
XXLetošní zaèátek školního
roku je již dlouhé týdny pozna-
menán handrkováním o stávce.
První vyhlášení odborù znìla dost
razantnì, mluvilo se o nìkoli-
kadenním uzavøení škol, ale
poslední varianta poèítá pouze
s jednodenní stávkou 1. záøí. 
O této události se rozpoutala deba-
ta, zaznívají otázky: „Co uèitelé
chtìjí? O co jim vlastnì jde?“
Vyjádøení rùzných subjektù 
i takøíkajíc fyzických osob jsou
velmi rozdílná, od absolutní
podpory uèitelù až po absolutní
zavržení. Pøesnì podle pravidla
kolik hlav, tolik názorù.
XXKdo se jen trošku o školství
zajímá, nemohl si nevšimnout
pravidelného „humbuku“ kolem
platù v tomto resortu, jež vždy
pøi jakékoli zmìnì vyvstal. Zají-
mavé je, že strany, které usilo-
valy o pøízeò volièù, se vehe-
mentnì ohánìly svým zájmem
o vzdìlanost národa a pod vo-
lebními hesly - školství je naše
priorita - slibovaly uèitelùm
témìø modré z nebe. Bohužel
slušný obèan si ještì nezvykl na
to, že pøedvolební program je
jen cár papíru, který slouží pouze
k „mazání medu kolem pusy“,
a zase naletìl. 
XXKaždý z nás si na uèitele
uèinil vlastní názor na základì
svých zkušeností. Existuje

mnoho takových, kteøí jsou za
svou lajdáckou práci pøepla-
ceni, tragedie je spíš v tom, že ti
vynikající, vzdìlaní odborníci
nejenže nejsou ohodnoceni, ale
nemají ani žádnou perspektivu
èi možnost profesionálního
rùstu. Nìkteøí setrvávají ve
školách pouze díky svému zapá-
lení, nadšení a lásce k této
øeholi, velká èást již ovšem
neodolala daleko lukrativnìj-
ším nabídkám. Devìtadevade-
sát procent tìch, kteøí odešli, se
k uèitelování nikdy nevrátilo 
a náhrada za nì vlastnì neexis-
tuje a mladí absolventi se do
škol zrovna nehrnou.
XXPøesný poèet škol, v nichž
se 1. záøí nebude uèit, by mìli
odboráøi znát v pátek v poled-
ne. Zatím pøedpokládají, že jich
bude stávkovat pøibližnì polovi-
na. Pøedseda Èeskomoravského
odborového svazu pracovníkù
školství František Dobšík soudí,
že øada škol nakonec od protestu
upustí kvùli nátlaku ze strany
zøizovatelù. Pokud jsme se
informovali v nejvìtších obcích
regionu, ètyøi dny pøed zahá-
jením školního roku byli
odhodláni stávkovat uèitelé 
v Miroslavi, Moravském Krum-
lovì i Ivanèicích. Ke stávce se
zatím nepøipojili v Oslavanech.
XXKaždému ètenáøi ponecháme

prostor na jeho názor v dané
vìci. Nezapomeòme však na
zásadní otázku. Proè se vlastnì
stávkuje? Stávkující zamìst-
nanci v jakémkoli oboru øíkají:
podívejte, jak komplikovaný
bude Váš život, když nebudeme
pracovat. U pekaøù to pocho-
píme za jediný den, u popeláøù
za týden. Ale u uèitelù? Je až
znechucující, že nejèastìjší
reakce na ohlášenou stávku
byly obavy, kdo bude ty tøi dny
dìti hlídat. Školu jako bychom
„smrskli“ pouze na jakousi
úschovnu dìtí. Pøi tomto pohle-
du nás ani tato stávka nedonutí
k pøesvìdèení, jak klíèové je
vzdìlání v našem životì.
XXVypadá to, že zase pùjde jen
o pøetahovanou. Paní ministrynì
nìco slíbí, školy na poslední chví-
li ustoupí, nebo budou stávko-
vat jen symbolicky, „o pøestáv-
ce“. A všechno se zase vrátí do
starých kolejí. Výsledkem bude
pocit trapné frašky. Stávka je
legitimní prostøedek, jak upo-
zornit na nedobrý stav našeho
školství, ale je velmi pravdìpo-
dobné, že místo projevu síly 
a pøipomenutí nedocenìného
významu téhle profese z ní
bude zase jen dùkaz uèitelské
slabosti a našeho faktického
nezájmu o budoucnost nastupu-
jící generace.                    /ham/
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RI - TRADE MARKET, spol. s r.o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

E-mail: ribrno@ri-trademarket.cz, Web: www.ri-okna.cz

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

A NAVÍC:
4-5 komorový profil

SALAMANDER

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ  OOOOKKKKNNNNAAAA

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE VÁM PŘINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

LETNÍ
AKCE:
SLEVY
AAŽ 3300%% !!

