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Dluhy smetly minulou radnici

XXNovì zvolený starosta Ivanèic lékaø Vojtìch Adam nám
ke svému nástupu do funkce bezprostøednì po skonèení ustavujícího zasedání øekl: V ádném pøípadì nerozliuji levici
a pravici. Patnáct lidí bylo zvoleno proto, e chtìjí mìstu
prospìt. Situace je nelehká, zadluenost mìsta je velké bøímì.
Dnes jetì neznám pøesnou strukturu a výi dluhu, ale hned
od zítøka se zaènu s problematikou seznamovat. Jak se nám
podaøí mìsto oddluovat, to je zatím otázka, ale udìláme vechno pro to, aby se situace zmìnila. Bývalému starostovi nabízím
co nejuí spolupráci. Je tøeba vyuít zkueností i kontaktù.
Souèasnì je tøeba odhalit nìkteré finanèní toky za bývalého
vedení a pokud se je podaøí osvìtlit, vyvodíme z toho patøièné
závìry i nápravu. Pøál bych si, aby ten dnení potlesk zaznìl
také na konci volebního období za ètyøi roky. Ètìte na stranì 2

Opilec proletìl s autem do výlohy
V pondìlí 18. listopadu v 19. hodin a 15 minut øidiè osobního vozu koda Octavia v obci Lesonice ve smìru od
Petrovic na Moravský Krumlov pøi projídìní pravotoèivé
zatáèky zøejmì nepøizpùsobil rychlost jízdy takzvanì
dopravnì technickému stavu pozemní komunikace, nebo
jen moná zapomnìl v zatáèce správnì otoèit volantem
doprava. V rychlejí jízdì nezvládl øízení vozidla a vyjel
vlevo mimo silnici a do výkladu prodejny Jednoty. Cestou
jetì porazil a rozbil dvì lavièky. Jako zázrakem pøi nehodì
nedolo ke zranìní osob ve vozidle. Øidièi byla na místì
provedená dechová zkouka ke zjitìní alkoholu pøístrojem
Lajon s pozitivním výsledkem a po ní absolvoval také
lékaøské vyetøení s odbìrem krve. Dechová zkouka s uvedeným pøístrojem ukázala 1,91 promile alkoholu. Technická závada vozidla nebyla na místì uplatnìná. koda zpùsobená na osobním voze byla odhadnutá na 100.000 korun.
Výloha prodejny utrpìla kodu pøiblinì pìt tisíc korun
a pokozené lavièky asi tisícovku. Nehoda je nadále
v etøení dopravní policie.
/pol/

pøevánì pro mue. Máme
z toho radost, øíká starosta
Forman a dodává, Kdy
jsme tu prùmyslovou zónu
prodávali, lo nám prvoøadì
o zamìstnanost lidí.
XXDo Modøic u Brna dojídí kyvadlovou dopravou
pracovat ètyøicet místních
en a pøedpoklad pro pøítí
rok je dvojnásobek. Autobus
jede pøímo do zamìstnání
a po smìnì rovnou zpìt.
Obec se tak snaí udret
místní lidi doma, podporuje tím nejen ruch na
námìstí, ale s ním hlavnì
místní ivnostníky. Je to ve
velmi dùleité k udrení
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Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.550 ks
 Miroslav - 1.050 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.100 ks na 165 místech
v 76 pøilehlých mìstech a obcích

Investice do nemocnice zaèíná v nejistotách
XX/Ivanèice/
Objemem
zatím nejvìtí stavební akce
v ivanèické nemocnici by
mìla v tìchto dnech pøejít do
faktického zahájení prací.
Provázená je ale souèasnì trojí
dost závanou nejistotou.
Investice s objemem nejménì
tøí set milionù korun zaèíná
pùl druhého mìsíce pøed zmìnou zøizovatele, kterým se
stává od pøítího roku Jihomoravský kraj. Druhým závaným momentem je stále
chybìjící vyjádøení o úèasti
státního rozpoètu na této
nemalé èástce. Tøetím problémem je nedokonèený
výbìr øeditele nemocnice.
Výbìrové øízení dosavadní
Okresní úøad dosud neudìlal.
Bude vùle podniknout tento
krok jetì do konce roku?
XXDostavba a rekonstrukce
nemocnice je souèasnì splácením vnitøního dluhu tomuto zaøízení. Ivanèická nemocnice je regionálním centrem
pro bìnou obslunost pøirozeného spádového území.
Nikdy se nechtìla zabývat
specialitami a nìjak konkurovat nedalekým fakultním
nemocnicím v Brnì. Má pro
svùj region smysl hlavnì

Uklízí zamìstnance po krachujících firmách
XX/Miroslav/ Hlasy o moném krachu vìtích podnikù
v regionu sleduje s obavami
také radnice v Miroslavi.
Vedení obce se tam snaí ji
od minulého volebního období vytváøet pøedpoklady
k obnovení zamìstnanosti.
XXFirma vybraná pro prùmyslovou zónu mìla zájem
o vìtí prostor. Nová plocha
tedy bude mít výmìru více
jak est hektarù. Probíhá
územní øízení, a tak jetì
letos, nejpozdìji v zaèátku
pøítího roku, by mìla zaèít
výstavba. Provozovna má
oèekávanou zamìstnanost
edesát pracovních míst
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obecní pospolitosti.
XXNechceme, aby sem
nai lidi jezdili jen pøespat,
taková obec se pak rozpadá, øíká starosta. Dalí
krachy pøedevím výrobních
firem by nai snahu vedly
jen k pocitu beznadìje, e
nestíháme situaci posunout
kousek dopøedu. Od roku
1990 ubylo témìø tisíc pracovních míst. Tento deficit
se do dneních dnù zdaleka
nesrovnal. Také na sociálních dávkách pøed dvanácti
lety vypláceli v Miroslavi
ètvrt milionu a dnes je to ji
trojnásobek, kolem tøi ètvrtì
milionu korun.
/tr/

Zastupující øeditel ivanèické nemocnice Ing. Jaromír Hrube

ním prostorem pøes dvùr.
Spojení jednotlivých èástí do
jedné budovy bylo nakonec
vyøeené návrhem výstavby
komplementárního komplexu. Vechny cesty by se
tak zkrátily a pavilony propojily suchou nohou pøes
vnitøní prostory spojovací
budovy. Pro pacienty by tím
vznikl bìný komfort za minimální monou cenu. Poadavky na kvalitu prostor se
neustále zvyují, pøicházejí
s pokrokem doby i úplnì jiné
hygienické a technické poadavky na zdravotní péèi.
XXV pøízemí má vzniknout
pøíjem pacientù pro úrazy
a závané pøípady. Navazují
operaèní sály místo zastaralých, ARO a interní i chirurgická jednotka intenzívní
péèe. Výstavba by mìla z nemocnice udìlat jeden dobøe
propojený funkèní organismus pod jednou støechou.
Plánované akci Dostavba
a rekonstrukce nemocnice
v Ivanèicích stojí v cestì dosavadní pøízemní budova polikliniky, která má být strena
a po odbagrování základù nahrazená novým integrujícím
objektem. /pokraèování na str. 2/

ve snadné dostupnosti, v blízkosti pro pacienty i pro
pøíbuzné a dává jim obvyklý
rozsah nemocnièních zdravotních slueb. Dostavba a
rekonstrukce také nesmìøuje
k navýení kapacity, dohání

jen kvalitu blí k dnenímu
standartu. Panelový komplex
vznikl v dobì pøed deseti lety
a doplnil soubor budov
rozmístìných podél dvora.
Transport mezi jednotlivými
budovami prochází venkov-

 Minulou sobotu krátce po 15.

