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Toto èíslo vylo 18. dubna 2003

Starosta Krumlova
zavrhl ZRCADLO
K naemu pøekvapení se starosta Moravského Krumlova
pan Bartolomìj Pitlach rozhodl koneènì veøejnì reagovat
na nae noviny. K naemu jetì vìtímu pøekvapení vak
byla tato reakce otitìna v Moravskokrumlovských novinách è. 4, roèník 2003, strana 6 a 7 v èlánku s názvem
Prohláení starosty - o zodpovìdnosti poslancù za pravdivost informací ze schùzí rady mìsta a zasedání zastupitelstva mìsta (zøejmì podle hesla co je v Zrcadle, to je patné). Hned v úvodu starosta striktnì odmítl jakoukoliv
spolupráci s naím periodikem a záhy napadl objektivitu
naich redaktorù.
Cituji: V è. 7, roè. II Zrcadlo jsem byl vyzván, abych
reagoval na pøíspìvky moravskokrumlovské opozice.
Jednou provdy prohlauji, e nebudu pøispívat do Zrcadla
pøinejmením do té doby, dokud bude zkreslovat nejen
informace, které jeho reportéøi a pøispìvatelé získávají
od poslancù a zamìstnancù radnice, ale dokonce i slova
vyøèená pøímo na veøejných zasedáních zastupitelstva
mìsta, jeho se redaktoøi Zrcadla pravidelnì zúèastòují. Ke
svým prohláením budu i nadále vyuívat Moravskokrumlovských novin. Konec citátu.
Oèekávám, e starosta MK je natolik seriózní èlovìk
a v pøítích Moravskokrumlovských novinách svoje tvrzení
o zkreslování informací naimi novináøi jistì doloí
konkrétními pøíklady a fakty, protoe jinak by zkreslování
informací pøipadlo právì jemu.
Dále starosta píe o Domu s peèovatelskou slubou. Je
a s podivem, e problémy, které od poèátku doprovázejí
výstavbu DPS pøisuzuje opìt zkresleným informacím.
Uvedené téma opoutí tìmito slovy, cituji: Dobrý zámìr
se jistì dá pøibrzdit. Vím velmi dobøe, jak je moné
zkomplikovat jeho realizaci a jak se daøí ztíit a trvale
znechucovat práci celé øadì lidí, kteøí se na nìm podílejí,
ale zastavit se ho nepodaøí. Vìøím, e právì tím, e se
od realizace zámìrù programového prohláení nenecháme
odradit, pøesvìdèíme obèany, aby si hledali cestu k pravdivým informacím a pro pøítì budou vìdìt, kde a u koho
je mají hledat.
Staré arabské pøísloví øíká: Psi tìkají, ale karavana jde
dál " Konec citátu.
Uvedený èlánek zámìrnì komentuji co nejménì a nechávám na ètenáøi, nech si závìr udìlá sám. Pøesto, e
mne reakce starosty MK nepøesvìdèila o opodstatnìnosti
jeho odmítavého postoje vùèi Zrcadlu, nehodlám se ji dále
k uvedenému tématu vracet.
Mám-li tento èlánek také zakonèit citátem, podobnì jako
pan Pitlach, napadá mì notoricky známý Shakespeare:
Je cosi shnilého ve státì dánském.
Pavel ainka

Hutní montáe propustí ètvrtinu zamìstnancù
XX/Moravský Krumlov/
Ostravské vedení Hutních montáí z ekonomických dùvodù
rozhodlo o razantní redukci
poètu zamìstnancù krumlovské
výrobní divize.
XXPoèátkem kvìtna dostane
výpovìd 96 lidí, mezi kterými
budou tøi desítky jeøábnic, tøiatøicet dìlníkù z výrobních provozù a stejný poèet z provozù
obsluných, tedy nevýrobních.
XXZa propoutìním stojí zámìr vedení zefektivnit výrobu.
Proto bude obsluha jeøábù
nahrazena dálkovým ovládáním, s jeho manipulací budou
povìøeni pøímo dìlníci v halách.
Druhým krokem k úsporám
bude zkrácení pracovní doby.
Bude zavedena pouze ranní
devítihodinová smìna ve ètyødenním pracovním týdnu. Tato
zmìna je zatím v jednání v návaznosti s problémy plynoucími
s dopravní obsluností. Zámìrem odborù je ustálit pracovní
dobu na osmi hodinách v pìti
pracovních dnech s moností

foto: autor

práce v pøesèasových hodinách.
XXVedení spoleènosti v souladu
se Zákoníkem práce informovalo pracovní úøad v Moravském

Rozpoèet byl schválen
XX/Ivanèice/ Rozpoèet na
letoní rok schválilo ivanèické Zastupitelstvo pomìrnì
hladce. Je toti na korunu
vyrovnaný, bez prostoru
k jakémukoliv manévrování
a na hranici únosnosti.
XXVýdajové sloky jsou
okletìny na minimum a více
uspoøit zkrátka nejde. Východiskem, jak z nepøíjemné
situace vyplývající ze zadluenosti mìsta, je navýení
pøíjmù. Mìstská pokladna si
polepila o peníze urèené na
reformu a chod obce s rozíøenou pùsobností, ale poèítá i s
odputìním tzv. vratky, co
jsou peníze, které mìsto musí
vrátit do státní pokladny za
nepovedený zámìr výstavby
nájemních bytù. Pokud se
vak podaøí projekt oivit,
mùe mìsto uetøit hned
nìkolik milionù. Ty pak
mohou být urèeny na splátky

s.r.o., Ivanèice

PROVOZNÍ DOBA: po - pá: 800 - 1630, so: 900 - 1100

jiných úvìrù, nebo k finacování investièních akcí. Dalí
moné pøíjmy plynou mìstu
napøíklad z odprodeje majetku, vìtinou v podobì pozemkù a staveb, nebo výhodných pronájmù.
XXRozpoèet mìsta, pøipravený finanèním a plánovacím
odborem, poèítá se stodvaceti
miliony korun. Rada mìsta si
nechala od technického a
investièního výboru vypracovat investièní plán, který
zahrnuje opravy a úpravy
staveb, komunikací, dopravního znaèení a ostatní investice pøevánì stavebního
charakteru. Výsledná èástka
na pokrytí vech tìchto investic se zastavila tìsnì pod
hranicí ètyøiceti milionù. Co
je tøetina roèního rozpoètu.
Letos se na investice tohoto
charakteru vyèlenilo prozatím
milionù sedm.
/mape/

Krumlovì o pøipravovaných
zmìnách. Úøad vzal zámìr spoleènosti na vìdomí a je pøipraven na první uchazeèe o novou
práci. I kdy vìtina proputìných ukonèí pracovní pomìr
k prvnímu srpnu, oèekává se,
e nìkteøí vyuijí monosti
pìtimìsíèního odstupného pøi
okamitém odchodu a na pra-

covní úøad se zaevidují døíve.
XXNa halách tak v pùli léta
zùstane asi tøista zamìstnancù,
kteøí se podle slov odborového
pøedáka Boleslava Stoszka bát
o práci nemusí. Divize toti
získala významnou zakázku,
která by mìla zajistit nejen
práci, ale i dostateènì velký
zisk na výplaty.
/mape/

Besedòák pronajmut
XX/Ivanèice/ Restauraèní
a hotelová èást Besedního
domu je po nìkolika letech
pronájmu opìt v rukou mìsta.
Nájem, který mìl být vybírán,
se do budovy mìl vracet
v podobì investic na opravy
a rekonstrukce. Bohuel díky
tomu, e nájemce své závazky vùèi pronajímateli (do
nedávna DDM) neplnil, nebylo kde na opravy brát.
Výsledkem je rozpadající se
budova na jedné z nejrunìjích køiovatek ve mìstì.
XXRadní se ale rychle rozhodli pro nového nájemce
- pana Brázdu, majitele firmy
Cobra èalounictví. Ten mìstu
pøedloil svùj podnikatelský

zámìr, podloený chutí do
tìchto prostor investovat
nemalé finanèní prostøedky.
Zámìr vrátit Besednímu domu
tváø kvalitního restauraèního
zaøízení, které pojme tøeba
i autobus strávníkù, se jeví
v dobì novì vybudovaného
památníku Alfonse Muchy i
pøicházející letní turistické
sezony, jako velmi zdaøilý.
XXV tìchto dnech probíhají
stavební úpravy a rekonstrukce vnitøních prostor. Zmìn
dozná interiér restaurace, ale i
hygienicky nevyhovující kuchynì. Pokud bude dodren
harmonogram prací, mìla by
být restauraèní èást otevøena
do dvou mìsícù.
/mape/

PLASTOVÁ OKNA

PLASTOVÁ OKNA A DVEØE

Zajitìní kompletních slueb: zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma  demontá  zednické práce  odvoz odpadu.
Zastøeení z lexanu, svìtlíky, støíky pøed vchody  prodej i na splátky.

ÈTYØKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TØÍKOMOROVÝCH

ZIMNÍ SLEVY 15-30%
PRODLOUENY DO 30. DUBNA

Nìmèice 731, 664 91 Ivanèice, tel./fax: 546 451 297

mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁ

RI - TRADE MARKET, spol. s r.o.

ZDARMA:
 demontá a odvoz
stávajících oken
 vytvoøení návrhu
vè. cenové relace
 zamìøení
stávajících otvorù
 doprava
na místo stavby
 5 let bezplatný
záruèní servis

Telefon: 546 425 181 Zelená linka: 800 127 965
546 425 286
Mobil:
608 505 529 Fax:
E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

A NAVÍC:
4-5 komorový profil
SALAMANDER

JARNÍ
SLEVY

A 30 % !
nám. 13. prosince è.8, 664 12 Oslavany

NEJVÌTÍ VÝROBCE VÁM PØINÁÍ NEJLEPÍ CENY
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Správce kumlovské DPS
vybere nezávislá komise

Krumlovská pohotovost pøila o Miroslav

XX/Moravský Krumlov/ O tom, kdo bude éfovat
krumlovské DPSce, má rozhodnout sedmièlenná radnièní
komise ji v prvním povelikonoèním týdnu. Písemnì zpracované podmínky výbìrového øízení stále jetì loutnou ve vývìsních skøíòkách úøedních desek, ale první kolo v podobì
podání pøihláek ji skonèilo v pátek 11. dubna. Jak nám k jeho
dosavadnímu prùbìhu øekla místostarostka Marie Valachová,
pøihláky podalo 36 uchazeèù a z toho est podání bylo obsahovì neúplných. Komise tedy bude vybírat z beztak vysokého
poètu tøiceti zájemcù. Rada mìsta stanovila èleny výbìrového
týmu. Urèila náhradníky tak, aby byl jejich poèet dodrený
za jakýchkoliv okolností. Jeden z èlenù komise je personalista
a dalí má být nekrumlovský zástupce z Centra sociálních
slueb ve Znojmì. Ani za tìchto podmínek vak nemùe být
výbìr jednoduchý. Pøi jakémkoliv rozhodnutí za nimi zùstane
jen jeden vdìèný uchazeè a dvacet devìt rozmrzelých tváøí.
Veobecnì pro tuto funkci platí, e by to mìl být Andìl se srdcem na dlani a hasákem u pasu, který má v hlavì psychologii
podzimu ivota i základní øeditelské schopnosti. Nìkteøí
krumlovtí v tom ale naopak vidí daleko víc idli velikého
éfa a tiplavý jazyk místních prorokù o jednom jménu delí
dobu hovoøí. Uvidíme u pøítí týden, zda výbìr zmínìné
komise pøinese pøekvapení, a komu?
/PeJ/

Zpøísòují výbìrová øízení

XX/Ivanèice/ Mnohem ostøejí postup a dùslednìjí podmínky
u výbìrových øízení vytvoøila mìstská samospráva v minulých
dnech. Na svém posledním zasedání Rada mìsta schválila
smìrnici pro Mìstský úøad Ivanèice, která pronikavým zpùsobem zpøísòuje pravidla pro zadávání veøejných zakázek. Jak
nám øekl starosta Vojtìch Adam, vidí v tom dalí krok k úsporám mìstských financí a zprùhlednìní i zkvalitnìní výbìru pøi
investicích mìsta.
/tr/

Noèní mùra edesáttøi
bytových jednotek ije

XX/Ivanèice/ Teprve toto pondìlí se smluvnì zpeèetila likvidace ivanèické zøíceniny nových bytových jednotek na sídliti.
Partnerská stavební firma IMOS podepsala dohodnuté smlouvy
s ivanèickou radnicí po týdnech váhání a odstranìní stavby by
jsme mìli vidìt hned v nejbliích následujících dnech.
Zmrzaèená pøízemní èást budovy zmizí, ale okolnosti, které ji
provázely pøi samotném vzniku, mohou mít dlouhou dohru. Jak
nám sdìlil starosta mìsta Vojtìch Adam, radnice po zváení
výsledkù etøení Kontrolní komise pøedala podnìt k pøeetøení
Státnímu zastupitelství. Teprve dalí vývoj ukáe, zda bude mít
pøehmat døívìjích pøedstavitelù mìsta tøeba i soudní dohru.