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE•  èištìní fasád

•  výroba cementového a terasového zboží
•  broušení a èištìní kamene
•  rovnání a vázání nahlých pomníkù a obrub
•  tesání a obnova starého písma
•  renovace starých pomníkù
•  výroba nových pomníkù

Mobil: 607 146 513, 728 879 244

OPRAVY POMNÍKÙ
Šárka Nová, Nìmèice 126, 664 91 Ivanèice

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

Vaše reklama
na správném místì

Čtete-li tyto řádky, by  za použití lupy,
budiž Vám to důkazem,

že naši čtenáři přečtou opravdu cokoliv.

volejte:
777 769 814

Toto číslo vyšlo 29. srpna 2003 • Distribuční sí  ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Zajištění kompletních služeb: zaměření na místě • vypracování cenové
nabídky • doprava zdarma • demontáž • zednické práce • odvoz odpadu.
Zastřešení z lexanu, světlíky, stříšky před vchody • prodej i na splátky.

Němčice 731, 664 91 Ivančice, tel./fax: 546 451 297
mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

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

s.r.o., Ivančice

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
PĚTIKOMOROVÉ PROFILY

DODACÍ LHŮTY: 4 - 7 TÝDNŮ

PPLLAASSTTOOVVÁÁ  OOKKNNAA  AA  DDVVEEŘŘEE

Stávka ve školství vyžaduje odvahu

Školní rok 2002/03. První den ve škole ...                                           foto: archiv ZŠ Miroslav

XXOdbor školství a kultury MìÚ
Moravský Krumlov, který vyko-
nává státní správu v oblasti památ-
kové péèe, inicioval na ètvrtek
28. srpna spoleènou schùzku
všech zainteresovaných stran 
v otázkách krumlovského zámku.
Pøedmìtem jednání byl plán za-
bezpeèovacích prací na zámku. 
XXPozvánku obdržel vlastník -
spoleènost Z.M.K. a.s. Brno,
likvidátor spoleènosti, správce
konkurzní podstaty, Národní pa-
mátkový ústav Brno, zástupci MìÚ
MK a Mìstského kulturního
støediska MK. Pøesto, že jednání
bylo dost naléhavé a dùležité,
hlavní aktéøi se nedostavili a 

v podstatì se muselo jednat 
„o nich bez nich". Tento nezájem
svým zpùsobem vypovídá o snaze
majitele pohnout øešení situace
kolem zámku kousek kupøedu. 
XXJednání øídila Ing. Køiván-
ková, jež pouhé dva pøítomné
seznámila se stávajícím stavem 
i dalšími nezbytnými kroky.
Bylo konstatováno, že v havarij-
ním stavu je brána a neprodlenì
je nutno opravit také ohradní
zeï, která hyzdí prostøedí a
mnohdy až odpuzuje návštìv-
níky Slovanské epopeje. Prùbìžnì
se musí vymìòovat vadné støešní
tašky a zamezit pøístupu nepovo-
laných osob, nebo• nìkteré pros-

tory zde jsou životu nebezpeèné.
XXJelikož se zástupci vlastníka
nedostavili, nebylo možno s nimi
souèasný stav a jeho nápravu
projednat. Bude nutno vlastníkovi
výše uvedené práce naøídit.
Odbor školství a kultury vydá
dle Ing. Køivánkové nejpozdìji
do 60 dnù rozhodnutí. Mìsto
MK je ochotno podílet se na
opravì zdi a brány.
XXKulturní støedisko má zpra-
covaný projekt nové brány, jež
je k dispozici na odboru školství
a byl pøedbìžnì projednán s Ná-
rodním památkovým úøadem
Brno. Pøedpokládá se tedy, že
návrh bude schválen a mohli by
podle nìj kováøi zdejšího uèilištì
bránu zhotovit.
XXVšechna tato opatøení jsou
projednána pøedbìžnì a uskuteèní
se pouze v tom pøípadì, pokud
naøízené práce neprovede majitel
sám. Na jejich realizaci má lhùtu
zhruba pìt mìsícù. Dle paní
Pøikrylové kulturní støedisko
realizuje opravy støechy prùbìž-
nì, protože „je v našem zájmu,
aby do objektu nezatékalo a ne-
byly znehodnoceny obrazy.“
XXV prùbìhu záøí by mìla
pravdìpodobnì probìhnout další
dražba zámku, takže pokud by
došlo ke zmìnì vlastníka, tyto
závazky by pøešly na nìj.      /uè/