Zázrak ve volební agitaci ?

hodinì dolo k nehodì se
smrtelným zranìním na silnici
I. tøídy u Braniovic. Ètyøiaètyøicetiletý cizinec jedoucí
vozem Renault Safrane pøedjídìl vysokou rychlostí na
horizontu silnice a pøi zaøazování zpìt pøed pøedjídìné
vozidlo nezvládl vlivem silného nárazového boèního vìtru øízení vozidla. Vyjel vpravo
mimo komunikaci do silnièního pøíkopu, kde narazil do stromu. Vùz se pøi nárazu roztrhl
na nìkolik èástí, øidiè z trosek
vypadl a utpìl zranìní, kterým
na místì podlehl. Hmotná
koda na naprosto zdemolovaném vozidle èiní 300 tisíc
korun. Nehoda je v etøení
dopravní policie.
/pol/

XX/Ivanèice/ Na první pohled ílený leták se objevil na divoké nástìnce dvíøek plynostanice Oslavanské ulice v Ivanèicích.
Nalepený byl hned vedle komunistické propagandy. Pod roukou slibovaného dobrodruství skrytì navádìl bezvìrce, jak se
mají poprvé nevìdomky pomodlit, aby se sami pøesvìdèili, e to
pøece jen funguje. Fenomén, který se dá narychlo pojmenovat
podle autora jako Bendovo náboenství, vyzývá ètenáøe
k osobnímu spojení s mimozemany. Jene celá ta obludnost
má docela pozitivní háèek. Dalí duchovní rady, jak toho dosáhnout, jsou docela pøesné a správné. Kdy si odmyslíme zcestný úhel pohledu, zjistíme, e to mnozí u odnìkud známe. Kdy
se podle návodu zbavíme zloby, opilství, smilstva, tabáku
a dalích neøádù, pøestaneme èíst a sledovat vechno, co zavání
násilím, nebudeme nikoho pomlouvat a také nikomu nic
závidìt. Kdy se zbavíme sobectví, pomùeme lidem v nouzi a
nauèíme se milovat vechny ivé tvory i sami sebe, u tím kadý
najde ranec radosti a tìstí, opravdu poøádný kus nebe na zemi.
A pokud si potom vedle nás pøisedne nìjaký andílek, zkusme ho
neurazit bludem, e je tím vysnìným kosmonautem.
/PeJ/

Prohláení ODS
Ve snaze nabídnout nové tváøe, umonila ODS kandidaturu nezávislé kandidátce paní Valachové, která
pøed volbami projevila maximální zájem zmìnit situaci
ve mìstì a na radnici. Jak se vak ji na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva ukázalo, její osobní zájmy
a ambice pøevládly nad pøedvolebním pøedsevzetím,
a tak byla oklamána nejen ODS, ale nejspí i její volièi.
Pøestoe ODS bude nyní mít ztíený pøístup k informacím o dìní na radnici, bude stejnì jako v pøedchozích
letech usilovat o dodrování zákonnosti a vylouèení
osobních zájmù pøi rozhodování o vìcech týkajících se
chodu naeho mìsta. I za této situace vyvine ODS maximální úsilí, aby naplnila svùj volební program
Vstøícné, vzhledné a ivé mìsto a odèinila svou
chybu pøi sestavování kandidátky.
Za MS ODS Mor. Krumlov
pøedseda Ing. Roman Divi
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Radnice v Miroslavi beze zmìn Ivanèický starosta balil u pøed hlasováním
XX/Miroslav/ Na spoleènou slavnost se promìnilo ustavující
zasedání Obecního zastupitelstva v Miroslavi. eny, a jsou
v Zastupitelstvu celkem tøi, dostaly kytièku od pøedsedy
volební komise. Zasedání mìlo a ráz obøadu. V obou
stìejních funkcích zùstali starosta Augustin Forman za pøedchozí roky dobøe sehraný s aktivním místostarostou Romanem
Volfem. Oba také za sebou sklidili od volièù nejvìtí poèty
hlasù. Starosta jako nezávislý kandidát na volební kandidátce
KSÈM dostal dùvìru v 1.033 hlasech a místostarosta za ÈSSD
získal 891 hlasù. Výsledek volby zastupitelù v Miroslavi
souèasnì odpovídá vùli øadových volièù a takových pøípadù
není na komunální úrovni mnoho.
XXJak nám následnì starosta Augustin Forman øekl: Jsem
starostou vech obyvatel, které mám zastupovat, nemohu
proto rozliovat politickou pøíslunost, ani víru, ale musím se
starat, abychom tady vichni spoleènì bez rozdílu mohli dobøe
ít. Kadá zá je krokem zpátky a ne dopøedu. Potìitelné
podle nìj je, e se obmìnila tøetina zastupitelstva , ale mladí
tam zùstali. Jsou to ti, kteøí pak povedou obec v budoucích
letech. Zastupitelstvo má svým sloením pøedpoklady velice
dobøe spolupracovat. Na ustavující zasedání také pøily témìø
dvì stovky miroslavských obèanù. Vzhledem k poètu obyvatel mìsta je to opravdu hodnì.
/tr/

Zastupitelé mìli týden viset

XX/Moravský Krumlov/ Dùvod pøeloení ustavujícího
zasedání Obecního zastupitelstva v Moravském Krumlovì
se mùe zdát úsmìvnì bizarní, ale z nesmlouvavého znìní
zákona je právì tak správný a v poøádku. Pùvodnì bylo jednání naplánované ji na pátek 15. 11. 2002 a jeho pøeloení na
pondìlí 18. listopadu zpùsobili svou radou poøádkumilovní
ouralové. Souèasnì to vak byl poslední moný den
v zákonem stanoveném termínu. Listina s programem a termínem ustavujícího jednání toti musí alespoò týden viset na
úøední desce radnice. Protoe se peèení koalic protáhlo pøes
málo spolehlivé úmluvy na dlouhá úmorná vyjednávání, bylo
pak nutné posunout i termín slavnostního aktu.
/PeJ/

Vítìz voleb zùstal starostou

XX/Oslavany/ První a ustavující zasedání nového Obecního
zastupitelstva v Oslavanech probíhalo v pondìlí 11. listopadu
dùstojnì a poklidnì. Jeho slavnostní atmosféra vydrela a do
samého závìru. Neopakovala se ji situace z doby pøed ètyømi
lety, kdy se komunistiètí poslanci zvedli a na protest zlostnì
opoutìli sál. Pravicovì orientované vedení radnice zùstává
také v dalích ètyøech letech stejné v osobì starosty i místostarosty. Z jedenadvacetièlenného Zastupitelstva dostal pøi
volbì dosavadní starosta za ODS Vít Aldorf ètrnáct hlasù a
jeho protikandidát za KSÈM Jan Holý zbývajících sedm hlasù.
Stejným poètem probìhla také volba místostarosty. Milo
Musil za ÈSNS dostal podporu ètrnácti zastupitelù a protikandidát za KSÈM Jiøí Beránek est hlasù. V tomto pøípadì se
jeden zastupitel zdrel hlasování.
XXZa povimnutí stojí i skuteènost, e z kandidátky KSÈM
získalo ve mìstì zastupitelský mandát osm kandidujících.
Následnì byla na tomto zasedání zvolena sedmièlenná rada
mìsta ve sloení jednak starosta a místostarosta, dále ze zastupitelù Milo Rùa (ODS), Jan Jedlièka (KDU), Jan Holý
(KSÈM), Ján Ludìk (KSÈM) a Pavel Fic (KSÈM). Z prùbìhu
jednání bylo patrné, e se vztahy ve mìstì za poslední ètyøi
roky opìt posunuly k té lepí lidské rovinì a také, e se vedení
radnice v nedávných tìkých zkoukách pro mìsto osvìdèilo
a ukázalo svou schopnost patové situace dostateènì zvládat.
Dosavadní starosta Vít Aldorf také získal od spoluobèanù
ve volbách nejvìtí poèet hlasù. Propastnì o tøetinu víc, ne
jeho nejsilnìjí protikandidát Milo Musil.
/tr/

XX/Ivanèice/ Druhá nejsilnìjí strana ve mìstì s vítìznými komunisty smetla
dvanáct let úøadujícího starostu i jeho dosavadní spojence.
Pøedchozí vedení radnice se
svými volebními stranami
bylo odstavené do opozice
mezi øadové zastupitele spolu
s lidoveckým kandidátem.
XXSvùj pracovní stùl mìl
chvatnì na poslední chvíli
vyklizený ivanèický starosta
Roman Sládek (ODS) jetì
pøed pondìlním ustavujícím
zasedáním Zastupitelstva. On
i místostarosta v øadách zastupitelù zùstávají, své kanceláøe
vak nedobrovolnì opoutìjí.
Jetì prvních pár dní po volbách bylo ve mìstì slyet
pesimistické komentáøe, e
vechno zase sklouzne do
starých kolejí. Volièi si velmi
zøetelnì pøáli radikální zmìnu
osob a neváhali pro ni posílit
KSÈM. Jejich vùle se splnila
témìø tak, jak lidé v zakrtávání volebních lístkù rozhodli.
XXObrat na radnici umonila
trojice zvolených nezávislých
kandidátù pøedstavovaná ing.
Erikem Feithem, který mìl
sám druhý nejvìtí poèet
hlasù ze vech zastupitelù.
Vedení radnice pøevzali na
obou uvolnìných funkcích

komunisté. Starostou se stal
nadpolovièní vìtinou koalice
MUDr. Vojtìch Adam, který
od obyvatel dostal vùbec
nejvìtí poèet hlasù. Místostarostou byl poètem devíti
hlasù z patnáctièlenného Zastupitelstva zvolený Jaroslav
Pospíchal. (Od obèanù mìl
tøetí nejsilnìjí mandát.)
XXSlavnostní zasedání v kinì
Réna navtívil rekordní poèet
místních obyvatel. Kapacitu
sálu na 250 míst zaplnili beze
zbytku, mnozí dalí diváci
stáli po okrajích i mezi dveømi. Poèátek jednání byl
provázen hlasovacími protinávrhy, ale smluvená koalice
jasnì ukázala, e se nedá vyzmatkovat k náhodnì jinému
výsledku. V programu si prosadili také okamitou volbu
pøedsedù výborù finanèního
a kontrolního, aby byl od
prvního dne zajitìn souèasný
stav na zpìtné provìøení
finanèních a majetkových
operací na radnici. Obì tyto
stìejní funkce obsadili nezávislí. V prvním kontrolním
orgánu mìsta byl zvolený
dvanácti hlasy Ing. Erik Feith
a v druhém jedenácti hlasy
JUDr. Marie Matouková.
XXDo pìtièlenné rady mìsta
vstupuje podle zákona vdy