Z námìstí zmizí smetitì

XX/Oslavany/ I kdy klasické námìstí Oslavany vlastnì
nemají, prostor, který je za námìstí povaován, byl dosud
vyuíván jako skládka. Technické sluby mìsta zde pøi stavbì
mostu zaloily stavenitì a to se èasem zcela pøirozenì rozrostlo
na sluný odpadní dvùr. Tomu je nyní konec. Zhruba do mìsíce
bude ve vyklizené, zplanýrované. Zastupitelstvo zaène vykupovat pozemky se zbytky budov a nabídne je investorùm.
Mìla by vzniknout zóna pøipravená pro budování obchodù,
kanceláøí a jiných podnikatelských zámìrù. Oslavantí vìøí, e
se v dohledné dobì doèkají opravdového námìstí, které mìstu
bezpochyby chybí. Pøijdou sice o svìtovou raritu - smetitì na
námìstí, ale toho jistì nikdo litovat nebude.
/ham/

ilustraèní foto

XX/Region/ Nedostateèné,
zpodìné a nedùsledné øeení
pohotovostních slueb ze strany
krumlovské radnice ji vyvolalo první celkem logickou
reakci v sousedním mìstì
Miroslavi. Ji døíve avizovaný a mnoha dùvody podloený
krok miroslavské samosprávy
se stal skuteèností. Vedení

mìsta od samého poèátku
odmítá pøíslunost ke slubám první pomoci a v Ivanèicích a vymohlo si pro nì pohodlnìjí sluby ze Znojma.
XXJak nám øekl starosta
mìsta Augustin Forman, Jihomoravský kraj jim tuto zmìnu
pøíslunosti zpìt ke Znojmu
pøislíbil a posléze i schválil.

XX/Miroslav/ Po roce 1990
zmizelo z Miroslavi pøes devìtset pracovních míst. Ty
tam jsou doby, kdy davy zamìstnancù ráno pøed estou
proudily do práce a kolem tøetí
zaplnily miroslavské námìstí
i obchody. Slovo nezamìstnanost se rázem zaèalo skloòovat ve vech pádech a v Miroslavi u dosáhla i rekordních
16 %. Nyní je mírnì pod
hranicí 10 %, co není ádná
sláva, ale situace mnohde
v okolí je jetì horí. Postupem
doby ve mìstì pøestaly fungovat témìø vechny závody
a provoz v nich se neobnovil
ani po vleklých jednáních
s rùznými pseudozájemci.
Pøíkladem mùe být dubnová
nezdaøená draba Fruty.
O dalím kole aukce rozhodne
vlastník - Hamé Babice.
XXMiroslavská radnice se
snaí u druhé volební období
najít model, jak zamìstnanost

ve mìstì zvýit pokud mono
okamitì. Ne vdy se ve daøí.
Správa majetku mìsta zamìstná kadoroènì kolem patnácti lidí na veøejnì prospìné práce, vèetnì náhradní
vojenské sluby. Dalích sedmdesát lidí (pøevánì en)
nalo uplatnìní ve Veverské
Bítýce, kam obec zajiuje
autobusovou dopravu prostøednictvím firmy ÈAS Znojmo.
Nevýhodou je tøísmìnný provoz, je pro maminky s meními dìtmi nepøipadá v úvahu.
Osmdesát muù i en dojídí
do drùbeárny firmy PRONT
Modøice, která svým zamìstnancùm pøispívá polovinou
na dopravu. Tu provozuje pan
ima. Dalí nadìjné vyhlídky
pøedstavuje obuvnický závod
ROMICA Hruovany u Brna.
Uplatnìní zde najdou pøedevím mui pøi obsluze lisù.
V souèasné dobì se na úøadì
shromaïují pøihláky. Provoz

HALAÈKA MILAN a VLASTIMIL
HOSTÌRADICE - MÍOVICE è. 388 naproti Motelu LIO
KVÌTINY

JÍZDY VEØEJNOSTI NA MALÝCH MOTOCYKLECH
MINIBIKE 40 PRO DÌTI I DOSPÌLÉ

LETNIÈKY

Provozní doba: pondìlí, støeda, pátek 14 - 19 a sobota, nedìle 9 - 13 , 14 - 18
Cena: 15 minut jízdy na minibiku 100,- Kè; 10 minut jízdy na motokáøe 120,- Kè
Informace na telefoních èíslech: 546 216 386, 546 216 400

ZELENINA

00

00

00

Doporuèen je pevný sportovní odìv, obuv, rukavice a motoristická pøilba (lze zapùjèit na místì se
zakoupením hygienické kukly za 80,- Kè). Jízdy veøejnosti se úèastníte na vlastní nebezpeèí, u dìtí
mladích 15 let je vyadován písemný souhlas zákonného zástupce. Zmìna programu vyhrazena.

Více o nás na

vím nevyuitá budova Fruty
a Sklárny Bydov. Pøedstavu
má takovou, e by mìsto
mohlo aktivnì vstoupit do
jednání s pøípadnými zájemci
a poskytnout jim precizní
podklady o poètech a skladbì
nezamìstnaných. V polovinì
dubna probìhne schùzka s øeditelem Skláren Bydov, který
bude informovat, jak se daøí
èi nedaøí objekt prodat. Zatím
jsou dva zájemci. Pokud by se
obnovily provozy v miroslavském areálu, práci by mohli
najít i ti, kteøí nechtìjí nebo
nemohou dojídìt mimo mìsto.
XXUrèitého procenta nezamìstnaných se ji zøejmì
nikdy nezbavíme. Budou je
tvoøit lidé tzv. nezamìstnatelní,
kteøí ani nestojí o to pracovat.
Ovem pro ostatní, kteøí mohli pøijít o práci ze dne na den,
ivot ztrácí smysl a neustálé
kemrání na rùzných úøadech
je ubíjí a poniuje.
/ham/

Nabízí iroký sortiment sazenic zeleniny a kvìtin.

JÍZDY VEØEJNOSTI NA MINIBIKOVÉ DRÁZE
NA MOTOKÁRÁCH PRO DÌTI I DOSPÌLÉ

00

by mìl být zahájen v kvìtnu.
Zatím evidují est zájemcù.
XXV pøedchozím volebním
období mìsto koupilo areál
bývalé cihelny. Situace zde je
nyní taková, e se v kvìtnu
poèítá se zahájením výstavby
nového podniku firmou
STRABAG. Pùjde o servisní
závod na opravu leení a bednících desek pro betonáøské
práce. Podnik by mìla provozovat dceøiná spoleènost BMTI,
její pùsobnost zahrnuje ÈR,
Slovensko, Polsko, Nìmecko,
Maïarsko a Rakousko.
XXStarosta ing. Forman pokládá øeení nezamìstnanosti
za prioritní záleitost, proto se
ji nìkolik let problematice
vìnuje. Ve výe uvedených
pøípadech la radnice vlastní,
nestandartní cestou, která
v mnohých ohledech pøinesla
ovoce. Neøeitelným problémem se ale starostovi zatím
jeví dvì záleitosti. Pøede-

ZAHRADNICTVÍ

Zveme Vás k návtìvì Masarykova okruhu v Brnì. Od dubna jsme zahájili:

00

ském hlasování zástupcù
povìøených obcí nikdo z krumlovské radnice ani nebyl.
Starosta vezl svùj návrh do
Brna teprve v minulém týdnu
pøed støedeèním hlasováním.
Podle vyjádøení starostù
v ostatních okolních mìstech,
povaují záleitost pohotovostí za uzavøenou a vyøeenou.
Jen Moravský Krumlov
zùstává mlèícím ostrovem,
který zøejmì ije ve zpodìném èase, jako by setrvával
teprve nìkde v lednu letoního roku.
XXJak nám jetì v úterý øekl
krumlovský starosta Bartolomìj Pitlach, on povauje
celou vìc za stále otevøenou,
pohotovost v Krumlovì podle
nìj zatím nemá stanovený termín ukonèení èinnosti a je prý
jetì pøedèasné o jejím
zruení uvaovat.
XXSamy okolnosti ukazují,
e jde o prostoj pøinejmením
velmi riskantní. Na pohled
osamocený beznadìjný vzdor
má dvì vratké varianty. Buï
se Krumlovu podaøí dávno
pøerozdìlené a proto zatím
neexistující peníze na úøadì
Jihomoravského kraje nìjak
vytrucovat, nebo je tvrdì
zaplatí sám jen ze svého
mìstského rozpoètu.
/PeJ/

Kruté straidlo jménem nezamìstnanost

AUTOMOTOKLUB
AUTOMOTODROM BRNO
MASARYKÙV OKRUH

00

Pro nì je záleitost pohotovostí vyøeená. Jde jim v prvé
øadì o kvalitnìjí dopravní
spojení a rychlejí pøístup ke
slubám, zejména v zimním
období. Berou ohled na
dosavadní i budoucí organizaci rychlé zdravotní pomoci
i sanitek. Znojemská sluba
také navazuje na nemocnici,
která je vyího øádu, ne
ivanèická.
Jinou lékaøskou péèi si
dnes mohou obèané svobodnì
zvolit a jak ukazuje dosavadní
praxe, také toho celkem
obratnì vyuívají. Napøíklad
miroslavské luèníky cestují
tradiènì do Ivanèic a jiné
neduhy zase do Znojma.
XXPro Krumlov je pøíslunost k slubám v ivanèické
nemocnici na pouhých devíti
kilometrech vzdálenosti celkem logická. Vlastní zdravotní sluba pak obtínì obhajitelná. První otázkou je: Kdo
takový, na dnení letoní
tvrdé finanèní podmínky a
luxus zaplatí? Pøísluné obce
tuto vùli na posledním spoleèném jednání v minulém
týdnu nemìly a Krajský úøad
to ji letos také odmítl. A jak
jsme zjistili, pøi jednání o redukci zdravotnických obvodù
na letoním rozhodujícím kraj-

www.amkbrno.cz

V sobotu 3. kvìtna se pøijïte podívat na závody Pøeboru ÈR minibike 40,
ráno tréninky, od 13.45 hodin závody. Vstup zdarma.

mukáty pøevislé a zonále, petúnie, surfinie, milionbels, lotus,
bacopa, plektranthus, verbeny pøevislé i obyèejné, balkongold,
osteospermum, impantines, begonie, godetie.
gazanie, pilea, agerátum, hledikovka, kejklíøka, hledíky, phloxy,
voskovky, lobelka, platicodon,cupea, astry, afrikáni, zinie a jiné.
Ve v mnoha barevných odstínech.
papriky, rajèata, okurky, celer, pór, salát a vechny druhy koálovin.

PRODEJ JI ZAHÁJEN
PRODEJNÍ DOBA: Po-Pá 10-18 hodin, So-Ne 13-17 hodin
Blií informace na tel.: 737 915 502, 737 501 329
TÌÍME SE NA VAI NÁVTÌVU
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Besední dùm jako spoleèenské centrum Nález granátu
nebo dalí hotel s ruèením omezeným ? Devátého dubna ve veèerních hodinách byl u obce Jamolice
XXDùm dìtí a mládee pùsobí
v Ivanèicích 19 let. Zaèínali
jsme ve skromných podmínkách (dnení ZU na Palackého
nám.) V souèasné dobì jsme ji
v páté budovì a mìstem jdou
fámy, e situace spìje k dalímu stìhování. Jak je známo,
nyní sídlí DDM ji ètvrtým
rokem v budovì Besedního domu. Kdy byla budova DDM
pøidìlena, zdálo se, e to sice
není optimální øeení - stìhovat
se do nepøipravených prostor
po hotelovém zaøízení, do nìho nebylo mnoho let investováno a naopak bylo pøedchùdci zdevastováno, nicménì
nae organizace dostala pøíleitost k rozvoji. Vìru, nebyl to
pìkný pohled - první mìsíce
naí práce znamenaly nekoneèné
hodiny desinfekce, deratizace,
úklidu i stavebních sanaèních
úprav (oprava støechy - zatékala,
kanalizace, odpady, ventilace,
WC, vymalování atd.). Ale ji
po krátké dobì jsme mohli
navázat na nai pùvodní èinnost, kterou jsme záhy bohatì
rozíøili, a to nejen o programy
pro dìti a mláde, ale rovnì
pro dospìlé.
XXStruènì øeèeno: díky kapacitì jsme mohli rozíøit vzdìlávací programy a semináøe,
výukové programy, jazykové
kurzy apod.. Zøídili jsme zájmové útvary i pro dospìlé (country

foto: mape

tance, orientální tance, cvièení
jógy, tai-èi atd.). Otevøeli jsme
Klub mladých Okno (Po-Ne),
zaloili jsme Dámský klub,
poøádáme zábavná programová
odpoledne, kulturnì-spoleèenské
akce a mnoho dalích aktivit,
které znamenají provoz Besedního domu kadý den, vèetnì
sobot a nedìlí. Nae zaøízení
tak kadodennì pøipravuje pro-

gram vyuití volného èasu pro
obèany z Ivanèic i irokého
okolí, k èemu máme dostateènou kapacitu i s moností ubytování. Doufáme, e aktivity
DDM jsou pro nae obèany
dostateènì atraktivní, ale neusínáme na vavøínech. Jsme
pøesvìdèeni, e Ivanèice potøebují a budou potøebovat instituci
naeho typu, která bude nadále

pøipravovat a nabízet nejen programy pro vyuití volného èasu
dìtí, mládee i dospìlých, ale
také dlouhodobìjí výukové
aktivity rekvalifikaèních, profesních, sociálních a vzdìlávacích
kurzù pro dospìlé - je to mimochodem jedna z moností jak
èelit sociálním problémùm,
nezamìstnanosti atd.. Restaurací a hospod je v naem mìstì
dostateèný poèet, ale kulturnìspoleèenských a vzdìlávacích
center mnoho není.
XXCo nás vak trápí? Kolují
fámy, e MìÚ dluíme peníze,
je ve skuteènosti pøedevím
dluí nájemníci nám (a proto
také ukonèili èinnost). Také se
nám nelíbí, e údajnì DDM
okupuje ná Besedòák. A co
doslova ochromuje nai dalí
èinnost, ponìvad nevíme, mùeme-li vùbec formulovat rùzné
koncepèní návrhy a ádosti
o granty a finanèní pøíspìvky,
jsou zvìsti, e se DDM bude
stìhovat, ale nevíme kam. V souèasné dobì nevíme, jestli vedení
mìsta poèítá s rozvojem DDM,
nevíme nic o dlouhodobé koncepci místního kolství v Ivanèicích. Na pøímé otázky je nám
odpovìzeno vyhýbavì a chlácholivì, pøièem vzápìtí se
dozvídáme neoficiální informace
o tom, e o vìci se nyní rozhoduje O nás a bez nás?
Jana Heømanová, øeditelka DDM

Starosta Forman dostal v Krumlovì botièku
XX/Moravský Krumlov/
Veselejí o kuriózní pøíbìh se
vraceli minulé pondìlí z Moravského Krumlova starostové spádových obcí, kteøí se
v novém okresním centru
zúèastnili spoleèné porady.
O nechtìný a neúmyslný vtip
se postarala starostenská
bota Mìstské policie.
XXStráníci ukázali, e si
vzali dùrazné pøání svého
nejvrchnìjího velitele a starosty Pitlacha k srdci i do

svých paí. Rozdávají lidovì
øeèeno blbì zaparkovaným
autùm botièky na kolo podle
správné zásady: padni, komu
padni nebo pøesnìji: obuj,
komu obuj!
XXKvùli zcela zaplnìným
parkovacím stáním mìl ale
nepatøiènì umístìný svùj vùz
starosta sousední Miroslavi
Augustin Forman. Pikantní je,
e právì tyto dvì mìstské
samosprávy pøed sebou zdvoøilostí jako by a nalapují po

pièkách. No, aby si nikdo
nemohl ani pomyslet, e by
tìm druhým tøeba jejich prùvan mohl ohnout vlas".
XXJak se nám po události
podaøilo zjistit, miroslavský
starosta do pokutové pokladnièky sousednímu mìstu nakonec nepøispìl. Jeho krumlovský protìjek jej po
prvním úleku v rozpacích a
spoleèném smíchu omilostnil zadarmo i s diplomatickým omluvným vysvìtlením.