Majitel zámku se jednání ani nezúčastnil

Výstavba bytů závisí na financích 
/Oslavany/ Rada mìsta Oslavany vyhlásila nové výbìrové

øízení na stavbu tøiceti bytových jednotek, jelikož zájemci 
z prvního kola nevyhovìli všem požadavkùm, pøedevším
finanèním. Obesláno bylo pìt firem, ze kterých bude komise
vybírat podle pravidel, jež jsou pro výbìrová øízení 
v Oslavanech jasnì daná.

Na stavbu je pøipravena projektová dokumentace, probìhlo
územní øízení a byla podána žádost o poskytnutí státní dotace.
Urèení stavební firmy je jedním z kritérií, které musí být splnìno,
aby mohly být státní finance na investici pøidìleny. Bytovky by
mìly vyrùst v lokalitì za autobusovým nádražím, ale vše záleží na
tom, bude-li žádost o státní dotaci úspìšná. Dle místostarosty
Mgr. Musila se „nezaène urèitì nic dìlat, dokud peníze nebudou
pøipsány na úèet mìsta.“              /ham/



XX„Rok na ivanèické radnici.“
Takto pùvodnì mìlo znít moje
krátké ohlédnutí za uplynulou
dobou od posledních komunálních
voleb na podzim roku 2002. Aè
se to zdá neuvìøitelné, ubìhl té-
mìø rok, co jsem èlenkou zastu-
pitelstva našeho mìsta a patøilo
by se tak uèinit malou „inventuru“.
XXZhodnotit, co se podaøilo, co
ne a proè, ve srovnání s naším vo-
lebním programem, anebo jestli
jsme naopak v pøemíøe kompro-
misù navodili pocit zklamání. 
A právì pocit zklamání mì
donutil pùvodnì zamýšlenou
úvahu zatím odložit a vyjádøit se
k tomu, co mì nyní nejvíce trápí
z úhlu pohledu èlovìka pohybu-
jícího se v politice, který podniká
a žije v malém mìstì. Pøíèinou
zklamání je stav resortu zdra-
votnictví, ohrožující èinnost
ivanèické nemocnice.
XXStrana, za kterou jsem ve vo-
lebním roce 2002 kandidovala,
preferuje sociální jistoty - nárok
na bezplatné vzdìlání a zdravotní
péèi, dùstojné zabezpeèení ob-
èana ve stáøí a existenèní tísni.
Prioritou volebního programu
ÈSSD v našem mìstì bylo za-
jištìní dostupné, kvalitní a efek-
tivní zdravotní péèe. Uhájili
jsme potøebnou dotaci tøi sta
miliónù korun na pøestavbu a
modernizaci ivanèické nemoc-
nice. Pøestavba je v plném prou-
du, vyèerpána je témìø polovina
dotace, ale nastaly „neoèeká-
vané“ problémy.
XXPo zrušení okresních úøadù se
zøizovatelem nemocnic stal kraj-
ský úøad. Pøevzal na sebe bøe-

meno znaènì zatìžující rozpoèet
kraje. Protože zatím neexistuje
jednotná koncepce reformy
zdravotnictví v ÈR a financí na
oddlužení nemocnic se také
nedostává, rozhodli krajští úøed-
níci zaèít šetøit, kde se dá, „hlava
nehlava“. Navrhli tedy v každé
bývalé okresní nemocnici zrušit
75 lùžek. V Ivanèicích konkrétnì
dìtské oddìlení a porodnici.
XXDìti  se rodí sice èím dál ménì,
pøesto s tímto návrhem nesou-
hlasím. Kvantita nemusí být
vždy spojena s kvalitou. Tvrzení
úøedníka z kraje, že kvalitní
lékaø a péèe je dostupná pouze
tam, kde je znaèná frekvence
pøípadù (napø. v Brnì), se mi jeví
jako zcestná. Zrušením ivanèic-
kých oddìlení dojde ke ztížení
dostupnosti ke zdravotní péèi
zvláštì rodièkám, èi matkám 
s nemocnými dìtmi, které od
Znojma až po Brno nenajdou
náležitou pomoc. 
XXÈasto se také ozývají hlasy
oznaèující pøestavbu nemocnice
za nadstandardní až megaloman-
skou. Kdo toto tvrdí, zpochyb-
òuje rozhodnutí mnoha odbor-
níkù a vládních úøedníkù, kteøí
nutnost investice v celé její výši
posuzovali a poté schválili. Prù-
bìh pøestavby odpovídá harmo-
nogramu stavebních prací, 
èerpání státní dotace je plynulé
a adekvátní k dosaženým
výsledkùm. 
XXJsem drobný živnostník a
musím peèlivì zvážit každou
investici, aby prostøedky byly