Investice do nemocnice...
/pokraèování ze str. 1/
XXJak nám dopøesnil zastupující øeditel Ing. Jaromír
Hrube, mají v souèasné dobì
od ministerstva zdravotnictví
registraci této akce, je i souhlas s provádìním pøípravných
prací, o vyjádøení úèasti státního rozpoètu je zaádáno,
ale výsledek zatím chybí.
Zdùraznil, e zde nejde o
navýení kapacity nemocnice. Ekonomicky jejich
provoz zatím nevytváøí
dluhy, kromì vnitøního dluhu
na stárnoucím zaøízení.
XXPokrok jde rychleji, ne
finance a nová technika je
konstruována na kratí dobu
pouívání. Jak nám øekl:
Skalpel a nùky zùstávají
stále stejné, to ostatní, co
k tomu dnes potøebujete je
nutné obmìòovat stále rychleji a my jsme povinni léèit
na souèasné úrovni doby.
Náklady na jeden den jsou
tady tabulkovì 1.762 korun

Moravský Krumlov, Okruní 395

Znojmo

Vechny tyto sluby poskytujeme
 autobusová doprava - vnitrostátní i mezinárodní
 nákladní doprava - pøeprava materiálù
(pevné, sypké, tekuté, velké, malé)
 opravy vozidel
 prodej náhradních dílù (Karosa, Liaz, Avia)
 pneuservis - prodej a montá pneumatik vech druhù,
opravy a likvidace
 mytí vozidel studenou i teplou WAP
 prodej nafty

za smluvní a velmi výhodné ceny
tel.: 515 322 220, 515 322 260, fax: 515 322 224, mobil: 602 706 348

a napøíklad v Brnì Bohunicích
je to 3.705 korun. Akce
vyrovnává døívìjí dluh, tedy
krok, který nemocnici v pøedchozím rozvoji chybìl.
XXSpádová oblast pøirozeného regionu zasahuje do
více okresù a je pro nemocnici spoèítaná asi na 65 tisíc
obyvatel a v nìkterých oborech èinnosti se uvauje a
s 84 tisíci lidí. Dostavba se
tedy dotýká pomìrnì irokého okruhu obyvatel.
XXDodavatel stavby byl
vybraný ji pøed létem za
minulého vedení nemocnice
a výbìrové øízení je po
následném provìøení právoplatné. Termín dokonèení
pomìrnì velké stavební akce
je ji za dva roky, dokonce
v záøí 2004. Jak se podaøí
dodret tento termín, kdy
jsou u pøed samotným zahájením nejzákladnìjí podmínky pøinejmením v nejistotách?
/PeJ/

MUDr. Vojtìch Adam - nový starosta Ivanèic

starosta a místostarosta. Dále
byla zvolená dvojice nezávislých, Marie Matouková osmi
hlasy, Petr Martínek devíti
hlasy. Pátým èlenem se stala
za ÈSSD Julie Jánová, která
postoupila do Zastupitelstva
jako náhradník strany po rezignaci Evy Archmanové.
XXJak na závìr jednání vem
pøítomným vyloil Erik Feith,
oslovili s poadavkem výmìny starosty nejprve nezávislé

a pravicovì orientované strany,
kdy se potvrdilo, e tuto vùli
nemají, pøirozenì a na základì
vùle volièù vytvoøili velkou
koalici s vítìznými komunisty. Øekl, e Ing. Sládek za
dvanáct let uèinil mnohé, ale
chtìjí nastartovat zmìnu stylu
práce tak, aby to vichni poznali. Pøedevím dluh mìsta je
velké bøemeno, které je tøeba
pozitivním smìrem øeit.
Text a foto: Petr Jurák

A je to!

Koneènì i Krumlov má
nové vedení. Svolání ustavujícího Zastupitelstva na 15.11
ukázalo se být pouze testem,
kterým radnice zkouela nové zastupitele ze znalosti zákona
o obcích. Opozièní rozbíjeèi znalost prokázali a tak (po
zákonném sedmidenním oznámení místa, dne a èasu konání)
mohlo dojít 18. listopadu k samotnému aktu. Daleko pøed
patnáctou hodinou zaèali se protahovat diváci a zastupitelé
kolem stolkù stánkaøù v pøedsálí hotelu EPOPEJ. Nové
prádlo a snad i pemprsky! Asi bylo poèítáno s tím, e nìkomu pøi jednání ustavujícího Zastupitelstva povolí svìraè!
Výsledek voleb vedení radnice byl jasný v okamiku, kdy
obvyklým pomìrem hlasù 11:10 ÈRK (bNF) /èernorudá
koalice (bývalá Národní fronta)/ smetla ze stolu nejlepí
nabídku dne - hlasovat o kandidátech podle data narození.
Od nejmladího po nejstarího. Koalièníci nebyli si do
posledního okamiku jisti vítìzstvím a tak neponechali nic
náhodì. Prosadili hlasování podle abecedy. To vyøeilo ve.
Mladí a schopní se toti narodili s tak blbými jmény, e jsou
a na konci abecedy. Vdy kdyby se bral ohled na volièe,
a 65% hlasù pro nezávislé hovoøí jasnì, nezáleí na tom, zda
se volí podle abecedy, proti abecedì, podle data narození
nebo podle velikosti
. Výsledek musí být stejný!
Nakonec jediné z tìch, které si pøály zmìnu a byly spokojeny s výsledkem zasedání staly se mladé sleèny z aerobiku.
Nepøily o svou milovanou cvièitelku Ing. ákovou. Ta dokázala dát dohromady nejen DDM, ale i dotáhnout
krumlovský aerobik na celostátní úroveò. Co by pak mohla
dosáhnout jako místostarostka! A co pan Mgr. Ziegler jako
starosta. Díky svému jménu nedostal anci. Ani do rady ne!
Vìèná koda.
Kdy jsme odcházeli ze zasedání, byli stánkaøi pryè.
Nevím, zda vyprodali, nebo u bylo tolik hodin. A taky jsem
si vzpomnìl na seriál veèerníèkù, který mìl stejný název
jako nadpis tohoto èlánku. Velice si pøeji, aby vedoucí dvojka byla úspìnìjí ne veèerníèkoví hrdinové. Krumlov si
to urèitì zaslouí!
Ptáèek MK

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560
 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
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KUCHYÒSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okruní 394, tel.: 515 320 718

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00 hodin

Nové kuchyòské studio
v Moravském Krumlovì
Okruní 394
(bývalý areál OSP)

iroký výbìr sektorových kuchyní
za pøíznivé ceny
MONTÁ ZDARMA
Prodej i na splátky
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Jen polovina na památky