Cestovní agentura PROFAG
nabízí levné zájezdy k moøi v letních mìsících

ITÁLIE - Bibione apartmány od 3.150 Kè
CHORVATSKO - Premantura od 2.300 Kè
a dalí bohatý výbìr pobytù z katalogù

CA PROFAG, Palackého nám. 18, Ivanèice, tel.: 546 451 777

NOVÁ SLUBA V MORAVSKÉM KRUMLOVÌ

PRÁDELNA
P r a n í   e h l e n í  O p r a v y p r á d l a  Ú d r b a o d ì v ù
 Ú d r b a b y t o v é h o t e x t i l u  P r a n í o s o b n í h o p r á d l a
 ití bytového textilu na míru  Svoz prádla dle
d o h o d y  Ve  k e r é s l u b y p r o  i r o k o u v e ø e j n o s t ,
organizace, firmy a rekreaèní zaøízení
DPS Moravský Krumlov - prádelna, Jiráskova 634, tel.: 608 384 083

XXK opravdu anonymnì
nasazené botièce dolo
zdánlivì nezávisle jen chvíli
potom, (nebo chvíli pøedem),
co miroslavský starosta na
jednání starostù oznámil pro
Krumlov ne pøíli výhodné
pøestoupení svého mìsta k
lékaøské pohotovostní slubì
do konkurenèního Znojma.
Jetì vìøíte na náhody? Nebo
u vidíte, jak je vesmírný
zákon odrazu mylenek
neúprosnì spolehlivý. /PeJ/

nalezen granát pocházející z 2. svìtové války. Osmnáctiletý
mu ho nael pøi výcviku psa v místì zvaném Býèí zmola
pøiblinì pùl kilometru od asfaltové cesty spojující obce
Dolní Dubòany a Jamolice. Na místo pøivolaný policejní
pyrotechnik zjistil, e se jedná o nìmecký tøítivý dìlostøelecký granát ráe 75 mm a pøevzal jej k likvidaci.
/pol/

Oprava Kulturního domu

XX/Miroslav/ V souèasné dobì probíhá v Miroslavi dalí èást
rekonstrukce Kulturního domu. Po loòské pøestavbì sociálního
zaøízení pøilo na øadu zastaralé topení. Budova nyní bude plnì
plynofikována, co do budoucna kromì ekologického aspektu
pøinese i ekonomické výhody. Bude mono toti temperovat
a naplno vytápìt vdy pouze potøebné prostory. Zároveò se
Kulturní dùm rozroste o dalí pøísálí. Ze stávající kotelny toti
vznikne nová dílna na opravy televizorù a èást, kterou pan
Trachtulec se svou firmou vyuíval dosud, opìt poslouí
pùvodnímu úèelu. Tím se kapacita zvýí zhruba o tøicet míst.
Náklady na topení i stavební práce èiní 1,3 milionu korun.
Radnice vìøí, e se v budoucnu zvýí o Kulturní dùm poptávka
díky tomu, e i mení akce zde mohou probìhnout, ani by se
musel pracnì, zdlouhavì a draze vytápìt celý objekt. Dalí by
mìla pøijít na øadu oprava taneèního parketu, který by si v urèitých úsecích zaslouil stejnou znaèku, je donedávna zdobila hlavní silnici od Miroslavi smìrem k Pohoøelicím - tedy
sníená rychlost pro havarijní stav vozovky. Zkuste ovem pøi
tanci hlídat a jetì dodrovat omezenou rychlost!
/ham/

Kováøtí uèni v Rakousku

XX/Moravský Krumlov/ Mladí krumlovtí kováøi pøedvádìli
minulou sobotu své øemeslo na pøedvelikonoèní slavnosti a
v rakouském Eggenburgu. S vùní hoøící výhnì dostávali mnohdy
udivení Rakuané jetì teplou podkovièku pro tìstí od hochù,
kteøí se uèí tradièní kováøské práci na krumlovské zemìdìlce.
XXJak nám øekl øeditel koly Ing. Jiøí Psota, kola má takto
zamìøený kováøský obor na Moravì jako jediná. V republice
jsou s Jaromìøí pouze dvì a je pochopitelné, e ho pak prezentují veøejnosti opravdu jako staré a tradièní øemeslo. Konkrétní
spolupráce s rakouskými partnery byla na úrovni kulturních
støedisek a rakoutí organizátoøi slavností jim rezervovali a
privilegované místo pøímo na námìstí uprostøed podobných
stánkù s ostatními starými øemesly. Kromì kováøských
výrobkù vystavovali také vyøezávané pøedmìty ze stolaøského
oboru a klempíøské výrobky. estice ákù mìla poprvé
pøíleitost odzkouet si jazykové znalosti a pøi té pøíleitosti
rozdat zájemcùm cizojazyèné propagaèní materiály o historii
i souèasnosti Moravského Krumlova. kola jela tentokrát reprezentovat nejen sebe, ale v daném pøípadì hlavnì své mìsto.
XXPropagaèní zámìr vznikl s podporou krumlovské radnice,
která má zájem vytváøet uí spolupráci a partnerské vztahy
právì s tímto mìstem. Sváteèní trhy se tak staly vítanou
pøíleitostí k ukázce, e je u nás kováøská tradice stále ivá
a má velmi schopné nové pokraèovatele.
/PeJ/

B A Z É N Y
ZASTØEENÍ - PØÍSLUENSTVÍ

FÓLIOVÉ  LAMINÁTOVÉ  BETONOVÉ  PLASTOVÉ
VENKOVNÍ  VNITØNÍ  ZAPUTÌNÉ  NADZEMNÍ
DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE  SERVIS  ÚDRBA
KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUENSTVÍ

izolace proti vodì - elektromontáe - stavební práce
Firma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

AKÈNÍ CENA - LEPÍ NE LAST MINUTE !
CHORVATSKO, Komarna - Jiní Dalmácie

1 TÝDEN S PLNOU PENZÍ
A DOPRAVOU - 5.300 Kè
v luxusní Villa Bili ***
30. 5. - 8. 6. 2003
Ubytování: luxusní pokoje a apartmány
s klimatizací, sat. TV, video, terasa,
výhled na moøe, 80 km severnì
od Dubrovníku. Oblázková plá 50 m
od vily, restaurace ve vile.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x plná
penze, klimatizovaný bus Brno - Komarna
a zpìt, komplexní cestovní pojitìní.

CK MEGA TRAVEL s. r. o., specialista na Chorvatsko
nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno, tel.: 777 110 623 - 624, fax: 546 212 128
e-mail: info@megatravel.cz, www.megatravel.cz
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Budoucí studenti u zkouky
XX/Moravský Krumlov/ Nové studenty pro první roèníky
pøítího kolního roku znají ji od pondìlí na Gymnáziu v Moravském Krumlovì. Pøijímací zkouky probíhaly v tý den do
obou studijních cyklù, tedy na osmileté i ètyøleté studium.
XXJak nám potvrdil øeditel koly Mgr. Antonín Tøetina,
v zásadì se konaly na GMK pøijímací zkouky proto, e jako
v uplynulých letech i letos mají velký nadbytek pøihláených
ákù a nelze se institutu pøijímacích zkouek vyhnout u také z
principu, e gymnázium je výbìrovou kolou. Pøijímací
zkouky byly z èeského jazyka, kde byl diktát a jazykový rozbor,
dále z matematiky a kola brala v úvahu pracovní výsledky
ákù na Základních kolách k pololetí letoního kolního roku.
Letos poprvé také úspìné umístìní ákù v pøedmìtových
soutìích okresních i krajských kol za první a tøetí místa.
V souhrnu mìl kadý uchazeè anci získat a sedmdesát bodù
za zkouku, plus dalí bodové ocenìní navíc za uvedené soutìe.
Celkovou úroveò výsledkù zkouek hodnotí øeditel gymnázia
jako velmi dobrou, ale øíká: Nevyhneme se tomu, e nìkteré
nemùeme pøijmout. Samozøejmì mají právo na odvolání. áci
z pátých tøíd budou pokraèovat na Základních kolách a zkusí
to tøeba znovu z devátých tøíd. U ètyøletého studia si neúspìní
uchazeèi vìtinou hledají jinou kolu.
XXCelostátnì je pak situace pro støedokolská studia velmi
pøíznivá, protoe nabídka studijních pøíleitostí pøesahuje
poèet moných uchazeèù. Chce to jen vybrat si volnìjí kolu.
Na GMK byly zkouky z principu anonymní, kadý ák si
vylosoval svùj kód. Zkouek se zúèastnili vichni pøihláení
áci, tedy osmatøicet zájemcù o ètyøleté studium a dvaaètyøicet
uchazeèù o osmileté. Kapacita tøíd je limitována tøiceti áky
a vedení koly ji nesmí po prvních pøijímacích zkoukách beze
zbytku zaplnit. Musí ponechat rezervu a do úplného uzavøení
øízení, kde mají uchazeèi jednak právo na odvolání a u ètyøletých studií jetì následují druhá kola pøijímacích zkouek pro
studenty, mající GMK jako dalí alternativu. Rozdíl v obou
vìkových skupinách je dán døívìjím, nebo pozdìjím
výbìrem. áci z pátých tøíd Z jsou beze zbytku jednièkáøi,
tedy jakýsi první výbìr. Souèasná populace skuteènì
povauje gymnázia za elitní výbìrové vzdìlání a celospoleèenský
trend v posledních letech smìøuje právì k veobecnému humanitnímu vzdìlávání. Je u nìj patrný odklon od speciálnì
zamìøených kol i napøíklad od technických oborù.
/PeJ/

Kovoobory ztratily popularitu
XX/Moravský Krumlov/ Jetì minulé generace znaly vìtu,
e øemeslo má zlaté dno , ale dnení vývoj u nás jako by ukazoval, e se nìkterá døívìjí zlatá øemesla nezadritelnì øítí
ke dnu. Módou se stal ústup od øemesel smìrem k humanitním
oborùm, na ty technické budoucí absolventi kol moc nesázejí.
XXPopsaný pøesun hodnot nám potvrdili na Støední odborné
kole a uèiliti v Moravském Krumlovì. Dotýká se jich pøinejmením jetì pro pøítí kolní rok, ale pohled nìkolik let zpìt
ukazuje plynulý smìr zmìny, kterou nae populace preferuje.
Jak nám øekl øeditel koly Ing. Jiøí Psota, stav ákù se u nich na
pøítí rok naplní s pøirozeným úbytkem, který kopíruje populaèní køivku, ale zamìøení zájmu ákù tlaèí trvale na opaènou
stranu. Charakteristický je ústup od øemesel, ústup od technických oborù a zejména od kovooborù. kola se snaí své
tradièní obory udret ivé a pokud nenajde dostatek uchazeèù,
otevírá konkrétní obor alespoò pøes jeden rok, tedy tøeba
s roèním výpadkem, ne se nashromádí zájemci.
XXPøíèin lze dohledat bezpoèet, ale jednou z podstatných
mùe být stagnace prùmyslu u nás. Dùleitým faktorem bude
smylení lidí otøesených pádem mnoha døívìjích kovozpracujících firem a zatíených dosud starým pohledem i na nové
vìci. Tradièní dìlnictví u nijak nevoní a stojí za ním pøedstava zamírovaných monterek se svaèinkou v promatìném
papíru. Jak èistì vyehlený je kvalifikovaný dìlník, øemeslník,
nebo tøeba automechanik v sousedním Nìmecku, taková
úroveò k nám jetì nedorazila. Zájmy dìtí se orientují jinam
a ve spoleènosti se postupnì otevírá prostor kvalifikované strojírenské pracovní síle z východu.
/PeJ/