vynaloženy úèelnì s pøedpokla-
dem úmìrného zisku. Podobnì
by mìli uvažovat i ti, co rozho-
dují o dalším osudu nemocnic.
Investice do pøestavby a moder-
nizace by se nemìly znehodnotit
døíve, než vùbec poslouží své-
mu úèelu zkvalitnìní poskyto-
vaných služeb. Životaschopnost
nemocnice by mìl krajský úøad
o to více podporovat, aby se
zvýšila její efektivita a tudíž
návratnost dotace v podobì
zdravého a spokojeného obèana,
ostatnì z jehož daní se akce
financuje. I na venkovì má
daòový poplatník nárok na sluš-
nou péèi. O názoru obèanù vy-
povídá podpisová akce. Stovky
podepsaných spoluobèanù na
petici odmítají zrušení dvou
oddìlení i z obav, aby se pøíštì
nerušila další. Iniciátorùm akce
dìkuji. Cením si zájmu všech
lidí, kteøí veøejnì projevili tzv.
„obèanskou neposlušnost“ a
svými podpisy se postavili proti
návrhùm z kraje. 
XXPostoj každého z nás má
oporu v osobì našeho starosty
MUDr. Vojtìcha Adama. Pøed
deseti lety se osobnì (ve funkci
øeditele NsP) úspìšnì podílel na
první vlnì modernizace nemoc-
nice. Jako lékaø a bývalý øeditel
nemùže být tak osoèován, že
bez odborných znalostí pouze
populisticky „lobuje“ ve svém
volebním obvodì, jak jsem se
doèetla v denním tisku o jiných
radních, kteøí si dovolili hájit
nároky svých obèanù. I souèas-

nému vedení nemocnice v èele 
s øeditelem Ing. J. Hrubešem není
co závidìt. Zajistit plynulý chod
zaøízení pøi tak velké pøestavbì,
s otazníky nad její budoucností,
je obdivuhodné.
XXVšichni stárneme, dožíváme
se èím dál vyššího vìku, pøibý-
vá více starších a starých lidí,
kteøí budou vyžadovat odlišnou
zdravotní péèi, než rodièka èi
matka s malým dítìtem. S pøi-
hlédnutím k novým skuteènos-
tem je pochopitelné, že pøíští
roky dozná koncepce zdravot-
nictví øadu zmìn. Politickými
dohady o interrupci,  zrušením
porodnic a dìtských oddìlení
ovšem populaci neomladíme.
Lékaøskou pomoc nebudeme
hledat na úøadì, ale v nemocnici
dobré povìsti s lékaøi a sestrami
na vysoké odborné úrovni a srd-
cem na svém místì. Takové 
v Ivanèicích máme a patøí jim
podìkování jedno z nejvìtších.
Peèují o oblast, kde žije pøes
šedesát tisíc obyvatel dojíždì-
jících k nám sice po rozbitých
vozovkách, ale i tak jsou zde
rychleji než tøeba v Brnì.
XXVìøím, že po dokonèení 
pøestavby areálu, modernizaci
pøístrojového vybavení a zvý-
šení komfortu pokojù pacientù
bude ivanèická nemocnice
znaènì vyhledávaným zdravot-
ním centrem. Vìøím, že zdravý
rozum bude mít navrch nad
ukvapenými a neuváženými
návrhy nìkterých úøedníkù
našeho kraje.              J. Jánová
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WWWWHHHHCCCC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

VODA • TOPENÍ • PLYN

MISS COSMETIC
Monika Žídková

spol. Miss Cosmetic Monika Žídková
hledá 2-3 spolupracovníky ze všech
regionů. K výběrovému řízení se hlaste
na telefonním čísle: 607 667 915.