XX/Moravský Krumlov/ Soubor ádostí o dotace na opravu
krumlovských památek pøedával na konci minulého týdne
ministerstvu kultury Mìstský úøad v Moravském Krumlovì.
Mìsto tak hledá dalí finanèní zdroje na opravy zdevastovaných a chátrajících èástí památkových budov a historických
staveb. Jde napøíklad o mìstské hradby, kde byl objem nutných oprav a zajitìní pøed destrukcemi vyèíslen na deset milionù korun. K tomu starosta øíká: Pokud bychom na nì dostali
kadý rok alespoò milion korun, mohly by být do pìti let ji
opravené. Dalí objemnou skupinou je soubor venkovních
staveb v zámeckém parku, vstupní terasy, opìrné zdi i rozpadající se mostek pøes str. Mìsto chce postupnì docílit
i øeení vstupu do zámku, o kterém jsme nìkolikrát psali
a prosadit také opravu ohradní zdi zámeckého areálu. Mezi
ádostmi se znovu objevuje dokonèení oprav historické atlavy a také restaurování litinového køíe z roku 1866 na hrobì
vojína v areálu høbitova. Mìsto se na dotaèních titulech má
zúèastnit polovinou financí, a tak bude v mnohém záleet
i na kulturním cítìní nových zastupitelù, jak se budou chtít
na udrení dìdictví minulosti podílet.
/tr/
Váený pane ainka,
ponìkud opodìnì Vám chci napsat, jakým zpùsobem bojovali komunisté v Hrubicích o pøízeò volièù. Pokud by se
nìkdo domníval, e ten boj byl èestný a pøímý, byl by
zklamán.
Nevím také, kolik cti a charakteru v sobì kterýkoliv z nich
má, ale bývalý dlouholetý pøedseda a jinak také dosmrtný
èlen okrskové volební komise ani tolik, co se píny za nehet
vleze. Jako èlen okrskové volební komise uøezal zámek
u vývìsky ODS + nezávislí. jejich materiály odstranil
a vylepil tam komunistické. Pøi svém èinu byl sledován,
take svìdek existuje. Takový svérázný zpùsob agitace jsem
za 56 rokù, od kterých volím (je mi 75) jsem nezail.
Svoji aktivitu tito bezcharakterní lidé dokáí vyvinout
pouze v údobí voleb, potom zalezou jako sysli, s nikým nekomunikují, ve je pro nì patné, pouze za jejich neblahého
panování to bylo pièkové.
Psát nìco podobného do Zpravodaje (ivanèického),
povauji za zcela zbyteèné, neprolo by cenzurou, jak se o ní
psalo v Zrcadle.
Toto vechno pøejít mlèením bych povaoval jetì za vìtí
pøestupek, ne dovádìní onoho zdivoèelého soudruha Jiøího
Krajíèka, vùdce u nás dávno neexistující organizace KÈM!
Zdraví Vás: Josef Kraus, Hrubice
Tato rubrika vyjadøuje názor naich ètenáøù, který nemusí být totoný
s nazorem naí redakce. Za pravdivost uvedených údajù ruèí autor.

Zchladil celou radnici

XX/Moravský Krumlov/ Na studený odchov se promìnila
krumlovská radnice minulý týden ve ètvrtek ráno. Zatím
neznámý filuta vyøadil pomocí poèítaèe automatickou kotelnu
budovy Mìstského úøadu. Pøi úpravách, které stále na radnici
probíhají, se mu podaøilo projít a k panelu ovládání poèítaèe,
kde tlaèítky pronikl do jeho nastavovacího programu. Jak si
na druhý den starosta vzpomenul, byly jetì pøedchozí den
v podveèer radiátory horké. Nezvaný hekr se na místì propípal jen do servisního programového pole. Dalí prùnik
do hloubky poèítaèového programu se mu ji nepodaøil,
protoe je i toto zaøízení chránìno pøed znièením hesly a kódy.
Ty pachatel natìstí neznal. Aktivovaný poèítaè èekal na
zadání dalích povelù a v této fázi také provoz kotelny zastavil. Zda se jednalo o zlý úmysl, nebo si jen nìjaký dobrák
pohrál, není dosud známo. Kromì prochladlých radiátorù
a nepatrné úspory za vytápìní nemìl zásah do poèítaèe ádné
dùsledky a radnici pøímá koda nevznikla.
/PeJ/
Nápovìda:
Stoj
Eblis, ASP,
Orsat, Ribs obkroèmo

Dávati
pokyny

Cvièební
Øi
Tedy
úkony (anatom.) (náøeè.)



Krumlovská umìlecká kola tanèí a koncertuje v novém
XX/Moravský Krumlov/
Jako by dárek k padesátému
výroèí trvání dostala krumlovská Základní umìlecká
kola nový taneèní a hudební
sál. Vznikl promìnou nepotøebné hospodáøské budovy
ve dvorním traktu koly. Jeho
rozíøení a pøístavba obsahuje
nutné technické zázemí, vstupní prostory a toalety. Vtipné i
esteticky pøíjemné provedení
dává jeho vyuívání novou
kvalitu a jak ve kole spokojenì pøiznávají, opravdu si
tímto krokem polepili.
XXO pozitivní zmìnu se
nepøímo zaslouili budoucí
okresní úøedníci, kteøí zaberou po pøestavbì bývalý
taneèní sál na radnici. Pøímo
pak krumlovský starosta
Bartolomìj Pitlach, který
výstavbu nových prostor
pøislíbil a následnì i prosazoval, øíká øeditelka koly
Vladimíra Koèí. Jak k tomu
dodává, dohodli se také se
svým zøizovatelem Jihomoravským krajem. Ten jim dal
èástku 460 tisíc korun a podstatnou èást na novou výstavbu ve výi pøes 714 tisíc
korun doplatila po odsouhlasení zastupitelstvem mìstská pokladna.
XXSál mìl svou hudební premiéru na konci øíjna, a to

souèasnì benefièním koncertem, jeho výtìek putoval do záplavami znièené
ZU ve Menì. Akustické
kvality jsou znatelnì lepí
a pøiblinì stejná kapacita
stometrové plochy kole
dostaèuje. Pøedpokládají, e
by se èást koncertù mohla
odehrávat i na venkovním
pódiu po zatravnìní a osázení
dvora zelení.
XXZU patøí mezi jediný typ
kol, který si na provoz musí
vybírat peníze. Je to kolné,
podobnì jako u soukromé
koly. Paradoxnì z nìj jetì
odvádí finance státu. Vlastnì
pomáhá prostøednictvím
povinných odvodù jiným
státním kolám. Jako by státní aparát svým barbarským
pohledem vùbec nedokázal
domyslet, e právì umìlecky
zamìøené koly na výstupu
produkují jinou kvalitu. Jsou
jedním z malých kamínkù
zpomalujících negativní
smìøování svìta. U dìtí
daleko víc kultivují charakterové a mravní hodnoty
jdoucí s rozvojem osobnosti
a s estetickou stránkou neodvratnì spolu. To, èemu se
jinak øíká úleárny nebo
kázeòské problémy na kole
prakticky neznají, stejnì tak
drogy, potvrzuje øeditelka.

Øeditelka ZU Vladimíra Koèí

XXDìti mají úplnì jiné
zaloení, jsou výbìrovou
kolou a áci sem pøicházejí
proto, e je to baví. Zájem
pøesahuje monosti koly,
tlak je i na otevøení poboèek.
Dalí rozíøení nechce zøizovatel zaplatit. Zatím má
krumlovská Základní umìlecká kola 340 ákù ve tøech
oborech, hudební, výtvarný

Ruení pohotovostí roztípnou nová okresní centra
XX/Miroslav/ Dojídìt za
lékaøskou pohotovostní slubou do Ivanèic je pro miroslavskou oblast nepøijatelné.
Územnì logické a ekonomicky opodstatnìné plánované slouèení pohotovostních
slueb tak pøináí první
viditelnou komplikaci.
XXKrajské Zastupitelstvo
vzalo zprávu o navrhovaných
zmìnách zdravotních pohotovostí pouze na vìdomí pøi
svém patnáctém zasedání
7. listopadu. Záleitost tedy
není definitivnì doøeená
a bude se vyjednávat mezi
novými centry malých okresù
a krajem. Buï si úøad dokáe
získat dostatek prostøedkù a
zdravotní sluby udrí, nebo
Potomci

Název

Slavnost z jednoho plísòovéjedince

ho sýru

Ta i ona

se jako centrum zaène drolit.
Kdy svou funkci v praxi
nenaplní, mùe v dalím
èasovém horizontu jako malý
okres i zaniknout. Z irího
pohledu nejde jen o získání
sloky státní správy, ale o
mnoho dalích centrálních
funkcí, které s ní nemusejí
pøímo souviset. Dokáe toto
nové krumlovské Zastupitelstvo vùbec vidìt, pochopit
o co se jedná a vìc domyslet?
XXLogické a jednoznaèné je
stanovisko radnice v Miroslavi k reorganizaci zdravotnických regionù:
XXPokud bychom dosáhli
toho, e se zdravotní pohotovost v Moravském Krumlovì zruí, chtìli bychom



Vynálezce
analyzátoru plynu

Otvor
ve zdi

Nohou
odpálen

Bláto

Pøísaha
Pøísluníci

Èeská
øeka
Pyré

spolku

Seskupení

Ohybem
2. díl
pøetvoøen tajenky

tady celý region deseti tisíc
obyvatel
pøièlenit
pod
Znojmo! Dùvodem je lepí
èasová dostupnost a za druhé,
my jsme napojeni na rychlou
záchranou slubu Hruovany
a Znojmo. Chceme zdravotnictví regionálnì udret tam,
kde máme zkuenosti a s nimi
musíme myslet na reakci lidí.
Na pøesmìrování do Ivanèic
by zde rozhodnì byla velmi
negativní reakce obyvatel a
bylo by to ve potom velmi
komplikované. Krumlov má
zatím jetì hodnì práce sám
se sebou a bude tøeba, aby se
do toho nové vedení radnice
opøelo a to, co se v minulosti
slibovalo, aby také dolo
naplnìní. Jsou to napøíklad

