupnì vzpamatovali. Argumenty tedy
rovnì rozumné, ale v praxi
u dost nefungující.
XXKdo ji skuteènì psychicky, duevnì upadl (a u
z jakéhokoliv dùvodu) do
nepouitelného stavu pro
svou samoobivu, nìjaký záchranný revitalizaèní program se pro nìj u nás nenajde. Beztak by byl za horizontem schopností dnení
materialistické psychologie.
To je nehroznìjí a nedocenìná hrozba dlouhodobé

nezamìstnanosti. Kadému,
kdo jetì duevnímu pádu
odolal a udrel se, je spoleèná
práce mezi zlomenými neastníky dalí zátìovou
zkoukou, nìkdy a jako by
trestem. Proti vdechování
jedovatých opileckých mylenek a tupých vástù není
ádný respirátor, ba ani
skafandr. Buï se od nich
nechá deptat, nebo uteèe.
XXProè by tedy obec mìla
hrát roli nìjaké pracovní
polepovny, kdy se tímto
hlubokým problémem zatím
nikdo jiný ani nezabýval?
Není nakonec pohled obcí na
výbìr pracovníkù veøejnì
prospìných prací pøece jen
kvalitativnì i lidsky trochu
dál a uiteènìjí ne pohled
Úøadu práce?
/pj/

Starosta se nevzdává

Bartolomìje Pitlacha, zda
bude znovu v komunálních
volbách kandidovat a jakým
pohledem mìøí minulé
období i nadìje do toho
dalího. Jak nám sdìlil, jde
do toho dál a je odhodlaný
starostovat i v dalím volebním období.
XXMnohdy viditelnì unavený s utrápenou tváøí tlaèí
tento svùj balvan proti kopci
otrávené nálady a vidí pøedevím úspìchy. Chtìl by
dokonèit zapoèaté práce,
dotvoøit odpadové hospodáøství, vidí pøed sebou DPSku
i výstavbu bytù a rád by
také nìjaký rekreaèní areál
s koupáním.

XXTa hlasování, bohuel,
nìkterým u opravdu nejde
o to, aby to tady fungovalo,
prostì to jen rozbít a já jsem
musel èelit tolika napadáním
i kdy se pak ukázala jako
neopodstatnìná. Nebráním se
ádné kontrole. Co to vechno stojí práce a úsilí, za které
by se daly zaøídit jiné vìci.
Myslím, e se za ty ètyøi roky
vybudovalo dost a nebyly to
malé peníze. Váím si zamìstnancù radnice, hodnì
nám pomohli nai poslanci,
øíká starosta.
XXSkuteènìjí pøíèina potíí
zùstává nepochopená. Podle
nìj jsou nespokojenci z druhé
poloviny radních rozvratníci,

dìlají to soustavnì a budou to
dìlat dál. Nìco takového,
jako je zdret se hlasování
by on sám uplatnil jen tehdy,
kdy se hlasuje o vìci jeho
osoby, ale pokud jde o prospìch obèana, je to alibismus
a takový èlovìk vùbec nemá
jít do komunální politiky.
Mrzí ho, e jsou to lidi, od
kterých by to neèekal. Jak
øekl, dal se na tuto práci
a musí také pro ní nìco obìtovat. Nechme stranickost
pryè a pojïme pracovat, s rozumným dobrým èlovìkem
se vdycky dohodnu, no a
pokud je zlej a nechce se
dohodnout, no tak to nejde!
Petr Jurák

Byl jednou jeden pan starosta a ten napsal do Místní drbny
èlánek o radosti z hezkého a pohodlného bydlení, o které se
postará mìsto. Mimo jiné prohlásil, e projekt stavby je natolik
variabilní, e nebude tøeba ádných nákladù na jeho zmìny.
Bohuel o tom zapomnìl informovat radu mìsta a ta schválila
465.000 Kè na zmìnu projektu.
Bylo jednou jedno zastupitelstvo, na kterém jedenáctka
spøíznìných duí, pøevahou jednoho hlasu, schválila výstavbu
54 nájemních bytù pro sociálnì slabí obèany. Netuím jak se
to mohlo stát, ale jeden z potøebných bude si moci pronajmout
tøípokojový byt (87,3m2) s terasou (60m2) za mìsíèní nájem
témìø sedm tisíc. Tedy ten byt mu nezávidím. Troièku mì
ovem mrzí, e nejsem a tak sláb, abych si mohl dovolit platit
takové nájemné.
Byl jednou jeden starosta, který za peníze mìsta nechal
vytisknout 2500 letákù propagujících výstavbu bytovek
Zachránìná (døíve 110 bytù Sídlitì). Nic proti tomu. Drobnou
vadou na kráse je kontaktní telefon na firmu IMOS, která má
stavbu realizovat. Za peníze mìsta reklama pro stavební firmu?
No, no, no!
Byl jednou jeden zastupitel, který doplatil na svou nevymáchanou hubu. Jmenoval se ..
Ptáèek MK

XXKrumlovská radnice se
v posledním volebním období
stala èastým terèem kritiky.
Pøedevím
její
zpùsob
rozhodování, zadávání zakázek, charakter podkladù dodávaných zastupitelùm i vlastní komunikace mezi nimi.
XXV neposlední øadì také
úmorný zpùsob opakovaných
hlasování, kde se legraènì
o tée vìci jako by hlasuje
tak dlouho, ne se ji podaøí
odsouhlasit povìstnou jedenáctkou z celkového poètu
jedenadvaceti zastupitelù.
Takovouto stateènou jednotu pøi opakovaných hlaso-

vacích zápasech neukazuje
druhá opozièní polovina
zastupitelù. Ti se vak místo
rezolutního NE! èasto
zdrují hlasování, jako by
utíkali svým hlasem pryè
z jednací sínì.
Zamítnuté, tedy záporné
rozhodnutí se na dalím sezení vezme zpìt. Jednodue se
revokuje a z jeho recyklace u vzejde jedenácti
rukama poehnaný souhlas.
XXViditelnì tak starosta má
problém komunikovat s polovinou zastupitelù. Nejsou
to jeho podøízení, kteøí by
museli poslechnout svého

vrchního
éfa
øeditele,
nechtìjí odsouhlasovat nastrèené hotové vìci, ale sami
také právoplatnì a lidsky
dùstojnì spolurozhodovat.
XXNeastníci z obou táborù
ani nechápou, e u roznáejí
pøídech balkánské mentality
nevyøízených úètù a ta má
velmi daleko k ohleduplné
západoevropské
podobì
úplnì jinak utváøených,
hlavnì kultivovaných, mezilidských vztahù.
XXZeptali jsme se proto
pøed nadcházejícími volbami
právì v této souvislosti
nynìjího starosty mìsta
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s.r.o., Ivanèice
PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