Informace o výrobcích
na stejném telefonním čísle.

přijme řidiče autobusu
linkové dopravy - praxe nutná.

tel.: 608 888 488, 568 844 845

B A Z É N Y
ZASTŘEŠENÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ

FÓLIOVÉ • LAMINÁTOVÉ • BETONOVÉ • PLASTOVÉ
VENKOVNÍ • VNITŘNÍ • ZAPUŠTĚNÉ • NADZEMNÍ 

DODÁVKY NA KLÍČ VČ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ
REKONSTRUKCE • SERVIS • ÚDRŽBA

KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Firma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 515 322 993, 777 123 750

izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

Pojištění proti neštěstí
na š astném čísle Zámecká 13

Mgr. Zdenka Župová         tel.: 777 181 870
515 323 928

Nová kancelář v Moravském Krumlově.

nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví
veškeré mzdové agendy

zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob
rekonstrukce úèetnictví pøedešlých daòových období

x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x

Burešová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619

e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

Úèetnictví Burešová Vlasta

Firma Jan MUSIL IÈO: 404 06 318

Služby jsou poskytovány
v co nejkratším termínu a za výhodné ceny.

Jan MUSIL
Široká 33a                          tel. 546 423 505
664 12 Oslavany            mobil: 603 581 402  

PRODEJ TUHÝCH PALIV
AUTODOPRAVA

ZEMNÍ A DEMOLIÈNÍ PRÁCE

Palackého nám. 43       664 91 Ivanèice
(U Holoubkù)              tel.: 546 437 116

• Nejširší výbìr sluneèních
a dioptrických obrub

• Zhotovení zakázky
i do jedné hodiny

1100%% SSLLEEVVAA
NNAA SSLLUUNNEEČČNNÍÍ BBRRÝÝLLEE

OTEVØENO:  Pondìlí - Pátek    800 - 1630

Sobota                800 - 1030

Boj o zachování nemocnice vrcholí
XX/Ivanèice/ Prázdninový èas nebyl pro všechna mìsteèka pouze
poklidnou dobou dovolených, ale mnohde øešili problémy témìø
existenèní. Obyvatelé Ivanèicka a okolí si zøejmì uvìdomili, že
boj o zachování nemocnice je i jejich bojem a zcela jednoznaènì
svými podpisy podpoøili Petici za zachování akutních porodnic-
kých a dìtských lùžek v Nemocnici Ivanèice.
XXNení bez zajímavosti, že petice vznikla spontánnì na
Námìš•sku, z iniciativy maminky, která v Ivanèicích rodila.
Listiny byly umístìny na podatelnì MìÚ a jiných veøejných
místech v nejbližším okolí Ivanèic. Bìhem dvou týdnù se podaøilo
shromáždit na 7.000 podpisù a archy putovaly na Krajský úøad 
v Brnì. Tam by mìlo do poloviny záøí dojít k definitivnímu
rozhodnutí o osudu nemocnice.
XXStarosta Ivanèic MUDr. Adam, který je v oblasti zdravotnictví
profesionálem, vidí dopady pøi zrušení porodního a dìtského od-
dìlení v Ivanèicích zcela jasnì. Podle nìj by pøi zrušení nìkterého
oddìlení byla zhoršena nejen dostupnost obyvatel k lékaøské péèi,
ale i kvalita péèe. „Na zaèátku 21. století to musí být pøedevším 
o kvalitì a o té se nikde nehovoøí.“ zdùraznil starosta. Také sdìlil,
že „Nemocnice Ivanèice vypracovala svùj protinávrh na optima-
lizaci akutních lùžek, kterou podporuje i mìsto jako poslední
možnou variantu, za niž není možno ustoupit."                     /ham/

