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DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA
Cílený roznos do schránek:
 Ivanèice - 3.550 ks
 Miroslav - 1.050 ks
 Mor. Krumlov - 2.000 ks
 Oslavany - 1.500 ks
A dalí 4.000 ks na 165 místech
v 67 pøilehlých mìstech a obcích

Toto èíslo vylo 2. kvìtna 2003

Zámek zail dalí drabu

XX/Moravský Krumlov/ Protoe není krumlovským radním
lhostejný osud památek v jejich mìstì, 24. dubna se vypravil
starosta Pitlach s místostarostkou Valachovou do Jindøichova
Hradce na dalí drabu krumlovského zámku. Místo konání bylo
dle organizátorù vybráno proto, e firma zde provozovala draby
celý den a vichni úèastníci mìli údajnì do Hradce zhruba stejnì
daleko. Navíc bylo ve mìstì zajitìno ubytování. Ovem pøekvapení se nekonalo! ádný potencionální kupec zámku v Moravském Krumlovì se toti nedostavil. Jak nám øekla paní Valachová,
draitelka stanovila nový termín na 15. - 20. kvìtna v Èeských
Budìjovicích nebo Jindøichovì Hradci. Vyvolávací cena má být 25
milionù korun a prý se objevili noví zájemci.
/ham/

Senátor elezný na internetu

XXSenátor Dr. Vladimír elezný otevøel své nové internetové
stránky. Pod elektronickou adresou www.vladimirzelezny.cz je
mùete na internetu vyhledat u od ètvrtka minulého týdne. Návtìvníci stránek mají k dispozici jednotlivé rubriky obsahující aktuální
události v regionu, autorské èlánky senátora, rozhovory publikované v celostátních i regionálních médiích, názory èi tisková
prohláení a publicistiku. Na stránkách nechybí ani listárna s formuláøem pro zaslání otázek obèanù svému senátorovi.
XXOd zaèátku svého senátorského pùsobení jsem vsadil na
pøímý dialog s obèany. Vedle stovek setkání a rozhovorù, které
pravidelnì absolvuji, chápu tuto elektronickou potu jako ideální
doplnìk naí komunikace. Velmi rád získám dalí podnìty a zároveò
nabídnu obèanù alespoò základní informace o svých aktivitách
a senátorské práci, komentoval otevøení internetových stránek V.
elezný. Senátorské stránky jsou doplnìny struèným ivotopisem
a galerií tématických fotografií - senátorských, rodinných i televizních. Uivatelùm poskytnou internetové stránky také dùleité
kontakty na senátorskou kanceláø ve Znojmì, na Senát Parlamentu
ÈR, ale také elektronické odkazy na poøady televize Nova.

Ukradli nám policajta !

XX/Miroslav/ e tato vìta zní, jako vejkovské 
zabili nám
Ferdinanda  ? Asi máte pravdu, ale rozhodnì nejde o ádnou
legraci. Mìsto Miroslav v loòském roce poøídilo na základì èetných podnìtù a stíností obèanù maketu policisty v nadivotní
velikosti, kterou umístilo na zaèátek Nádraní ulice. Právì zde
toti dolo v minulosti k nìkolika kolizím chodcù s øidièi. Jeho
úkolem mìlo být nejen tiché støeení vekerého dìní, ale pøedevím psychologický aspekt nenápadnì pøipomenout øidièùm, e
dálnice u je dávno za nimi a nejsou na závodní dráze, nýbr vjídí
do obce, kde jsou pravidla o rychlosti jízdy jasnì stanovena.
Zvlátì na jaøe èíhá na silnicích daleko více nebezpeèí. Dìti prohánìjí kola a kolobìky nebo jen tak bìhají po ulicích v opojení ze
sluneèného dne a vidiny blíících se prázdnin. Jakákoli riskantní
jízda tedy mùe v miku zmìnit ivot øidièe doslova v noèní mùru.
Policista Roman, jak ho mnozí podle pana místostarosty bydlícího
poblí nazývali, nemìl na rùích ustláno. Dvakrát na nìm místní
siláci praktikovali rùzná násilí a zpùsobili mu èetné úrazy. V úterý
22. dubna vak zmizel navdy. Nelo u o pouhý vandalismus,
ale promylený trestný èin, kdy zlodìj pomocí nùek odstranil
zámek, maketu zøejmì naloil do auta a odvezl. Celá vìc je nyní
v etøení policie, která provìøuje urèitou stopu. Miroslavtí radní
jsou èinem dost pobouøeni, protoe zámìrem nezanedbatelné
investice bylo chránit zdraví a moná i ivoty nás vech. /ham/

Dùm s peèovatelskou slubou slavnostnì otevøen
XX/Moravský Krumlov/
Po devatenácti mìsících výstavby se krumlovtí 30. dubna
doèkali slavnostního otevøení
DPS. Hodnota objektu pøesáhla 64 milionù, pøièem
mìsto získalo na stavbu
dotaci témìø 52 milionù
korun. Zahájení se ujal pan
starosta Pitlach, který pøivítal
vechny pøítomné a struènì
pøipomnìl historii celé stavby.
Upøímnì podìkoval tìm, kdo
mìli se stavbou co do èinìní,
od vlastních spolupracovníkù,
architektù, projektantù, dodavatelù, a po stavební firmu
Stavoprogres Brno. Její øeditel
Ing. Josef Kavalec v krátké
øeèi vyzdvihl vynikající spolupráci s mìstem i nasazení a
obìtavou práci vech. Pochválil partu stavaøù a ocenil jejich
výkon jako velmi solidní.
Pravdou je, e dílo, které jsme
mohli shlédnout, je opravdu
kolosální a kus poctivé práce

nezapøe. Po slavnostním pøestøiení pásky, které provedl
starosta spoleènì s Ing.
Kavalcem, byli pøítomní

Paneláky koneènì zmizí

XX/Ivanèice/ V roce 1995 vznikla v Ivanèicích moderní ruina
po neúspìné výstavbì zvlátních panelákù, které se doslova
rozpadaly pod rukama. Problém, co s nimi, MìÚ Ivanèice neúspìnì øeil zhruba od roku 1996. Situace na staveniti se stále
zhorovala, protoe hrozilo nebezpeèí úrazu kadému, kdo se zde
objevil. Zejména dìtem, pro které chatrný plot nebyl vìtí pøekákou.
Radnice dne 14. dubna s firmou IMOS Brno podepsala smlouvu
o odstranìní stavby. Podle starosty pana MUDr. Adama je nutno
ocenit konstruktivní pøístup obou zainteresovaných stran a snahu
o co nejrychlejí øeení problému. Dne 22. dubna mìsto Ivanèice
pøedalo IMOSu stavenitì a o týden pozdìji dolo k zahájení
samotné demolice. Po odstranìní stavby a oèitìní základové
desky se zaène s pøípravou dalího vyuití vzniklého areálu. Poèítá
se s výstavbou 54 nových bytových jednotek. Nyní se na mìstském
úøadì shromaïují ádosti obèanù z Ivanèic a okolí. Pùjde o byty
v osobním vlastnictví uivatelù, pøièem pøedpokládaná cena
za metr ètvereèní je 17 tisíc korun. Øeení objektù slibuje zajímavé víceúèelové stavby, kde v suterénu budou garáe ke vem
bytovým jednotkám a podlaí v úrovni terénu bude vyuito pro
bezbariérové bydlení. Obyvatelé sídlitì zde najdou i dosud chybìjící sociální zázemí (napø. kosmetiku, kadeønictví, internetovou
kavárnu a dalí - dle poadavkù obèanù a zájmu provozovatelù
jednotlivých slueb). V prvním a druhém podlaí jsou plánovány
dalí byty. Samozøejmì se poèítá také s parkovou úpravou okolí,
s mnostvím zelenì, která by mìla vem pøinést zlepení ivotního
prostøedí i spokojené bydlení. Perspektiva ukonèení celé akce je
velmi slibná. Pan starosta je pøesvìdèen, e pokud ve pùjde hladce, mohli by se obèané nového bydlení doèkat do dvou let. /ham/

OPRAVY POMNÍKÙ
árka Nová, Nìmèice 126, 664 91 Ivanèice








Starosta Bartolomìj Pitlach pøi slavnostním projevu

èitìní fasád
výroba cementového a terasového zboí
brouení a èitìní kamene
rovnání a vázání nahlých pomníkù a obrub
tesání a obnova starého písma
renovace starých pomníkù
výroba nových pomníkù

Na práci záruka 3 roky,
na nové pomníky 5 let.
Ukázka brouení a dovoz drtì
pro zákazníka zdarma.

Mobil: 607 146 513, 728 879 244

foto: mape

pozváni na prohlídku interiéru
stavby, která èítá 74 bytových
jednotek pro 90 osob. Hosté
se zajímali o vnitøní zaøízení
bytù, o vybavení bezbariérových prostor, funkènost rùzných zaøízení a zázemí, je
zde na nájemníky èeká. Jak
nám øekla správcová paní
Koèí, dosud je registrováno
na est desítek váných zájemcù a ti se ji do nových prostor nesmírnì tìí. I kdy je
nutno jetì dokonèit spoustu
nezbytných malièkostí - od
informaèního systému, oèíslování dveøí a po umístìní po-

tovních schránek, chce vedení
DPS ve zvládnout v co nejkratím termínu, aby nejpozdìji
o prázdninách mohlo probìhnout stìhování. Jako první
úkol ve své nové funkci si
paní Koèí klade za cíl, udìlat
jetì více pro informovanost
obèanù a propagaci tohoto
zaøízení smìrem k tìm zájemcùm, kteøí se zatím nemohou
pro bydlení v DPS rozhodnout.
Obsazenost celého objektu je
toti nezbytná pro ekonomiku
vekerého provozu, jen bude
u tak velkého zaøízení finanènì
velmi nároèná.
/ham/

Øidièi, pozor na cyklisty
XXS pøibývajícími sluneèními
paprsky roste i poèet cyklistù
na frekventovaných komunikacích. Za uplynulé dny zaznamenala znojemská dopravní
policie nárùst dopravních nehod právì cyklistù. U nìkterých
z nich byly mezi zranìnými
bohuel i dìti. Tìmto zranìním
by bylo moné pøedejít pøi
pouití ochranné pøilby. Rodièe
by nemìli zapomínat, e na dìti
do 15 let se vztahuje ze zákona
povinnost mít pøi jízdì na kole
cyklistickou pøilbu (è. 361/

2000 Sb., §58). Tato povinnost
vychází ze zkuenosti, e poranìní hlavy èiní pøiblinì 80%
vech váných úrazù pøi dopravních nehodách cyklistù.
Koncentrovaný úder do hlavy
dokáe usmrtit dospìlého pøi
pádu ji pøi rychlosti 11 km za
hodinu. Dítì i pøi rychlosti mnohem nií. Pøi støetu vozidla
s cyklistou dochází nejèastìji
k úderu hlavy cyklisty o kapotu
vozidla, a to vìtinou rychlostí
pohybující se kolem 25 km za
hodinu.
/abé/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYÍ KVALITA

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁ
ZDARMA:

SALAMANDER  demontá a odvoz
INDUSTRIE /// PRODUKTE

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

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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Mikroregion je skuteèností

XX/Miroslavsko/ Mìsto Miroslav a mnohé okolní obce Hostìradice, Naimìøice, Damnice, Dolenice, Jiøice, Suchohrdly
u Miroslavi a Miroslavské Knínice, se dohodly o volném spojení
do sdruení mìst a obcí, tzv. regionu Miroslavsko. Jsou
pøesvìdèeni o prospìnosti utváøení mikroregionù v závislosti na
efektivnìjím získávání finanèních prostøedkù ze strukturálních
fondù i pro jednoduí øeení spoleèných problémù - kolství,
èitìní obcí, zamìstnanost apod. Neménì dùleitou roli hraje také
monost lepí spoleèné propagace dané lokality za hranicemi
okresu. Starostové obcí usilujících o zaèlenìní do mikroregionu
Miroslavsko se seli 23. dubna na miroslavské radnici. Jedenácté
pracovní setkání mìlo na programu nìkolik závaných témat,
která se týkají celé oblasti. Øeila se problematika lékaøských
pohotovostí i rychlé záchranné sluby, dopravní obslunost, kolní
stravování a nezamìstnanost v regionu. Vichni pøítomní mìli
k daným otázkám co øíci, co svìdèí o tom, e je tíí spoleèné
problémy. Nejpalèivìjí je skuteènost, e stát na obce pøenáí
nìkteré vlastní povinnosti. S tím souvisí nápor na obecní rozpoèty,
které se potýkají s nedostatkem financí, je bohuel spolu s objemem nové práce do mìstských pokladen nedoly. Z jednání
vyplynuly i mnohé úkoly do budoucna tak, aby obce byly na
moné zmìny pøipraveny v pøedstihu. Nejdøíve je nutno, aby
vichni uchazeèi podepsali smlouvu o zaloení svazku a za kadou
obec musí zastupitelstvo jmenovat svého zástupce, který bude
pozván na valnou hromadu. Samozøejmì, e bìhem následujícího
období se mohou rozhodnout k pøistoupení i dalí zájemci.
Nìkteré obce, napø. Olbramovice, zatím vstup zvaují. Na setkání
bylo zdùraznìno, e do mikroregionu mùe kadý svobodnì
vstoupit, ale také vystoupit, pøièem na dobré spolupráci vech to
rozhodnì nic nezmìní.
/ham/

Výbìrové øízení na DPS

XX/Moravský Krumlov/ V úterý 22. dubna se uskuteènilo
výbìrové øízení na správce nového domu s peèovatelskou slubou,
tzv. DPS. Dostavilo se est uchazeèù, jejich pøedpoklady pøi ústních pohovorech posuzovala komise sloená z pracovníkù MìÚ,
zastupitelù, starosty a hlavní sestry Centra sociálních slueb
Znojmo. Kritéria pro pøihláení byla: úplné støedokolské
vzdìlání, organizaèní schopnosti, zkuenosti s prací se seniory
a dovednost drobných oprav. Zájemci mìli za úkol pøesvìdèit
komisi o svých pøedstavách vedení tohoto zaøízení. Vítìzkou se
stala paní Irena Koèí z Moravského Krumlova, která bude od
5. kvìtna vykonávat tuto nároènou funkci. Paní Koèí se stane
zamìstnancem MìÚ, odboru sociální péèe.
/ham/

Rudoarmìjci v Padochovì

XXPadochov, dìdinka poblí Oslavan, byla osvobozena od faistù
ji 26. dubna 1945. Kadoroènì se zde u pomníku padlých
ruských vojákù koná k tomuto dni pietní akt. Letos se ovem MìÚ
Oslavany pokusil vem pøítomným pøiblíit historii 2. svìtové
války ponìkud netradiènì a výsledek byl opravdu zajímavý. Radní
poádali Asociaci pøátel vojenské historie Brno, jejími èleny
jsou také dva obèané Oslavan, o pomoc pøi organizaci vzpomínkového veèera. Tito nadenci dreli u pomníku èestnou strá
v dobových uniformách Rudé armády, mìli pravé samopaly
pouívané za 2. svìtové války a veleli v ruském jazyce. Po úvodním slovì starosty Víta Aldorfa o historii této události a poloení
kytice k pomníku zaznìly tøi slavnostní salvy na poèest památky
padlých hrdinù. Úèast obèanù byla vysoká a vichni, nejvíce vak
dìti, si domù odnáeli nevední záitky.
/ham/

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI
REDAKCI !