PLASTOVÁ OKNA, DVEØE
- zajitìní kompletních slueb:
zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- plastové bazény  septiky  jímky
- prodej na splátky i s 0% navýením
z LEXANU
N O V I N K A : Zastøeení
svìtlíky, støíky pøed vchody

Nìmèice 731, 664 91 Ivanèice, tel./fax: 0502 (546)/ 451 297
Mor. Krumlov
Obchodní dùm
515/ 324 587

Ivanèice
Oslavanská ul.
546/ 452 232

dvoulùka od 5.425,-  válendy od 1.880,sedací soupravy od 12.990,-  matrace
kuchyòské linky (délka 180 cm) od 7.990,obývací stìny  velký výbìr levných kobercù
Rozvoz zboí zajitìn

S NÁMI NA TO MÁTE

OZNÁMENÍ
OV KSÈM ve ZNOJMÌ k volbám
do SENÁTU Parlamentu Èeské republiky

Vzhledem k dezinformacím, íøeným
kolem kandidáta KSÈM do Senátu
Parlamentu Èeské republiky v okrese
ZNOJMO, oznamujeme vem èlenùm
KSÈM, sympatizantùm a volièùm, e
jediným kandidátem do Senátu za
KSÈM, schváleným OV KSÈM a ÚV
KSÈM, je

Ing. Ludvík HEKRLE
OV KSÈM Znojmo proto ádá vechny
volièe o jeho volení.
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KDO BUDE KLEÈET NA KRUMLOVSKÉM NÁMÌSTÍ ?

Zakolují pamìti poèítaèù
XX/Oslavany/ Zapálením plynového kotle zaèínala nová
epocha vytápìní oslavanského sídlitì. Vùbec první plamen
vylehl z plynového hoøáku v dobì uzávìrky pøedchozího
èísla naich novin, a to ve støedu o esté hodinì veèer. Plnì
automatická kotelna øízená moderními poèítaèi jetì v tìchto
dnech vyhledává svùj budoucí topný reim. Zaøízení se musí
takøíkajíc zakolit a v praxi mu nastavit naprogramování
otopových køivek. Je tøeba, aby mu obsluhující technici uloili
do pamìtí správný optimální model chování. Potom teprve
mùe zaèít vlastní zkuební provoz.
XXJak nám øekl místostarosta Milo Musil, zatím dva pracovníci oslavanského ZATEPu vytváøejí nastavení otopové
køivky a teprve po doladìní vech parametrù bude moné
pøevést vytápìní na plnì automatický bezobsluný reim.
Zkuební provoz zaèal ji v øíjnu a potrvá vìtinu následující
topné sezóny do bøezna. Teprve na jaøe bude kolaudace
provozem provìøeného, seøízeného a dùkladnì odzkoueného
zaøízení. Jak dnes ji s viditelnou úlevou dodal, byl sám jedním z postiených. ivot bez tekoucí teplé vody je velmi
nepøíjemný. Byli jsme na to jako kluci zvyklí, ale ta zmìna
je dnes okem, øíká místostarosta.
/pj/

XX/Moravský Krumlov/
Kleèící cestáøi lemovali
v minulých dnech silnici
od ivanèické køiovatky
smìrem ke krumlovskému
zámku. ulová dlaba
rachotí pod koly aut bez
rozdílu, jedou-li staré
plecháèe, nebo noblesní
milionové vozy. Tento úsek
byl v obou smìrech projetý
do hlubokých vln.
XXJak nám za krumlovskou
radnici potvrdil sám starosta, zmínìná silnice se bude
opravovat pouze do íøe
jeden a pùl metru od krajù
a to na køiovatku k zámku.
Mìsto
zatím
nemùe
rozsáhlejí opravy vozovky
zaplatit. Jmenovanou úpravu provádí sami silnièáøi
a financuje ji také SÚSka.
Pøinejmením ve stejném
stavu je také úsek ulice
Zámecká, kde je podle
slov starosty nejprve nutné
vymìnit pod vozovkou
inenýrské sítì, tedy vodovod a kanalizaci.

Jetì ne! Ale u to bude!
XX/Moravský Krumlov/ Skrývka a vytìení zeminy na
Sídliti jetì nebyly vlastním zahájením stavby nového obecního bytového domu v Moravském Krumlovì. Jak nám
vysvìtlil starosta mìsta Bartolomìj Pitlach, potøebovali tuto
zeminu na dokonèovací práce pøi demolici domu v Rakicích.
Nechali jsme tam zboøit domek, který byl ji nebezpeèný,
propadaly se v nìm stropy a nikdo ho léta neobýval. Ná
stavební úøad naøídil demolici a po dohodì s majitelem byla
ivotu nebezpeèná stavba odstranìna. Získali jsme tam pìkný
pozemek pøed kostelem u hospody. Hlínu jsme potøebovali
po staveniti na bøeh a nae Technická zahradní správa dostala souhlas ke skrývce na sídliti, která stejnì bude muset být
provedena, øíká krumlovský starosta.
XXDále nás ujistil, e vlastní stavba bytového domu na
sídliti je v jednání a bude zahájena do konce øíjna a urèitì
jetì v tomto roce bude kus díla vidìt.
/pj/

XXProhlaujete, e hodláte
v rámci kampanì objet
vech 148 obcí okresu. Jak
jste na tom?
XXNyní jsem ji témìø pøed
cílem. Osobní kontakt
s obèany je podle mnì jediná cesta, jak mùe kandidát
opravdu dobøe a zodpovìdnì poznat problémy regionu. Proto jsem se na tuto
jízdu vydal. Dnes mohu øíci,
e vím o Znojemsku ze
vech kandidátù bezkonkurenènì nejvíce. Navíc jsem
osobnì poznal spoustu zajímavých lidí a pochopil, co
je nejvíc trápí. Mám za to,
e mluvit pøímo s lidmi je
jednou ze základních povinností dobrého senátora. Do
smíchu a zároveò do pláèe
mi bylo v Jamolicích, kde

XX/Oslavany/ Pøedvolební období bývá èasem bilancování
nejen úspìchù a proher, ale nìkdy i kuriozit pøedchozího
úseku ivota. Napøíklad: dùkladnì si spolu letos posedìli
zastupitelé v Oslavanech. Chronickým tématem jejich soustavného setkávání bylo teplo doma a teplá voda. Za minulých devìt mìsícù od zaèátku roku se tam zasedání zastupitelstva konalo dokonce devìtkrát, aèkoliv by pøi bìných
starostech staèilo jednou asi za ètvrt roku.
XXVeøejností nejnavtívenìjí, souèasnì nejpatovìjí a ve
finále hlasováním zcela jednomyslné zasedání se uskuteènilo
na jaøe, kdy za mimoøádnì tìkých okolností zastupitelé
odhlasovali, e radnice jako samospráva pøebírá zodpovìdnost za vytápìní ve mìstì.
/pj/

KØÍOVKA O CENY
Umìlá
hmota

Unyle

Proti
(lat.)