Vzpomínka na reického rodáka Adolfa Opálku

XXV kvìtnu si pøipomeneme
ji 61. výroèí provedení atentátu na zastupujícího øíského
protektora, generála policie
a SS Reinharda Heydricha,
na kterém se organizaènì
a velitelsky podílel i reický
rodák npor. Adolf Opálka.
XXLoni probìhlo v jeho rodné
obci III. vzpomínkové setkání
k uctìní památky této význaèné osobnosti zahranièního
odboje a vech dalích hrdinù,
kteøí v boji za svobodu naí
vlasti v dobì druhé svìtové
války poloili své ivoty.
Pøíprava akce spoèívala v rukou zkuených organizátorù,
v jejich èele stál pan Pavel
Grasgruber, èlen obecního
Zastupitelstva v Reicích
a øeditel Z ve Vémyslicích.
Nezitnì mu s organizací akce
pomáhali pan pplk. Libor
Plíek /bývalý náèelník oddìlení zabezpeèení velení,
øízení a spojení JMK/, pan Jiøí
Stanislav z Horních Dubòan a
dalí. Svùj nezanedbatelný
podíl na pøípravách a vlastní
organizaci mìli i pøedstavitelé
obce Reice a mìsta Moravského Krumlova. Profesnì
celou akci zatiovala Armáda
ÈR v poètu asi 200 svých
pøísluníkù, vèetnì celé kály

Na snímku zleva: Pavel Grasgruber, JUDr. Petr Pithart, starosta Reic Ing. Bohuslav umpela
a starosta Moravského Krumlova Bartolomìj Pitlach /zároveò pøevzal vyznamenání pro nepøítomného pplk. Libora Plíka/.
Foto: Jiøí Stanislav

ukázek výstroje, výzbroje
a výcviku speciálních útvarù.
Zajímavým doplnìním byla
rozsáhlá ukázka dobové výstroje a výzbroje naich pøísluníkù zahranièních armád.
XXVýznam celé akce zvýraznila úèast význaèných hostù
z Èeské republiky a ze Slovenska. Mezi nejvzácnìjí

patøili: pøedseda Senátu parlamentu ÈR pan JUDr. Petr
Pithart, místopøedseda poslanecké snìmovny MUDr. Ivan
Langer a náèelník vojenské
kanceláøe prezidenta Slovenské republiky generálporuèík
Ing. Mojmír Hergoviè a dalí.
XXPøekvapením pro organizátory akce bylo jejich pozvání

k návtìvì Senátu v Praze,
kde z rukou Petra Pitharta
pøevzali nejvyí vyznamenání Èeskoslovenské obce
legionáøské a Èeského svazu
bojovníkù za svobodu. Za
úèasti pøedstavitelù tìchto
organizací i generality Armády Èeské republiky setrvali
pak hodinu v pøíjemné besedì.

Olbramovice budují silnièní obchvat obce
XX/Olbramovice/ Nový silnièní obchvat kolem obce
Olbramovice by mìl být prùjezdný jetì pøed následující
zimou. Právì zaèínající stavba objízdné silnice má ulevit
obci suované dlouhá léta
provozem tìkých nákladních
vozidel. Nejvìtí zátìí je
tìkotonání doprava kameniva z blízkého lomu.
XXV souèasné dobì, kdy je
v katastrofickém stavu velká
èást silnic, je potìitelné, e
se naly potøebné finance na
pomìrnì rozsáhlou investièní
akci. Obyvatelé si za minulá
léta skuteènì protrpìli své
a smutný výèet plní i tragické
nehody. Zakázku v hodnotì
okolo ètyøiceti milionù korun
získal znojemský provoz spoleènosti Colas CZ a.s., kde
nám poskytli nìkterá základní
technická data obchvatu. Jeho
vozovka bude mít standardní
íøku sedmi metrù rozíøenou
o obvyklý pás krajnice. Kolem Olbramovic má nová èást

projektovanou 2.300 metrù a
z èásti povede také mìkkým
terénem døívìjích raelini.
Pro zachování stability poèítali projektanti s neobvyklým
zaloením na tìrkopískové
piloty, sahající do hloubky tøí
a pìti metrù k pevnému
únosnému podloí. Úctyhodný rozsah mají na tak krátkém
úseku také zemní práce, pøi
kterých má být pøemístìno 25
tisíc kubíkù skrývky a stejný
objem kameniva bude navezen zpìt pod vozovku. Kraj
investuje do této stavební
akce skrze Správu a údrbu
silnic pøes 34 milionù korun a
dalích témìø pìt milionù
vkládá do pøipojení na komunikaci sama obec.
XXStavba obchvatu je plánována s termínem dokonèení
a v prosinci pøítího roku, ale
jak nám ve Znojmì sdìlil za
stavební firmu vedoucí
provozu ing. Jaroslav Kosík,
poèítají se zprùjezdnìním
obchvatu nejpozdìji v listo-

padu. Zrychlení stavby je pro
nì ekonomicky výhodnìjí
varianta a budou o nìj usilovat
i v takovém pøípadì, e nebude krajský rozpoèet schopen
uvolnit finance ve stejnì
rychlém tempu, v jakém

probìhnou stavební práce. Do
pøítího roku by si chtìli
ponechat jen ty pracovní èinnosti, které nesouvisejí se
samotným tìlesem vozovky,
tedy terénní a sadovnické
úpravy v okolí silnice.
/tr/

Mìstská organizace KSÈM v Moravském Krumlovì
Vás srdeènì zve na oslavu

SVÁTKU PRÁCE,
která se uskuteèní ve ètvrtek 1. kvìtna 2003
od 8.30 hodin v krásném prostøedí ve Vrabèím hájku
v Moravském Krumlovì.
Hosty oslavy budou poslankynì Parlamentu ÈR
RNDr. Marta B A Y E R O V Á,
která vystoupí se slavnostním projevem
a místopøedseda OV KSÈ ve Znojmì
PhDr. Libor K R U T I .
K poslechu a dobré pohodì
bude hrát a zpívat krojovaný soubor
SVÁROVANKA
ze Stránice pod vedením MVDr. Tomáe Hanáka
a bavit Vás bude lidový vypravìè ze Slovácka.
Pro dìti je zajitìna tradièní zábava a pro vechny
návtìvníky obèerstvení a bohatá tombola.

Krumlovská Mìstská policie vyuije svých pravomocí
Mìstská policie v Moravském
Krumlovì upozoròuje obèany a
zejména øidièe, e dolo k podstatnému navýení pravomocí
obecních a mìstských policií a to
pøedevím v oblasti bezpeènosti
provozu na pozemních komunikacích. Tato zmìna pravomocí
platí od 1. ledna 2003 a stráníci
mohou pøi øeení uvedených
pøestupkù uloit v blokovém
øízení pokutu ve vìtinì pøípadù
do výe 1.000 Kè a v jednom pøípadì a do výe 5.000 Kè.
XXUpozoròujeme touto cestou
øidièe, ale i chodce a cyklisty na dodrování zákona è. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, aby se zbyteènì nevystavovali postihùm za pøestupky
proti bezpeènosti a plynulosti

silnièního provozu.
XXZejména bych chtìl upozornit
na nìkteré pøestupky v dopravì,
kterých se úèastníci silnièního
provozu v naem mìstì nejvíce
dopoutìjí a zbyteènì se dohadují
se stráníky na místì, pøípadnì
na sluebnì Mìstské policie.
Chodci: Pøestupky chodcù se pøedevím týkají chùze po nesprávné
stranì jak komunikace, tak chodníku. Dále pøi pøecházení komunikací nevyuívají pøechody pro
chodce (chodec je povinen vyuít
pøechodu, pokud chce pøejít komunikaci a je do 50 m od pøechodu). Cyklisté: Ti se nejvíce
dopoutí pøestupkù tím, e jezdí
po chodnících, nedodrují dopravní znaèení a nemají jízdní kola
vybavena tak, jak je pøedepsáno,

pøedevím osvìtlením za sníené
viditelnosti. Øidièi motorových
vozidel nejvíce poruují dopravní
znaèení a dalí pøedpisy tím, e
poruují ustanovení § 25/1 361/
2000 Sb. øidiè smí zastavit a stát
jen vpravo ve smìru jízdy, co
nejblíe k okraji pozemní komunikace, v jedné øadì a rovnobìnì s okrajem pozemní komunikace. Podle § 27/1 tého zákona øidiè nesmí zastavit a stát:
v nepøehledné zatáèce a v její
tìsné blízkosti, pøed nepøehledným
vrcholem a v jeho tìsné blízkosti,
na pøechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratí ne 5 m pøed ním,
na køiovatce a ve vzdálenosti
kratí ne 5 m pøed hranicí køiovatky a 5 m za hranicí køiovatky, u zastávky autobusu ve vzdá-

lenosti kratí ne 30 m pøed a 5 m
za oznaèníkem zastávky, v místì,
kde by zakrývalo vozidlo svislou
nebo vodorovnou dopravní znaèku, na vyhrazeném parkoviti,
nejde-li o vozidlo, pro které je
parkovitì vyhrazeno, na jiných
místech, kde by tím byla ohroena bezpeènost provozu na
pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. Podle
§ 53/2 tého zákona jiní úèastníci
provozu na pozemních komunikacích ne chodci nesmìjí chodníku uívat, pokud není v tomto
zákonì stanoveno jinak.
XXDalího poruování pravidel
provozu na pozemních komunikacích, kterých se øidièi v naem mìstì dopoutìjí, je poruení
obecné, místní a pøechodné

úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle § 61 tého
zákona, tím e poruují dopravní
znaèky, jak stálé, tak pøenosné
pøípadnì svìtelné, doprovodné
akustické nebo dopravní zaøízení.
Rovnì pøi parkování nákladních
vozidel øidièi poruují nìkolik
ustanovení zmínìného zákona,
kdy ponechávají stát vozidla na
místech, kde nezùstane mnohdy
ani jeden jízdní pruh. Zaparkují
plnì naloené vozidlo na chodník
èím ho nièí, pøípadnì na zeleném pásu (trávníku). Øidièi nákladních vozidel jsou nespornì
profesionálové a proto by si mìli
uvìdomovat, e protiprávním
jednáním v uvedené oblasti
nìkolikanásobnì více ohroují
zdraví dalích úèastníkù sil-

nièního provozu a zpùsobují
vìtí kody na majetku.
XXVozidel pøibývá a parkovacích míst není dostatek, ale to
neopravòuje øidièe poruovat
ustanovení zákona è. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Je nutné si uvìdomit, e není moné parkovat
tak, aby nezùstal volný prùjezd
sanitkám nebo hasièùm, jak tomu
ji v minulosti bylo nìkolikrát.
Nebo abychom se nesprávným
parkováním navzájem omezovali.
XXPøi øeení tìchto pøestupkù se
Mìstská policie v Moravském
krumlovì zamìøí pøedevím na
lokality Sídlitì, námìstí T. G.
Masaryka a v dalích ulicích, kde
bude bezpeènost provozu nìjakým zpùsobem ohroena. /MP/
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Rekonstrukce nemocnice v Ivanèicích - pøíslib kvalitní péèe o pacienta
XXDnení uspoøádání budov
v areálu ivanèické nemocnice ji
nevyhovuje. Ne, to si ti doktoøi
nevymýlejí, je to prostì tak.
Pøedstavte si, e z nìkterého
oddìlení v novém pavilonu je
potøeba dopravit vzorky krve
do biochemické laboratoøe, která
je v protìjí èásti nemocnièního
areálu, v úplnì jiné budovì. Povìøená osoba, nejèastìji zdravotní sestra, se musí v zimì v létì
vypravit pøes nemocnièní dvùr
a pìknì pìky doruèit zásilku
na druhý konec pitálu. A
prí èi snìí, mrzne nebo praí
sluníèko. A co teprve, kdy je
potøeba dopravit akutního pacienta z oddìlení ARO, které je v
novém objektu, na operaèní sál,
jen se nachází v oddìlené
budovì uprostøed nemocnièního areálu? No jak jinak, ne
naloit jej na vozík a jedeme.
Pìknì na zdravém vzduchu,
ven z vchodových dveøí, pøes
dvùr! Nebo na tìch 100 metrù
pouijeme sanitku, jinak to
bohuel nejde.
XXTato situace se stala neúnosnou. Proto se vedení nemocnice,
tak jak el èas, snailo o malý
zázrak, a sice získat prostøedky
na vylepení stavu budov
v ivanèickém pitále. Byla
poøízena studie s architektonickým øeením a vemonými
jednáními na nejrùznìjích
úrovních po linii zdravotnické
i politické se nakonec dospìlo
ke konkrétním krokùm. V roce
1997 nemocnice úspìnì prola
výbìrovým øízením, kdy bylo
uznáno, e péèe tak, jak ji
nemocnice poskytuje, je pro
daný region potøebná a je tedy

foto: M. Èerný

dobré zachovat nemocnici v
rozsahu navrhované rekonstrukce. Od toho se odvíjely
dalí kroky a jednání a k
souèasnému stavu, kdy u jsou
stavební práce v plném proudu.
Blií informace nám podal
souèasný øeditel ivanèické nemocnice ing. Jaromír Hrube:
Kdy to celé zaèalo?
Zámìr rekonstruovat ivanèickou nemocnici tak, jak se to
nyní dìje, vznikl v letech 199495. Akce nese oficiální název
Nemocnice Ivanèice - rekonstrukce a dostavba. Avak teprve v pøedloòském roce, pøesnì
18. dubna 2001 se podaøilo
získat registraci dané akce u
ministerstva zdravotnictví a tím

se dostala do státního rozpoètu.
Kolik tedy bude rekonstrukce
a dostavba nemocnice v Ivanèicích stát?
Podle vypracovaného rozpoètu
to bude cca 300 miliónù korun
na investice a dalích 15 miliónù na vybavení interiérù.
Jak dlouho bude rekonstrukce
trvat, kdy skonèí?
Celá akce je rozplánována na
tøi roky. Rekonstrukce by mìla
být dokonèena v záøí roku 2004.
Co konkrétnì obsahuje rekonstrukce a dostavba?
Ve støedu areálu nemocnice se
staví nový pavilon, v nìm se soustøedí vechna komplementární
oddìlení (tj. provozy, které
vytváøí podporu klasických oddì-

lení) vèetnì operaèních sálù,
jednotky intenzivní a resuscitaèní péèe (JIRP), centrální
sterilizace, centrální pøíjem
a urgentní pøíjem. Z tohoto
ústøedního pavilonu bude vybudován tzv. krèek (krytá spojovací chodba) do západního
pavilonu s lùkovou i ambulantní kapacitou. Nový centrální
pavilon bude pøímo pøiléhat
k východnímu pavilonu (dnení
chirurgie). Budova bude propojena vertikálnì výtahy, horizontálnì krytými chodbami s dalími dvìma pavilony.
Kdy se zaèalo s pracemi a co je
v souèasnosti ji udìláno?
První pøípravné práce zapoèaly
poèátkem prosince 2002. Byla