ZDARMA

Hutní montáe ji propoutìjí
/Ostrava - Mor. Krumlov/
XXJedna z nejvìtích stavebnì montáních firem v ÈR,
akciová spoleènost Hutní
montáe Ostrava, která má
v Moravském Krumlovì
jeden ze svých výrobních
závodù, dosáhla v minulém
roce celkového obratu ve výi
pøes jednu miliardu korun
a hrubého zisku dvì stì tøicet
miliónù korun. Tuto informaci
nám na ostravské tiskové konferenci potvrdil generální
øeditel spoleènosti Richard
Benda. Celkové výsledky
hospodaøení jsou v hodnoceném období významnì ovlivnìny mimoøádnými operacemi provedenými v rámci
finanèní restrukturalizace.
Zisku bylo dosaeno pøedevím díky tomu, e majoritní
akcionáø, kterým je firma ze
skupiny Jet Investment,
prominul Hutním montáím
velkou èást závazkù z pøevzatých bankovních úvìrù,
uvedl generální øeditel.

XXShodou okolností a neastných náhod nachází se pokladna na
MìÚ v Moravském Krumlovì tìsnì vedle malé zasedací sínì,
místa jednání rady mìsta. Jinde by to snad nièemu nevadilo, ale ve
mìstì, kde není jasno komu a jaké informace poskytnout a do jaké
míry mají být pøefiltrovány, jde o problém zásadní! Vdy rada
zasedá v dobì, kdy u dveøí pokladny èeká dlouhé minuty øada
obèanù (je toti úøední den). Èekající mají tak z první ruky informace o projednávaných bodech a znalci hlasù dokonce i tom, jak
a kdo se k èemu vyjadøuje. Sám jsem se pøesvìdèil o tom, e jednoho radního, jemu je hlas pracovním prostøedkem, je pøi hájení
vlastních názorù slyet a u obøadní sínì. Vùbec bych se nedivil,
kdyby obèas nìjaký zájemce o dìní ve mìstì postál za dveømi i po
finanèní úlitbì státu. Kde jinde by se dozvìdìl vìci, o kterých,
ve valné vìtinì, nevìdí ani zastupitelé! Tìko odolat! Mìlo by se
s tím nìco dìlat! Zlikvidoval by se tak jeden zdroj tendenèních
informací, které, jak jsme se mohli doèíst v Moravskokrumlovských novinách, íøí se Krumlovem a okolím. Lidé by pøece
nemuseli vìdìt, e v Domì s peèovatelskou slubou budou ubytováni dùchodci z Ae, Karviné, Prahy, Brna, Znojma. Proè je
zatìovat starostmi o rozdìlování penìz, pøidìlovaní zakázek,
bytù a jiných zbyteènostech. Vdy staèí tak málo - polstrované
dveøe! Nebo zasedat v obèanùprostém èase! Jinak - nashledanou
u pokladny.
Ptáèek MK

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

OF JETMAR
Pionýrská 536, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 988
mobil: 728 249 328

Hotel EPOPEJ

JIØÍ SLEPIÈKA

pøijme:

ÈÍNÍKY
A SERVÍRKY
NÁSTUP IHNED
tel.: 515 322 373, 602 436 415

XXSpoleènost, která si letos
pøipomíná padesát let od svého vzniku, od kvìtna minulého
roku prola øadou významných
krokù. Od sníení zadlue-

Chcete informace ?!

VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO
SERVISU !

v Moravském Krumlovì

Zleva: Øeditel marketingu Ing. Petr Heøman a generální øeditel Ing. Richard Benda

PRÁCE ZEMÌVRTNÝMI STROJI
Vrtáme

nosti, reorganizace akcionáøské struktury, a po navázání
nové aktivní spolupráce
s bankami. Souèasnì s tìmito
opatøeními bylo nutno korigovat poèet zamìstnancù.
V souèasné dobì má spoleènost dvanáct set pracovníkù, z toho zhruba ètvrtinu
v Moravském Krumlovì.
XXZde od kvìtna dolo
v rámci zvýení produktivity
práce k razantní redukci zamìstnancù. Z podniku odejde
témìø stovka pracovníkù
z výrobních i obsluných
úsekù. Je to bìný postup a
napøíklad v pøípadì nahrazení
jeøábnic dálkovým ovládáním
jeøábù, není nápad z naí
hlavy. Zahranièní firmy svou
výrobou nám podobné pozici
jeøábnic vùbec neznají., uvedl
Benda. Kroky managementu
jsou úzce koordinovány s odbory. Zetíhlení poètu zamìstnancù má významný vliv na
stabilizaci krumlovského
závodu a tøech stovek pracovníkù. Pro nì kolektivní smlouva na letoní rok zaruèuje

foto: mape

vem zvýení mzdy o dvì a
pùl procenta nad míru loòské
inflace. Její souèástí je i
závazek zamìstnavatele pøispìt pracovníkùm na penzijní
pøipojitìní a ivotní pojitìní. Od poèátku roku se také
podaøilo dorovnat závazky
vùèi zamìstnancùm, kteøí
dostávali v loòském roce
výplatu se zpodìním.
Zmìnila se také rentabilita
zakázek. Krumlov koncem
minulého roku pøiel vinou
krachù nadnárodních spoleèností o významné zakázky.
Dnes, i kdy se výroba
èásteènì roztøítila mezi více
odbìratelù, zakázky na nìkolik
mìsícù dopøedu jsou a pracuje se na dalích. Podaøilo se
nám v rámci celé firmy
dohodnout zakázky na letoní
rok za pùl miliardy korun
a oèekává se zvýení treb
o dvacet pìt a tøicet procent.
Velká èást zakázek pøipadne
právì výrobnímu závodu
v Moravském Krumlovì.", øekl
novináøùm generální øeditel
Richard Benda.
/mape/

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

KOUPELNOVÉ STUDIO

AXIS, o.z.

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okruní è. 394 (areál OSP)
NOVÌ OTEVØENO

protlaky, studny, ...

KVÌTEN - MÌSÍC SLEV

kompresory a sbíjeèky

PØI ZAKOUPENÍ KOMPLETNÍ KOUPELNY

Pùjèujeme

Provádíme

práci UNC

Vodárenská 997
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 604 526 713, fax: 515 322 487

SLEVA - 10 %
Prac. doba: Po-Pá 8.00 - 17.00 hod.
So 8.00 - 12.00 hod.
Tel./fax: 515 324 609

smìr Znojmo

smìr MK centrum
Jatka

smìr
Rakice

AXIS
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Mladí Holanïané v Moravském Krumlovì

Starosta Bartolomìj Pitlach pøebírá od holanïanù obraz akademického malíøe.

XXKrumlovské gymnázium ilo
celý týden sváteèní, pøímo mezinárodní atmosférou. Na ji tradièní výmìnný pobyt toti pøijeli
21. dubna studenti z partnerské
koly Barneveld v Holandsku.
Hned následující ráno byli pozváni na radnici, kde je oficiálnì
pøijal starosta Moravského Krumlova. Holanïané na radnici pøe-

dali pozdravy, pøedvedli krátké
kulturní vystoupení a poté odeli
na prohlídku mìsta. Letos to
byla ji pátá návtìva u nás.
Hosté jsou vdy ubytováni v rodinách, kde mají vekeré potøebné
zázemí a navíc se lépe seznámí
s kadodenním ivotem. Hlavním
cílem výmìnných pobytù je motivovat mláde nejen k pozná-

foto: mape

vání jiných zemí a kultur, ale
pøedevím k výuce cizích jazykù, ukázat jim, e toto studium
má smysl. Kadý den byl pøipraven zajímavý program, na
jeho realizaci se podíleli pøedevím profesoøi cizích jazykù.
Holanïané si vyzkoueli své
schopnosti pøi plnìní úkolù
v prostorách Slovanské epopeje

i ryze èeskou vyuèovací hodinu
hudební výchovy, kde se uèili
zpívat nae písnì. Uskuteènili
výlety do Dukovan, Telèe,
Rotejna, Punkevních jeskyní, a
na Mohelnskou step. Vichni se
vak nejvíce tìili na spoleèný
veèer se sportovním a kulturním
programem, který zajistili èetí
studenti. Tato vzájemná setkání
jsou nejpøínosnìjí, protoe pøi
høe a zábavì se ztrácí jazykové
bariéry i ostych z cizí øeèi.
Hodnocení podobných pobytù
se nejlépe dìlá a s odstupem
èasu, ale je pravdou, e o zájezdy
je mezi studenty kadoroènì
ohromný zájem a vzela z nich
dlouholetá mezinárodní pøátelství mezi áky i celými rodinami.
Navíc nelze pøehlédnout ani
prospìch pro celý region, jeliko
Holanïané rádi cestují a mnozí
se k nám pozdìji znovu vrací.
Tím jsou zároveò naplnìny
mylenky J. A. Komenského,
v Holandsku pochovaného, o
souití mezi národy i o tom, e
mladý èlovìk má cestovat.
Samozøejmì, e za podobnou
akcí stojí nemalá práce mnoha
lidí a navíc, jak nám øekli na
gymnáziu, bez významné pomoci
Mìstského úøadu v Moravském
Krumlovì by se nedala realizovat vùbec.
/ham/

XXV letoním roce se nae sociálnì demokratická vláda, potamo ministerstvo financí pod
vedením Bohuslava Sobotky,
chystá provést reformu systému
stavebního spoøení. Od tohoto
kroku si slibuje pøedevím úsporu
státních financí. Po tomto zásahu pøestane být tak atraktivní,
pøedevím sníením úrokových
sazeb, take výnosy budou nií.
Úprk klientù k jiným investicím se neoèekává, protoe i po
plánovaných úpravách zùstane
nejlepí investicí. O co vlastnì
pùjde? Pøedpokládané zmìny
mají být tyto:  ploné sníení
státní podpory z 25 na 10%,
 prodlouení cyklu spoøení z 5
na 7 let,  zvýení roèní státní
podpory z naspoøených 18 na
22,5 tisíce,  státní podpora bude
pøipsána a po ukonèení doby
spoøení,  vyuití pouze na bydlení,  dìti do 15 let vìku bez
státní podpory.
XXVzhledem k roènímu výnosu
stavebního spoøení je v naí
zemi zatím nejvýhodnìjí investicí na finanèním trhu, s výjimkou riskantních burzovních
investic do akcií, surovin nebo
zemìdìlských produktù. I po
reformì zùstane nejjistìjí a

nejvýhodnìjí investicí. Jisté je,
e ji vyplacenou státní podporu nikdo nikomu brát nebude.
Jestli bude schválena reforma
s platností od roku 2004 postihne jen novì uzavøené smlouvy.
Proto je teï nejvhodnìjí doba
k uzavøení smlouvy, za stávajících podmínek. Ji teï je
jisté, e situace se opakovat
nebude. Proto bych doporuèoval

se pøedevím o mládenické
tarify do 25 let vìku, kde jsou
výraznì sníeny poplatky a 0%
akontace u úvìrù. Mnozí se
podle ní uèí a teprve rozbíhají
to, co u ní ji funguje. I pøechod
do Evropské unie bude snadnìjí u Raiffeisen stavební
spoøitelny. Situace je váná,
èasu není tolik a mìla by uvést
do pohybu také váhavé støelce.