Obloha

Ch. zn.
uranu

Roztavená

hmota



slibované porady starostù
o postupu pøíprav na malý
okres. Zatím nebyla ani jedna
jediná, øíká miroslavský
starosta Augustin Forman.
Sám k této problematice
ádal stanovisko krumlovské
radnice, avak ádné nedostal. Proto sám svolal starosty
i lékaøe dotèené oblasti.
Z jejich spoleèného jednání
teprve
vzelo
uvedené
stanovisko a má proto ke
svému postupu i jejich
mandát.
XXDalím závaím jsou i
rajony poboèek zdravotních
pojioven. V jejich oblasti je
to znojemská, z ivanèické
strany pak brnìnská. S ní zdejí lékaøi smlouvu nemají. /tr/

Ch. zn.
køemíku

Úøední
odìv
soudcù

Hedvábí

Vrhnout

Smrtìní
Vìtí
mnoství
panìl.
let. spol.
Souhlas
Zmrzlá
voda
Ch. zn.
olova

1. díl
tajenky
Kamenec

Silné
provazy
enské
jméno

ebra
(angl.)

itím
vsazený
Hlavní
mìsto ÈR

na povrchu

Dosna
Mìna

SPZ aut
Karviné

Vzít
Název

Èást zad
Korálový
ostrov

Bulharska

Èidlo
zraku

Tlaèiti
Øímsky
500

Dopravní
prostøedek

Úkazy
Osychat

Patøící
Otovy



a taneèní. Pøes sto edesát
jich dennì do mìsta dojídí
z okolí. Kraj by v tomto pøípadì souhlasil i s kapacitou
400 ákù, pak by ale jetì pøi
skupinové výuce poèet
dosavadních sedmnácti uèitelù pøeskoèil dvacítku.
Na jakékoliv dalí úvazky
nových pedagogù dnes u
striktnì nejsou finance. /PeJ/

Pøed
rokem
Duo

Citoslovce
tiení
Nedobré
jídlo (expr.)

Druh
papouka
A sice

Èert u Mohamedánù
Tisk. agent.
Kamerunu

Nápor
choroby
MPZ
Slovenska

Zpìvohra

Najezená

PRO VOLNÝ ÈAS

Pohyby
vzduchem
Ukazovací
zájmeno

Lahodný
nápoj

Hromada
slámy

Stanovy

Obdìlávat pole

Plné
kruhy

Udivený
(expr.)

KØÍOVKA

V tajence naleznete Matzovu zásadu:
Závìr je okamik ... (viz. tajenka).
Popìvek

/ah/

Informaèní servis
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ADVENTNÍ VÌNEC V MIROSLAVI

XX/Miroslav/ V pondìlí 25. listopadu se v 17.30 hodin poprvé rozsvítí vánoèní strom a adventní vìnec na námìstí Svobody v Miroslavi.
Stane se tak spoleènou rukou starosty mìsta Ing. Augustina Formana
a katolického faráøe P. Jaroslava Beráneka. Se svým programem
vystoupí dìti z mateøských kol a áci koly základní a umìlecké.
XXLetos ji tøetím rokem bude souèástí vánoèní výzdoby Miroslavi
nejvìtí adventní vìnec v Èeské republice (doloený certifikátem pelhøimovské Agentury Dobrý den), který je vyroben ze 42 metrù
trubkového rámu, kontejneru slámy a 4 kontejnerù smrkového
a borového chvojí a 250 metrù svìtelného kabelu. Kadou adventní
nedìli se rozsvítí jedna adventní svíce. Na výrobì vìnce se tradiènì
podílejí zamìstnanci Správy majetku mìsta spoleènì s místní firmou
Elektroservis Matýek, který dbá na elektroinstalaci. Kompletní
nazdobení vìnce, trvající zhruba týden, zajistí kolektiv en ze zahradnictví Heleny Kondlerové.
/mape/

FIT STUDIO Vlaïka vás zve na

MIKULÁSKÉ STØAPANDÌNÍ S ÈERTICÍ
LENKOU VELÍNSKOU

sobota 30. listopadu v Orlovnì v Ivanèicích
Prezentace v 8.30 hodin, zaèátek v 9.00 hodin,
ukonèení a tombola v 11.00 hodin. Vstupné: 80 Kè.

TISÍCOVKA DÌTÍ PROTI DROGÁM

XXObèanské sdruení Rodièe proti drogám zorganizovalo v pátek
15. listopadu na Znojemsku akci pod názvem Den proti drogám, do
které se dobrovolnì zapojilo kolem tisíce dìtí a mládee spoleènì se
svými rodièi a pedagogy. Na setkání v Z Vídeòská ve Znojmì a v Z
Kláterní v Moravském Krumlovì byli sdruením ocenìni vítìzové
soutìe na téma Já a svìt , ve kterém iji. Ve vìkové kategorii 14, 15
a 16 let vznikly výtvarné a slohové práce vypovídající o postojích dìtí
k uívání drog. Pro vítìze jednotlivých kategorií byly pøipraveny ceny
v podobì mobilních telefonù, audiokazet, CD a dalích drobných pøedmìtù. Vichni, kteøí se soutìe zúèastnili, získali kniní encyklopedii
Ve o Zemi od hlavního sponzora projektu Reader´s Digest Výbìr.
První cenu v podobì mobilní sady GO získala Pavlína Nováková ze
Z Praská Znojmo v kategorii 14. let a Frantika Dolealová
z Výchovného ústavu dìtí a mládee v Moravském Krumlovì v kategorii 16. let, obì za slohovou práci.
/mape/

Písnièkáø JIØÍ IKOVSKÝ s rodinou zve na
ADVENTNÍ KONCERT
1. prosince v 15.00 hodin ve Farním kostele v Ivanèicích.
Vstupné dobrovolné. Vichni jsou srdeènì zváni.

CO MI CHYBÍ V NAEM MÌSTÌ

XXVýtvarnou a literární soutì s tímto názvem vyhlásil Dùm dìtí
a mládee Moravský Krumlov na poèátku letoního kolního roku.
Vyhodnocení soutìe a vernisá byly naèasovány na dobu, kdy do
svých funkcí vstoupí noví zastupitelé a budou tvoøit koncepci rozvoje
mìsta. Ve výtvarné soutìi se selo 67 prací ve tøech kategoriích.
Pøeváné vìtinì dìtí (36) chybí koupalitì, bazén anebo obojí. Velká
èást zúèastnìných soutìících (14) malovala rozpadající se zámek, jako symbol mìsta. Dìtem chybí dìtská høitì (19), motokárová dráha,
ZOO, hokejový stadion, moderní kino, obchody. Do literární èásti
soutìe pøispìlo celkem 42 spisovatelù z obou Základních kol a
z Gymnázia. A opìt se píe o zoufalém stavu zámku (42), o neexistujícím koupaliti èi krytém bazénu (42), o chybìjících dìtských høitích
(18), o kriticky malých monostech kulturního vyití ve mìstì.
Zaostalé kino (12), chybìjící internetové kavárny èi èajovny (3), kluby
mládee, høitì na in-line brusle a skateboard (8), minigolf, zimní stadion (6) a také otøesný stav autobusové dopravy v centru mìsta (7).
Vichni své mìsto milují, avak mnozí pisatelé nevidí dùvod, proè po
studiích zùstávat ve mìstì, kde je nedostatek pracovních pøíleitostí
(5), dostupného bydlení a moností k trávení volného èasu (42). Bude
snad Moravský Krumlov mìstem dùchodcù?
XXPo shlédnutí výkresù a pøeètení literárních prací je z nich smutno.
Vdy pro koho ijeme a pracujeme? Na koho máme myslet pøedevím, kdy ne na nae dìti? Ty nás budou soudit. Nae hádky a sváry,
které vedou k rozkolu, nai slepotu k jejich pøáním a touhám, nai hluchotu k jejich zoufalému volání. I kdy nìkteré námìty zùstanou nesplnìným snem, nad mnohými stojí za to se vánì zamyslet.
Ocenìné práce jsou vystaveny na chodbách Mìstského úøadu.
Doufáme, e si staronoví radní po cestì do své kanceláøe výtvorù
vimnou a pozornì je prostudují. Moná jim pohledy dìtí otevøou oèi
a pomohou pøi pozdìjím rozhodování o budoucnosti mìsta.
XXNa vìtinu problémù spojených s volnoèasovými aktivitami
mladých by mìl odpovìdìt témìø dokonèený projekt o.s. ALMA,
který chce úzce spolupracovat s DDM i ostatními zájmovými organizacemi ve mìstì. S projektem sdruení bude v nejbliích dnech
seznámeno nové Zastupitelstvo.