Liberalizace trhu a propouštění
XX/Dukovany/ Na pøelomu roku 2005 - 2006 by mìl mít každý
spotøebitel elektøiny možnost vybrat si svého výrobce, což souvisí 
s liberalizací trhu. Spoleènost ÈEZ se snaží maximálnì zefektivnit
výrobu, jelikož cena elektøiny bude jistì jedním z rozhodujících
kritérií. Proto již pøed tøemi lety pøistoupila ke sjednocení všech
uhelných elektráren do úseku klasických elektráren s velkou
úsporou pracovních sil, tedy i nákladù. Tato optimalizace se nyní
provádí i v oblasti jaderné energetiky slouèením JE Dukovany 
a Temelín. Sjednocení v daném pøípadì, kde musí být zachována
velmi pøísná bezpeènostní opatøení, neprobíhá najednou, ale postup-
nì, jedná se o kontinuální proces. Prùvodním jevem optimalizace je
samozøejmì propouštìní pracovníkù. Dle mluvèího JE Dukovany
ing. Spilky „je optimalizace nezbytná, abychom se na trhu udrželi
a udrželi i konkurenceschopnost.“
XXKe konci roku 2002 opustila JED stovka zamìstnancù, z nichž
pøes 80 % údajnì našlo jinou práci. Letos pùjde asi o dalších 140
pracovníkù, pøièemž organizaèní zmìny mají být ukonèeny na
pøelomu let 2005 - 2006, kdy budou v Dukovanech zamìstnávat
necelých 1300 lidí. Ing. Spilka zdùraznil: „Odchody podporujeme
sociálním programem, odstupným, pomocí pøi rekvalifikaci, a pøi
hledání zamìstnání. Jelikož jde o vysoce kvalifikované lidi, je o nì
zájem.“ Také uvedl, že pøi návštìvì v rakouské elektrárnì jim
vedení tamìjší firmy sdìlilo, že „se potýkají se stejnými problémy
pøi snižování poètu pracovních míst.“                                   /ham/

Přijde ivančická nemocnice o špičkovou porodnici ?

Novorozenecké oddìlení ivanèické nemocnice.                                                                        foto: archiv nemocnice
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POBYT V PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODĚ
ČESKÉ KANADY
Příjemné ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích nebo chatkách.
Domácí kuchyně, možnost plné - nebo polopenze.

XV letní sezóně penzion nabízí možnost
koupání, tenisový kurt, volejbalové
hřiště, stolní tenis, turistické výlety pěší
nebo na kolech. Hostům penzionu je 
také k dispozici společenská místnost 
s televizí a videem, denní restaurace 
a kulečník.

XMimo letní sezónu penzion nabízí svoji
kapacitu pro odborná školení, worksho-
py, relaxační pobyty a školy v přírodě. 
K dispozici je salónek pro 60 - 80 osob
vybavený dataprojektorem, zpětným
projektorem, projekčním plátnem, kvalit-
ním ozvučením a výpočetní technikou.

Ceník služeb
Vlastní sociální zařízení:
2lůžkový pokoj                  500,-
3lůžkový pokoj s přistýl. 750,-
4lůžkový pokoj                  850,-
rodinné apartmá (7 lůž.)  1300,-
Sociální zařízení na patře:
2lůžkový pokoj                  330,-
2lůžkový pokoj s přistýl. 430,-
3lůžkový pokoj                  490,-
4lůžkový pokoj                  630,-
4lůžková chatka               440,-
Stravování:
polopenze                          150,-
plná penze                         210,-

Penzion
Bejčkův mlýn
Stálkovská 25
378 01 Slavonice

tel.: 384 493 181
tel.: 605 572 916
www.bejckuvmlyn.cz

Ministr Ambrozek otevřel
„pečovatelák“ ve Višňovém
XX/Višòové/ V obci v èervenci finišovala nejvìtší investièní akce
- dokonèení domu s peèovatelskou službou. Smlouva podepsaná 
s generálním dodavatelem, firmou VHS plus ze Znojma, stanovila
termín pøedání stavby vèetnì úpravy okolí na 31. 7. 2003. Termín
se podaøilo dodržet a 8. srpna probìhlo slavnostní otevøení objektu.
XXPo vøelém pøivítání všech pøítomných se starosta obce Jan
Daniel zmínil o historii stavby. Poèátky zájmu o DPS ve Višòo-
vém se datují od roku 1995 a stavìt se zapoèalo dle projektu
architekta I. Svobody v roce 2002. Stavební firma byla zvolena 
z 12 uchazeèù na základì výbìrového øízení. Veškeré dílèí práce 
i subdodávky provedli místní øemeslníci èi drobné firmy.