Finanèní, poradenská
a zajiovací kanceláø






Hypoteèní úvìry
Raiffeisen stavební spoøení + úvìry
UNIQA pojiovna - pojitìní osob, majetku, auta
Spotøební úvìry do 40.000 Kè
ING penzijní pøipojitìní
Kompletní zákaznický servis
od vypracování smluv k realizaci, informujte se !
Martin Sklenáø, tel.: 724 - 246 387
Email: financni.kancelar@volny.cz

uzavøít smlouvu termínovaného úètu stavebního spoøení
u nìkteré z renomovaných
firem. Napøíklad RAIFFEISEN
stavební spoøitelna má dlouhotrvající zkuenosti v celé Evropì,
seriózní pøístup ke klientùm
a nejvýhodnìjí podmínky. Jedná

XXTaké Penzijní pøipojitìní
se doèká zmìn, protoe bude
jedním z pilíøù plánované
dùchodové reformy. V tomto
smìru nebude tøesk tak velký,
bude se jednat spíe o povinnost sám se starat o finanèní
zabezpeèení tøetího vìku, na

ZAHRADNICTVÍ

HALAÈKA MILAN a VLASTIMIL
HOSTÌRADICE - MÍOVICE è. 388 naproti Motelu LIO
Nabízí iroký sortiment sazenic zeleniny a kvìtin.
KVÌTINY
LETNIÈKY
ZELENINA

mukáty pøevislé a zonále, petúnie, surfinie, milionbels, lotus,
bacopa, plektranthus, verbeny pøevislé i obyèejné, balkongold,
osteospermum, impantines, begonie, godetie.
gazanie, pilea, agerátum, hledíkovka, kejklíøka, hledíky, phloxy,
voskovky, lobelka, platicodon,cupea, astry, afrikány, 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

které je ná ING penzijní fond
ji pøipraven. U produktu
Hypoteèního úvìrování, které
poskytuje Raiffeisen banka se
dramatické zmìny neoèekávají,
ale co je pro klienty pøíznivé, je
stále se sniující úroková sazba,
co èiní tento produkt stále dostupnìjí a levnìjí. Závìrem
bych øekl a doporuèil asi toto:
1. Nevyuívat stavební spoøení
znamená vìdomì se pøipravovat
o monost, jak bezkonkurenènì
zúroèovat finanèní prostøedky,
doposud 25% + 3% .
2. Naspoøené prostøedky nepodléhají úèelovému pouití, to se
týká pouze úvìrù.
3. Výnosy jsou nedanìnné a stavební spoøení je ze zákona pojitìné.
4. Opodstatnìní nevyuití je velkou kodou pro kadého, pokud
mìsíèní pøíjem je tak nízký, e
po odeètení nezbytných výdajù
nezùstane ádná rezerva. Nebo
Vám nezáleí na budoucnosti
vaich dìtí?
5. Nedùvìøujte neregistrovaným
naèerno pracujícím podomním
prodejcùm bez licence. Chtìjte
vidìt prùkaz registrace Raiffeisen! Jde o Vae peníze, proto se
svìøte do rukou profesionálùm.
Informujte se u specialisty! (ms)

Komerèní inzerce

Rok 2003 ve znamení finanèních reforem

Hledat názorovou shodu pøi øeení úkolù
XXNázory a polemika v hodnocení výsledku komunálních voleb 2002
v Mor. Krumlovì se v tisku a mezi obèany rùzní. Realita je taková,
jaká vznikla ze svobodného rozhodnutí obèanù-volièù. Kandidátka
KSÈM v Mor. Krumlovì získala 5 mandátù ZM. Z pøedloených
volebních programù a poètem ZM se vytvoøilo reálné seskupení, které
získalo nadpolovièní vìtinu. Tímto krokem se utvoøil kolektiv ZM,
který pøevzal osobní a politickou odpovìdnost za øízení MÚ, rozvoje
mìsta a fungování úøadù novì vzniklého správního regionu. Zvolená
RM po vzájemné konzultaci pøedloila Programové prohláení,
které podporujeme a plnì s obsahem souhlasíme. KSÈM, jako parlamentní strana se irokou volební základnou, vìnuje komunální politice
pozornost a k vypracování volebního programu pøistupuje odpovìdnì.
Nejsme stranou na jedno volební období, jako nìkterá úèelová seskupení. KSÈM v Mor. Krumlovì pøedloila volební program s reálnými
zámìry, které mají slouit obèanùm a podporují rozvoj mìsta. Po roce
1989, jako konstruktivní opozice, jsme vdy podporovali rozumná
rozhodnutí, podrobnì sledovali zadluenost mìsta a vìcnì se vyjadøovali ke sporným zámìrùm. Po posledních komunálních volbách jsme
spoleènì s koalicí pøevzali odpovìdnost za øízení radnice. Ke svým
koalièním partnerùm se chováme korektnì a hledáme pøi øeení úkolù
názorovou shodu. Zastupitelé mìsta za KSÈM jsou si pøi svém
rozhodování vìdomi odpovìdnosti vùèi vem obèanùm, èlenùm strany
a volièùm. Na zasedáních mìsta se mají záleitosti projednávat vìcnì,
objektivnì a v rámci zákonù, protinávrhy vyslechnout bez emocí
a uráek, mít úctu jeden ke druhému. V souèasné dobì u nového zastupitelstva tento styl práce postrádám. Ke kodì vìci nìkteøí kolegové
volí konfrontaèní politiku , íøí polopravdy a pomluvy. Na komunální
úrovni není vítìzù ani poraených. Vítìzí jen dobrá a cílevìdomá
práce, poraen zùstává nedobrý a kodlivý zámìr. Musí se jít cestou
rozumu, bez politikaøení, osobních zájmù, hledat rozumný dialog
a cesty, které nás budou pøi budování mìsta spojovat a nestavìt nás
do role nesmiøitelných protivníkù.
XXDovolím si malé osobní vyjádøení. Ji bezmála 25 let jsem zastupitel mìsta. Za pøedchozích uplynulých 25 let, se Mor. Krumlov vyvíjel
a vyvíjí na základì finanèních moností a potøeb. Musela se vybudovat
základní infrastruktura nezbytná pro ivot mìsta. Výstavba sídlitì,
obchodní sítì, kolství, zdravotnictví, kulturní vybavenosti, sportovních zaøízení, silnic, komunálních vozovek, chodníkù, vodovodù, kanalizací, èistièek a dalích zaøízení. My vichni cítíme potøebu udìlat
dalí krok v nadstavbì obèanské vybavenosti a postavit zde krytý
bazén, koupalitì, sportovní a kulturní zaøízení vyhovující poadavkùm moderní doby. Tyto zámìry vak nelze realizovat pod tlakem,
který je umìle vytváøen. Jsem optimista a vìøím, e problémy se vyøeí
a drtivá vìtina ZM bude Programové prohláení podporovat. Je
dùleité, aby mìsto získalo finance na své projekty, nezadluilo se a
záleitosti se øeily v klidnìjí atmosféøe. Rozvoj naeho mìsta nikdo
nezastaví! S osobním uspokojením sleduji dokonèení DPS a zahájení
výstavby 52 nových bytových jednotek. Je potøeba ocenit a také
podìkovat za práci vem vedoucím odborù a pracovníkùm, kteøí se
snaí na novì vzniklých pracovitích povìøené obce s pùsobností III.
stupnì, vykonávat svoji práci svìdomitì a odpovìdnì.
XXV horizontu nìkolika mìsícù se v naem regionu zvýí poèet nezamìstnaných. Tento negativní jev budeme muset spoleènì øeit
s pomocí vyích kompetentních orgánù. Získání nových podnikatelských investic, a tím odstranìní vyí nezamìstnanosti nebude v krátké
dobì tak jednoduché. Samotné mìsto ji nevyøeí. I zde, musíme hledat spoleèné kroky a postupy v rovinì místních podnikatelù, podnikù
a navazování kontaktù v hledání nových investorù zejména tuzemských, ale i ze zahranièí, kteøí budou mít zájem, zde podnikat.
Zastupitelstvo mìsta k jejich pøilákání musí vytvoøit zajímavé podmínky. Jako nezbytnì nutná vìc a první krok, je vyøeení dopravní
infrastruktury s napojením na dálnièní systém.
XXMìsto se nadále bude potýkat se zajitìním dostateèného mnoství
financí pro zdravotnictví, kolství, kulturu a sport. Bìhem volebního
období se vyskytnou nepøedvídané problémy, jako havarijní stav
hradeb, ivelné pohromy, neastná kauza Zámek a dalí. Kadá
dobrá rada, kontakty a jednotnost názorù v ZM, umoní tyto
záleitosti øeit s vìtí chutí a bez stresu.
XXJak jsem ji napsal, jsem optimista a vìøím, e i pøes tìkosti, které
nás mohou provázet, bude souèasné volební období pro mìsto
úspìné. Naplnìní volebních slibù a zámìrù, znamená pracovat v zastupitelstvu mìsta odpovìdnì s ohledem na celkový efektivní výsledek.
Zvolení zastupitelé za KSÈM udìlají pro splnìní volebního programu
a dobrou vìc maximum. Miroslav Vlaín, KSÈM, /èlen ZM M. Krumlov/

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

1 TÝDEN S POLOPENZÍ
4.990 Kè
v luxusní Villa Bili ***
21. 6. - 28. 6. 2003
Dìti do 5 let zdarma, bez nároku na lùko a stravu

Ubytování: luxusní pokoje a apartmány
s klimatizací, satelit. 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 polopenze, komplexní cestovní pojitìní.
Bus z Brna za pøíplatek 2.250 Kè.

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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Z Ivanèická proti drogám

XXDrogy a kriminalita mládee je problémem nejen vech kolských zaøízení, ale i iroké veøejnosti. Nejvíce se samozøejmì
dotýká rodièù samotných, proto je dùleité, aby se síly vech institucí spojily a spoleènì bojovaly hlavnì formou primární prevence
proti tomuto fenoménu, kterému se øíká DROGA. Nejhorí cestou
k nápravì je snaha ututlat výskyt drog na kolách nebo dokonce
pøed tímto problémem zavírat oèi a tváøit se, e nás se to netýká.
Prioritou zùstává co nejvìtí mìrou informovat dìti i rodièe o tom,
jaká rizika z uívání drog plynou, jak rychle vzniká závislost
a jaké hrozné následky mùe droga zpùsobit. Velkým lákadlem pro
dìti kolního vìku nejsou jen tvrdé drogy, ale hlavnì nikotinové
cigarety a alkohol. Ji v 6. tøídì Z témìø kadý ák vyzkouel
cigaretu a nìkteøí dokonce pravidelnì kouøí. Podobnou zkuenost
mají i s alkoholem. To je alarmující zjitìní! Co s tím mùeme
dìlat my dospìlí? Asi neexistuje jedineèný recept na ochranu dìtí
pøed tímto zlem, ale i kdyby nae snaha odradila jednoho jediného
mladého èlovìka od podobných experimentù, stojí jistì za to.
XXInformovanost na Z Ivanèické je opravdu kvalitní. Je zajiována peer programy, besedami s odborníky, ale i moností ákù
zapojit se do mnoha volnoèasových aktivit, které kola nabízí.
áci, kteøí chtìjí svùj volný èas vyplnit nìèím uiteèným a udìlat
nìco pro své zdraví, mají anci navtìvovat celou øadu sportovních kroukù: gymnastika, basketbal, volejbal, aerobic a dalí.
Velkou výhodou tìchto aktivit je pocit bezpeèí ze strany rodièù,
nebo nemusí mít strach, e se jejich potomek po vyuèování toulá
s partou po ulicích. A pøináí-li tato práce pedagogù a dìtí sportovní výsledky v podobì pìkného umístìní, je radost dvojnásobná.
V minulých 14 dnech probìhlo na Z Ivanèické hned nìkolik
soutìí. Okresní a krajské kolo ve sportovní gymnastice ve spolupráci s Gymnáziem MK, kde suverénnì vyhrály gymnastky ze Z
Ivanèické pod vedením p. Krejèí. Tyto ákynì postoupily do
republikového finále. Zde obsadily krásné tøetí místo. Praské
gymnastky, které se umístily na druhém místì, utekly naim závodnicím pouze o dvì desetiny. Dalím velkým úspìchem bylo
okresní finále v basketbalu. Opìt basketbalistky z Ivanèické pod
vedením trenéra p. Tøetiny dokázaly, e na okrese patøí k nejlepím. Postoupily na krajské finále do Brna, kde obsadily zaslouenì
tøetí místo. Obrovským pøekvapením bylo obsazení prvních dvou
míst v krajské soutìi pódiových skladeb v Brnì. Dívky dvou taneèních skupin Avanti a Gymdance pod vedením p. uè. Hanzelové
se nezalekly pøevahy brnìnských skupin a pøedvedly perfektní
vystoupení. Kromì výe zmiòovaných soutìí probìhl také turnaj
v tenise a v halové kopané.
XXTo je jen malý výèet volnoèasových aktivit. Dìti se kadoroènì zapojují i do mnoha literárních a výtvarných akcí. Tradicí se
stal turnaj ve vybíjené a kopané STOP DROGÁM! Vìøíme, e se
nám touto cestou podaøí nasmìrovat dìti k nìèemu pozitivnímu
a nauèíme je ít zdravým ivotním stylem.
Mgr. Lenka Hanzelová, metodièka prevence, Z Ivanèická, MK

XXNa konci zimy nám pøíroda pøipravuje mnohá pøekvapení. Zdá se mi dokonce,
e rok od roku vìtí. Zmizí
poslední zbytky snìhu a okolo cest, u lesù, v pøíkopech i
jinde nás zdraví první posli
jara. Kdepak snìenky, petrklíèe, ani povìstný skøivánek,
který musí vrznout - i kdyby
mìl zmrznout. Mám na mysli
pøírodniny mnohem nápadnìjí a originálnìjí.
XXStaèí na kole projet okolí
svého bydlitì a prùmìrný
pozorovatel nevìøí svým
oèím. Haldy odpadkù, které
zase pøes zimu vyrostly,
by urèitì naplnily stovky
náklaïákù. Kde se tu vzaly?
Kdo byl jejich pùvodním
majitelem? Obávám se, e
jsme je vyprodukovali my
vichni - lidé. Dosud toti
pouze nìkteøí z nás pochopili
význam kontejnerù, kam
mohou bezplatnì odloit ve
nepotøebné, a proto je pravidelnì zásobují papírem,
plasty, sklem apod. Ti, co
stále funkci nádob na odpad
nechápou, si zøejmì pletou
PET láhev èi konzervu s tìlesnou schránkou ivoèichù
a snad doufají v biblické
prach jsi a v prach se
obrátí.
XXTo je ovem velký omyl.
Napøíklad umìlá hmota
dokáe hyzdit les stovky let,
ani by si s ní pøíroda dovedla poradit, maximálnì ji vítr
zanese o kus dál. Vichni se
pøitom doadujeme ochrany
ivotního prostøedí od státu.