META Brno, a.s.,

provozovna Ivanèice, J. Vrby 7

NABÍZÍME

 Ruèní práce, montá výrobkù, skládání, balení
 ití rùzných komponentù
 Kovovýroba - obrábìní, zámeènická výroba,
svaøování, apod.
Pondìlí - pátek 6.00-14.00
Tel.: 546 452 989, 777 805 734 (p. Novák)
e-mail: metabrno@metabrno.cz, www.metabrno.cz

Kulturní a sportovní programy
25. listopadu - 8. prosince

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 2.12. v 8.30 a 10.00 hod. - Pavel Novák - Tradice a zvyky. Hudební
poøad pro M, Z a maminky s dìtmi. Úèinkuje Pavel Novák se skupinou.
 Pøipravujeme: 13.12. v 19.00 hod. - Vánoèní koncert Jarmily ulákové
a skupiny Fleret. Kino Réna Ivanèice. Vstupné: 170 Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 25.11. v 18.00 hod. - Pøednáka Co v naem pravìku jetì nebylo
aneb Krumlovský les vydává dalí tajemství. Pøednáí Doc. PhDr. M. Oliva
v Galerii Kníecí dùm v MK. Vstupné: 20 Kè.
 27.11. - Hodina zpívání s J. Uhlíøem - poøad pro koly, kinosál MK
 29.11. v 18.00 hod. - 10. Mrazík - pøehlídka tøíèlenných folkových kapel.
Vystoupí: F. T. Prim, . Kabelková a kabela, Banjo gang, Ivo Cicvárek
a OKO, TAH. Kinosál v MK. Vstupné: dospìlí 90 Kè, dìti 50 Kè.
 3.12. v 19.00 hod. - 1+1=3. Konverzaèní komedie v podání ochotnického
souboru z MK. Hrají: V. Ostrovský ml., R. Straka, N. Dvoøáková, J. védová, M. Ostrovský, B. véda a D. oukal. Reie: M. Ostrovský. Repríza
pøedstavení: 6.12. v 19.00 hod. a 10.12. v 19.00 hod..
 4.12. v 19.00 hod. - Zkrocení zlé eny. Zájezd do Mahenova divadla
v Brnì. Cena: doprava 80 Kè, vstupenka 165 a 124 Kè.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 30.11. ve 20.00 hod. - Country bál se skupinou TREMOLO. Dìlnic. dùm.
 6.12. v 16.00 hod. - Tradièní mikuláská nadílka. Dìtské disko, Mikulá,
èert. Poøádá Spolek Lidový dùm. V Dìlnic. domì. Vstupné dobrovolné.
 7.12. v 18.00 hod. - Pøedvánoèní koncert. Úèinkují: Chrámový sbor Oslavany, Pìvecký sbor Modøice a orchestr Bobrava ve chrámu sv. Mikuláe.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 29.11. od 14.00 hod. - Hravé odpoledne v klubu Pokolák. Odpoledne
s deskovými hrami (scrable, rumikub, Ramses II, logic, apod.). Zájemci se
mohou hlásit osobnì nebo telefonicky v kanceláøi DDM.
 6.12. ve 14.15 hod. - Plavání v Hrotovicích. Zájezd do krytého bazénu
ve Sport hotelu v Hrotovicích, odjezd od DDM, návrat kolem 17.00 hodin.
Cena zájezdu: 65 Kè. Poèet míst je omezen, proto se co nejdøíve nahlate.
 6.12. v 16.00 hod. - Malování na hedvábí - novinka! Zájemci o techniku malby na hedvábí si mohou pøijít vyrobit vlastnoruènì malovaný
átek. Cena kurzu je 180 Kè vèetnì vekerého materiálu. Nutno se nahlásit
pøedem. Poèet úèastníkù je omezen, proto neváhejte.
 7.12. od 9.30 hod. - Mikuláský den v pohybu. Zveme Vás do sportovní
haly SOUZ v Moravském Krumlovì. Zacvièit si mùete s Danielou
Frimlovou (dance aerobic), Danou Rousovou (TAE BO) a Yvonou
ákovou (step aerobic). Bìhem dopoledne se pøedstaví Aerobic team
s exhibièním vystoupením a dìti z krouku Baby aerobic. Obèerstvení
zajitìno. Cena: 80 Kè (slosovatelné vstupenky), diváci: 10 Kè.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 25.11. v 17.30 hod. - Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu na námìstí Svobody. Poøádá MKS, mìsto Miroslav Z, ZU, M Malinovského, M Husova, Øímskokatolický kostel.
 29.11. v 16.00 hod. - Diskoteèka v kulturním domì. Poøádá DDM a N.
S. Mirosnièky & spol. pro dìti ze Základní koly.
 1. 12. v 8.00 hod. - 1. adventní me v øímskokatol. kostele, v 8.30 hod. 1. adventní bohosluby v evangelickém kostele, ve 14.00 hod. - Dìtská
vánoèní slavnost v evangelickém kostele.
 1.12. v 15.00 hod. - Setkání dìtí mateøských kol s Mikuláem. V KD
poøádají mìsto Miroslav, DDM, Øímskokatol. farní úøad, sponzoøi.
 4.12. v 15.00 hod. - Mikuláské posezení seniorù v restauraci Slávie.
Poøádá DPS a MKIC Miroslav.
 7.12. ve 20.00 hod. - Poslední leè. V KD poøádá Myslivecké sdr. Hubertus.
 8.12. v 8.00 hod. - 2. adventní me v øímskokatol. kostele, v 8.30 a 17.00
hod. - 2. adventní bohosluby v evangelickém kostele.
 8.12. ve 13.45 hod. - Den idovské kultury - procházka idovským
høbitovem. Slovní doprovod PhDr. Lia Ryavá, od 15.00 - v sále na radnici - výstava fotografií ze idov. høbitova, ochutnávka jídel, beseda, divadel.
pøedstavení 24 - divadel. soubor apka - poøádá N.S. Mirosnièky & spol..

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 1.12. v 15.00 hod. - My se èertù nebojíme. Zábavné odpoledne nejen pro
dìti s pestrým programem, kde si vichni èertíci mohou zaøádit. V DDM,
vstupné: èerti 10 Kè, ostatní 30 Kè.
 5.12. v 17.00 hod. - Mikuláská nadílka. Na námìstí Palackého pøijede
Mikulá s andìly a èerty, kteøí dìtem budou nadìlovat dáreèky. Vybírání
dáreèkù: støeda 4.12. od 8.00 do 18.00 hod. v DDM, poplatek: 20 Kè.
 od 6.12 - 17.00 hod. do 8.12. 12.00 hod. - Semináø Práce s kùí.
Vyrobte originální vánoèní dárek (penìenka, klíèenka, ...). V DDM ul.
Komenského nám.7. Poplatek: 200 Kè + materiál. Ubytování zajitìno.
Nutné se pøihlásit osobnì nebo telefonicky v DDM.
 8.12. od 14.00 hod. - Pøedvánoèní besídka v rytmu orientálních tancù.
Malé pøedtanèení, orient. bøiní tance, základy afrického tance, relaxace,
zpìv manter, orientální bazar, beseda o zdravém ivot. stylu, obèerstvení ovocné védské stoly. Ve cvièebnì DDM. S sebou: irokou sukni popø.
orientální kostým, mìkké cvièky popø. teplé ponoky, láhev neperlivé
vody, podloku na relaxaci, ruèník. Poplatek: 100 Kè.

Klub èeských turistù Ivanèice

 26.11. v 8.30 hod. - Toulky kolem Ivanèic. Asi 10 km. Sraz na Hl.
vlakovém nádraí. vede p. Paterová.
 30.11. - Bitva Tøí císaøù ve Tvaroné - rekonstrukce bitvy.