Pot. kód
Kousnutím
Vzpøímení
Missouri
naèít

Léta mìstem neøeený
problém komunikací se ale
zaèíná v Moravském Krumlovì ozývat sám od sebe
velmi zostra a ukazuje, co
mìlo být pøi plánování
investic dùleitìjí. Do kritického stavu se den za



Element
ohnì

Kajícný
(angl.)

Lenost

id. en.
jméno

mi starosta øekl, e poslední
politik, který k nim zavítal
a zajímal se o jejich problémy byl prezident Masaryk za první republiky. A to
opravdu není pro souèasné
zástupce Znojemska dobrá
vizitka. Ve títarech mi
v této souvislosti jeden mu
pøímo øekl: Co se za est
let nestihlo, u se za ètrnáct
dní nedohoní.
XXOficiálnì vás podpoøila
znojemská oblastní ODS.
Co to pro vás znamená?
XXPodpora ODS mì tìí
a rozhodnì se jí nevzdávám.
Jsem ale nezávislým kandidátem a chci se ucházet o
pøízeò vech obèanù Znojemska, nejen ODS. Volba
senátora není toliko otázkou
politické pøíslunosti a poli-

tických sympatií. Senátní
volby nejsou politické
závody. Jde v nich pøedevím o dobrou volbu pro
Znojemsko. O to, aby Znojemsko koneènì získalo
senátora, který pro nì bude
moct nìco opravdu udìlat.
Já neslibuji nemoné. Mohu
ale vem zaruèit, e v Senátu budu pro Znojemsko pracovat a mùj hlas tam bude
rozhodnì poøádnì slyet.
XXVai protikandidáti
zaèaly vùèi vám pouívat
pomìrnì agresívní útoky.
Vy vak zatím nereagujete. Proè?
XXVíte, to je známá vìc.
Tam, kde docházejí argumenty, pøicházejí na øadu
podpásové rány. Ostatní
kandidáti trochu zaspali a

Zpùsob
meditace

Pøestat

Patro
(rusky)

Ch. zn.
eleza

Sklad
MPZ aut
náøadí
(angl. zkr.) Lucemburg



Pás

Remkovi
iniciály
abí
citoslovce

Sopka
Dùm
dìtí
a mládee

Kámen
(hovor.)

Èlovìk
dìlající
rozbory

Èást
koile

Starost

Pøitakání

Nebo
(rusky)

Název

Latinský
pøeklad
bible

Umotat
Pøedstojná

láza

Malá
kroupa
havý
náøeènì

Kód jazyka
italtiny
Ploná
míra (slov.)

elezáøský
výrobek
SPZ aut
Ostravy

Usmát
Male
Pevné
provazy

Smutek

Tøpyt

Lesní
bylina

Vaøené
maso
Smrsknutí

Osah

Citoslavce

Znak

Pochodeò

Zkusit
(angl.)
Èást PC
tiskárny
SPZ aut
Olomouce

Pøedloka

Limit
(zkr.)

Èíslovka

Kus ledu

Zpìvný
pták
Evropan
(slov.)
Stlouci
dohromady
Ch. zn.
jodu

Poradenské místo ÈMSS

Rez
(angl.)
MPZ aut
Nìmecka
Pocházející

z urèitého
místa

Solmizaè.
slabika

sýkotu

Lák

Darebák

Smìrem
vzhùru

Ch. zn.
kyslíku

SPZ aut
Ústí nad
Labem

Ch. zn.
teluru

Zkratka
vys.koly

nìkterým z nich asi zaèínají
povolovat nervy. Slyel
jsem, e proti mnì chystají
diskreditaèní inzeráty a billboardy prý za peníze CME,
americké spoleènosti, se
kterou jsem válèil o Novu.
Povauji to vak za zoufalé.
Vichni vìdí, e vekeré své
závazky, které jsem mìl
vùèi mým bývalým americkým partnerùm a které
byly pøíèinou rùzných soudních opatøení, jsem do
posledního dolaru vyrovnal.
Naopak oni nyní dluí mnì.
Víte, na útoky jsem zvyklý.
Jsem elezný. Volební
souboj vak povedu férovì.
Jsem pøesvìdèen, e to lidé
ocení. Cítím toti jejich
podporu.
Dìkujeme za rozhovor

Uèiniti
poddaným
Rydlem
vyznaèen

Tajenka



bìhem zimy dùkladnì
nepøimrznou, velmi pravdìpodobnì se na svém
místì jara vùbec nedoèkají.
Ji dnes by je mohl hrubí
vzorek vìtí pneumatiky
nabrat a "vystøelit" do
okolí.
Petr Jurák

POKUD SPRÁVNÌ VYLUTÍTE NAI KØÍOVKU, MÙETE SE STÁT JEDNÍM Z TØICETI MAJITELÙ
HUDEBNÍHO CD. SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENKY SI JEJ MÙETE VYZVEDNOUT U SPONZORA
DNENÍ KØÍOVKY NA NÍE UVEDENÉ ADRESE A TO OD STØEDY 16. ØÍJNA V PRACOVNÍ DOBU.