Vdy na to máme právo!
Rozèilujeme se nad komíny
továren, hlukem i kouøem z
aut, haváriemi tankerù a
vechny Spolany bychom
nejradìji vyhodili do povìtøí.
Ale zaváet si témìø cílevìdomì Zemi odpadky, to nám
nevadí? V televizi dokonce
vidíme, jak nae arogance

svátek. Pøipomínají si jej
pøedevím dìti. Jistì by
v rámci oslav rády sázely
stromy, oetøovaly krásnì
rozkvetlá prostranství, tedy
radovaly se z nádhery, kterou
vude kolem sebe vidí.
Bohuel oslavy se v posledních letech smrskly na
zcela prozaický úkol - uklidit

Pøíroda volá o pomoc

foto: mape
dola daleko, kdy jsme se
rozhodli zlikvidovat také
památnou horu Øíp. Prostì ji
dùkladnì ukryjeme pod
nepotøebné harampádí a
hotovo. Obávám se, e v
tomto pøípadì by nepomohli
ani blaniètí rytíøi.
XXDne 22. dubna ji tradiènì
slavíme Den Zemì, tedy
nae matièka Zemì má

alespoò nìkolik zaneøádìných koutù vlasti. Prostì
mláde èistí okolí po nás
dospìlých a vìøí v uiteènost
svého poèínání. Èasto vak
na jednom konci trocha
odpadu ubude a vynalézavý
(nebo spí drzý a sprostý?)
èlovíèek jej zaène mnohem
usilovnìji vrit o kus dál.
Tak geometrickou øadou ros-

tou èerné skládky a kadé
nevyuité místeèko v pøírodì
dostává pravidelnì dáreèky
v podobì nejrùznìjího
haraburdí. Také se vám to
zdá celé postavené na hlavu?
Dárky by pøece mìla Zemì
dostávat hlavnì v den svátku!
My jí naopak toho dne
pomáháme vech nepotøebných a mnohdy nebezpeèných prezentù se zbavit.
Myslíte, e si to zaslouí?
XXBohuel, ani úøady si
s problémem neví rady.
Èasto jsou informovány
o aktivních spoluobèanech,
kteøí nelení svùj binec vyváet na èerné skládky ve tøi
hodiny ráno - e se jim chce
vstávat! Podle vyhláky za
nepoøádek odpovídá ten, v
jeho katastru se pozemek
nachází. Radnice tak roènì
vynakládají obrovské sumy
zcela zbyteènì, pøièem
peníze pak chybí jinde.
Jediným øeením, dokud se
lidé nebudou chovat jako
lidé, je zjiovat a pokutovat
viníky, co dostala Mìstská
policie napø. v Miroslavi za
prioritní úkol.
XXÈasto øíkáme, e vemi
pøírodními
katastrofami,
které celý svìt suují èím dál
èastìji a dìsivìji, se pøíroda
lidstvu mstí za to, jak se k ní
chová. Nemùe to ale být
tak, e nám dává najevo
vlastní utrpení a naléhavì
nás ádá o pomoc? Pokusme
se o to a zkusme zaèít kadý
sám u sebe!
Hana Mühlhauserová

OKRESNÍ HOSPODÁØSKÁ KOMORA BRNO-VENKOV

VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍ ASOCIACÍ PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ
EVROPSKÁ AKADEMIE PRO DEMOKRACII A MÌSTO TINOV
Vás srdeènì zvou na diskusní odpoledne:

Víte co nás èeká v EU?
Co je potøeba vìdìt a na co je tøeba se pøipravit.
Informace, názory a postøehy èeské podnikatelské reprezentace v Bruselu!
Èeská firma v Evropské unii - zisk nebo ztráta?

které se koná dne 6. kvìtna 2003 od 16.30 hodin
Mìstské kulturní støedisko Tinov, Mlýnská ulice
Ing. Frantiek Svoboda - starosta mìsta Tinov
 úvodní slovo
OHK Brno-venkov - prezentace
 zøízení informaèních míst pro podnikatele
PhDr. Antonín Holubáø - pøedseda pøedst. Národní asociace pro rozvoj podnikání
 programy na podporu malého a drobného podnikání v roce 2003
 program pro zaèínající podnikatele - START
JUDr. Václav mejkal - odborný øeditel European Consulting Institute
Mgr. Miroslav Cvrk - èlen zahranièní komise Svazu mìst a obcí v ÈR
- èlen odborných øeitelských týmù projektù EAP -EU - regionalizace,
zamìstnanost, ., úèastník jednání stálých komisí a mezinárodních misí EU
Diskusní témata:
1. Trh bez hranic - trendy evropského trhu, podnikání a jeho regulace
2. Právní ochrana - hlavní zmìny v právní regulaci trhu a podnikání
3. Zdroje kapitálu - oèekávaný pohyb cen, mezd a nákladù
4. Rùst poptávky - trh práce a zamìstnanost po vstupu ÈR do EU
5. Podpora projektù - podpùrné programy EU
a podnikatelé, kde leí bruselské peníze?
________________________________________________________________
VSTUP VOLNÝ
Prosíme, aby zájemci potvrdili svou úèast na níe uvedeném kontaktu.

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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Sluèování kol - opravdu neastné øeení? Jak vyøeit kolní stravování?
XXSe zájmem jsem si pøeèetla divých souvislostí, aby i iroká kolských zaøízení takzvanì pod e kolku opustí kolní druina
èlánek o názoru na sluèování kol
M Na Úvoze s M Mjr.Nováka
v Ivanèicích,ve kterém autorka
ve jménu celého kolektivu uvádí
øadu argumentù, proè s výe uvedeným zámìrem mìsta nelze
souhlasit.
XXJako øeditelka M Na Úvoze
povauji za svou povinnost se
k danému èlánku vyjádøit - a to
nejen proto, e jméno naí M je
v èlánku nìkolikrát zmínìno, ale
hlavnì proto, abych uvedené argumenty pisatelky uvedla do prav-

veøejnost mìla monost tuto problematiku vidìt v objektivním svìtle.
XXProè tedy M Mjr.Nováka na
Úvoz a nikoliv obrácenì? Je
nepochybné a urèitì vìtinì obèanùm mìsta srozumitelné, e
finanèní situace Ivanèic není
nejlepí. Jedním z významných èinitelù nápravy této bilance je cesta
úspor a snaha o co moná nejefektivnìjí vyuívání a správu
majetku mìsta, kam kolská
zaøízení naeho typu patøí.
XXDle mého názoru je sluèování

Úklid na zámku v Oslavanech

Rada mìsta Oslavany se obrátila na obèany, jednotlivé spolky
i místní organizace s výzvou o pomoc pøi kadoroèním úklidu
areálu oslavanského zámku. Akce se uskuteènila v pátek 25.
dubna od 15 do zhruba 20 hodin. Selo se kolem stovky pomocníkù, od nejmladích a po seniory. Nejvìtí zastoupení mìli
èlenové rùzných organizací. Velké mnoství práce odvedli napø.
hasièi, také eny, které peèlivì vyhrabaly park a vysbíraly
odpadky. Horlivostí a aktivitou pøekypovali koláci. Ohromnou
fuku dalo vyklízení sýpek, je brigádníci zbavovali starého
sena. Starostu Oslavan zájem spoluobèanù mile potìil a vem
upøímnì dìkuje za spolupráci.

Sele bude úlovkem rybáøù
XXMoravský rybáøský svaz
MO Pohoøelice a místní
skupina Miroslav srdeènì
zvou vechny zájemce na
sobotu 10. kvìtna k rybníku
Suchánek, kde se uskuteèní
rybáøské závody. Prezentace
probìhne od 5 do 5.45 hodin
pøímo u vody. Po slavnostním
zahájení závodu budou moci
rybáøi pøedvádìt své kvality
a do dvanácté hodiny. Poté
dojde k vyhodnocení úlovkù
a pøedání cen tìm nejlepím.

Závodí se ve tøech kategoriích: o nejvìtí poèet ulovených ryb a o nejtìí rybu.
Také nejmení úlovek bude
odmìnìn - cenou útìchy v podobì litrové Whisky. Vítìzové dostanou pøíleitost
vybrat si z atraktivní nabídky
cen, která pøedstavuje napø.
sele èi kvalitní rybáøské
vybavení. Pøipraveno bude
bohaté obèerstvení, tombola
i parkování pro pøítomné.
Startovné èiní sto korun.

jednu støechu zcela urèitì tím
správným krokem k vyí efektivitì jak pøedmìtného kolského
zaøízení, tak i k ekonomickým
úsporám, které jsou v tomto pøípadì naprosto zøetelné! Nyní
tedy ke konkrétní argumentaci
pisatelky:
XXArgumentovat polohou M Mjr.
Nováka oproti M Na Úvoze je
dle mého soudu pøinejmením
neastné! Je pøece samozøejmé,
e obèan bydlící blíe té èi druhé
M bude preferovat právì tu svoji
blií M. Je to vak natolik
zásadní problém, kdy si uvìdomíme, e obì koly jsou od sebe
vzdálené zhruba 600 metrù? Z tohoto úhlu pohledu M Na Úvoze
urèitì lépe splòuje moderní infrastrukturní poadavky jak na dostupnost (dìti z centra mìsta a okolních aglomerací), tak i umístìním
zahrady dovnitø kolského areálu
Z TGM a GJB, který je právem
pýchou Ivanèic a tvoøí s ním ucelený soubor.
XXDalím diskutabilním prvkem
je kapacita obou kolských zaøízení. Na vyvrácení mylného názoru
autorky èlánku staèí v tomto pøípadì pouhá citace vyhláky MMT
ÈR è.35/1992 Sb. o mateøských
kolách, kde se v ust. § 4 odst.1
øíká: tøída M se naplòuje do 20
dìtí smyslovì, tìlesnì a duevnì
zdravých starích 3 let. Po
udìlení výjimky z poètu dìtí se
dá poèet zvýit na 25 dìtí ve
tøídì. Kapacita M Mjr. Nováka
tedy evidentnì a prokazatelnì
nejde zvýit na poèet 35 dìtí ve
tøídì. Pravdu má pisatelka v tom,
e M Na Úvoze má tøídy o nìco
mení, pøesto vak je kapacita
M 80 dìtí. Tato reálná kapacita
mùe být jetì zvýena o poèet
cca. 40 dìtí, a to za pøedpokladu,

Z TGM, je momentálnì vyuívá dvì tøídy v pøízemí.
XXJedním z dùleitých aspektù
dnení doby jsou nepochybnì
provozní náklady a ekonomika
zaøízení vùbec. V tom se jistì
vichni shodneme. Je faktem, e
M Na Úvoze má nií provozní
náklady na rok ne M Mjr.
Nováka. Zmínìná výmìna oken
je zahrnuta v rozpoètu M, take
Mìsto Ivanèice nemusí tuto výmìnu dalími náklady financovat,
jak je mylnì uvedeno v èlánku. Jsme
M s nejvìtí kapacitou dìtí v Ivanèicích, ale roèní rozpoèet M
Mjr. Nováka je vyí. Tento fakt
snad nevyaduje dalí komentáø.
XXK poslední výhradì pisatelky
snad lze pouze poznamenat, e paní
uèitelka ji asi hodnì dlouhou
dobu nai kolu osobnì nenavtívila, jinak by jí jistì neuniklo, e
jí kritizované nevyhovující sociální zaøízení bylo v roce 2002
upraveno, take splòuje s rezervou vyhláku è. 108 i po event.
slouèení s M Mjr. Nováka.
XXZávìrem uvádím u jen tu skuteènost, e pøi slouèení by byly
umístìny vechny dìti z obou kol
a nikdo ze zamìstnancù nepøijde
o práci a úvazky by nebylo nutné
nijak krátit. Mìsto by tímto zpùsobem získalo rozpoètovou èástku
jedné M a navíc celou budovu,
kterou mùe disponovat tak, aby
byla finanèním pøínosem do pokladny mìsta.
XXÚvaha pisatelky, zda-li v takto
uvolnìné budovì (pokud tento
zámìr bude realizován) bude
umístìno to èi ono se mi zdá,
mírnì øeèeno, nekompetentní a dle
mého soudu nemá se sluèováním
obou kol zásadnìjí souvislost.
Bronislava Minaøíková,
øeditelka M Na Úvoze