XXObjekt disponuje 21 bytovými jednotkami, pøièemž dvì jsou
bezbariérové. Nacházejí se zde také prostory pro 3 provozovny -
kadeønictví, pedikúra a masáže, jídelna s výdejnou, venkovní
terasa, pracovištì a zázemí pro peèovatelky, sklady i menší parèík
s lavièkami v sousedství domu. Celkové náklady èinily 17 232 000
korun a dle starosty „je potìšitelné, že si obec nemusela na tuto
stavbu brát úvìr.“ Starosta též uvedl, že „zájemcù je více, než
mohou uspokojit a to zejména proto, že Višòové je klidná obec 
s hezkou pøírodou a dobrou vybaveností.“ Závìreèná slova patøila
stavební firmì: "Mùžeme podìkovat stavební firmì, jsme spokojeni."
XXPoté již ministr Libor Ambrozek pøestøihl pásku a následoval
vstup do objektu s dùkladnou prohlídkou. Souèástí programu byla
také exkurze do nedaleké školy, kde v loòském roce probìhla
rozsáhlá rekonstrukce. Opravy se dotkly sociálního zaøízení,
zateplení, oken, topných tìles, støechy a byl vybudován sportovní
atletický stadion. Pøestavba byla z 90% financována z fondu EU
SAPARD, pøièemž náklady dosáhly 4,1 milionu korun.        /ham/

Provádíme
pokládku, renovace a opravy

všech druhů podlahových krytin.
Garantujeme

příznivé ceny námi dodávaných služeb.
Zdarma navrhneme

přímo u Vás vhodné řešení Vašeho interiéru.
Na naši schůzku přivezeme

velké množství vzorů a druhů podlahových krytin.

PPOODDLLAAHHYY KK++

Privát:
Jakuba Svobody 22
664 91 Ivančice

Sklad:
areál firmy Berger
Zastávka u Brna

tel./fax: 546 451 068
mobil: 602 825 278
email: j.kun@seznam.cz

• autobusová doprava - vnitrostátní i mezinárodní
• nákladní doprava - přeprava materiálů (pevné, sypké, tekuté, velké, malé)
• opravy vozidel
• prodej náhradních dílů (Karosa, Liaz, Avia)
• pneuservis - prodej a montáž pneumatik všech druhů, opravy a likvidace
• mytí vozidel studenou i teplou WAP
• prodej nafty

tel.: 515 322 220, 515 322 260, fax: 515 322 224, mob.: 602 706 348

za smluvní a velmi výhodné ceny

Všechny tyto služby poskytujeme:
Moravský Krumlov, Okružní 395

Znojmo

XX/Miroslav/ Na ulici Pøíèní,
na místì, které ještì nedávno
hyzdil dùm v dezolátním stavu,
se témìø celé prázdniny budo-
valo nové parkovištì. Mìsto
vykoupilo èást pùvodního ob-
jektu a provedlo jeho demolici. 
XXFirma FS INGENEERING
zde po nezbytných terénních
úpravách zahájila stavbu, jež
ve finále pøinese 16 parkova-
cích stání, vèetnì jednoho mís-
ta pro invalidní spoluobèany.
Starosta ing. Forman uvedl, že
se jedná o pøípravu na budo-
vání prùtahu mìstem, jelikož
„projektová dokumentace prù-
tahu výraznì omezuje kolmá
stání u vozovky.“  V prùbìhu
rekonstrukce budou prostory
sloužit jako takzvané odlehèo-

vací parkovištì a po skonèení
prùtahu jako stabilní parkovací
plocha.
XXNáklady na stavbu èinily
1,2 milionù korun, pøièemž
celý projekt zahrnuje kromì
zmínìných parkovacích míst
také vybudování pøilehlých
chodníkù v délce nìkolika desí-
tek metrù a opravu vozovky 
od domu pana Vrby až na køi-
žovatku s ulicí Husovou.
XXMíst, kde mohou v Miros-
lavi auta bezpeènì parkovat, je
nedostatek, hlavnì ve dnech jar-
markù a jiných hojnì navštìvo-
vaných akcí, proto se dle
starosty do budoucna uvažuje 
i o rekonstrukci autobusového
nádraží a vybudování parko-
vištì pøed pekárnou.              /uè/

Na místě ruiny parkoviště

XX/Miroslav/ Když se zaèát-
kem srpna objevila u MŠ Husova
v Miroslavi cedule oznamující
uzavírku silnice Miroslav -
Hostìradice, øidièi reagovali
rùznì. Jedni propadli mírné pa-
nice a bezradnì stáli pøed tabu-
lí, která první tøi dny nedosta-
teènì informovala o trase i
délce objížïky, aniž by vìdìli,
jak se mají do nedalekých
Hostìradic dostat. Odvážnìjší
jedinci, kteøí zjistili, že silnice
je v tìchto dnech odpoledne po
skonèení terénních prací nor-
málnì sjízdná, „pokoušeli osud“
a projíždìli tudy jakoby nic, až
si vysloužili tuèné pokuty od
hlídkujících policistù. 
XXPo nìkolika prvních chao-
tických dnech byly informaèní
tabule doplnìny, objížïka øádnì
oznaèena a práce se rozbìhly
opravdu „naostro“, takže se zde