Rovnost

Èin

dnem dostává mimo jiné i
místo na námìstí pøed potou. Velké atovské pálené
kostky se rozestoupily do
vzdálenosti a pìti centimetrù od sebe. Mnohdy
jsou uvolnìné tak, e se
dají rukou zvednout. Pokud

V. ELEZNÝ PO SVÉ KAMPANI: CÍTÍM PODPORU LIDÍ

Zasedací maratón oslavanského zastupitelstva

Nápovìda:
Rust, try,
Rueful, UR

Foto: archiv pj

Moravský Krumlov
budova Jednoty,1. patro, kanceláø è. 14
Po,St 9.30 - 12.00 13.30 - 16.30 Út,Pá 13.30 - 16.30

kontakt Miroslav Nevrkla,
tel.: 603 167 269, 777 167 269

Informaèní servis

Knihovna ve mìstì zùstane

XX/Oslavany/ Dosavadní poboèku Okresní knihovny chce pøevzít
plnì do své správy mìsto Oslavany. Rozhodli tak radní na svém pøedchozím zasedání a mìstský úøad ádá o bezúplatný pøevod zbývajícího majetku na mìsto. Krátce pøed volbami tak dosavadní radní
zavázali budoucí zastupitelstvo oslavanskou knihovnu zachovat.
Místostarosta Milo Musil toto rozhodnutí jednodue vyjádøil slovy:
Na kultuøe se vydìlat nedá, ale bez kultury se také ít nedá! Zastupitelstvo se shodlo, e zøizovatelem mìstské knihovny zùstane
mìsto. V souvislosti se zánikem okresù zaniká i Okresní knihovna.
Bylo proto nezbytnì nutné její existenci øeit ji nyní. Je pomìrnì
dost vyuívaná, je kulturním centrem a kromì pùjèování knih organizuje také dalí prospìné akce. Má dvì pracovitì, druhé je v Padochovì. Doposud nás stála na pùl milionu roènì, platili jsme napøíklad
vytápìní, osvìtlení, spoje a dalí poloky. Kompletní náklad na její
roèní provoz se zvedne asi na milion korun. Pøibudou náklady na pracovní síly, obnovu kniního fondu, nájem budovy a zbývající
poloky. Jistì, pokud bude pøítí zastupitelstvo chtít knihovnu zruit,
tu monost mu nijak nebereme, øíká místostarosta, ale samozøejmì
vìøíme, e taková alternativa u nás vùbec nepøijde do úvahy.
/pj/

Køiák opìt se svým køíem

XX/Moravský Krumlov/ Od svatováclavské soboty je opìt na
Køiáku k vidìní kamenný køí. Pùvodní, pocházející z konce
devatenáctého století a provizornì opravený pøed zhruba dvaceti lety,
byl definitivnì znièen a zneuctìn neznámým vandalem. Touha po
nápravì se stala cílem nìkolika obyvatelù Krumlova, kterým osud
tohoto místa nebyl lhostejný. Manelé Procházkovi, kteøí výrobu
nového køíe nemalou èástkou financovali, doplnil svými organizaèními schopnostmi pan Josef Brauner. Výroby køíe se zhostil akademický sochaø Petr Roztoèil, pùvodem z Prahy, ale nyní ijící na
faøe v atovì. Jeho témìø pùlroèní práci na umìlém kameni poprvé
shlédlo hned nìkolik desítek lidí, kteøí byli pøítomni slavnostního
svìcení tohoto køíe. Dìkan Slavoj Alexa po svaté mi podìkoval
vem zainteresovaným za kus nezitné práce, která je pro paní Martu
Procházkovou a její pøátele prvním krokem v právì pøipravovaném
Sdruení pro obnovu kulturních památek v Krumlovì.
/abé/

Návtìvníkùm jde o ivot,
krumlovským jen o povìst

XX/Moravský Krumlov/ Návtìvníkùm krumlovského zámku,
kteøí sem pøijídìjí obdivovat Slovanskou epopej Alfonse Muchy,
darovala ji nìkolikrát v minulých dnech milost neznámá rozumná
bytost. Nikdo je nenutil, aby pøed návtìvou galerie sklonili hlavu
pod cedulkou nièemné akciovky a prolézali dvíøky pinavé padající
vrátnice. Zpuchøelá vrata do bývalé zámecké zahrady byla ji párkrát
otevøená dokoøán a celá pøevratná slunost k obdivovatelùm galerie
se dala poøídit bez prùtahù a bez penìz úplnì zadarmo!
XXStìhování galerie do Prahy nenastane ani po letoní návtìvnické
sezónì. Po pøedbìných jednáních s praskou radnicí mìsto
Moravský Krumlov dosáhlo prodlouení smlouvy na pøítí dva roky.
Potvrdil to v minulém týdnu krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach.
Jak nám odpovìdìl na ná dotaz ohlednì vstupu do zámku, dokud
objekt nebude v majetku státu, nebo mìsta, nemohou prý nic dìlat.
Nae prvotní radost tedy byla pøedèasná, vrata musejí nejprve spadnout. Návod, jak to udìlat, nám vlastnì starosta taky ve svém vyjádøení øekl. Pokud by se prý brána otevírala dennì, hrozí podle starosty
úraz a vypadení vrat. To je opravdu ivotu nebezpeèné! dodal.
XXØekl, e bude jednat se správcem konkursní podstaty a s bankou,
ale zatím prý ani památkáøi nic nezmohou. Moná by staèilo stejnými slovy inspirovat místní stavební úøad a vloit do celé záleitosti
trochu prvotní hybné energie. Opravdu nemùe být havarijní stav
ivotu nebezpeèného vstupu koneènì tím správným páèidlem na celý
problém? Èím ale vypáèit hluboké koøeny lidské pohodlnosti, u slepì
navyklé smíølivosti s ohavnou upatlaností zámeckého vchodu? /pj/

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO SERVISU.

Hotel EPOPEJ
v Moravském Krumlovì

pøijme:

KUCHAØKY - KUCHAØE,
SERVÍRKY, ÈÍNÍKY, RECEPÈNÍ
poadavky:  USO
 cizí jazyk a praxe výhodou
tel.: 515 267 207 nebo 602 436 415
e-mail: bode@volny.cz
Struèný ivotopis zasílejte na adresu:
GOLD BODE s.r.o., Dukelských bojovníkù 135, 671 81 Znojmo

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO
Kulturní a sportovní programy
14. - 27. øíjna

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 26.10. - Vídeò a její muzea. Celodenní poznávací zájezd - Schönbrunn,
Staré mìsto, Hofburg, pøír. a umìleckoprùm. muzeum. Odjezd v 6.30 hod.
od Besedního domu. Vstupy zdarma. Doprava cca 280 Kè + pojitìní.
 27.10. - Kleopatra. Zájezd na pùvodní èeský muzikál. Obsazeno!
 Pøipravujeme: 4.11. - Marie Rottrová a skupina Neøe - kino Réna,
cena: 340 Kè  17.11. - Straidelný mlýn - výpravná pohádka, cena: 70 Kè.