XXVe 3. èísle letoního ZRCADLA jste se mohli doèíst o problémech jídelen, které nastartovaly nové právní normy. Od èervence
letoního roku toti vstoupí v platnost vyhláka o kolním
stravování, kterou vypracovalo ministerstvo zdravotnictví na
zakázku ministerstva kolství. Jedná se závazný pøedpis velmi
pøísný pøedevím na hygienické ukazatele, vybavenost a technologii vývaøoven. Otázka kolních jídelen a monost jejich
provozování bez prohøekù proti vyhláce je pro radnice velmi
oehavá. Nejsou toti jasnì stanoveny mantinely a výhledy do
budoucna, tzn., e kadé rozhodování je ponìkud problematické.
Èerný Petr padl na obce, které jsou od 1. ledna 2003 zøizovatelem vech zaøízení. Rekonstruovat stávající nevyhovující
prostory nebo zøídit pouze výdejny a obìdy dováet odjinud?
To jsou nejèastìjí varianty, které zastupitelstva zvaují.
Souèasné pøedpisy pro stravování jsou nìkdy a pøehnané
a dostát jim s sebou nese obrovské finanèní nároky. Vechno by
nebylo tak sloité, pokud by kompetentní orgány byly schopny
øíci, jaká kapacita se jeví pro pøítí roky finanènì udritelná
a která zaøízení se pro nedostatek ákù èi strávníkù budou muset
zruit. Hovoøí se o hranici 150 dìtí, ale na konkrétní a pøedevím oficiální písemné stanovisko zatím radní èekají marnì.
Starostové uvaují, co by se po zruení stalo s rekonstruovanými
vývaøovnami a jestli by vloené finance nepøily nazmar. Nutné
je provést dùkladný demografický vývoj na mnoho let dopøedu
a podle prognóz o poètu dìtí se rozhodnout. Jasno mají u nyní
v Miroslavi a Hostìradicích. Zde je zatím ákù dostatek, proto
se radnice rozhodly co nejdøíve uvést kolní jídelny do souladu
s vyhlákou a zabezpeèit tak pøípravu obìdù i pro dalí roky.
Plánované pøístavby, pøípadnì rekonstrukce spolknou nìkolik
milionù korun, proto se mení obce tak velkých investic obávají. Nìkde uvaují o vybudování pouze výdejny a dováení
obìdù z Miroslavi nebo Hostìradic. Ani toto øeení ovem není
levné. Parametry na místa, kde se jídlo vydává, jsou také a
pièkové a stávající prostory vech jídelen proto vyadují mnoho
stavebních úprav. Navíc na pøepravu jídla musí obec zajistit pracovníka, vhodné vozidlo, speciální pøepravky a zaplatit náklady
na dopravu. Nikoho asi nezajímá, e pokud nebude mít obec
peníze, mohou brzy zùstat stovky dìtí bez vaøeného jídla. Zaènou
se stravovat v bufetech, pojídat hranolky, párky v rohlíku i hamburgery, pøièem za pár let budeme mít nadbytek obézních
mladistvých trpících rùznými civilizaèními chorobami.
Bezdotykové baterie a vekeré vybavení jídelen v nerezu, jak
ádá vyhláka, by nám tedy v dùsledku mohlo pøijít jetì drá,
ne by se na první pohled zdálo.
/ham/

KUCHYÒSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okruní 394, tel.: 515 320 718
(bývalý areál OSP)

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

NOVÌ - KUCHYÒSKÉ ROHOVÉ LAVICE, STOLY, IDLE
KUCHYÒSKÝ SET:
rohová lavice, stùl a dvì idle

od 4.700,- Kè


KUCHYÒSKÉ
LINKY
VÈETNÌ
PRACOVNÍ
DESKY

 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
 PRACOVNÍ DESKY
 DØEZY: zn. FRANKE (SRN)
zn. REGINOX (Holandsko)

JI OD
8.350,- Kè

MONTÁ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Tìlocvièná jednota Sokol Rouchovany

vzpomíná svìtlé památky zaslouilého èlena, dlouholetého
starosty, cvièitele a cvièence na vesokolských sletech a spartakiádách, bratra VOJTÌCHA KRÁLE.
Dne 23. dubna 2003 by se doil sta let. Byl také dlouholetým
èlenem sokolské kapely a jako èlen smyècového kvarteta pùsobil
pøi slavnostních obøadech v obci. Byl reisérem a hercem ochotnické divadelní scény a èlenem souboru loutkového divadla.
V roce 1968 se zúèastnil pøedvádìní rouchovanských hodù
v Praze. Podílel se na organizování kulturních akcí, mìl znaèné
zásluhy na pøístavbì sokolovny a vybudování stadionu.
Za okupace pùsobil aktivnì v protifaistickém odboji èeskoslovenských dùstojníkù a sokolù. Za tuto èinnost byl aláøován
v Nìmecku. Po okupaci se znovu vrátil na Mìanskou kolu
TGM v Rouchovanech, kde pùsobil jako uèitel a pozdìji jako
øeditel.
S láskou a úctou vzpomíná nìkolik generací uèitelù, ákù
a obèanù Rouchovan a okolí na svého pana øeditele Vojtìcha
Krále.
Ni zisk, ni slávu! Je jen jedna èest:
pro ivot pøítích vlastní ivot nést.
Ing. Vilém Krejèí, starosta TJ Sokol Rouchovany

Parkový den ve Viòové

XXDruhý duben se stal letos, stejnì jako jiné jarní dny rokù
pøedelých, pro park viòovského zámku do urèité míry sváteèním.
Dne 2. dubna, jak se stalo ji tradicí, probìhl v areálu parku, který
pøináleí k zámku ve Viòové, parkový den. V tento den je vìdomì
a zámìrnì vìnována péèe této pøírodní i kulturní dominantì obce
a to pøedevím ve formì jarního úklidu. e je to akce, které nelze upøít
patøièný význam, svìdèí i skuteènost, e se na ní podílí kromì
chlapcù a pracovníkù výchovného ústavu i dìti mateøské kolky,
které jej v prùbìhu roku hojnì navtìvují, stejnì tak i áci základní
koly. Dùleitým partnerem, nejen pøi parkovém dnu, ale i pøi dalích
akcích, je Obecní úøad ve Viòové, který s výchovným ústavem
aktivnì spolupracuje. (Výchovný ústav pro mláde sídlí v budovì
zámku ve Viòové od roku 1986. Jsou zde umísováni chlapci ve
vìku od 15 do 18 rokù, jejich handicapem je mentální retardace a
poruchy chování.)
XXPark s velkým mnostvím nádherných zákoutí a s vzácnými
døevinami je souèástí ústavu. Parkový den je vìnován pøedevím
zkrálování, jarnímu úklidu, údrbì a úpravì tohoto anglického
parku, který je pøírodní dominantou støedu obce Viòové. Park zve
k návtìvì vechny v prùbìhu celého roku, ve vech jeho roèních
obdobích. Bazén zasazený do tìchto prostor skýtá v prùbìhu léta
potìení i osvìení. V areálu jsou i sportovní høitì, která jsou se
zájmem vyuívána celoroènì. V zimì, pokud to poèasí dovolí, se
promìní v osvìtlená kluzitì. Milým zpestøením pro návtìvníky,
pøedevím z øad nejmeních, je i chovatelský dvorek s hospodáøskými zvíøaty, která jsou nemalým pøínosem pro výchovný ústav.
Souèástí je i zahradnictví, stejnì jako polnosti, které jsou ve správì
Odborného uèilitì pøi VÚM Viòové, v rámci nìho jsou hoi
zaøazeni v uèebním oboru kvìtináøské a zelináøské práce.
XXZ historie víme, e zmínky o zámeckém parku jsou ji z doby
vlastnictví Taffù, kteøí park v letech 1793 a 1831 nechali upravit
podle anglického slohu a rozíøili jej z pùvodních deseti a pùl hektarù
na dneních patnáct. V posledním roce uvedené pøestavby Taffové
zámek prodali do rukou hrabìte Maria Ferdinanda SpiegelaDiesenberga. V prùbìhu vlastnictví Spiegelù byly v parku rozestavìny kamenné vázy. Na svahu byla vystavìna jeskyòka
z vápence zvaná Lurdská kaple, na jiném místì pùlkruhová zídka
s výklenkem pro sochu svìtce, busta hrabìte Kolovrata na sloupovém podstavci. To ve zasazeno v kulisy døevin tak, jak to odpovídalo soudobé módì. V souèasné dobì zámecký park s øadou
exotických døevin patøí k unikátùm jiní Moravy, èím si péèi plnì
zasluhuje.
Mgr. Vladimír Korek
cote, uta,
sovol, Spy,
Imán,
pochop

Perské
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Chatrnì

Myslivec

Dvanáct zemí Evropské unie proli za jeden den
XXDvanáctý roèník Miroslavské
lápoty se uskuteènil v sobotu
26. dubna. Nádherné poèasí na
tra pøilákalo okolo 320 pìích
a 40 cyklistù. Nejádanìjí byla
trasa dlouhá est km, kterou
absolvovala témìø stovka úèastníkù. Na startu vichni dostali
cestovní pasy, je slouily jako
vstupenka do rùzných evropských zemí a zároveò doklad
o tom, jak kadý v cizinì uspìl
pøi plnìní zajímavých, danou
zemí inspirovaných úkolù. Paní
Dana Uhlíøová, která se spolupracovníky z DDM Miroslav
evropské zamìøení pochodu
vymyslela a pøipravila, nám
prozradila, e prostøednictvím
zastávek se vichni pøítomní
podívali do 12 zemí EU. Tak
napøíklad v Rakousku museli
pøejít Alpy, ve Francii postavit
Eiffelovku z kostek, v Holandsku hodit døevákem na cíl, ve
védsku se hrál hokej, v Itálii
turisté namotávali pagety na
vidlièku, v Irsku házeli kládou,
ve panìlsku metali krouky na
býèí hlavu, v Anglii støíleli na
fotbalovou branku, ve výcarsku skládali hodiny z puzzlí,
v Nìmecku balancovali s pivem
na hlavì, na Slovensku museli

Podyjí naima oèima
XXVe støedu 14. kvìtna od 18.00
hodin probìhne v Kníecím
domì v Moravském Krumlovì
vernisá výstavy Podyjí naima
oèima. Jedná se o výstavu fotografií, výtvarných dìl a nìkterých dalích pøedmìtù, jejich
autory nebo sbìrateli jsou
souèasní èi bývalí pracovníci
Správy Národního parku Podyjí
ve Znojmì.
XXNárodní park Podyjí je sice
nejmením a nejménì známým
národním parkem na území
Èeské republiky, nicménì koncentrací pøírodních hodnot mùe
svým vìtím a známìjím sourozencùm (Krkonoe, umava,
Èeské výcarsko) smìle konkurovat. Øíèní záøez Dyje mezi
Vranovem a Znojmem na
hranici s Rakouskem, který byl
pøed rokem 1989 souèástí
bývalého hranièního pásma a
tudí veøejnosti zcela neznámý,
oplývá toti velmi krásnými
pøírodními scenériemi. A právì
obraz nádherné pøírody je základním stavebním kamenem této
putovní výstavy.
Muské
jméno

Obuv
Povzdech Zavazadlo
(náøeènì)

Jméno
známého
kapelníka
2. díl
tajenky
Tabu

Útok

XXSouèasní èi bývalí zamìstnanci správy parku nejsou ádní
profesionální fotografové ani
výtvarníci. Fotografický aparát
pouívají v rámci výkonu
svého povolání a pomocí nìho
zachycují dochovaný pøírodní
stav i promìny území. Nejedná
se tedy o výstavu umìleckých
dìl, ale o pohled lidí, kteøí v parku pracují, mají k nìmu urèitou
citovou vazbu a pokouí se i
tímto zpùsobem seznámit veøejnost s vysokými estetickými
hodnotami parku.
XXVýstava je jednou z celé øady
akcí, kterou Správa Národního
parku Podyjí poøádá pro veøejnost. Je jasné, e vìtina tìchto
akcí se uskuteèòuje pøímo na
Znojemsku a Vranovsku. Moravský Krumlov jako místo
výstavy byl vybrán i proto, aby
obèané nového správního centra dostali více informací o
nedaleko leícím výjimeèném
území a aby tímto byli inspirováni k návtìvì Podyjí, které
je právì na jaøe asi nejkrásnìjí.
Výstava Podyjí naima oèima,



Poranìní Tajemno

Èlenové Klubu pøátel T.G.Masaryka v Rouchovanech se
s bolestí a úctou rozlouèili se svým zakládajícím èlenem

Panem Josefem Kafkou
Od roku 1997 byl kronikáøem a pozdìji pøedsedou
Masarykova sdruení. Podílel se na vech akcích od
znovuodhalení busty T.G.M. v roce 1990 a do souèasnosti. Masarykovy ideály demokracie a humanity se snail pøedávat nejmladí generaci. Vechny akce Masarykova sdruení publikoval v místním i regionálním tisku.
Pro èleny klubu a obèany mnohokrát pøednáel o vzniku
ÈSR 28. øíjna 1918, o dobì okupace, o historii naí zemì
i o pováleèném vývoji. Ve svých pøednákách se zabýval
také historií naeho kraje, dávnými nálezy, zaniklými
øemesly, keramikou a zvyky. Vìnoval se sbìru vltavínù,
z nich mnohé daroval Západomoravskému muzeu
v Tøebíèi. Sepsal historii zaniklých obcí Skryjí a Heømanic.
Z kronik zaznamenal vznik Sokola ve Skryjích a okolí z let
1890. Tyto své poznatky publikoval v okresních novinách.
Panu Josefu Kafkovi, èlovìku plné ivotní moudrosti,
milovníku pøírody, vèelaøi, obìtavému a váenému
obèanovi patøí dík èlenù Klubu pøátel T.G.M., obecního
úøadu i obyvatel Rouchovan.
Ing. Josef Pospíil,
pøedseda Klubu pøátel TGM Rouchovany.
jejím spolupoøadatelem je
vedle Mìstského muzea v Moravském Krumlovì a Správy
Národního parku Podyjí i Jiho-
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moravské muzeum ve Znojmì,
bude v galerii Kníecí dùm
k vidìní do konce èervna 2003.
/Správa NP Podyjí/

atna
Ch. zn.
vanadu

Vymlácené

Setina
hektaru

Ch. zn.
thalia

Echo

program. Paní Lada Vostalová
s divadelním kroukem DDM
Miroslav pøipravila ètyøi krátké
pohádky a poutavý, ekologicky
zamìøený dramatický pøíbìh ke
Dni Zemì. I kdy herce chvilkami zlobilo ozvuèení, nápadité
kostýmy a snaha vech jistì
zaslouí ohromnou pochvalu.
Dìti do konce kolního roku
s programem vystoupí jetì nìkolikrát a drobouèké nedostatky
dnení premiéry urèitì odstraní.
Dále byla k vidìní hasièská