Václavská 740, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 322 195, mobil: 737 128 992

Nejvìtí prodej levného nábytku na znojemsku

si Vás dovolují pozvat na

Kontaktní burzu èeských
a rakouských firem

prodejní plocha 1000 m2
prodej na splátky
HOME CREDIT
rozvoz zboí zajitìn

 moderní obývací stìny 3.500 - 7.000 Kè
 rustikální nábytek:
obývací i rohové stìny 3.500 - 11.000 Kè
Velký výbìr
proutìného zboí
komody 1.600 - 4.000 Kè
tácky, podnosy 100 Kè
stolky pod telefon 1.200 - 1.800 Kè
koe, lustry 200 Kè
pøedsíòové stìny 2.200 - 7.000 Kè
køesla, stolky 900 Kè
houpací køesla 2.000 Kè
jídelní kouty 2.800 - 5.300 Kè
pøepaovací stìny
sedaèky 4.500 - 11.200 Kè
konferenèní stolky od 2.200 Kè
 moderní komody, skleníky, vitrýny
 postele (masiv)
+ matrace + rot 2.100 Kè
 lonice (komplet) 5.500 Kè
 samostatné manelské postele
+ matrace, roty, stolky 4.500 - 6.500 Kè
 skøínì 1.600 - 7.000 Kè
Velký výbìr stylového
staroitného nábytku
 idle 450 - 750 Kè
Ludvík Chippandale
 stoly 600 - 2.900 Kè
VÝPRODEJ SEDACÍCH SOUPRAV

z oborù zpracování a obrábìní kovù, kovovýroby a potravináøského prùmyslu,
která se uskuteèní 12. èervna 2003 ve Vídni (Rakousko)
Místo:

konferenèní sál Hospodáøské komory Dolní Rakousko
(adresa: Herrengasse 10, Vídeò)

Program:

10.00
10.05 - 10.30
10.30
10.45
11.00
11.30
15.00
16.00

Cena nezahrnuje:

2.500 Kè

lonice
skøínì
komody
postele

køesla
vìáky
police
doplòky

 kuchynì (komplet i jednotlivé skøíòky,

spotøebièe, trouby, lednice, myèky, odpaøovaèe,
døezy, keramické desky) 2.400 - 8.500 Kè

 jídelní rohové kouty 2.300 - 4.400 Kè
 konferenèní stolky 600 - 2.100 Kè

koená sedaèka
kombinace se døevem

U nás koupíte ve, co potøebujete

Najdete nás podle místních smìrových tabulí

-

10.45
11.00
11.30
15.00
16.00

zahájení
Jiøí Grua, velvyslanec ÈR v Rakousku
informace o obchodních a hospodáøských vztazích
mezi Rakouskem a Èeskou republikou
Ing. P. Hoøák, obch. rada Velvyslanectví ÈR v Rakousku
prezentace Jihomoravského kraje
prezentace - HK Dolní Rakousko
pøestávka
kontaktní burza èeských a rakouských firem
obìd
závìr, odjezd

Úèastnický poplatek: 3.500,- Kè / osoba
Cena zahrnuje:

manestr, mikroply, kùe, rozkládací, rohové

etapy. Provoz byl organizován
tak, e vstup do této budovy byl
boèním vchodem ze iroké
ulice prùchodem pøes rehabilitaèní oddìlení.
Co se bude dít v nejbliích
mìsících?
Dalí, pomìrnì problematický
zásah do provozu nemocnice,
se chystá na letní prázdninové
mìsíce. Ve stejném prostoru,
kde se nyní dìlají ji zmínìné
piloty, musí vzniknout tzv.
podzemní pas mezi souèasným
západním pavilonem a novì
budovaným objektem. Tyto
práce mají podle plánu trvat asi
mìsíc. S postupující stavbou
budou samozøejmì následovat
dalí a dalí omezení. Musíme
zajistit, aby ádné omezení
nebylo tak podstatné, aby
zabránilo rozumnému provozu
naí nemocnice.
XXØeditel nemocnice ing.
Hrube dále vyjádøil svou relativní spokojenost s prozatímním
prùbìhem stavebních prací.
Snahou managementu je pøedcházet problémùm, které by mohly pøijít a které jistì pøijdou.
XXO prùbìhu rekonstrukce vás
budeme pravidelnì informovat.
Vdy nikdo z nás nikdy neví,
kdy bude potøebovat do nemocnice zajít èi zajet. Vdy je lepí,
kdy víme, co mùeme pøi návtìvì nemocnice oèekávat.
Èlovìk se rád pøenese pøes
nepøíjemné vìci, odpustí rùzné
zásahy do svých zvyklostí nebo
pohodlí. Jen kdy ví, e je to
k nìèemu dobré a e se tøeba
i za pomìrnì dlouhý èas doèká
nìèeho lepího. Mgr. Miroslava
otová a Miroslav Èerný

OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV
HOSPODÁØSKÁ KOMORA DOLNÍHO RAKOUSKA
a obchodnì-ekonomické oddìlení Velvyslanectví ÈR v Rakousku

otevøeno: po-pá 9.00 - 17.00, sobota 8.30 - 11.30

Levný nábytek

kompletnì zbourána budova
bývalého dìtského oddìlení a
ambulantních prostor. Právì na
jejím místì má vyrùst nový
pavilon. Uprostøed nemocnièního areálu zela veliká díra.
Bylo zde potøeba vybudovat
rùzné pøeloky: kanalizace,
elektøina, inenýrské sítì. V
souèasné dobì pomalu konèí
práce v tzv. stavební jámì, kde
se pokládala základní deska pro
novì budovaný pavilon.
Jak se ke stavebním zásahùm
staví personál nemocnice?
Myslím si, e pøeváná vìtina
zamìstnancù je vítá, protoe
cítí potøebu rekonstrukce jako
nutnost, která udrí nai nemocnici dál v bezproblémovém chodu.
Jaká omezení v souèasnosti
vyplývají z rekonstrukce?
Rekonstrukèní práce s sebou
nesou samozøejmì spoustu
hluku, prané prostøedí a vùbec
sníení klidu. To je vak spojeno s kadou stavbou a nedá se
tomu vyhnout. Výraznì je omezen vjezd do nemocnice, pøili
jsme o velkou èást parkovacích
míst. Skuteèným oøíkem je
v této dobì optimálnì vyøeit
monost vjezdu do objektu
vozidlùm záchranné sluby
èi jiným vozidlùm s pacienty
ve váném zdravotním stavu.
Koncem bøezna 2003 bylo nutno na èas pøistoupit k pomìrnì
výraznému omezení. Pøedposlední bøeznový víkend byl
uzavøen vchod do nového
pavilonu (na interní a dìtské
oddìlení, LSPP a na ARO ).
Tìsnì pøed ním se toti vrtaly
ètyøi velké piloty. To bylo
prubíøským kamenem této

Podmínky úèasti:

pøípravné práce, vyhledání rakouského partnera, seminární
èást, tlumoèení, obèerstvení
pojitìní, dopravu.
Zaslání vyplnìné závazné pøihláky a firemního profilu v dobré
nìmèinì na adresu: Okresní hospodáøská komora Brno-venkov,
Nové sady 30, 602 00 Brno, fax: 543 242 600, e-mail:
info@ohkbv.cz, nejpozdìji do 22. dubna 2003. Zaplacení
uvedené èástky na úèet KB è. 278591800267/0100,
variabilní symbol 1004 nejpozdìji do 22. dubna 2003.

Na základì Vámi dodaných firemních profilù bude rakouská strana
vyhledávat partnery pro jednání s Vaí spoleèností.

Blií informace: OHK Brno-venkov, Vladimír Nedoma, tel.,fax: 543 242 600,
603 421 691, e-mail, info@ohkbv.cz, ohkbo@sky.cz, Internet: http://www.ohkbv.cz
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Rodièe (opìt) proti drogám

XXStejnì, jako tomu bylo v minulém roce, i letos obèanské
sdruení Rodièe proti drogám poøádá soutì s drogovou tématikou.
Soutì je celorepublikového rozsahu. Ze kol v naem regionu
se do soutìe pøihlásili: Gymnázium M. Krumlov, Z Ivanèická
MK, Z Kláterní MK, Z Miroslav, Z Olbramovice, Z
Lodìnice, Z Vémyslice a VÚDM M. Krumlov. Ve své podstatì
se jedná o stálé a úspìné úèastníky této protidrogovì zamìøené
soutìe. V tomto roce soutì doznala zmìn oproti letùm minulým. Probìhnou tøi kola soutìe, kdy kadá zúèastnìná kola si
provede své vlastní vyhodnocení a následnì bude jako v roce
minulém vyhodnocení oblastní a to asi v mìsíci øíjnu, a poslední
bude celorepublikové vyhodnocení soutìe v Praze, kde se
intenzivnì jedná o úèasti, jako jednoho z hostù, bývalého starosty New Yorku pana Giullianiho.
XXZástupcem o.s. Rodièe proti drogám v rámci okresu Znojmo
je p. Libor Plíek a v naem moravskokrumlovském regionu jsou
povìøení koordinací p. RNDr. Frantiek Vrána (øeditel Z
Kláterní v Moravském Krumlovì, tel.: 515 322 264) a preventista Mìstské policie Moravský Krumlov Jiøí Hamerník (tel.: 515
322 634). Na tyto osoby se mohou zástupci zúèastnìných kol,
ale i iroká veøejnost obracet se svými dotazy a námìty.
XXPevnì vìøíme, e letoní úèast bude pøinejmením taková,
jako v roce minulém a e vichni ocenìní úèastníci z øad kolákù
si budou váit obdrených ocenìní. Pøejeme jim touto cestou
hodnì úspìchù pøi plnìní zadaných témat. Za Mìstskou policii,
skupinu prevence kriminality: str.: Hamerník Jiøí

Dárek pro Zemi

XXPlaneta Zemì bude slavit svátek. Zaslouí si od nás dárek.
Nemusí být drahý. Zemì není rozmazlená ani nároèná. Staèí ji
trochu vyèistit, uèesat a obléknout do sváteèního hávu. Odmìní
se Vám svìí jarní zelení a kvìty na místech, které nebudou
hyzdit odpadky. Pokusme se dùkladný jarní úklid rozíøit za
práh svého bytu. Zemì je pøece domovem nás vech. Co na
tom, kdy máme perfektnì umytá okna, ale skrze nì se díváme
na trávník plný papírù a igelitových pytlíkù. K èemu je nám
dokonale uklizený byt, kdy se pøede dveømi povalují PET
lahve a kelímky od jogurtù.
XXV úterý 22. dubna poøádá Dùm dìtí a mládee v Moravském
Krumlovì akci ke Dni Zemì spojenou s úklidem mìsta.
Pøidejte se také Vy. Uklidit mùete zneèitìná místa ve svém blízkém okolí, o kterých víte. Dejte Zemi dárek, který si zaslouí.
XXSouèástí akce bude ve 14.00 hodin na námìstí T.G.M.
slavnostní vernisá výtvarných prací zaslaných do soutìe ke Dni
Zemì. Vítìzné kolektivy budou odmìnìny a zástupci obdrí
diplomy. V pøípadì nepøíznivého poèasí se vernisá uskuteèní
v prostorách DDM. Po vyhláení vítìzù se skupiny zájemcù
rozejdou uklidit mìsto. Kadé dítì, které se úklidu zúèastní,
dostane volnou vstupenku na diskotéku pro náctileté, kterou
bude poøádat DDM. Blií informace na tel. èísle: 515 322 770.