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
16.10.

ve 20.00 hod.
ÚKRYT
Film USA, èeské titulky

20.10.

ve 20.00 hod.
ÈESKÁ SPOJKA
Film USA, èeské titulky

23.10.

ve 20.00 hod.
SPIDER MAN
Film USA, èeské titulky

27.10.

ve 20.00 hod.
AFÉRA S NÁHRDELNÍKEM
Krimi film USA, èeské titulky

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 16.10. v 18.00 hod. - Vernisá moravskokrumlovských výtvarníkù.
Galerie Kníecí dùm.
 17.10. v 8.15 a 9.30 hod. - Kocourek Modrooèko. Poøad pro M a Z.
Kinosál MK, vstupné: 25 Kè.
 21.10. v 18.00 hod. - Avifauna Moravskokrumlovska. Pøednáka
MVDr. J. Kleiduse. Galerie Kníecí dùm, vstupné: 20 Kè.
 22.10. v 19.00 hod. - Koncert KPH - B. Smejkal (housle), J. Smýkal
(klavír) a host. Galerie Kníecí dùm, vstupné: 80 Kè.
Dùm dìtí a mládee umná

BURZA

obleèení  obuvi  sportovních a turistických potøeb  hraèek
a dalího zboí
Pøíjem zboí: støeda 16.10. - budova DDM, 9.00 - 17.00 hod.
Prodej zboí: ètvrtek 17.10. - budova DDM, 9.00 - 17.00 hod.
VSTUPNÉ K PRODEJI: DOSPÌLÍ - 5 Kè, DÌTI - ZDARMA

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 18.10. v 17. hod. - Benefièní koncert na pomoc zaplaveným oblastem.
V Dìlnickém domì poøádá oslavanská ZU.
 25.10. ve 20.00 hod. - Taneèní zábava se skupinou RELAX. Dìlnický
dùm, vstupné: 50 Kè.
 Pøipravujeme: 15.11. v 18.00 hod. - Koncert folkové legendy Pavla
ALMANA Lohonky. Dìlnický dùm, vstupné: 100 Kè.

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
16.10.

ve 20.00 hod.
ÚNOS DOMÙ
Èeský rodinný film

19.10
20.10.

ve 20.00 hod.
v 17.30 a ve 20.00 hod.
AFÉRA S NÁHRDELNÍKEM
Krimi film USA, èeské titulky

23.10.

ve 20.00 hod.
NEVÌRNÁ
Krimi film USA, èeské titulky

26.10.
27.10

v 19.30 hod.
v 17.00 a v 19.30 hod.
MUI V ÈERNÉM II
Sci-fi komedie USA, èeské titulky

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

DDM Moravský Krumlov vyhlauje výtvarnou a literární soutì pro dìti
z M, Z a S s tématem Co mi chybí v naem mìstì. Uzávìrka soutìe
bude 31. øíjna 2002. Práce vyhodnotíme, nejlepí v kadé kategorii
odmìníme a výsledky pøedáme novým zastupitelùm mìsta.
 18.10. od 14.00 hod. - Turnaj v elektronických ipkách.
 25.10. - 26.10. NOC NA DDM. Zveme vechny nebojácné dìti, které si
troufnou strávit noc v prostorách bývalého soudu, aby pøily v pátek
v 18.00 hodin na DDM. Pøipraveny budou soutìe, hry a hlavnì spousta
straidelné zábavy. Zajitìno bude také veèerní obèerstvení. Dìti se vrátí
domù v sobotu na snídani. Poèet míst omezen, proto se co nejdøíve
nahlaste v kanceláøí DDM. Úèastnický poplatek 25 Kè.
 Na jakékoliv dotazy Vám rádi odpovíme osobnì, telefonicky na èísle:
515/322770, elektronicky na adrese: ddmmk@mboxzn.cz nebo
ddm.mkrumlov@zn.orgman.cz.

Bistro Kolis - BAR v Moravském Krumlovì zve vechny
rekreaèní bìce z Krumlova a okolí na silnièní bìecký závod

Krumlovská Kolisova desítka,

který se uskuteèní v nedìli 10. listopadu, jako IV. roèník.
Prezentovat se mùete od 8.00 hodin v prostorách bistra Kolis. Chlapci a dívky
vybíhají v 10.30 hodin, a to na tra dlouhou 2,2 km. Veteráni a eny v 11.00
hodin na 4,5 km a mui startují deset minut po dvanácté na rovných 10 km.
Na vechny, kteøí se nebojí pro sebe nìco udìlat, se tìí poøadatelé a sponzoøi.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 30.9.-31.10. - Sbìr katanù aneb pomáháme prasátkùm. Vyhrává ten,
kdo pøinese nejvìtí mnoství katanù. Katany vybíráme od 9.00 do 17.00
hodin v DDM. Vyhodnocení probìhne 1.11. ve 14.00 hodin v DDM.
 18.10. v 19.30 hod. - Pochod brouèkù. Noèní putování s lampiónem.
Sraz u DDM, poplatek: 20 Kè.
 19.10. - Jihlavský vodní ráj. Tobogán, vodní hrad, divoká øeka, masání
trysky, perlièková lùka ... Odjezd od DDM v 9.00 hod., návrat ve 14.00
hod., poplatek: 95 Kè (doprava). Nutné se pøedem pøihlásit v DDM.
 20.10. - Záchranáøi v akci aneb pomoci mùe i ty. Ukázka záchranných a bezpeènostních sloek (RZP, hasièi, vojsko, policie, ...). Sbírka na
volnoèasové aktivity v zatopených oblastech. Nám. Palackého, Ivanèice.
 24.10. - Semináø: Malování na hedvábí. Mùete si namalovat vlastní
originální átek. Zaèátek od 16.00 hod. v DDM, poplatek: 250 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 19.10. - Slavkovským bojitìm. Pìí i cyklo. Start Bistro Tereza ve lapanicích od 6 do 10 hodin. Vede p. Bednáøová.
 26.10. - Medlánecký podzimní pochod. Pìí i cyklo. Start od kulturního
støediska Sýpka v Medlánkách od 6 do 10 hodin. Vede p. Bednáøová.

kolní klub a druina Oslavany

 17.10. ve 14.00 hod. - íala. Zábavná hra pro vechny kluky a holky,
kteøí se nebojí pohybu a rádi nìco vyhrají. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
 24.10. ve 14.00 hod. - Turnaj ve stolním tenise. Hraje se ve KaD.
Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
 26.10. - Èalovo (Velký Meder). Rodinný výlet do lázní. Odjezd v 8.00
hodin od KaD. Pobyt v lázních od 11.00 - 15.00 hodin, návrat kolem
18.00 hodin. Cena - místo v autobuse 230 Kè. Vstupné na celý den: dospìlí 50 SK, dìti, inv. dùchodci 30 SK, dùchodci 40 SK. Jiné sluby - perlièková koupel, sauna, masá, bioprotonléèba, atd..
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KINO OSLAVANY

tel.: 546 423 018
19.10.
v 18.00 hod.
BLADE 2
Film USA, èeské titulky
20.10.