Úder

Vázat



pøeskoèit vatru a v Èesku házeli
knedlíky do talíøe se zelím.
Slubu na stanovitích zajiovali áci i absolventi Základní
koly Miroslav. Oblékli a ozdobili se ve stylu jednotlivých
zemí a svùj celní úøad oznaèili
pøíslunou vlajkou. V cíli získal
kadý, kdo zvládl nástrahy cesty,
perníkovou minci euro, které
napekly kuchaøky kolní jídelny.
Vechny trasy konèily v areálu
miroslavského koupalitì. Zde
na pøítomné èekal také bohatý

technika, ukázka práce policejních psù a ji tradiènì fungoval
koutek s protidrogovou tematikou. O dobrou zábavu se postarala hudební skupina Kaktus
pod vedením pana øeditele
DDM Mgr. Rùièky. Aby celá
akce nemìla chybu, obèerstvení
zajistila paní Komendová
a Krbálková z místní Jednoty.
Opékaly se pekáèky a nejvíce
na odbyt v krásném poèasí ly
samozøejmì nanuky. Celé turistické klání bylo slavnostnì
zakonèeno tombolou, v ní
vylosovaní astlivci z øad
úspìných absolventù pochodu
vyhráli drobné ceny vìnované
DDM. Organizátorù bychom
napoèítali jetì mnoho, pøedevím uèitele a zamìstnance Z
Miroslav, ale abychom nìkoho
pøi výètu nevynechali, pochválíme zde vechny dohromady.
Podìkování patøí také sponzorùm - firmì MASIKO, která
vìnovala pekáèky a DV
Jednoty, je pøispìl limonádami.
Velmi zdaøilou akci ocenili malí
i velcí, nejvíce spokojení se
vak jevili chovanci Ústavu
sociální péèe pro mláde ze
Støelic, kteøí do Miroslavi pøijeli
ji potøetí.
/ham/

Vyhynulý
ptros
SPZ aut
Rim.Soboty

© /ap/

KØÍOVKA

PRO VOLNÝ ÈAS

Víte, e ...

XXÈeský Krumlov - pùvodnì malá obec na vltavském
brodu. Hrad Krumlov postavený Vítkovci ve 13. stol.
dal jméno i celému podhradí. Název (1. díl tajenky)
a naznaèuje (2. a 3. díl tajenky). Za Romberkù byla
obec povýena na královské mìsto, je je nyní pro svou
vzácnou architekturu zaøazeno do Seznamu svìtového
dìdictví UNESCO.

Informaèní servis

Koèárky místo letòáku

XX/Ivanèice/ Rada mìsta Ivanèice velmi záhy ukonèila dohady
o vyuití areálu bývalého letního kina urèeného k demolici. O tìchto
událostech jste byli na stránkách ZRCADLA informováni nìkolika zainteresovanými stranami. Na veøejnost zaèaly prosakovat
informace o rùzných øeeních, z nich se nìkterá obèanùm nelíbila,
proto dokonce sepsali petici. Na posledním zasedání rady bylo
celkem jednoznaènì a bez jakýchkoli prùtahù schváleno rozhodnutí pøemìnit novì vzniklé prostory na klidovou zónu k rekreaci
a odpoèinku. Architektonické øeení bude zajisté originální, jeliko
je mají za úkol zpracovat studenti architektury z Brna a na základì
jejich plánù mìsto vybere nejlepí návrh. Slueb studentù hodlají
v Ivanèicích vyuívat i do budoucna a tím oivit celé mìsto a zpøíjemnit zde pobyt vem obèanùm i návtìvníkùm.
/ham/

Den Zemì v Ivanèicích

XXDny kolem 22. dubna jsou na celé Zemi spojeny s oslavami,
jejich spoleèným motivem je obrácení pozornosti k ivotnímu
prostøedí a odpovìdnosti èlovìka za jeho stav. Rovnì v Ivanèicích má Den Zemì svou tradici. A tak Dùm dìtí a mládee v
Ivanèicích ve spolupráci s firmami SITA Moravia a.s. a Ekotex
pøipravil ekologickou soutì pro dìti ivanèických základních kol.
Akce se konala 25. dubna dopoledne pøed mìstským úøadem
a jeho pøilehlém okolí. Dìti se formou soutìí a kvízù na osmi
stanovitích seznamovaly s vyuítím a recyklací PET lahví,
problematikou sbìru, svozu a odstranìní komunálních odpadù a
údrbou a péèí o veøejnou zeleò. Vítìzná drustva byla odmìnìna
hodnotnými cenami. Pøítomné firmy zde prezentovaly své
výrobky a informovaly o své èinnosti, která nemalým pøínosem
kladnì pùsobí v oblasti ivotního prostøedí. K této akci byla vyhláena doprovodná výtvarná soutì na téma Co se dìje v lese,
které se zúèastnily mateøské koly v Ivanèicích. Dìti zde malovaly
èi vyrábìly jakoukoliv technikou práci týkající se ekologie a ivotního prostøedí.
/DDM Ivanèice/

Slet malých èarodìjnic

XXObdobí, kdy zima udávala svoji sílu, u je nadobro pryè, a tak
mùeme vyjít vstøíc jaru, které kadý touebnì oèekával. Jaro mají
rády také èarodìjnice, pro které pracovníci DDM Ivanèice
pøipravily od 15.00 do 17.00 hodin tradièní, ji 9. Slet èarodìjnic
na statku Padochovka. I kdy poèasí zprvu nepøálo, nalo si na slet
cestu pøes 70 dìtí a 50 dospìlích. Avak pouze osm neporuilo
èarodìjnické pravidlo a pøilétly ve svých kostýmech. Byly za to
odmìnìny drobností a sladkou odmìnou. Letos se vechny dìti, co
by èarodìjnice, potýkaly s velmi tìkými úkoly. Pøipravily jim je
èarodìjnice ze známých pohádek - Malá èarodìjnice, baba Jaga,
Harry Potter a èarodìjnice ze mlejna. Úkolù bylo celkem osm.
Kadá èarodìjnice si pøipravila dvì stanovitì, kde formou soutìe vyuèovala svému umìní. U baby Jagy dìti absolvovaly dráhu
s kotìtem a házely kuøe do pece. Harrymu Potterovi sbíraly na
gumolanu bylinky a prolézaly straipytlem k hadovi. U Malé èarodìjnice skládaly rozstøíhaný obrázek èarodìjnice a házely na pøesnost do kruhu a èarodìjnici ze mlejna pøenáely vodu na lièce do
kotlíku a strhávaly zavìené krepáky. Po splnìní vech úkolù
dostalo kadé dítì výuèní list - oprávnìní vykonávat èarodìjnickou
èinnost po dobu jednoho roku a lízátko. Pøíjemný den spestøovala
svými písnièkami skupina Pumpaøi, která hrála u táboráku.
Obèerstvení zajistil Bufet Honza p. kody, take vichni nebyli
odkázáni jen na pekáèky, které se opékaly v prùbìhu odpoledne.
Dìti se také mohli povozit na koních z místního statku. Celé
odpoledne se i pøes poèáteèní nepøízeò poèasí vydaøilo a dìti
i rodièe odcházeli domù spokojeni.
/DDM Ivanèice/

Mezinárodní atletický mítink

XXTJ Oslavany - atletický oddíl oèekává 4. kvìtna velmi vzácnou
návtìvu. Pozvání k dalímu atletickému klání pøijali pøátelé
z druebního sportovního oddílu TSG Schkeuditz, co je mìsto asi
16 km západnì od Lipska se zhruba 25 000 obyvateli. Utkání
zaène v 9 hodin na stadionu TJ Oslavany. Plánovány jsou 4 disciplíny - 60 m, 800 m, skok daleký, hod míèkem (mladí áci), vrh
koulí (starí). Celkem bude soutìit okolo 50 sportovcù, pøièem
se zapoèítávají výkony dvou nejlepích v kadé disciplínì. Hlavní
cenu pøedstavuje obrovský putovní pohár vìnovaný starostou
druebního mìsta, který minulý rok zdobil vitrínu ve svém rodném mìstì, jeliko nìmeètí atleti loni zvítìzili. Skóre je dosud
ovem víc ne vyrovnané a zastavilo se na stavu 6 : 6. Není divu,
e si letos na vítìzství brousí zuby oslavantí. Budeme dret
palce, a se jim v domácí atmosféøe daøí co nejlépe. Koøeny
atletiky v Oslavanech sahají do daleké minulosti a to pøedevím
zásluhou obìtavosti i nesmírnému úsilí lidí, kteøí mládei u
dlouho vìnují kadou volnou chvilku. O èinnosti i historii oddílu
nám velmi skromnì, ale zapálenì vyprávìl místostarosta, pan Mgr.
Musil, který je vlastnì duchovním otcem atletiky v Oslavanech.
Nyní pomalu pøebírají tafetu jeho bývalé svìøenkynì, samy
vynikající atletky, medailistky v ákovských i dorosteneckých kategoriích - Jana Døínková, paní Vojtìská èi manelé Vévodovi.
Podìkování za pomoc patøí té rodièùm závodníkù z Neslovic.
TJ SOKOL Moravský Krumlov poøádá dne 17. kvìtna

5.roèník pochodu Jarní výlet
start: 14.00 - 14.30 u vchodu do zámeckého parku,
cíl: Støelnice. pekáèky sebou. V pøípadì nepøíznivého
poèasí bude vyhláen náhradní termín.

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7
Kulturní programy
4. - 18. kvìtna 03´

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 6.5. v 19.00 hod. - 1+1=3. Divadelní komedie v podání ochotnického souboru z Moravského Krumlova.
 14.5. v 8.30 a 10.00 hod. - Hodina zpìvu s Jaroslavem Uhlíøem.
Hudební poøad pro M, Z a maminky s dìtmi. kino Réna Ivanèice.
 16.-17. 5. - Slavnosti chøestu. Prodej syrového chøestu a chøestových
pochoutek, ochutnávka vín z ivanèických vinic. Slovem provází moderátoøi Èeského rozhlasu Brno. Bohatý kulturní program: Majáles GJB,
Miks Ma, Travellers, Fantazie, Ivanèický Dixieland, Bobrava,
Polanka, Breeze band, elezný Zekon, Stanislav Hloek a Václav
Upír Krejèí, Raffael, Oregon a dalí.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 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.
 29.5. od 13.00 hod. - Náramky pøátelství. V klubu Pokolák. Vyrobit si
dáreèek z bavlnek, provázkù a korálkù zvládne urèitì kadý. Cena: 10 Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
 stø 7.5. ve 20.00

 515 322 618

MÌSTEÈKO
Hoøká komedie ÈR

 so 10.5. ve 20.00
DÌVÈÁTKO
 ne 11.5. v 17.30 a 20.00 Romantická komedie ÈR
 stø 14.5. ve 20.00

CHY MÌ, KDY TO
DOKÁE
Komedie USA, titulky

 so 17.5. ve 20.00
KRUTÉ RADOSTI
 ne 18.5. v 17.30 a 20.00 Drama SK, ÈR
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

 546 451 469

 stø 7.5. ve 20.00

ÁBA K ZULÍBÁNÍ
Komedie USA, titulky

 ne 11.5. ve 20.00

SOLARIS
Sci-fi film USA, titulky

 stø 14.5. ve 20.00

RYTÍØI ZE ANGHAJE
Dobrodruný film USA, VB, ÈR

 ne 18.5. ve 20.00

OPILÍ LÁSKOU
Romantický film USA, titulky
________________________________________________

 7.5. 13.00 - 17.00 hod. - Bìh Terryho Foxe. Dolní zámecký park.
 8.5. od 9.00 hod. - Pøírodovìdná vycházka na slepencové skály u
obce Rokytná. Volnì navazuje na cyklus pøednáek Zima v muzeu.
Sraz v Rokytné u kostela, ukonèení v Budkovicích. Nutná pevná obuv.
Doporuèujeme dostatek jídla a tekutin.
 13.5. v 19.00 hod. - 1+1=3. Komedie v podání moravskokrumlovských ochotníkù. Kinosál MK, vstupné: 20 a 40 Kè.
 14.5. v 18.00 hod. - Vernisá výstavy Podyjí naima oèima.
Fotografie, obrázky, artefakty.
 18.5. v 15.00 hod. - Moravskokrumlovské setkání pìveckých sborù.
Sál hotelu Epopej, vstupné: 20 a 40 Kè.

 so 10.5. v 19.00

CHY MÌ, KDY TO
DOKÁE
Komedie USA, titulky

 ne 11.5. v 19.00

MÌSTEÈKO
Hoøká komedie ÈR

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 so 17.5. v 19.00

KRYSAØ
Filmová balada ÈR

 7.5. v 18.00 hod. - Kladení vìncù k památníkùm obìtí váleèných
konfliktù. Poøádá - mìsto Miroslav a ØK farní úøad a v 19.00 hod.
vzpomínkové setkání k výroèí ukonèení II. svìtové války u památníku pøed kulturním domem - poøádá KSÈM Miroslav.
 8.5. - Turnaj fotbalových pøípravek o pohár DDM Miroslav na
høiti FC Miroslav. Poøádají: DDM a FC Miroslav.
 10.5. - Rybáøské závody na rybníku Suchánek.
 11.5. - Rybáøské závody mládee. Poøádají - Miroslavtí rybáøi.
 11.5. - Happy aerobic - II. roèník soutìe v junior aerobiku v KD,
pro úèastníky z Jihomoravského kraje - poøádá DDM Miroslav.
 17.5. od 9.30 hod. - Miroslavský kot - 7. roèník mezioblastní
výstavy vín, Poøádají: Skupina miroslavských vinaøù, OPS Marek,
MKIC a mìsto Miroslav.
16.-17.5. - Aircombat- evropský pohár leteckých modeláøù - poøádá
Aeroklub Miroslav.