Dokonèí rozvod televize

XX/Oslavany/ V letech 1995 - 97 Oslavany zahájily budování
kabelové televize. Signál se dostal do zhruba 200 domácností.
Stavba vak zaèala postupnì skøípat, a byla zcela zastavena.
Uplynulo nìkolik let, kdy jak øíká pan starosta, si vichni dali
od problému na èas pokoj, vysvìtlili si nìkteré nejasnosti,
zlepili naruené vztahy. Potøeba kabelovky znovu vyplavala
na povrch pøedevím s moností vysokorychlostního pøístupu
na internet. Proto se radnice rozhodla, e bude projekt
dokonèen. Zastupitelstvo se dohodlo s firmou SELF servis,
která pøítí mìsíc zahájí práce. Projekt pøedpokládá, e do tøí
let budou celé Oslavany vèetnì Padochova pokryty signálem.
Vichni obèané se budou moci svobodnì rozhodnout, chtìjí-li
se pøipojit. Nikdo nebude nikoho nutit.
/ham/
Nápovìda:
REP, Hamal,
EAM, urbán,
umagal, Baal
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Pìtiúhelník

Skoøápkovník miroslavský opìt oil
XX/Miroslav/ V loòském
roce se v Miroslavi zrodil
nový botanický druh, skoøápkovník miroslavský. Ten bohuel nepøezimoval ani v koøenech, cibulce èi oddencích.
Øeèeno slovy botanika - lo
vlastnì o letnièku nebo spíe
jarnièku. Pøesto se vak jeho
semínka zachovala a díky píli
dìtí z Mateøských, Základní
i Zvlátní koly a obìtavosti
jejich pedagogù byla opìt
oivena do podoby pøímo
slavnostní.
XXTomu, kdo si nedovede
rostlinu prapodivného názvu
pøedstavit, napovíme. Jedná
se o myslivci darovanou
bøízu, zdobenou stovkami
kraslic, která symbolizuje pøíchod jara. Poèet skoøápek je
okolo tøi a pùl tisíce, co
témìø dvojnásobnì pøevyuje
loòskou úrodu.
XXStrom byl 10. dubna pøed
desátou hodinou za pomocí
jeøábu slavnostnì zasazen.
Stavìní skoøápkovníku pøihlíel i místní obèan, mezinárodnì uznávaný akademický
sochaø Pavel Krbálek. Øekl,
e jde o pìkný nápad a pøínos
vidí v tom, kdy jsou dìti ji
od nejútlejího vìku vtaeny

Starost

XXTuto vìtu slyíme a èteme
velmi èasto. Ale my jsme rádi,
e takové starosti nemusíme
mít. U nás se Mìstský úøad
zachoval skvostnì. Takto jsme
si pochvalovali vstup do právní
subjektivity, který jsme zvládli
opravdu dobøe. O to vìtí zklamání proíváme nyní, kdy byl
vznesen návrh na slouèení M
Mjr. Nováka s M Úvozem.
XXSamozøejmì jednoznaènì
nesouhlasíme! A to z mnoha
dùvodù, které v tomto písemném vyjádøení uvedeme. Dovolíme si také pøedloit návrh,
který by snad mohl pomoci
vyøeit tuto situaci kolských
zaøízení.
XXChápeme snahu Mìstského
úøadu sluèovat koly z ekonomických dùvodù. Ale proè právì
budova naí M? Z naeho
pohledu není a tak nákladná,
Karibské
souostroví

Cena
(zastar.)

Stepní
pták

Znaèka
délky

Jenom
(náøeè.)

Váhavì

Organizátor

Zvyk

Dusit

Ch. zn.
hliníku

co se týèe bìného provozu, ale
také není potøeba ádných
vìtích rekonstrukcí a údrbáøských prací. Máme opravenou støechu a oplechování,
v letoním roce jsme dokonèili
výmìnu plotu. V celé budovì
jsme instalovali pákové baterie
a nádrky na WC. Není nutná
ani výmìna oken a nevidíme
ádný problém s investicí do
kuchynì. Pøikláníme se pro
centrální vývaøovnu na TGM
s vlastním dovozem. Pøípravny
jídla máme vybavené a tudí
prostory kuchynì s pøísluenstvím by mohly slouit k jiným
úèelùm. Nutno podotknout, e
tyto prostory mají zvlátní vchod.
XXNae M byla stavìna jako
klasická a vyhovující M. Poloha pro obì sídlitì je výhodná
a ádaná. Kapacita této budovy
byla v døívìjích letech 70 dìtí



Rychle
kropen

Tedy
(náøeè.)

Obaly
na fotky

na budovu, tj. 35 dìtí na jednu
tøídu. Tato zmìna kapacity by
byla uskuteènitelná.
XXJak jsme se dovìdìli, budova naí M by v ádném pøípadì nevyhovovala DDM. Není
zde moná rekonstrukce nutná
pro kanceláøe, rùzné uèebny,
herny a zájmové krouky, které
DDM nezbytnì potøebuje. I
kdy by nae M pøece jen
zùstala prázdná, DDM zájem
o tyto prostory nemá.
XXProè tedy ruit vyhovující
a málo nákladnou M? Co nás
èeká po slouèení a pøestìhování
do M Úvoz? Malé, nevyhovující tøídy. Nízká kapacita tøíd
znamená pro uèitelky pokrácení úvazkù. A budova? Leè
mladí, ale provozem nákladnìjí. Je zde nevyhovující sociální
zaøízení, do kterého bude potøeba
investovat. Zapoèatá výmìna
Øízek
(lid.)

nepøiel nazmar. Jak nám
prozradil místostarosta Roman
Volf, pochutnali si na nìm
páni radní, kteøí si vejce dali
k obìdu míchané.
XXNa radnici jsme se také
dovìdìli, e pùvodním cílem
akce nebylo vytvoøení ádného
rekordu, ale oivení Velikonoc. V Miroslavi tak vznikla
dalí neobvyklá tradice. /ham/

Zn. øecké Ch. zn.
pokrok.
draslíku
strany



oken znamená dalí náklady.
A v neposlední øadì rekonstrukce zahradního domku pro
úèely druiny pro Z TGM. A
kuchyò? ádná M nemá zájem o dovoz jídla z M Úvoz.
Proè tedy i tam utrácet peníze.
XXDomníváme se, e po
stránce ekonomické by bylo
výhodnìjí ponechat druinu
v prostorách M Úvoz a tuto
budovu vyuít pro DDM s dìtským centrem pro dìti matek
na mateøské dovolené. Tyto dìti
nemají ádný finanèní pøínos
pro Mateøské koly. Dìti zamìstnaných matek a pøedkolního vìku pøestìhovat do M
Mjr. Nováka. Jak vichni víme,
dìtí ubývá a v budoucnu by tato
M na Úvoze nebyla vyuita.
Za kolektiv
M Mjr. Nováka, Ivanèice
Bohumila Procházková

Arabský MPZ aut
skladaè
bøemen panìlska
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Dovednost

© /ah/

Ti dva

Stoupenkynì

Nahoru
(angl.)

Mu

Tento

i rekordù nebylo málo, pozorným obdivovatelùm krásné
girlandy jistì neunikne malované obøí vejce. Tento skvost
mìstu vìnoval pan Tinka.
Ptrosí vejce váilo dvì kila.
Na vyfouknutí musela zapracovat vrtaèka s pumpou a pak
ji pøily na øadu ruce ikovných ákù, které obrovskou
skoøápku nabarvily. Ani obsah

1. díl
tajenky
Sladký
pokrm

Opakování
(angl. zkr.)

MPZ aut
Portugal.

do dìní obce. Na miroslavském námìstí mùete strom
obdivovat do 23. dubna.
Pøijïte se urèitì brzy podívat,
ne nìkteré plody smete vítr.
Letoní novinkou je navíc
slavnostnì vyzdobený vchod
radnice vkusnou jarní dekorací, kterou ji tradiènì vyrábí
paní Kondlerová z Miroslavi.
XXAby zajímavostí a moná

Èeský
spisovatel
Zetlelá
vìc

práce



Zdobení Skoøápkovníku miroslavského Cicirucus Craclicus

Sluèování kol vidíme jako neastné øeení

Jméno
herce
Nového

Vojenský
úkryt

Foto: mape

Øímská
penìní
jednotka
A (ital.)

Víte, e ...

XXCarrara je italské mìsto a nejznámìjí svìtové
... (1. díl tajenky) ... , který se na svazích Apenin
lámal ji za starovìkého Øíma. V provozu je na
300 lomù. Carrarský bílý mramor pouíval pro svá
nejslavnìjí díla u ... (2. díl tajenky).

Informaèní servis

První máj v Oslavanech

XXZámecký park v Oslavanech oije 1. kvìtna lidovou veselicí.
Odpoledne tady pøíchozí stráví pøi posezení s hudbou a tancem,
které by podle starosty mìlo být veskrze pøíjemné a zcela apolitické. Také by podle nìj pánové nemìli zapomenout políbit své
protìjky pod rozkvetlou tøení, aby ten pøítí rok za nìco stál.
V plném proudu je pøíprava expozice historických rádií, je
budou moci návtìvníci zámku shlédnout poprvé právì 1. máje.
Nejstarí exponát pochází z dvacátých let minulého století.

Anketa STROM 2003

XXStromy jsou vude kolem nás. Míjíme je, kdy jdeme na
nákup nebo na autobus. Vlastnì je u poøádnì ani nevnímáme.
Pøitom ale právì stromy hrají v naem ivotì velikou úlohu.
Regulují teplotu a klima, zadrují vodu, odebírají oxid uhlièitý
a vracejí nám kyslík. Kromì toho mají pro nás i veliký kulturní
význam. A nemyslíme tím jenom lípy, které jsou jakýmsi naím
národním stromem.
XXKadý z nás má urèitì nìjaký strom, který má pro nìj zvlátní
význam. Nadace Partnerství vyhlauje anketu Strom 2003, kam
právì ten svùj strom mùete pøihlásit. Zátitu nad celým projektem pøevzal pan RNDr. Libor Ambrozek, ministr ivotního
prostøedí. A co je k pøihláení stromu do takovéto ankety potøeba?
1. Dùvod, proè strom navrhujete a jeho pøíbìh (znáte-li pøíbìh
Vaeho stromu - kdo nebo proè ho zasadil, èemu strom èelil )
2. Fotografii èi obrázek stromu
3. Urèení lokality, kde se Vámi navrený strom èi stromoøadí
nachází (ulice - obec, místní název, okres)
4. Druh a pøibliné stáøí stromu.
XXSvùj návrh mùete posílat buï na adresu koly: Gymnázium,
Moravský Krumlov, Smetanova 168, nebo na e-mail koly
gmk@mboxzn.cz. K zaslaným návrhùm, prosím, dopite heslo
Strom roku 2003. My vae návrhy probereme a nejhezèí a nejzajímavìjí poté poleme do celostátního kola. Samozøejmì svùj
návrh mùete zaslat pøímo na adresu Nadace Partnerství, Panská 7,
602 00 Brno. Na obálku pøipite Strom roku 2003, nebo mùete
svùj návrh na strom roku zaslat elektronickou potou na adresu
strom.zivota@ecn.cz. Uzávìrka pro podání návrhù na Strom
roku je 10. kvìtna 2003. Poté porota vybere dvanáct stromù,
které budou uvedeny v médiích nebo na www.stromzivota.cz.
O vítìzi se pak rozhodne hlasováním. Slavnostní vyhláení by se
mìlo konat 20. øíjna 2003 na Den stromù. Vítìzný strom, který
bude oznaèen jako Strom roku 2003 bude poté mít optimální
zpùsob péèe a ochranu, kterou ve spolupráci s odborníky navrhne a zajistí Nadace Partnerství a kterou poskytuje specializovaná
firma. Myslíme, e v naem okolí je mnoho krásných stromù.
Doufáme tedy, e si ten svùj vyberete a pokud se do této ankety
zapojíte, dríme Vám palce.
Klub Quercus pøi GMK

Pozvánka na 1. máj
Mìsto Miroslav, Svaz rybáøù, MKIC, DDM, Z a ZU
Miroslav zvou vechny obèany na oslavy Svátku
práce. Zahájení ji tradiènì obstarají v 9.15 hodin
pøed Kulturním domem kolní maoretky, po nich
vystoupí pan starosta ing. Augustin Forman. Zároveò
probìhne výstava výtvarných prací ákù v Základní
kole a tradièní rybáøské závody v Ramoi. Zde si pøijdou na své i milovníci rybích specialit a jiných dobrot.
K poslechu zahraje kapela NAVZDORY z DDM
Miroslav a skupina DNÌPR. Ve 20.30 hodin bude
zahájen provoz letního kina.

Pojïte s námi do Evropy

XX/Miroslav/ Poslední dubnová sobota bývá v Miroslavi
tradiènì ve znamení turistické akce Miroslavská lápota.
Pochod je urèen vem vìkovým kategoriím, od nemluvòat a
po seniory. Kadý si toti mùe zvolit délku výlapu podle
svého gusta od 3,5 do 20 kilometrù. Letoní novinkou je cyklotrasa Miroslav - Kadov - Lesonice - Bohutice - kolem
Suchánku - pøes Miroslavské Knínice zpìt do Miroslavi. Start
pro první nedoèkavce zaèíná v 7.30 hodin a probíhá do 9.30
hodin od budovy Z v Miroslavi. Trasy vedou okolím Miroslavi
a vechny se sbíhají v areálu mìstského koupalitì. Tam budou
pro úèastníky pøipravena stanovitì - tzv. celní úøady se zajímavými úkoly charakterizujícími rùzné evropské zemì. Na
neobvyklý a hlavnì aktuální nápad, pøiblíit dìtem nìkteré
zemì Evropské unie, pøili pracovníci DDM Miroslav, kteøí
celou hru pøipravili. Dále v prostorách koupalitì probìhne
prezentace Policie ÈR Znojmo s preventivním programem
a ukázkou èinnosti psovodù. K vidìní bude i pøehlídka
hasièské techniky. Dobrou náladu zajistí vystoupení hudební
skupiny Kaktus u tradièního táboráku. Nezapomeòte si do
batùku pøibalit pekáèek. Pochod se uskuteèní za kadého
poèasí, i kdy podle slov hlavního organizátora pana uèitele
Roberta Saláta se letos není èeho obávat. Nevlídné poèasí prý
akci provází kadým pátým rokem, co bylo právì loni.
Vechny zájemce, kteøí chtìjí nìco udìlat pro své zdraví
a navíc se dobøe pobavit s podobnými nadenci, srdeènì zvou
Dùm dìtí a mládee a Základní kola Miroslav.
/ham/
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Kulturní programy
21. dubna - 4. kvìtna 03´