v 18.00 hod.
SCOBYDO
Film USA, èeské titulky

26.10.

v 18.00 hod.
NEVÌRNÁ
Krimi film USA, èeské titulky

27.10.

v 18.00 hod.
AFÉRA S NÁHRDELNÍKEM
Krimi film USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

OCEÒOVÁNÍ

nemovitostí pro úèely pøevodu,
úvìru a majetkového vypoøádání
ing. Antonín Faltýnek - ProFaG
soudní znalec
Palackého 18, Ivanèice

tel.: 546 451 777, mobil: 602 201 853

Restaurace POD HRADBAMI
SPECIALITY ITALSKÉ KUCHYNÌ
masa na lávovém grilu, italské tìstoviny, vína
SPECIALITY ÈESKÉ KUCHYNÌ
a iroká nabídka káv, pohárù a dalích specialit
Monost poøádání oslav, ubytování
Na ulici Pod hradbami è.p. 170, Moravský Krumlov
Rezervace na tel.: 724 147 557

MOBILNÍ TELEFONY
SARRIA s.r.o.

- iroký výbìr pøístrojù a doplòkù
- splátkový prodej Multiservis
- internetový obchod
Po-Pá 8.30-12.00 13.00-16.30 So 9.00-11.00
Palackého nám.10, IVANÈICE (vedle radnice)
tel.: 546 437 500, 777 247 727
www.sarria.cz, sarria@sarria.cz
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

AGROTEC EPILOG 2002 NA MASARYKOVÌ OKRUHU
XXPosledním
závodem
letoní sezóny na Masarykovì
okruhu se stal ve dnech 4.-5.
øíjna estihodinový závod
automobilù Agrotec Epilog
2002. Vytrvalostní závod
automobilù Epilog se jel na
Automotodromu Brno ji po
ètvrté. Tohoto závodu se mohou zúèastnit vechny automobily bez rozdílu kubatury,
s výjimkou formulových vozù.
XXNejrychlejího èasu v tréninku dosáhla posádka Pergl,
Lacko, Malchárek s vozem
Ferrari 360. Hned vedle se na
startovní rot postavila rakouská posádka Baron, Engelhorn s vozem stejné znaèky.
XXDo druhé øady se postavili
dalí favorité Vonka, Dolák
/Porsche 911 GT3 RS/. Na
ètvrtém místì skonèila italská
posádka Bonaldi, Zonca,

Foto: Kvìtoslav Adam

Lancelloti /BMW M3 E 46/.
Zajímavostí byl start ryze
dívèí posádky týmu AZ
Servis árka Pohanková,
Martina Straková a Kamila
Stará s vozem Ford Fiesta,
která obsadila 56 místo na
startu. Hereèka Chantal Poul-

acher se tìpánem opìt na stupni vítìzù

Krásný podzimní den 21. záøí pøivítal sportovce z celé
Èeské republiky na høiti tenisových kurtù v Moravském
Krumlovì. Na 26 dvojic neúprosnì bojovalo a do veèerních hodin v sedmi míèových disciplinách. Podle oèekávání
zvítìzili favorité acher z Ivanèic se tìpánem z Moravského Krumlova. Sportovní klání tohoto oblíbeného a nároèného sportu bylo zcela vyrovnané. Zahranièní úèastníci
z Rakouska a Slovenska z obavy patného poèasí svoji pøislíbenou úèast zruili. Poøadatelé, kteøí zajistili hodnotné
ceny pro vítìze, dìkují sportovcùm, sponzorùm a vem tìm,
kteøí se podíleli na prùbìhu této zdaøilé sportovní akce.
Antonín Veselý - øeditel turnaje

lain se pøed startem pøila
pozdravit s Robertem Perglem a na jeho otázku, kde stojí
její auto, odpovìdìla. Skoro
na stadionu, to znamená, e
hodnì daleko za Tebou, ale já
Tì urèitì doenu.
XXV sobotu o pùl ètvrté byl
závod letmým startem zahájen. První dvì pozice si
udrely vozy Ferrari. V úvodu závodu se odehrála
havárie na zaèátku cílové
rovinky, pøi které Jan Vonka
znièil své Porsche, kdy
narazil do vozu Ferrari, který
øídil Rakuan Engelhorn.
Tento moment závodu se stal
pøi jízdì za safety carem,
Robert Pergl, v té dobì
vedoucí jezdec, nám pozdìji
v boxech ukázal videozá-

znam z jeho vozu a øekl:
Safety car zhasl signalizaèní
svìtelnou rampu, co znamená, e bude odboèovat do
boxové ulièky. Jene kdy
jsem vyjídìl z cílové
zatáèky tak jsem vidìl jak
minul nájezd do boxù a zastavil na cílové rovince.
Já nesmím tento vùz pøedjet
a proto jsem sundal nohu
z plynu. Pak byl slyet náraz.
XXDo poloviny závodu
vedla Perglova posádka, která ale odpadla kvùli zlomené
poloose. Do vedení se na
chvíli dostali Nimè s Vencem,
ale problémy s pøevodovkou
a diferenciálem ukonèily jejich snaení. Cílem vítìznì
projeli italové Bonaldi,
Zonca, Lancelotti s BMW
M3, kteøí absolvovali 144
okruhù. Nejlepí èeská posádka Kaèírek, Kusin se stejným
vozem dojela na tøetím místì
se ztrátou ètyø okruhù.
Nejlepí èeský vùz koda
Octavia øízená triem Madìryè,
Berger, Jupa dokonèil závod
na pátém místì. Pùvodnì do
cíle na tøetím místì dojeli
Krámský, Bene, Patoèka, ale
potom byli diskvalifikováni
kvùli nepovolené vìtí nádri.
V cíli závodu bylo klasifikováno 44 vozù z edesáti
startujících. /Ctirad Adam/