Klub èeských turistù Ivanèice

 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: Sport. 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.
Pøipravujeme:  21.5. - návtìva botanické zahrady v Brnì. Sraz v
15:30 pøed vchodem do Pøírodovìdecké fakulty MU (roh ulic Kounicovy
a Kotláøské).  24.5. - Pochod Námì - Èuèice. 25-35 km do Ivanèic.
Start: Sokolovna v Námìti nad Oslavou v 7-10 hodin. Informace ve
skøíòce KÈT nebo u paní Bednáøové.  25.5. - úèast na pochodu v
Námìti (probíhá od pátku do nedìle). Kdo má zájem, a se ozve J.
Flíèkovi do 20.5., sdìlí podrobnosti.  31.5. - Boovský pochod a cyklomaraton. Pìí: 10-50 km, cyklo: 60, 100 km. Pøihláky u paní Bednáøové
do 28.5.  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

 11.5. od 15.30 hod. - Koncert Pìveckého sboru Blahoslava Hajnce
k pøíleitosti Dne matek. Zámecká kaple, vstup dobrovolný.
Pøipravujeme:  25.5. v 15.30 hod. - Jarní koncert z dramaturgické dílny Jaroslava Hadravy. Úèinkuje Milan Kauba - svìt. tøída
ve høe na kytaru, spoluúèinkují: Klára Zavadilová a Ale Komanec.
Zámecká kaple, vstupné dobrovolné. Poøádají KDU-ÈSL a KIS Oslavany.

Mateøská kola, kolní klub a druina Oslavany

 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.
 15.5. ve 14.00 hod. - Stopovaná. Pùjdeme po stopách zlotøilcù,
kteøí nám ukradli tajnou zprávu. A se jí zmocníme dozvíme se velké
tajemství, které nás dovede a k sladké odmìnì. Sraz u kolního
klubu. Èlenové M, K a D zdarma, ostatní 10 Kè.
Èeský svaz zahrádkáøù v Olbramovicích ve spolupráci
s Obecním úøadem Olbramovice zvou na

tradièní výstavu vín,
která se koná v sobotu 10. kvìtna 2003 v prostorách
Obecního domu. Zahájení výstavy bude v 13.00 hodin.
K pøíjemné zábavì zahraje cimbálová muzika.
Degustace probìhne 4. kvìtna, poslední vzorky budou
pøijímány v pátek 2. kvìtna 2003.

KINO OSLAVANY

 546 423 018

 ne 18.5. v 19.00

SOLARIS
Sci-fi film USA, titulky
________________________________________________

LETNÍ KINO MIROSLAV

 515 333 538

 pá 9.5. ve 20.30

LOÏ DUCHÙ
Film USA, titulky

 so 10.5. ve 20.30

FIMFÁRUM
Pìt pohádek Jana Wericha

 pá 16.5. ve 20.30

LÁSKA S VÝSTRAHOU
Film USA, titulky

 so 17.5. ve 20.30

NA POKRAJI SMRTI
Akèní film USA, titulky
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

Kulturní jaro na Z Vémyslice
XXKonec zimy a poèátek jara je na naí kole vìtinou spojen
s øadou akcí, z nich nìkterým ji mùeme dát pøívlastek tradièní.
Nejinak tomu bylo i letos. iroké veøejnosti byly nabídnuty tøi
pozvánky, ze kterých si v pøípadì zájmu dokázali vybrat jistì i ti
nejnároènìjí. Nejprve se 15. bøezna za spolupráce s rodièi uskuteènil dìtský makarní karneval, následovaný 21. bøezna pohádkovou hrou O potrestaném drakovi, reírovanou paní uèitelkou
Chudobovou. Velikonoèní jarmark spojený s Dnem otevøených
dveøí probìhl 5. dubna.
XXJarmark byl pøipravovaný ji od samotného zaèátku kolního
roku. Kadá z tøíd rozkvetla jarní výzdobou a pøedevím se pøemìnila v malý prodejní stánek vìtinou ákovských výrobkù. Vude
jste se tak mohli setkat s keramickými díly s velikonoèními motivy,
s ozdobami na stùl èi k povìení na stìnu, s výrobky z papíru, ze
døeva i jiných pøírodních materiálù a s umnì malovanými kraslicemi
v rùzných podstavcích, na pejlích nebo jen tak volnì osamocených. Ve se dalo zakoupit u desítek dìtských prodavaèù za lidové
ceny. Návtìvníci, kteøí se seli v hojném poètu, toho náleitì
vyuívali. Mnozí vìdìli, e jejich peníze neslouí k soukromému
obohacení, ale pouze na pokrytí nákladù pøíprav a materiálu, e
pøípadný zisk bude pouit zase jen pro potøeby dìtí, k rozvíjení
jejich tvùrèích dovedností, mnohdy plných fantazie a nádherných
nápadù. A kdo zrovna nechtìl nic kupovat, mohl si prohlédnout
vybavení tøíd, obdivovat pøipravené fyzikální pokusy, zahrát si na
poèítaèi, nahlédnout na internetové stránky z Vémyslic, èi jinak
zavzpomínat na léta, kdy sedìl v nìkterých ze kolních lavic. Nìkteøí si rádi posedìli u èaje a u kávy v improvizovaném bufetu,
vybaveném tentokrát pochutinami zdravé výivy.
XXKadá z tìchto akcí Kulturního jara na Z Vémyslice byla
pøipravována dlouhou dobu, s nadením a pocitem dát tìm ostatním alespoò kousek radosti. Nic nás pak nepotìí víc ne hojná
úèast veøejnosti, právì pro ni je ve pøipravováno. Dìkujeme
vem, kteøí se zúèastnili, a pro pøítì zveme nejen je, ale i vechny
ostatní, kterým to rùzné povinnosti neumonily. Vdy jen na Vás
závisí, zda uèitelé a pøedevím dìti budou zakonèovat své mnohamìsíèní snaení a úsilí s pocitem tìstí, s vìdomím, e nedìlali nic
zbyteènì.
Za Z Vémyslice Mgr. Radovan Stanìk

8

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Jarní cena Brna
XXO víkendu 26. a 27. dubna
zaèala na Masarykovì okruhu
v Brnì sezóna pro okruhové
závody automobilù. Mezinárodní mistrovství ÈR bylo
okoøenìno dvìma pièkovými
doplòkovými závody. Pod sloitým názvem CIK-FIA European Superkart Chanpionship
se skrývá vpravdì adrenalínový
sport. Jde o èásteènì kapotované motokáry (jde pøevánì o
Rotaxy) s objemem 250 ccm
a s rychlostí pøes 200 km/h.
Dvaapadesát strojù na startu, ale
hlavnì v technických pasáích
okruhu, to je pastva pro oèi
motoristického labuníka. Tento
evropský ampionát se jel jen
v Brnì, jeho druhý a závìreèný
podnik bude v Doningtonu. U nás
potvrdili roli favoritù Francouz
Damien Payard, vítìz obou
jízd, dalí Francouz F. Vinuales
a Anglièan B. Owens, støíbrný
a bronzový v prvním závodì, a
Anglièan M. Hines s Vinualesem v závodì druhém. Ve
slabí kategorii Superkartù opìt
zabojoval ná Michal Barták,
který dvìma druhými místy po-

ilhává po metách nejvyích.
XXpièkový seriál Èeská
pojiovna koda Octavia Cup
vstoupil v Brnì do svého sedmého roèníku. Je pìtidílný a
jeho závìreèné dìjství uvidíme
v záøí opìt na Masarykovì
okruhu. Loòský ampion, Josef
Kopecký, u úèinkuje v roli
managera týmu a pøi neúèasti
Martina Dlouhého se otevøela
ance dalím jezdcùm. Nejlépe
jí vyuili tefan Rosina ml., Jiøí
Gottwald a Václav Brejla, kteøí
obsadili stupnì vítìzù ve
sprintu na osm kol. A mladíèek
Adam Lacko, Jiøí Jupa a Václav Brejla, medailisté závodu
na 15 kol. O dramatiènosti
druhé jízdy, která musela být
pro dé pøeruena, svìdèí výrok
astného vítìze v cíli. e toti
tolik ran jetì v závodì neschytal.
XXO mistrovské body se
vedou tuhé boje v Divizi 3, tedy
ve formulích. Národní formule
do 1400 ccm oplývá nìkolika
skvìlými mladíky, mezi nimi
zazáøil Bròan Jiøí Mièánek jun..
Za jedno tøetí a jedno ètvrté
místo si odváí prùbìnou tøetí

Krumlovtí atleti opìt na bednì

V nedìli 27. dubna se krumlovská atletická pièka zúèastnila silnièního Jarního bìhu v Radosticích nedaleko Brna.
Stejnì jako v pøedchozích letech se zde i letos sela èeská
bìecká elita se silnou podporou zahranièních atletù. V kategorii ákù si z patnácti startujících dobìhl pro zlato moravskokrumlovský Jan Èepera. Mezi enami dominovala domácí
atletka Iva Martincová, která je reprezentantkou Èeské
republiky ve vytrvalostních bìzích. (Den pøed tímto závodem
se na Mistrovství republiky v pùlmaratónu umístila na tøetím
místì.) Bronzové medaile v kategoriích dospìlých patøily
v Radosticích krumlovským atletùm. Mezi enami Katce
Doubkové a u muù Liborovi Kohoutkovi. Pro nìj je úspìch
o to vìtí, nebo svým výkonem získal skalp Rusa Ivana
Èotova, který pravidelnì obsazuje první místa pøedevím
v pøespolních bìzích. Svìøenci trenérky Zuzany Markové
svým výkonem opìt dokázali, e patøí mezi èeskou atletickou pièku.
/mape/

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

foto: Kvìtoslav Adam

pøíèku v seriálu, jeho závìr
také pøivítá v záøí Brno. O
vítìzství a druhá místa se
svornì podìlil loòský mistr ÈR
Tomá Chabr se svým nejvìtím konkurentem Igorem Leínským. Jednou tøetí byl dalí
z nadìjných mladíkù Ondøej
Loukota. Dramatiènost tìchto
závodù si skuteènì nezadá s
mnohem silnìjími stroji a je na
co se dívat.
XXCestovní vozy, Divize 4,
bojovaly o mistrovské body
v ji oblíbené tøíhodinovce, kde
na zlato v absolutním poøadí
dosáhla èesko rakouská posádka
M. Dolák, E. Pedrazza na voze
PRC C/N, støíbro vybojovali
Slováci R. Machánek s A.
Studenièem na Porsche 911,

a svozem tée znaèky tøetí
skonèili nai V. Nimè, J. Venc
a A. Charouz. Sprint na deset
kol se stal koøistí A. Charouze
na Mercedesu, za ním dojeli
V. Nimè se svým Porsche
a Jaroslav Honzík s Porsche
GT3. Divize 4 skýtá pohled na
vozy nejrùznìjích znaèek i
objemù a hodnotí se v nìkolika
kategoriích. O napínavé okamiky na dráze plné závodních
automobilù není nikdy nouze.
A na nedìlní dé se Jarní
cena Brna vydaøila a automobilový fanouek se mùe tìit
na pravý svátek, protoe ve
dnech 23. - 25. kvìtna bude
Masarykùv okruh hostit jeden
z vrcholných seriálù - mistrovství
FIA Grand Tourismo vozù. /jsv/

Oslavanská padesátka
XXVichni vyznavaèi turistiky
se mohli v sobotu 26. dubna
potìit i protáhnout tìlo na
tradièní Oslavanské padesátce.
Pochod organizovalo støedisko
Junák Oslavany, které pøipravilo
trasy pro pìí 20, 30, 50 km a
pro cyklisty 30 a 50 km. Poèasí
bylo pøímo ukázkové, proto
není divu, e se v Oslavanech
selo na tøistapadesát úèastníkù.
Vichni mohli projít èi projet
nádherným údolím Chvojnice a

Oslavy, co samo o sobì skýtá
krásný záitek. Kdy pøidáme
navíc radost z pohybu, pobyt
v pøírodì s partou kamarádù
a stejných nadencù i monost
dobrého obèerstvení na chatì
TJ Oslavany, lépe proitý den
si lze tìko pøedstavit. Na závìr
pochodu èekalo absolventy
v cíli oslavanské padesátky
pøekvapení ve formì vandrovního listu s údaji, kterou
trasu zdolali.
/ham/