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 23.4. v 8.30 a 10.00 hod. - O kolotoèi a ztraceném sluníèku. Zábavná
i výchovná, ekologicky zamìøená pohádka, plná veselých písnièek.
Úèinkuje pìtièlenný soubor Karlovarského hudebního divadla.
 24.4. v 19.30 hod. - Jarní koncert. Úèinkují Jaromír Novotný - tenor,
stálý host ND v Brnì; Andrea Priechodská - soprán, sólistka ND v Brnì;
prof. Jarmila Krátká s vybranými studenty JAMU, klavírní doprovod
Dagmar Klementová.
 26.4. - Hrad Bouzov, jezkynì Javoøíèko, Boskovice. Celodenní
poznávací zájezd, odjezd v 7.00 hod. od Besedního domu.
Pøipravujeme:  6.5. v 19.00 hod. - 1+1=3. Divadelní komedie
v podání ochotnického souboru z Moravského Krumlova.  16.-17. 5.
- Slavnosti chøestu. Bohatý kulturní program, prodej syrového chøestu
a chøestových pochoutek, ochutnávka vín z ivanèických vinic. Slovem
provází moderátoøi Èeského rozhlasu Brno.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 22.4. - Den Zemì. Program akce: 14.00 hod. - vernisá výtvarných
prací a vyhláení výsledkù soutìe na námìstí TGM, od 14.30 hod. se
skupiny dobrovolníkù vydají vyèistit urèené oblasti naeho mìsta.
Pøedpokládaný konec kolem 17.00 hodin. Vechny dìti, které se této
akce zúèastní, dostanou jako odmìnu vstupenku zdarma na Èarodìjnickou diskotéku.
 24.4. od 13.00 hod. - Lukostøelba. V klubu Pokolák. Vyzkouejte
si, jak se støílelo ve støedovìku. Startovné: 5 Kè.
 25.4. od 17.00 do 19.00 hod. - Èarodìjnická diskotéka. Na DDM.
Dìti, které se aktivnì zúèastní Dne Zemì, budou mít vstup zdarma.
Ostatní budou platit vstupné: 20 Kè. Pro vechny je pøipravena skvìlá
hudba, tanec a soutìe. Po skonèení diskotéky bude táborák na dvoøe
DDM, take pekáèky s sebou!
Pøipravujeme:  13.5. od 17.00 hod. - Pøednáka o bylinkách. Na
DDM. Pøednáku povede známý bylinkáø pan Tùma. Cena: 25 Kè. Je
nutné se pøihlásit pøedem, osobnì, nebo telefonicky na èísle 515 322
770, nebo poèet míst je omezen kapacitou sálu.  16.5. od 13.00 do
16.00 hod. - Batika ubrouskù. V dílnì DDM. Zveme vechny malé
i velké, kteøí si chtìjí vyrobit originální a krásné plátìné ubrousky
netradièní batikovanou technikou. Cena: 25 Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 duben - Výstava obrazù Svatopluka Buree. Galerie Kníecí dùm,
otevøeno: po-pá 9-12, 13-15.30, so 13-16.
 24.4. Flora Olomouc - Zájezd na mezinárodní výstavu kvìtin,
aranmá a zahradnických potøeb. Cena: vstupenka 60 a 50 Kè, doprava
140 Kè. Závazné pøihláky do 10.4. na MìKS.
 25.4. v 19.00 hod. - Koncert KPH - Linha Singers. Vokálnì instrumentální soubor. Galerie Kníecí dùm, vstupné: 80 a 50 Kè.
 3.5. od 8.00 hod. - Floriánský jarmark. Trh doprovázený kulturním programem. Námìstí TGM M. Krumlov.
 4.5. v 10.30 hod. - Floriánská pou. Me svatá v kapli sv. Floriána.

Klub èeských turistù Ivanèice

 26.4. - S Faustem za Èertovým kopytem - trasy 12, 30 a 50 km.
Start ÈD Boskovice v 6.30-9.30. Odjezd z Brna do Boskovic z 7.43
nebo v 8.44 hodin. Pøihláky a blií informace u pí. Bednáøové (tel.:
737 840 958) do 24. dubna.
 26.4. - Boøetické lokality s p. Polákem. Odjezd z Brna v 7.51
hodin. Z Ivanèic lze autobusem v 6.30 hodin. Z Brna lístek do stanice
Boøetice a zpìt. Trasa: Vinné sklepy - lokalita Zázvorníky a Nosperk
- Nìmèièky - Boøetice. Chùze asi 12 km.
Pøipravujeme:  10.5. - 11. roèník dálkového pochodu Z Ivanèic
do Ivanèic. Trasy: pìí 50, 22, 15 a 6 km, cyklo 55 a 35 km.
Prezentace, start a cíl: Sportovní hala od 6.30 do 18.00 hodin.
Odmìna: vandrovní list, v cíli obèerstvení (èaj, chléb se sádlem a cibulí),
malá pozornost a dobrý pocit.  7.6. - Zájezd na Øíp - vedoucí akce
p. J. Flíèek. Oznamujeme, e pojedou dva autobusy. Vem pøihláeným úèastníkùm budou do 15. kvìtna písemnì sdìleny potøebné informace. (z Ivanèicka i Moravskokrumlovska)

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 25.4. ve 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinami REVOLT
a DARKEN. Dìl. dùm, vstupné: do 21 hod. 50 Kè, od 21 hod. 60 Kè.
 30.4. v 17.00 hod. - Tradièní pálení èarodejnic. Hraje skupina
TREMOLO. !!! POZOR !!! ve 21.30 hodin - velký ohòostroj.
Obèerstvení zajitìno. Na zahrádce Dìl. domu. Vstupné: dospìlí 20 Kè,
dìti 10 Kè, masky zdarma.
 1.5. od 9.00 hod. - Den otevøených dveøí na oslavanském zámku.
Po celý den prohlídky zámku s prùvodcem, výstava k historii hornictví a hasièské muzeum. V zámecké kapli výstava prací ZU.
V parku hraje od 13 hodin folková kapela DEVÍTKA spolu s country
kapelou KNEZAPLACENÍ. Obèerstvení zajitìno, vstupné dobrovolné.
Pøipravujeme:  11.5. od 15.30 - Koncert Pìveckého sboru Blahoslava Hajnce k pøíleitosti Dne matek. Zámecká kaple, vstup dobrovolný.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 27.4. od 15.00 hod. - Slet èarodìjnic. Odpoledne plné zábavy, her
a soutìí, statek Padochovka, poplatek: dìti 10 Kè, dospìlí 30 Kè.
 28.4. v 17.00 hod. - Pøipravujeme pohádkový les. Spolupráce na
organizaci pohádkového lesa. Obsazení postav do pohádkového lesa.
V DDM Tesaøovo nám. 1.
 celý mìsíc - Ekookénko DDM. Je tu vìdomostní soutì, kde uplatníte své znalosti o pøírodì a nìco se dozvíte. V DDM Tesaøovo nám. 1.
 pátky v 17.00 hod. - Klubové diskotéky pro náctileté v klubu
OKNO, poplatek: 15 Kè.

Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany

 24.4. ve 14.00 hod. - Závody na kole v ikovnosti. Tyto závody
poøádáme ji tradiènì. I tentokrát pùjde nejen o èas, ale i ikovnost
závodníkù. Samozøejmì máme nachystáno mnoho krásných cen. Sraz
u kolního klubu. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
 30.4. ve 14.00 hod. - Slet èarodìjnic a èarodìjù. Sraz na zahradì K
- buøty s sebou. Upálíme èarodìjnici, opeèeme buøty a zahrajeme si
èaro-dìjné hry. Kadá maska limonádu zdarma. Monost obèerstvení.
Tøi masky budou ocenìny vìcnými dary. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè.
Pøipravujeme: 11.5. ve 14.00 hod. - Pohádka maminkám. Divadelní
krouek Klubáèek nastudoval pod vedením paní Vévodové a paní
Tondlové pohádku pro maminky k svátku. Pøijïte se podívat na mladé
a zaèínající herce. Vstupné: dìti 10 Kè, dospìlí 20 Kè.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
 stø 23.4. ve 20.00

 515 322 618

SEXY PÁRTY
Komedie USA, SRN; titulky

 so 26.4. ve 20.00
JSEM AGENT
 ne 27.4. v 17.30 a 20.00 Akèní komedie USA; titulky
 stø 30.4. ve 20.00

PIANISTA
Film SRN, Fr, Polska; titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 23.4. ve 20.00

NA POKRAJI SMRTI
Akèní film USA; titulky

 ne 27.4. ve 20.00

POLICAJT NA BATERKY
Akèní komedie USA; titulky

 stø 30.4. ve 20.00

KURÝR
Krimi film USA; titulky
________________________________________________

KINO OSLAVANY
 so 26.4. v 18.00

 546 423 018

PÁN PRSTENÙ: DVÌ VÌE
Film USA; titulky

 ne 27.4. v 18.00

POLICAJTI NA BATERKY
Film USA; titulky
________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV

 515 333 538

 èt 1.5. ve 20.30

CHY MÌ, KDY TO
DOKÁE

 pá 2.5. ve 20.30

DOBA LEDOVÁ
Animovaný film USA; èesky

 so 3.5. ve 20.30

ÈERVENÝ DRAK
Krimi thriller USA, SRN; titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.
Oddíl národní házené v Miroslavi poøádá

MEMORIÁL ZDEÒKA KUBY
sobota 3. kvìtna na høiti u Z Miroslav

TÁBORY 2003
Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 28.6. - 6.7. - Tábor pro náctileté, Bøezník. Tábornické znalosti
a dovednosti, práce s dìtmi, dalí spolupráce s DDM v roli
vedoucích, ... Vìk: 14 - 18 let, cena: 2.100 Kè.
 28.6. - 6.7. - Cykloturistický tábor, Bøezník. Cyklo-výlety,
sport. hry, táboráky, noèní hry, ... Vìk: 7 - 15 let, cena: 2.100 Kè.
 14.7. - 26.7. - Stanový tábor - Zálesácká abeceda, Medlov
- Nové Mìsto na Mor.. Tábor. znalosti a dovednosti, koupání,
hry a soutìe, výlety do okolí, ... Vìk: 9 - 15 let, cena: 3.000 Kè.
 10.8. - 20.8. - Malí táborníci, Zblovice u Vranovské pøehrady.
Sport. hry ve vodì i na suchu, výlety, koupání, tábornické dovednosti, táboráky, noèní hry, ... Vìk: 6 - 14 let, cena: 1.900 Kè.
 22.7. - 1.8. - Sportovní tábor, Otrokovice - tìrkovitì, Sport.
hry, cykloturistika, hry a soutìe, koupání, florbal, basketbal,
minikopaná, noèní hry, ... Vìk: 8 - 18 let, cena: 2.500 Kè.
 4.7. - 13.7. - Tábor pro dìti u moøe I., a 11.7. - 20.7. - Tábor
pro dìti u moøe II. Chorvatsko - Istrie - Premantura. Pobyt u
moøe, sportovní hry, koupání, hry a soutìe, tvoøivá dílna,
výlety, ... Vìk: 8 - 12 let, cena 4.200 Kè. Vìk: 12 - 18 let, cena
4.350 Kè. Vìk: dospìlí, cena: 4.500 Kè.
 17.8. - 23.8. - Tábor s koòmi I. a 24.8. - 30.8. - Tábor s koòmi II. DDM Ivanèice. Oetøování koní, jízda na koni, ve o koních, hry a soutìe, koupání, ... Vìk: 7 - 16 let, cena: 1.700 Kè.
 13.7. - 20.7. - Tábor pro matky s dìtmi I. a 1.8. - 9.8. - Tábor
pro matky s dìtmi II. Otrokovice - tìrkovitì. Aerobic,
stepaerobic, kalanetika, koupání, hry a soutìe, ... Vìk: dìti do
10 let, cena: 1.600 Kè. Vìk: dìti do 18 let, cena 2.000 Kè. Vìk:
dospìlí, cena: 2.800 Kè.
 15.8. - 24.8. - Pobyt u moøe pro rodiny II. Chorvatsko - Istrie
- Premantura. Pobyt u moøe, sportovní hry, koupání, hry a
soutìe, tvoøivá dílna, výlety, ... Vìk.: 2 - 12 let, cena: 4.200 Kè.
Vìk: 12 - 18 let, cena: 4.350 Kè. Vìk: dospìlí, cena: 4.500 Kè.
XXCeny zahrnují dopravu, ubytování, stravu, pedagogický
dozor, odmìny a základní pojitìní. Pøi pøihláení je nutné
zaplatit zálohu: tuzemské pobyty 500 Kè, zahranièní pobyty
2.000 Kè. Pøihlásit se mùete osobnì, telefonicky i e-mailem.
Tel.: 546 451 292, e-mail: info@ddmivanèice.cz
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ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Co nového v tenisovém oddílu pøi TJ M. Krumlov?
XXTenisový oddíl pøi TJ
Moravský Krumlov zaèíná
opìt novou sezónu. Ne vak
jako kadý rok s raketou, ale
s rýèem a lopatou v ruce.
Krumlovtí tenisoví nadenci
se toti v letoním roce pustili
do renovace a adaptace povrchu na dvou tenisových kurtech. Pøestoe místo tréninku
vozí koleèka naplnìná kvárou nebo antukou, nic nezabránilo tomu, aby se opìt jako
kadoroènì pøihlásili do
soutìí ve dvou kategoriích.
O svoje místo na tenisovém
výsluní bude od kvìtna bojovat mladí actvo v krajské
soutìi skupiny II.A a o pøední umístìní v krajské soutìi
III. tøídy i jedno drustvo
dospìlých.
XXSnahou vech hráèù i dalích, kteøí se pohybují okolo
krumlovského tenisu, bude
i v letoní sezónì navázat na
velmi dobré výsledky loò-

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

Koupím

 elektrony 13 na Felicii. Pouze
levnì! Tel.: 607 623 141.
 Sbìratel hledá stará rádia, repro, souèástky, lampy a literaturu
z poè. rozhlasu. Tel.: 737 465 956.
 4-6 kotc. králíkárnu, zachovalou, i starí. Tel.: 515 334 385.
 dìtskou motorku nebo autíèko
na bateriový pohon. Nabídnìte.
Tel.: 602 949 22.
 Kdo prodá nebo zapùjèí popisy
na pletené krajkové deèky? Tel.:
723 054 641.
 Kdo daruje a doveze (dovoz
uhradím) starí rozkládací sed.
soupravu, plyn. nebo el. sporák
a kuch. linku. Velmi dìkujeme.
Tel.: 515 334 486.