BENTONIT JE ÈASOVANÁ BOMBA
XX(Stanovisko ke èlánku
Bentonit stále zùstává èasovanou bombou)
XXTìba bentonitu v Ivanèicích byla ji od poèátku
lápnutím vedle. Pøedstavenstvo obce buï z neznalosti
nebo úmyslnì provedlo akt,
který mùe mít nedozírné
následky pro Ivanèice. Nae
zákony týkající se tìby
surovin øíkají, e se tìba
ukonèí po vytìení vekerých
surovin. A jsme u celého
problému. Tou surovinou je

v tomto pøípadì bentonit.
Jeho tìba v rámci celého
objemu vytìené zeminy vak
nemùe uhradit ani náklady
na rekonstrukci mostu pøes
Jihlavku na Rénì (spí
postavení zcela nového),
vybudování nové zpevnìné
komunikace k lomu s patøiènou únosností èi náhrady
dnením nájemcùm pozemkù
za jejich rekultivaci. Dále
musíme uvaovat o náhradách za naruení pøírodního
bohatství lokality: rostlinstvo

Je moné, aby toto dìlal èlovìk
se zdravým rozumem?
V obci Kubice je øada 13 sklepù. Pozemek nad nimi
vlastní pan Josef Salák z è.p. 77, který tvrdí, e vechny sklepy jsou jeho, e jsou to díry do jeho zemì
a e na to má patøièné dokumenty.
Od roku 1989 pan Salák soustavnì nièí sklepy rodiny
Oldøicha Ruibara, který je uívá od roku 1954. Sklep
Dái Ruibarové, která jej zdìdila po své babièce a sklep,
který jsem zdìdil po své babièce Josefì Vyklické já.
Neustále vykopává díry pøímo nad vchodem do sklepù,
leje tam fekálie, vozí hnùj a hází zdechliny zvíøat.
Sklep rodièù je natolik prolitý fekáliemi, e se tam
nehodí dát ani øepa pro králíky. Navíc si ukradl i dveøe
od jednoho sklepa. Do jednoho ze sklepù vykopal
otvor opakovanì, i pøesto, e jsem hlubokou díru tìsnì
nad vchodem zabetonoval.
Celou vìc øeí od roku 1989 Policie ÈR, Obecní úøad
v Kubicích, trestní komise v MK i referát ivotního
prostøedí u OÚ Znojmo. V pøípadì, kdy pøijela komise
ze Znojma, dokázal ve dát do poøádku. Pan Salák platí
pokuty, ale pøesto pokraèuje ve své èinnosti. Jak
dlouho jetì bude tato jeho aktivita trvat?
Ruibar Oldøich
Tato rubrika vyjadøuje názor naich ètenáøù, který nemusí být totoný
s názorem naí redakce. Za pravdivost uvedených údajù ruèí autor.

ZRCADLO

a ivoèistvo na dotèených
pozemcích. Pokud by se postupovalo podle vyhláek a provádìlo se dùkladnì sèítání
chránìných rostlin (modøenec chocholatý, divizna fialová atd.) a ivoèichù (mravenci, sysel aj.), tak by majitel
tìebních práv musel rychle
od svého zájmu ustoupit.
XXTo, co zde dále budu
uvádìt, je pouze spekulace,
avak - el - dosti pravdìpodobná. S podobným pøístupem se ji setkali obèané
Vedrovic a Rakic v pøípadì
Leskouna. Musíme si øíci, e
z geologického hlediska je
Réna tvoøena amfibolicko biotickým granitoidem typu
Réna. Tento granitoid je
mono pouít po patøièných
úpravách jako tìrk do betonù, pøípadnì v pulverizované
úpravì jako minerální hnojivo. Co v dalí budoucnosti
brání majiteli tìebních práv
poádat po vytìení bentonitu o povolení tìby této
suroviny? Zpoèátku dostane
povolení na tìbu v místì
bývalého loiska bentonitu
a pak zmizí celá Réna i s rozhlednou Alfonse Muchy, stejnì jako napø. Leskoun s nejvìtím neolitickým sídlitìm
u nás. Víte, pustit nìkam
tìaøe, je jako se nakazit
svrabem. Velmi tìko se léèí
a zùstávají po nìm jizvy.
XXV tomto pøípadì je tøeba
vzít na vìdomí, e vytìení
surovin je jedna vìc a øádná
rekultivace druhá. Dovedu si
pøedstavit, e po vytìení

bude nutné provést terénní
úpravy. Tak se v místì lomu
vytvoøí skládka a budou se
tam vozit odpady z celého
okolí. Firma provozující
skládku bude spoleènost
s ruèením omezeným, ruèící
za svoji èinnost jmìním 200
tisíc korun. Pøed naplnìním
skládky naveze na lokalitu
neskládkovatelné suroviny a pùjde do konkurzu
Majitelem pozemku je mìsto
a to se laskavì postará na své
náklady o zapravení kod.
Obèanùm Ivanèic nezbude
ne se odstìhovat. Pøípadné
tìbì bentonitu je nutno
zabránit ji proto, aby tento
kocourkovsko-katastrofický
scénáø nemohl nikdy nastat.
XXStále nechápu jednu podstatnou vìc. Proè starosta,
místostarosta a mìsttí zastupitelé povaují obèany
Ivanèic za nesvéprávné. Proè
se jich v referendu zcela jasnì
nezeptají, jestli chtìjí nebo
nechtìjí na Rénì tìit bentonit, s výhledem na následnou tìbou dalích surovin.
Proè berou toto závané
rozhodnuti na svá bedra?
XXJetì jedna otázka pro
obèany Ivanèic. Jak by to
dopadlo, kdyby byl bentonit
v Praze na Petøínì? Dolo by
k tìbì bentonitu? Ne, asi
zcela urèitì ne! Praský
primátor a radní by udìlali
takovou ostudu, e ji nikdy
by se o tom nehovoøilo. Tak
podle toho jednejme.
Ing. Petr Martinek, Ivanèice
15.9.2002.

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù,
pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu)

tel./záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, sms: 608 252 541

Komerèní inzerce

 Ronìní selat v pøíjemném sklípku v Biskoupkách u Oslavan.
Poøádáme rodinné oslavy, kolní
srazy, prezentace firem, kolení.
Velký sál 300, sklípek 55 osob.
Pouze pro uzavøenou spoleènost.
Vladimír Husák, tel.: 606 892 975.
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.:
547 352 287.
 Provádíme vekeré stavební,
klempíøské, zámeènické a sádrokartonáøské práce, zateplování
domù a budov. Klempíøství
Michal Fiala, Bohutice 22. Tel.:
515 337 075, 723/ 237 692.