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
Soupis událostí za duben 2003:
 Mìstská policie se zamìøila na
zakládání tzv. èerných skládek
v katastru mìsta M. Krumlov,
co se vyplatilo. Ve tøech pøípadech se podaøilo dùslednou a
cílenou kontrolou vytipovaných
míst zjistit a náleitì i odmìnit
pachatele zaloené èerné skládky.
Nejen, e tito pøispìli do mìstské
pokladny, ale navíc si museli svùj
nepoøádek na vlastní náklady
také odklidit. Lidé zcela urèitì ví
o jaká místa se jedná, Mìstská
policie o tìchto místech ví také
 Opìt se zabìhli pejsci. Jeden byl
vrácen nezodpovìdnému majiteli, který si ho osobnì vyzvedl
na sluebnì MP. O dalího se
bohuel majitel nepøihlásil. Proto
musel být umístnìn v útulku pro
oputìná zvíøata v Pøímìticích.
 O nepøíjemnou zkuenost je
bohatí nejmenovaný 16-ti letý
mladík, který byl nalezen v Borovièkách v silnì podnapilém
stavu. Protoe se jednalo o mladistvého a povaha jeho stavu to
vyadovala, byl s doprovodem
odvezen sanitkou na pozorování
do nemocnice v Brnì.
 Stráníci se v mìsíci dubnu
mnohem èastìji setkávali s napadáním a urákami ze strany
alkoholem posilnìných jedincù.
Výsledkem je postoupení jednotlivých pøestupkù k doøeení
pøestupkové komisi mìsta.
 Se stejnou intenzitou se rekru-
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tují z øad konzumentù alkoholických nápojù i neplatièi, kteøí
odmítají za svou konzumaci
cokoli platit. Výjimkou není, e
je tomu právì proto, e s
otevøením pohostinství pøicházejí
a s uzavírací hodinou odcházejí.
To potom není divu, e si nepamatují, e pøili dnes, a e dnes
také musí zaplatit. Mnozí se toti
obhajují se slovy, e u vèera
platili. Chtìli bychom touto cestou upozornit, e i na toto zákon
pamatuje. Laicky øeèeno, kdo
pøijde do pohostinství, pøichází
s úmyslem nakoupit a proto také
musí zaplatit. Zákon zde poèítá
i s pokusem o takovéto jednání!!
 Na námìstí TGM øádili neznámí vandalové. Znièili dopravní
znaèení a rozbili skelní výplò
vývìsní tabule. Pøi upozornìní na
své nemístné chování ze strany
náhodného svìdka uili vulgárních, neprezentovatelných výrazù.
Bohuel a po uráce své osoby
tento pøivolal hlídku MP. To u
byli vandalové pryè. ádáme proto
obèany, budou-li pøítì svìdky
podobného jednání, aby nezasahovali do incidentu a ihned
pøivolali hlídku MP.
 Mìstská policie asistovala pøi
pacifikaci a následném pøevozu
agresivního sebevraha k oetøení
a hospitalizaci v nemocnici v
Ivanèicích. Jednalo se o pokus
o sebevradu pod vlivem lékù
v kombinaci s alkoholem a noem

v ruce. Po delím dialogu se podaøilo vrávorajícího mue pøesvìdèit, e ivot pro nìj bude lepí.
 Støelba ze vzduchovky? Ano.
Nevyplácí se støílet po koèce
souseda. Pøesvìdèil se o tom
jeden z obèanù. Bude muset èelit
podezøení ze spáchání pøestupku
na úseku zbraní a støeliva.
Protoe støílet (i ze vzduchovky)
se smí jen v uzavøených prostorách a na místech k tomu schválených a není-li ohroen ivot
a zdraví pøítomných.
 Jak v pøíhranièních oblastech
chytá policie bìence, tak u nás
MP honí, a pokud se i podaøí,
chytá uprchlé chovanky. Je tomu
pravidelnì vdy, kdy se dostaví
nové síly. V tomto mìsíci tomu
tak bylo ve dvou pøípadech, kdy
jeden byl úspìný.
 Jednomu palièi se vymklo vypalování trávy z rukou. Bylo
tomu tak v Polánce a stráníci
MP museli pøivolat k uhaení
HZS z M. Krumlova. Samozøejmostí zùstává, e paliè se vypaøil.
 Na sídliti máme chronicky
nespokojeného obèana, který nechápe, e po 22. hodinì je noèní
klid. Stejnì jako nechápe, e pøíli
hluèná spoleènost v panelovém
domì je nevítána okolními
sousedy - trpiteli. A kdy se sousedé ozvou o svá práva, tak jim
jetì nièí majetek a napadá je!
Snad to pochopí a pøi jednání
pøestupkové komise, kde mu

hrozí sankce a 3.000 korun.
 Opìt byla stráníky MP pøedána policii ÈR osoba s podezøením
na øízení mot. vozidla pod vlivem
alkoholu. Tentokráte se jednalo
o motocyklistu, který byl rád, e
úspìnì vyjel od nejmenovaného
pohostinství. Jaký byl jeho údiv,
kdy ho hlídka MP zastavila
 V tomto mìsíci stráníci MP
postoupili na odbor dopravy
k doøeení ètyøi pøestupky v dopravì, kde pachatelé odmítali
svou vinu uznat. Mohla to být
pokuta do tisíce korun, avak
nyní bude sankce podstatnì vyí
finanèní hodnoty.
 MP zajiovala místo dopravní
nehody a øídila provoz pøi nehodì
osobního vozidla s malým motocyklem. Øidièe os. vozidla øeila
pøivolaná dopravní policie a
motocyklista byl pøepraven vrtulníkem letecké záchranné sluby
do nemocnice v Brnì.
 Stráníci MP pøi bìné kontrole
zájmových míst zjistili v jedné
z neuívaných nemovitostí únik
vody velkým proudem. Toto bylo
slyet i pøes zavøené okno. Bylo
proto nutno otevøít nemovitost za
pøítomnosti nezúèastnìné osoby
a uzavøít hlavní pøívod vody.
Hrozila zde velká koda na
majetku. K poruení vodovodního potrubí dolo pravdìpodobnì vlivem mrazu v zimních
mìsících. Majitel byl neprodlenì
vyrozumìn.
/MP/

 silikon. tìsnìní oken a dveøí,
aluzie vertikální, horizontální,
pøedokení rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.

Koupím

 malý (2+1 nebo 1+1) RD ve
Zbýovì nebo Oslavanech a blízkém okolí. Nejlépe ne øadový a
v dobrém st.. Tel.: 724 024 912.
 starí trafosváøeèku 380/220V,
tuzemské výroby, do 3.000 Kè,
pøenos. jedním èlovìkem. Odvoz
zajistím. Tel.: 604 579 862 nejlépe sms.
 morèe - bílou angorskou samièku v dobrém zdravotním stavu
do 80 Kè. SMS: 737 758 438.

Prodám

 RD se zahradou 1934 m2 v
obci Hlína u Ivanèic. Vhodný i
jako chalupa. Tel.: 605 126 190.
 Moskviè 2140, r.v. 78. STK
do 11/04, první majitel. Nutno
vidìt, velmi pìkný. Levnì. Tel.:
546 423 748, po 20. hod..
  Favorit 136l, r.v. 89, nový
èervený lak, nová autobaterie a
pneu. STK 04, v dobrém stavu.
Tel.: 723 224 165.
 Audi 80, r.v. 79, STK 9/03,
èervená; tané z., plnì pojízdná,
horí kastle + ND. Cena 10.000
Kè. Tel.: 728 844 577.
 Renault 19, 1,8 Txi, 5-ti dveø.,
èerná barva, r.v. 90, centr.
zamyk., pøední okna v el., rádio,
tané z., servo, elektrony, zadní
spoiler, pøední mlhovky, stavit.
volant, STK do 10/04. Cena
50.000 Kè. Tel.: 608 885 577.
 SEAT TERRA, pick-up, 1,4
D, najeto 85.000 km, r.v. 94,
STK 04, 2x pneu RMG , sp. 5,5
l nafty. Cena 58.000 Kè. Tel.:
602 719 156.
 Jawa Mustang 23, STK 8/03.
Velmi dobrý stav. Cena 2.000
Kè. Tel.: 723 816 812.
 MZ 150, r.v. 89, èervená, STK
1/04, najeto 9.500 km! Cena
13.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
 pneu 175/70 R13 - 2 ks Matador - 7 mm, 2 ks Michelin - 3 mm.
Cena za ve 1.600 Kè. Tel.: 607
842 949 i sms.
 traktor RS 09 dvouválec v
dobrém stavu do 20.000 Kè, pøi
rychlém jednání moná sleva.
Tel.: 776 556 096.
 vozík 70x50 cm, kola na
loiskách. Tel.: 721 954 317.
 dvoukolový vlek za frézu nebo
malý traktor, loná plocha 150 x
85 x 30 cm, velká kola, ruèní
brzda, zadní svìtla. Cena dohodou. Tel.: 515 323 102.
 frézu. Cena dohodou. Tel.:
515 334 361, veèer.
 motorovou pilu Husqvarna
136, lita 35 cm, r.v. 99´, nový
øetìz, 100% stav a funkènost,
dám záruku! Cena 5.000 Kè.
Tel.: 603 788 657.
 lis na papír tovární výroby.
Tel.: 777 070 749.
 wafky 2 ks, typ Beta 4, výkon
4 kW, málo pouité. Cena 3.000
Kè/ks. Tel.: 606 109 325.
 elektrickou øezaèku kopøiv,
domácí výroby, cena 1.500 Kè;
olejový radiátor 2 ks, funkèní,
cena 800 Kè/ks. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
 betonové roury starí, prùm.
40 cm, d. 1 m; hliníkové plechy,
úlaby 3 ks; levé a pravé koncové taky, koncové høebenáèe
zn. KM BETA, viòovì èervená
s glazurou. Tel.: 732 380 351.
 dìrované cihly 30 P+D, roz:
240x238x300, 14 palet á 80ks,
sleva. Tel.: 515 338 273.
 150ks pouitých støeních
taek dvoufalcových á 3 Kè.
Tel.: 515 322 523 , 515 322 561.
 stavební míchaèku, 100 l,
vyklápìní na obì strany, 380V;

stroj na výrobu tvárnic, 45x
30x22,5 cm; 8ks 200 l sudù od
vápna; 8m2 èerný kabøinec
20x10 cm; nevybalené radiátory
Korado, 6 ks 900 - 1800 mm;
hoøák na PB vhodný na IPU a
stavbu; 4 ks vysouvací stavební
kozy. Tel.: 721 954 317.
 smaltovaný plech na kruhový
bazén, hnìdý, cena 700 Kè; 2 ks
6 m dlouhých polyetylenových
trubek, prùmìr 150 mm. Vhodné
na odpady - cena 600 Kè; starí
200 l sud pozink, vèetnì staré
motorové nafty (cca 60 l). Cena
600 Kè; 2 ks dveøe bílé, 60 cm,
levé, 2 ks dveøe bílé pravé, cena
350 Kè/ks; nerezový dvoudøez,
vnìjí rozmìr - 63x80 cm, samotné døezy - 34x40 cm, cena 1000
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
 mrazáèek Calex 50 za 900 Kè.
Tel.: 515 322 523, 515 322 561.
 odsávaè na páru, nový bílý.
íøka 60 cm. Cena 1.000 Kè.
SMS: 737 758 438.
 BTV Tesla 452 s DO, cena
1.000 Kè. Tel.: 737 140 738.
 grafickou kartu ATI radeon
7500, 64MB, DDR, TV, OUT,
DVI, club 3D. Dva mìsíce stará
- záruka. cena 1.890 Kè, rychlé
jednání moná sleva. Tel.: 606
562 266 nebo 777 223 839.
 cvièební stroj na roztahování
nohou - roztìp, vhodné pro
gymnasty, bojová cvièení, cena
2.500 Kè; cviè. stroj STEPPER,
málo uívaný, PC 4.500 nyní 2.500
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
 dìtské kolo BMX, 1.000 Kè;
koèár - trojkombinace, 500 Kè.
Tel.: 732 380 351.
 dámské jízdní kolo Velamos
typ Lady 26 Eska (s pøehazov.),
cena 400 Kè; kompletní surf
Pasko, 185 cm, cena 6.000 Kè.
Tel.: 607 528 587.
 30 l kalvádosu. Tel.: 721954317.
 dvì kùzlata. Cena dohodou.
Tel.: 606 562 266, 777 223 839.

Rùzné

 Daruji do dobrých rukou dvouletého nìm. ovèáka (pes). Není
cvièený, ale velmi hodný, vhodný k dìtem. Tel.: 515 334 486
nebo 723 900 748.
 Nabízím starí skøínì napø.
do garáí, skladu, dílen. Zn: za
odvoz ze Sídlitì v MK. Tel.:
515 322 063, nebo 604 441 725.
 49/170 hledá obyèejnou,
nenároènou, milou a taky troku
sympatickou enu se smyslem
pro humor. Zn: Samota tíí.
Tel.: 723 900 748.
 Hledám enu, nejlépe s dìtmi.
Jsem 44/174 mladího vzhledu.
SMS: 605 306 749.
 42letý zklamaný hledá enu
pro trvalý vztah. ijeme jen jednou. SMS: 602 567 884.
 45letý rozvedený, 170 cm
vysoký, s mení pleí, obyèejný
kluk - dìlník. Rybaøení, pøíroda,
telka, atd. Hledám obyè. enu
k vánému vztahu. Mám byt,
starí auto a 18letou dceru.
Samota tíí. SMS: 604 377 802.
 57letá, 158 cm vysoká, vech
zájmù, hledá pøítele pro pìkný
vztah a pro ve pìkné co k ivotu patøí. Zn.: Dejme si anci.
Tel.: 737 477 356.
 Hledám upøímného, spolehlivého a pøitalivého mue pro
pìkný a trvalý vztah. jsem
romantická 32/171 VS s dítìtem.
Tel.: 728 633 942 - sms.
 Hledám brigádu v okolí Ivanèic. Úklid, doplòování zboí, prodej v levném textilu apod. Tel.:
732 764 263.
 Hutní montáe Ostrava, a.s.,
PJ 500 - Moravský Krumlov,
hledá pro posílení obchodního
úseku dva absolventy V tech.
smìru se zkuenostmi a praxí
v obchodní oblasti alespoò 5 let.
Jednoho absolventa V ekonom.
smìru se zkuenostmi a praxí v
oblasti kalkulace a cen. Dalí
poadavky: dobrá znalost AJ,
NJ, øidièský prùkaz sk. B. Tel.:
515 302 310, p. Jelínková.
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