foto: autor
ského roku. Mladí áci ve
sloení: Jakub Khor, Petr
Svoboda, Dominik Dobe,
Ondøej Krejèí, Vladimíra
Maruíková a Tereza pal-

Volejbalová pièka Moravy
byla v Moravském Krumlovì

Studené sobotní ráno 5. dubna 2003 pøivítalo nohejbalisty
z celé Moravy na nultém roèníku nohejbalového turnaje
O pohár starosty mìsta Moravského Krumlova. Po krátkém
zahájení turnaje poøadatelem NEGØI, promluvil ke sportovcùm starosta mìsta Bartolomìj Pitlach, který popøál
vem borcùm mnoho zdaru ve sportovním klání.
V 8.30 hodin zaèalo 10 sportovních trojic ve sportovní hale
Zemìdìlského uèilitì, bojovat o kadý míè. Po vyrovnaných bojích bylo koneèné poøadí turnaje následující:
1. Èechovice u Olomouce - Meník, Stibor, krbík
2. Nohejbal Modøice - Bubniak sen., Havlíèek, Nìmec
3. Pozdní sbìr Znojmo - Veselý Petr, Bohdálek, Babáèek
4. Makalu MK - Storaè, Jiøikovský, Veselý Roman
5. Negøi MK - Rus, Veselý Libor, iroký jun.
V pozdních odpoledních hodinách byly vítìzùm pøedány
hodnotné ceny a vítìzným hráèùm z Èechovic i Putovní
pohár starosty mìsta.
Poøadatelé dìkují sponzorùm za dary, které vìnovali
na tento úspìný turnaj. Rovnì dìkují vem sportovcùm
za úèast v turnaji a ji dnes se tìí na 1. roèník nohejbalového
turnaje v roce 2004. A je skuteènì na co se tìit, protoe nohejbal patøí v souèasné dobì k nejoblíbenìjím sportùm v ÈR, je
se mùe chlubit mnoha tituly mistrù svìta.
Antonín Veselý

ková obsadili v roce 2002
pìkné 4. místo ze sedmi
úèastníkù. Jetì lépe si vedlo
drustvo dospìlých, které
obsadilo 2. místo a dokonce
svedlo velmi vyrovnaný boj
o postup do vyí soutìe
s koneèným vítìzem skupiny
TC Znojmo. Mezi zdaøilé
akce tenisového oddílu patøí
ji tradiènì prázdninové turnaje. Na krumlovských tenisových dvorcích se uskuteènil
turnaj registrovaných hráèù
v kategorii muù a v kategorii
mladích ákù. V letoním
roce zatííme nový antukový
koberec tøemi turnaji - jednou
mui a dvakrát mladí áctvo.
XXK èinnosti tenisového oddílu vak nepatøí jen soutìe

a turnaje, ale zejména vyuití
tenisového areálu rekreaèními
hráèi. Nabízíme od kvìtna
vem zájemcùm o tuto krásnou hru monost pronájmu
kurtù, za velmi výhodné ceny,
v malebném prostøedí areálu
Støelnice. Vekeré informace
o monostech pronájmu pro
jednotlivce, kolektivy i firmy
získáte na telefonním èísle
737 938 584 nebo kadou sobotu v areálu tenisových kurtù.
Pøivítáme s radostí i nae nejmení, pro které zahájí svoji
èinnost tenisová kolièka.
I vy mùete tenis hrát, pøijïte
se jen podívat. /M. Khorová/
Vedoucí tenisové koly:
Tel.: 604 441 725
nebo 515 322 063.

Junácké støedisko Oslavany Vás zve na 24. roèník
dálkového pochodu a vyjiïky na horských kolech

OSLAVANSKÁ 50

Start 26. dubna od 7.00 do 9.00 hodin u kolního
klubu (býv. DDM) v Oslavanech.
Trasy: pro pìí 20, 30 a 50 km a pro horská kola 30 a 50 km.
Za startovné 5 a 10 Kè nabízíme servis bìhem pochodu,
atnu, upomínku ve formì diplomu a krásné vzpomínky na
den strávený v jarní pøírodì. Doporuèujeme turistickou mapu
Okolí Brna, Ivanèicko, nebo Brno - západ.

Mistrovské zlato zùstalo doma
XX/Moravský Krumlov/
Jeden z mála sluneèných dubnových dní èekal na témìø dvì
stovky úèastníkù Mistrovství
Moravy a Slezska v pøespolním bìhu. Na sobotu 5. dubna
ohlásilo svou úèast 23 oddílù
v nìkolika kategoriích. Poøadatelský oddíl AC Moravský
Krumlov spolu se Z Ivanèickou nejdøíve vyslal dìtské
atlety na tra Krumlovského
krosu. Nejmladí actvo bojovalo na tratích dlouhých od
tøíset do dvanáctiset metrù.
XXHodinu pøed polednem vyrazili do terénu v okolí krumlovské Støelnice mladí a starí
koláci a po obìdì se zraky
divákù soustøedily na dorost,
juniory a dospìlou atletickou
pièku, ve které mìl i domácí
klub své elízko v podobì
jednadvacetiletého Libora Kohoutka. Ten v estikilometrové
tìké trati muù zvítìzil. Titul
mistra Moravy a Slezska v pøespolním bìhu pøevzal z rukou
starosty Moravského Krumlova

ZRCADLO
.

Øádková inzerce

Bartolomìje Pitlacha a pøedsedy Jihomoravského atletického svazu Josefa Seèkáøe.
XXZ esti startujících èlenù
krumlovského klubu se na
bednu postavili Jan Èepera,
a to za druhé místo v kategorii

foto: J. Kristián

nejmladích ákù a Kateøina
Doubková za druhé místo
mezi enami (toho èasu startující za ACP Junior Brno).
XXZlato je doma a klub se
u pøipravuje na dalí atletické mítinky. Po Velikonocích,

které tráví na soustøedìní na
Vysoèinì v Daòkovicích, èeká
ty nejstarí úèast na dvou
velkých cenách. Pvního kvìtna v Blansku a osmého na
Memoriálu Tomáe Dvoøáka
v Olomouci.
/mape/

Prodám

 RD 3+1+veranda, 7 km od
MK, prùjezd na dvùr, gará,
upravená zahrada, po rekonstrukci, kompletnì vkusnì zaøízené, velmi pìkné. Tel.: 604 370
170 po 19 hod..
 gará v Oslavanech, cena
60.000 Kè. Tel.: 728 883 637.
 pole v Miroslavi - 0,5 ha, tra
Tøináctky, na rovinì, mono i
pronajmout. Tel.: 515 333 814
po 18.00 hod..
 Mitsubishi Galant 2.0 GLX,
r.v. 89, vínová metal., el. výbava,
rmg, el. kola. Cena 65.000 Kè,
cena k jednání, výrazná sleva.
Tel.: 723 863 840.
 Renault Megane Clasic 1,6
RTi, r.v. 99, 40.000 km, støíbrný,
2x airbag, ABS, servo, RMG,
mlhovky, cena okolo 220.000,Kè; tané zaøízení na kodu
105. Tel.: 603 307 573.
 Dacia 1310, OTP do 7.4.04, tané, nové pneu. Tel.: 606 928 212.
 koda Octavia, r.v. 65, bez TP,
na náhradní díly. Cena dohodou.
Tel.: 546 420 443, 776 682 190.
 Pionýr 20 ve velmi dobrém
stavu. tel.: 515 336 601.
 Java 250, super stav. Tel.:
606 804 336.
 dìtská motokros. motorka
Kawasaki KX 60, r.v. 99, 7-12
let, spìchá. Tel.: 515 322 187.
 alternátor a starter na Fiat 125.
za 500 Kè. Tel.: 736 289 282.
 zadní blatník levý, nový na
kodu 100; na Ladu 1500 víko
na kufr a dveøe levé zadní. Tel.:
546 437 429.
 pravé pø. a zad. dveøe luté barvy na  Favorit. Tel.: 736 289 282.
 pneumatika zn. Barum 130/90
-18, zachovalý vzorek na kros,
cena 300 Kè. Tel.: 732 483 611.
 traktor RS 09 dvouválec, po
celkové GO vèetnì motoru,
nová hydraulika, baterie a el.
vèetnì svìtel. Cena 25.000 Kè.
Tel.: 515 323 155.
 traktor RS 09 dvouválec,
výborný stav. Tel.: 776 556 096.
 malotraktor domácí výroby
Cena dohodou, pøi rychlém jednání sleva. Tel.: 604 633 644.
 kovový vál se sedaèkou k Teøe
Vari; troky na paøení vepøe. Tel.:
515 320 657.
 obraceè + shrabovaè na seno,
secí stroj lièkový, 14ti øádkový; secí stroj nekový 15ti
øádkový. Tel.: 723 054 641.
 øepák vhodný i jako drtiè
ovoce, 2,2 kW, 380V. Tel.: 608
780 799 i SMS.
 balkonové dveøe 215 x 90 cm
za 1.000 Kè, døevìná okna 160 x
150 cm za 800 Kè a 160 x 240
cm za 500 Kè, nebo vymìním za
barevný TV v dobrém stavu. Tel.:
605 983 630.
 akumulaèní kamna 4 kW;
ocelovou nádr 500 l; dveøe
dvoukøídlé 150x250 cm. Tel.:
568 866 236.
 lednice s výpar. cca 400 l,
funkèní, cena 1.000 Kè. Tel.:
603 543 184.
 elektrický sporák s elekt.
troubou Siemens, funkèní,
zachovalý, cena 1.000 Kè. Tel.:

603 543 184.
 automatická praèka Whirpool
horní plnìní, funkèní zachovalá,
3 roky stará, cena 2.500 Kè. Tel.:
603 543 184.
 myèka nádobí Indesit na 12 sad
nádobí, funkèní ve výborném
stavu, 3 roky stará, cena 4.000
Kè. Tel.: 603 543 184.
 sporák Elektrolux, 4 plotýnky,
peèící trouba, gril, trouba na
suení ovoce, d-60cm,  - 70cm,
v-85cm, cena dohodou. Tel.:
546 437 149 po 19 hod..
 komb. chladnièka s mraznièkou Zanussi, objem 280 l, 150x
55x60cm, velmi dobrý stav.
Tel.: 603 307 573.
 garnye mahagonové barvy,
rùzné délky; dveøe bílé 80cm;
dveøe hnìdé novodurové 60 cm;
radiátor Registr s hliník. krytem. Tel.: 603 307 573.
 nepouitou sprch. vanu 123x
75 cm smalt, cena dohodou; 90x
75 cm smalt, pouitou a pouitelnou, za odvoz. Tel.: 546 452 148.
 alpské sypané taky tmavé
èervené barvy, asi 500 ks, levnì.
Zn.: zbytek ze stavby. Tel.: 605
455 152, 546 451 132.
 støení taky - francouzské
(lapanice) 446 ks (30m2) za 4,50
Kè, velice pìkné, zachovalé;
palivové døevo pøevánì trámy
z vazby a latì 7m3, á 150 Kè.
Tel.: 606 255 806.
 hrnec Solinger 3 litry, nepou.
za 3.800 Kè. Tel.: 732 389 092.
 dva pøístr. na cvièení Abtonic
pro form. postavy a odstr.
celulitidy, s návodem a gelem
na cvièení v edé kabelce. cena
500 Kè/ks. SMS: 737 758 438.
 dìtské kolo pro dìti od 3 let.
Tel.: 603 307 573.
 hluboký koèár Deltim, ètyøkombinace, po jednom dítìti,
pùl roku starý, ve výborném
stavu, cena 3.500 Kè. Tel.:
603543184.
 dìtská autosedaèka pro dítì
0-18 kg, 5-ti bod. nastav. pásy,
polohovací, snímatelný prací
potah, PC 1.900 Kè, nyní 750 Kè
a sport. koèárek ABC design,
odpru. nafuk. kola, pøehazovací
rukoje, polohovací záda, prací
potah, nastav. madlo, vhodné
pro dìti od 3 mìs., jednodue
skládatel.. PC 11.000 Kè, nyní
4.500 Kè. Tel.: 602 949 222.
 velikonoèní hrkaè jako trakaø.
Tel.: 515 336 601.
 prase 120 - 150 kg, odbìr
moný ihned, domácí výkrm.
Tel.: 728 249 321.

Rùzné

 Pøijmu prodavaèku do
prodejny textilu, zástup za MD.
Tel.: 515 322 688, 608 626 058.
 Hledám práci nebo brigádu,
po-pá, 4-8 hod., popø. na 2-3 dny
v týdnu. Úklid, zahrad. pomocné
práce, rovnání zboí apod. SMS
a tel.: 721 747 883.
 Hledám pomocnou práci v zahradnictví v Ivanèicích, Rosicích,
nebo manuální práci domù, i MK.
Mám jednojehl. prùm. icí stroj.
Tel.: 723 058 799.
 Hledám jakoukoli práci v
okolí Znojma. Tel.: 728 982 123
i SMS. Zn.: finanèní tíseò.
 28letá hledá práci jako bermanka, servírka, praxe 5 let. Tel.:
603 765 388.
 Amatérský fotograf hledá
dívku tíhlé postavy k fotografování. Finanènì vypomohu. Èasovì nenároèné. Tel.: 732180721.
 Daruji do dobrých rukou dvouletého nìmeckého ovèáka (pes)
bez PP, pouze oèkovací prùkaz.
Není cvièený, ale vhodný k dìtem, rád se mazlí. Tel.: 515 334
486 nebo 723 900 748.
 Hledám mue nad 38/190 pro
váný a trvalý vztah. Jsem 36/
179, S, rozv. romantická blond.,
modré oèi. Dva synové (15 a 17
let) ve vlastní péèi. Nabídky
pøes sms na tel.: 728 270 030.
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