Øádkovou inzerci
mùete nyní zadat
i prostøednictvím

sms

na tel.: 608 252 541

Koupím

 DB, nebo byt v OV 2+1
v Ivanèicích, nebo v MK. Platba
v hotovosti. Tel.: 732 839 890.
 RD 4+1 v lokalitì Brno venkov, nejlépe v okolí Oslavan, nebo Ivanèic. Spìchá. Tel.:
723 624 667, nebo 728 270 030.
 ornou pùdu v k.ú. Nìmèice,
Alexovice, nebo Budkovice.
Tel.: 602 526 749.
 zimní pneumatiky na  Octavia i s disky. Rozmìr: 195/65
R13. Tel.: 604 403 045.
 Tera Vari s pøíslu. za rozumnou cenu. Tel.: 604 867 995.
 pøedváleèný motocykl, nebo
rùzné díly i drobnosti. Dále dobovou literaturu, fotografie a rùzné staré reklamní cedule. Zn.:
Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
 starí pouitou støení krytinu
Bobrovku. Tel.: 515 322 281.

Prodám

 Komfortní RD 4+1 v Oslavanech-Padochovì. Pøedzahrádka, zahrada, gará, dílna, dvorek,
topení na TP, telefon, plyn pøed
domem. Cena: 1 milion korun.
Tel.: 723 624 667.
 DB 3+1 v Tavíkovicích,
vlastní el. topení, cena dohodou.
Tel.: 604 974 596.
 koda 120L s motorem S120
po GO, tané zaøíz., STK 07/03,
cena 8900 Kè. Tel.: 723 764 129,
nebo 515 334 773 po 17. hod.
 kultivátor MS16 s pøísl., cena
dohodou. Tel.: 546 437 149 po
19. hod..
 plyn. pistoli, 9 mm s vybavením. Cena dohodou. Jen sms
na tel.: 728 168 186.
 krátký koich - svìtlý korejský pes, vel. asi 48, cena 1000
Kè a koenkovou èernou bundu
s èernou výivkou, cena 300 Kè.
Tel.: 737 407 461.
 zánovní klávesy KORK X5D,
cena dohodou. Tel.: 604 580 871.
 2 ks basových boxù 200W,
cena 3500 Kè/ks. 2 ks kompakt.
boxù Solton 300W, cena 10000
Kè/ks. Kombo Torgu 50W, cena
8500 Kè. Power mix Craft 2x
300W, 8Ù , 16 vstupù, cena

25000 Kè. Tel.: 604 519 067.
 Ulticar - magnetoterapie.
Zejména proti artróze a revmatismu. K pouití doma i v automobilu (220/12V). Cena 11000
Kè, sleva 4000 Kè. Dále laser
softlight pro domácí léèbu, cena
2500 Kè. Spìchá. El. odhánìè
krtkù a hryzcù, cena 350 Kè.
Svìtlo bílé 2x18, délka 68 cm,
cena 260 Kè. TV anténa ÈT2 47 k., 20 prvkù + pøedzesilovaè,
cena dohodou. Velká TV, cena
dohodou. Tel.: 515 323 326,
støeda 18 - 18.15 hod. Jen pro
opravdové zájemce.
 plastová kanoe NOAH Tourismo. Málo jetá, velmi stabilní, témìø nerozbitná loï, snadná
údrba. Cena nové 23500 Kè,
prodám za 17000 Kè. Koudelka
Pavel, mob. 602 586 607.
 dívèí brusle (vel.5) - 250 Kè.
Lyaøské boty Dachstein (vel.
cca 11,5), 4 pøezky - 350 Kè.
Dámské jízdní kolo - 800 Kè.
Koleèkové brusle (vel.8) - 600 Kè.
Dìtské dvoustopé koleè. brusle
(23cm) - 300 Kè. ádejte kontakt pøes sms: 608 252 541.
 koèár trojkombinaci, cena
dohodou, max. 500 Kè. Zdarma
pøidám síku, peøinky a povleèení. Tel.: 723 347 502.
 èasopis pro maminky Betynka, roèníky 1996 - 1999. cena
300 Kè (i jednotlivì - roèník 100
Kè). Tel.: 723 347 502.
 zachovalou starí vanu 170x
70 cm. Cena 500 Kè. Tel.: 737/
713 696 - Oslavany.
 4dílná modøínová vrata, 2/3
sklo, venkovní strana natøena
Luxolem. Vhodná i jako garáová, výka 2,5 m, íøka 2,88 m,
cena 3000 Kè. Tel.: 515 337 018
po 19. hod..
 dvì køesla po 100 Kè. Tel.:
515 320 657.
 zahradní nábytek pro dìti.
Dvì idle, lavice a stolek - smrk.
Vhodné jak na zahradu, tak do
dìtského pokoje. Foto a rozmìry zalu. Cena 1400 Kè. Tel.:
604 472 300.
 brambor. sadbu ROSARA
s èervenou slupkou, polorané,
cena 5 Kè. Tel.: 515 338 340.
 konzumní brambory odrùdy
Karin, cena: 4 Kè/kg. Tel: 568/
866 542, nebo 732 266 894.
 thuje na výsadbu ivých plotù.
100 - 130 cm, cena 130 Kè/ks.
Tel.: 568/888283.
 Dvouletou fenu leonbergra
bez PP, pìkná a hodná
a dvouletého psa leonbergra,
velice pìkný, mohutný. Výborný hlídaè a dobrý krycí pes.
cena dohodou. Tel.: 515 333 560.

Rùzné
 Hledám pronájem bytu 2+1,
nebo 1+1 v MK. Monost i odkoupení. Tel.: 603 838 980.
 vyuèená prodavaèka hledá
práci. Popø. i jako pomocná
kuchaøka, uklízeèka, dìlnice,
pomocnice v domácnosti. Tel.:
728 505 435.
 Kdo daruje nebo levnì prodá
samièku zakrslého králíèka?
Pouze okolí. Polete sms na
tel.: 721 747 883. Pøedem dìkuji za nabídky.
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 chladící zaøízení, (chladící
agregát - ucpávkový, 2 ks výpar.
s odtávacími plechy, ovládací
elektropanel, termostat uzávìr,
cena 4.000,- Kè; 30 ks èervených
beden na maso, nízká 100,- Kè,
vysoká 120,- Kè, ahnìdý smaltovaný plech (1ks), na kruhový
bazén - Vítkovice 2,5 x 1,5 m,
cena 800,- Kè; 10 kg láhve na

propan butan, cena 400,- Kè;
zánovní, dvoj-kolový vozík na
popel, cena 400,- Kè, tel.: 10kg
láhve na propan butan, 4ks, cena
300,- Kè/ks,  láhve kyslík + plyn,
plné, hadice, øezák, hoøáky, øezák
na PB, hoøák na PB + regulátor,
sváøeèku usmìròovaè 180A +
káble italské výroby. Hoblovku
válec 30 cm + pila, 8 m2 kabøinec
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