KOSMETIKA
HELENA JURNÍÈKOVÁ
dìkuje svým stálým zákaznicím za jejich pøízeò a oznamuje, e pro nì rozíøila své sluby o

pedikúru - manikúru
a reflexní oetøení nohou
Dr. Odstrèila è. 51, Mor. Krumlov
tel.: 515 322 737, 776 565 478

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
Na ulici Pod hradbami è.p. 170, Moravský Krumlov
Rezervace na tel.: 724 147 557
Otevírací doba: PO-ÈT 1100-2100, PÁ-SO 1100-2300

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
27.11.

ve 20.00 hod.
ZNAMENÍ
Film USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
27.11.

v 19.30 hod.
JMENUJI SE SAM
Psycholog. film USA, èeské titulky

30.11.

v 19.30 hod.
PAVOUÈÍ TEROR
Krimi horor USA, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 546 423 018
30.11.

v 18.00 hod.
TEMNÁ VODA
Film USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

Do uzávìrky tohoto èísla novin programy kin
na prosinec nebyly známy

Maminky toèily hrníèky
/Moravský Krumlov/
Práci s hlínou na hrnèíøském kruhu nabízel
minulý pátek v programu pro dospìlé
krumlovský Dùm dìtí a mládee.
Pøíleitost vyuila malá skupinka esti
maminek, které si vyzkouely hrnèíøské
øemeslo v té nejzákladnìjí podobì.
Udret hroudu mazlavé hlíny na toèícím
kruhu není nijak snadné. Zkusily si vystøedìní hmoty, vytahování stìn a základní
hrníèkový tvar byl astným výsledkem
napínavého snaení. Hrníèky pùjdou po
vyschnutí do vypalovací pece a jetì pøedvánoèním èase mohou ozdobit tøeba
kuchyòskou polièku.
/tr/

ZRCADLO

Nezávislý
ètrnáctideník

U pøíleitosti prvního
výroèí ZRCADLA jsme
pro inzerenty pøipravili
výrazné slevy produktù:
Vánoèní dárek
Novoroèní pøání
Výherní køíovka
Komerèní èlánek
Partner

-33%
999 Kè
999 Kè
a -40%
a -45%

O Vaich monostech
se informujte na tel.:

608 252 541
Vladimíra Sedláèková

V hájku 22, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 711, 723 259 978
E-mail: zaclony@quick.cz

ZÁCLONY I. A II. JAKOSTI
UBRUSY
Prodejní doba:
úterý a ètvrtek 10-12 14-18, sobota 8-12
Na poádání Vám zaleme katalog v elektronické podobì. Po dohodì Vás rádi
obslouíme i mimo nai prodejní dobu.

Vá hostitel

Penzion PRINC
v centru Ivanèic

Vám a vaim obchodním partnerùm nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 apartmán
 restaurace, bar, salonek, vlastní parkovitì
Telefon: 546 452 630, Fax: 546 451 494
Mobil: 606 467 213
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

XXPrvní listopadový víkend
se konal na okruhu Ricarda
Torma ve panìlské Valencii
závìreèný estnáctý závod
letoního mistrovství svìta
silnièních motocyklù.Vítìzi
se stali Barros /Moto GP/,
Melandri /250ccm/ a Pedrosa /125 ccm/.
XXNejvìtím suverénem tøídy Moto GP se stal italský
jezdec Valentino Rossi /naro
zen 16. února 1979/. Tento
jezdec dokázal zvítìzit v jedenácti závodech. Ve zbývajících pìti dojel ètyøikrát
na druhém místì a cil závodu
nevidìl pouze v Èeské republice, kde dolo k defektu
zadní pneumatiky na jeho
motocyklu. Rossi jezdí MS
od roku 1996 a dokázal vybojovat ji ètyøi tituly mistra
svìta: 1997 - 125 ccm, 1999 250 ccm, 2001 -500 ccm,
2002 - Moto GP.
XXV letoní sezonì startoval
na stroji honda RC 211V se
ètyøtaktním motorem a v celkové klasifikaci zvítìzil s náskokem 140 bodù. Celkovì
se bìhem své dosavadní kariéry zúèastnil 108 velkých
cen, z nich rovnou padesátku vyhrál.
XXNa druhém místì ukonèil
sezonu nejvìtí rival Valentina Max Biaggi.Tento jezdec
jedoucí na yamaze zvítìzil
dvakrát, ètyøikrát byl druhý

a dvakrát bronzový. Tøetí
pøíèku obsadil Rosiho týmový kolega japonec Tohru
Ukawa, který zvítìzil jednou,
dvakrát dojel na druhém
místì a estkrát byl tøetí.
Celkovì ètvrtý je Brazilec

a hned první start s tímto strojem dokázal promìnit ve
vítìzství. Dalí tøi starty
dokonèil na prvním, druhém
a tøetím místì. Celkovì pátý
panìl Checa na yamaze
vítìzství vybojovat nedoká-

Foto: Kvìtoslav Adam

Valentino Rossi v plné parádì

Alex Barros, který jel prvních
12 závodù sezony s klasickou
dvoutaktní pìtistovkou. Od
velké ceny Pacifiku dostal
stejný typ hondy jako Rossi

zal, ale na stupnì vítìzù se
dostal za jedno druhé a tøi
tøetí místa.
XXVe tøídì do 250 ccm se
stal historicky nejmladím

mistrem svìta dvacetiletý Ital
Marco Melandri na stroji
aprilia, který
vybojoval
devìt vítìzství a tøi druhá
místa. Druhý skonèil synovec
tøináctinásobného svìtového
ampiona Angela Nieta panìl Fonsi Nieto, jen vyhrál
ètyøikrát, dvakrát skonèil
druhý a tøetí. Fonsi byl
zejména v úvodu sezony
nejvìtím
konkurentem
Melandrimu v boji o svìtový
titul. Tøetí celkovì skonèil
ital Roberto Rolfo. Ten na
vítìzství nedosáhl, ale se svojí
hondou bodoval v patnácti
závodech. Nedojel jen v Brnì,
kde havaroval. Stupnì vítìzù
si vybojoval za pìt druhých
a dvì tøetí místa. Ètvrý v koneèném poøadí Toni Elias ze
panìlska na aprilii zvítìzil
jednou, kdy o druhou výhru
ho pøipravila reie týmu
Telefonica Movistar - Repsol
Aprilia v Malajsii, kde musel
po vypadnutí Melandriho
dojet na druhém místì za
kolegem Nietem. Na pátém
místì ukonèil sezonu Argentinec Sebastian Porto na
yamaze, který v Brazílii
získal první vítìzství pro jeho
zemi v této disciplínì.
Japonec Osamu Miyazaki
startující v japonské Suzuce
na divokou kartu dokázal
vyhrát, ale dalí závody ji
neabsolvoval. /Ctibor Adam/

Smysl krumlovské atlavy jako by nezestárnul
XX/Moravský Krumlov/
Dlouho stagnující a odkládaná oprava obecní atlavy
v Moravském Krumlovì se
rozbìhla. Stát skrze ministerstvo kultury vìnoval na tento
úèel pùl milionu korun. Druhou polovinu investuje mìsto.
Dílèí úpravy zatím smìøují
k pouhému zachování historické památky. Podle sdìlení starosty by mìla probíhat
sanace objektu, výmìna

V Miroslavi se
støílelo o závod
/Miroslav/ Letos tøetí a
snad ne poslední roèník
mìla nedávná støelecká
soutì na miroslavské støelnici, která nese záhadný
název Poslední výstøel.
Soutì ve støelbì z puky
ve stoje na pouhých padesát
metrù vyhrál v této kategorii
Tomá Hoek. Pistoli na
pìtadvacet metrù zvládl
nejlépe Pavel Plánìk. Házení noem vyhrál Jindøich
peta. Pøi støeleckých soubojích revolverem získal
první místo Miroslav Míèka.
Vùbec nejmladím úèastníkem soutìí byl tentokrát
pouze tøináctiletý Vojtìch
Hrubý a prémiovou zvlátní
cenu pøedstavující tøílitrovou láhev opravdového
fernetu dostal od místní
poøadatelské firmy úspìný
Radim lechta.

ZRCADLO

znièených krovù a dalích
døevìných segmentù støení
èásti, pak bude následovat
výmìna krytiny.
XXe se nejedná o ledajakou
stavbu nám ukazuje prùhled
do historie. Dokonce i jako
památka by se dnes mohla
stát místní raritou a snad i turisticky vyuitelnou atrakcí.
XXVznik obecní atlavy se
v Moravském Krumlovì datuje do poloviny devatenáctého století a mnozí delikventi ji u tenkrát zámìrnì
vyuívali jako rychle dostupné azylové zaøízení. Jak øíkají poznatky z archívních
dokumentù, nejrunìji tady
bývalo právì v zimì.
XXJistou kadodenní stravu

v hodnotì 30 a 33 haléøù
(dnes asi 35 - 40 Kè ) a vyhøívaný pobyt si museli obyvatelé cel vesmìs odpracovat.
Délka trestu bývala podle
pøestupku od jednoho dne a
do tøí mìsícù a mnohdy se
v nich znovu a znovu opakují
tatá stejná jména. Pøedstava
nepolepitelných recidivistù
vezme za své pøi následující
perlièce: Nejkratí interval
mezi proputìním a znovu
uvìznìním byl pouhou jednu
hodinu - to prý byl také
výjimeènì studený leden.
Jak starosta pøiznal, mìsto
zatím nemá zcela ujasnìný
zámìr vyuívání objektu atlavy. Pøipustil nìkolik moných variant, ale dokonèení

oprav je zatím pøíli daleko.
Za tu dobu se mùe mnoho
zmìnit. Opìtovné zøízení atlavy jako mìstského vìzení
asi nepøichází v úvahu. Doba
se pøece jen promìnila, ale
jetì pøed minulou zimou
tady nocovali neznámí bezdomovci, které vyhnal teprve
mráz. Obecní lapák se
vìkem rozpadl a jak je vidìt,
neastníci zùstávají v kadé
dobì. Takzvanì do chládku
bývalo pro nì do teplouèka.
Na pøelomu 19. a 20. století
byl v krumlovské atlavì
prùmìr ètyøi a pìt stovek
delikventù roènì. Kolik lidí
by mìlo o takové bezstarostné zimní ubytování zájem
jetì dnes?
/tr/

podzimní

akce

pøi nákupu
motorové pily
uetøíte a

3.000 Kè
AGROSERVIS
Jan Holý
672 42 Vémyslice 275
tel./fax: 515 323 451

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
K o m e r è n í ø á d k o v á i n z e rc e : 2 0 0 , - K è
(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

ØÁDKOVÝ
INZERÁT
ZA 200 KÈ !!!
 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, 777 237 692.
 Domácí práce pro èeskou obchodní firmu. Mìsíènì prùmìr.
7.000 Kè, zamìst. slevy, èasová
nenároènost, proplácení nákladù. Zájemci zalete sms s vaí
adresou na: 723 756 804. Obratem zdarma potou obdríte
reg. formuláø s nabídkou práce.
 Prodám proso luté, vìtí
mnoství. Odvoz moný. Tel.:
606 826 967.

Koupím

 domek v Ivanèicích a okolí,
vjezd, prùjezd. Tel.: 606 355 925,
nebo 546 434 121.
 pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti. Dále
dobovou literaturu, fotografie
a rùzné staré reklamní cedule.
Zn: Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
 kuch. linku, 150 a 160 cm,
døez vlevo, staèí spodní díl,
odvoz není. Tel.: 737 407 461.
 vèelí vosk, cena 80-100 Kè
za kg. Tel.: 515 320 787.

Prodám

 RD 5+1 v Ivanèicích, dvùr,
zahrada. Cena 1,6 mil. Kè. Tel.:
724 110 999.
 RD u Blanska, zahrada, gará.
Nový, pìkný. Tel.: 724 110 999.
 Gará v MK v Borovièkách.
Ihned volná. Tel.: 515 323 912.
 Fiat 125P s SPZ a TP + mnoho
ND. Cena: levnì dohodou. Tel.:
603 364 853.
 auto VAZ 2103, èásteènì zkorodované, pojízdné, pøíp. na ND.
Levnì. Tel.: 546 451 728.
 Avii A31 Turbo, skøíò. nástavba, r.v. 11/95. Tel.: 602 573 545.
 10 ks ocelová tyè, prùøezu I,
è.28, výka 280 mm, v délkách
1,3 a 3,8 m. (Ivanèice). Tel.:
606 467 213, nebo 605 299 286.
 kotlinu s kotlem (asi 50l) a
øetìz. kladku (hubzuk), nosnost
3,2 t, zn. Brano. Tel.: 515 334 244.
 kamna zn. Petra, cena 500 Kè.
Tel.: 606 581 533, po 18. hod..
 vozík na palety (paleák),
záøivky 2ks, lis na papír,
dvoukøídlé
dveøe
masiv
(145x195 cm), litinové radiátory, starí typ ruèní zemìdìl.
øezaèky. Tel.: 777 070 749.
 televizor Sony, model 21fx20,
úhlopø. 55 cm, jetì v záruce.
PC 19.000, nyní 13.000 Kè.
Tel.: 515 339 531.
 Klávesy KORK XD za 19.000 Kè
a klávesy Roland U20 za 9.000 Kè.
Rak na efekty, v. 55 cm, hl. 55 cm.
Cena 1.000 Kè. Tel.: 604 580 871.
 baskytaru Vavrik Strimer Standard 5ti strunná, cena 11.000 Kè,
stáøí 3 mìs. Tel.: 605 406 252.
 krátký svìtlý koíek, cena
900 Kè. Dámskou koenkovou
bundu s kapucí, témìø nová, vel.
asi 48, cena 300 Kè. Praèku
AEG Labante, cena 1500 Kè.
Rùzné vyívací bavlnky za
polov. cenu: pøadénko 4 Kè, klubíèko 8 Kè. El. opékaè, cena 50
Kè. Tel.: 737 407 461.

 promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100 a 125x125 cm,
cena 800 Kè/ks, olejový radiátor 2ks, cena 800 Kè/ks. Tel.:
606 581 533 po 18. hod..
 sbírku neupotøeb. potovních
známek z ÈS z roku 45´a 92´.
Vechny známky, aríky a kupony. Sleva na katalog 40 %.
Tel.: 546 423 704.
 Koupací kbelík Tummy
Tub, vynikající pro mimino,
cena 700 Kè, umyvatel. polstr.
podloku pro pøebalování, cena
200 Kè. Tablety Materna,
vynikající doplò. vitamíny pro
tìhotné a kojící maminky, PC
500 Kè, nyní 50 % sleva. Tel.:
606 581 533 po 18. hod..
 sport. koèárek KNOR. Vhodný i pro novorozence. Nafuk.
kola, pøehaz. rukoje, nepromok. mat.. Barva modro-béovo
-zelená. velmi atraktivní. Cena
5.000 Kè, zdarma fusak a peøinky.
Dìtskou zimní kombinézu, vel.
86, barva modro-luto-zelená,
nová, cena 450 Kè. Bílou zimní
bundu zn. Ciltek, prodl. délka
ke kolenùm, vel. L, vhodná pro
vyí postavu. PC 2.500 Kè.
Tel.: 737 700 954.
 Total-gym 1000, málo pou.,
PC 7.300, nyní 4.000 Kè, pøi
rychlém jednání sleva 10%.
Cvièební stroj na roztah. nohou,
vhodné pro gymnasty, bojová
cvièení, cena 2.500 Kè. Cvièební stroj Stepper, málo pou.,
PC 4.500, nyní 2.500 Kè.
Lyáky vel. 3, 4, 5, dvoj i ètyøpøezkové, cena 300-400 Kè/pár.
Mono vyzkouet. Lye vè.
vázání, nìkolik párù, délka 125195 cm, cena 500-600 Kè/pár.
Tel.: 606/ 581 533, po 18. hod..
 Nabízím koòský pluh a malé
mnoství krmných brambor.
Tel.: 515 334 039.
 7 kg loupaných oøechù, 100
Kè/kg. Tel.: 515 322 779.
 mláïata morèat, levnì. Mláïata zakrslých králíèkù, sluné
zacházení podmínkou. Jako domácí mazlíèci nebo k chovu.
Tel.: 721 747 883 - veèer. Lenka
 tìòata bernardýnù, leonbergrù, bieglù a kavalír king
Charles panìlù. Bez PP po
rodièích s PP. Odèervená, oèkovaná. Tel.: 728 842 674.
 tìòátka èau-èau s PP, èervená, rodièe Ch.ÈR a I.Ch.,
odbìr pøed tìdrým dnem. Tel.:
568 863 559, 602 782 601.
 daruji dvì elvy nádherné
vodní. Tel.: 737 449 362.
 ivá, nebo zmrazená myí
holátka, cena 3,50 Kè/ks, pøi
odbìru vìtího mnoství pøivezu.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod..

Rùzné

 Pronajmu byt 1+1 na Sídliti
v MK. Èásteènì zaøízený. Ihned.
Tel.: 737 848 979, po 15. hod..
 Sedmadvacetiletá s devítimìsíèními dìtmi v rozvod.
øízení hledá lásku na celý ivot.
Tel.: 607 180 793.
 Hledám dívku do tøiceti let,
která má ráda konì a umí na
nich jezdit - ke spoleèným vyjíïkám. Tel.: 608 444 388.
 Hledám klávesáka pro lidovku
i taneèní hudbu. Zn.: Zpìv není
podmínkou. Tel.: 607 523 855.
 Hudební skupina 3na3 vám
zahraje na Silvestra i plesech.
Tel.: 604 580 871.
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