projet nedalo. Firma Železnièní
stavby Brno ve spolupráci 
s hostìradickou poboèkou
STRABAG silnici vyfrézovala,
znatelnì ji rozšíøila a srovnala
terénní nerovnosti. Poté navezla
štìrk a vozovku opatøila novým
povrchem z obalované asfal-
tové smìsi.  
XXAèkoli bylo jistì pro uživa-
tele nepøíjemné úsek asi 2,5 km
silnice objíždìt nìkolikaná-
sobnì delší trasou pøes Kadov
nebo po státní silnici, nová sil-
nice je v tìchto konèinách
velmi vzácnou „vlaštovkou“
a urèitì i pøíjemnou zmìnou
pro všechny øidièe nucené jez-
dit po zdejších vozovkách, èasto
pøipomínajících tankodrom. 
XXRekonstrukce si vyžádala
12,5 milionù korun a inve-
storem stavby byl majitel sil-
nice SÚS JM kraje, p. o. k.  /uè/

Uzavírku přijali řidiči různě

XX/Dukovany/ V areálu JE Dukovany, na prostoru zhruba
20x40 metrù vyrùstá fotovoltaická neboli sluneèní elektrárna. 
V souèasné dobì jsou zde instalovány základy, kabelové rozvody
a budují se komunikace. Na pøipravené konstrukce bude umístìno
200 panelù, jež mají za úkol zachycovat sluneèní svìtlo a pøemìòo-
vat je na stejnosmìrný proud. Montáž a technologickou èást zajiš-
•uje firma ESE s. r. o. Tøebíè, stavební práce V-STAV Hrotovice.
XXVýkon elektrárny pøi kulminaci slunce v létì bude 10 kW, 
v zimì samozøejmì ménì a v noci nula. Všechny hodnoty bude
prùbìžnì monitorovat elektronický panel v blízkosti konstrukce.
Pøedpokládá se, že do konce záøí by mohla elektrárna dodat první
kilowatthodiny. Cenu výkupu  kWh zaruèuje Energetický regulaèní
úøad Jihlava ve výši 10 korun za 1 kWh, což je cena desetkrát vyšší,
než za kterou se prodává stejné množství energie z JE. Tímto
zvýhodnìným výkupem se právì podporují výrobci tzv. „zelené
energie“ z obnovitelných zdrojù. Zákonnou povinnost odkoupit všech-
nu elektøinu za takto stanovenou cenu má JM Energetika a. s. Brno.
XXSluneèní elektrárna mìla znaènì pohnutý osud. Již na poèátku
devadesátých let byla spolu s nìkolika vìtrnými elektrárnami
instalována v Jeseníkách v rámci ekologického programu spoleè-
nosti ÈEZ. Zde však byla neustále „v poruše“, zejména díky nesèet-
ným nenechavcùm, kteøí pravidelnì kradli sluneèní panely. Proto
bylo rozhodnuto reinstalovat ji v Dukovanech a v Jeseníkách
nechat pouze vìtrné elektrárny, které není tak snadné ukrást.
Náklady na pøebudování se pohybují pøes milión korun.
XXIng. Spilka nám pøiblížil hlavní cíle této investice: „Elektrárna
bude souèástí informaèního centra JE Dukovany, kde mùžeme na
místì zájemcùm vysvìtlit možnosti i omezení výroby elektrické
energie z obnovitelných zdrojù. Navíc zde v areálu bude chránìna
pøed rozkrádáním.“                                                               /ham/ 

Nová ekologická elektrárna

ZRCADLOZRCADLO

Oznámení
našim inzertním PARTNERŮM

plošná inzerce               až -30%
článek o Vaší firmě       zdarma 
grafická příprava           zdarma
fotodokumentace          zdarma
korektury návrhu          zdarma
služby tiskárny TMK     až -20%

STAŇTE SE NAŠÍM
PARTNEREM

volejte pro více informací:
777 769 814

Starosta Višòové Daniel s ministrem Ambrozkem                           foto: ham
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tel.: 515 324 222 mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055 e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení 
• revize ruèního náøadí pøístrojem 

SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
• projektová dokumentace
• revize domovních rozvodù

a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

(po tel. dohodì: 606 354 953, 602 758 327)

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39

tel.: 546 451 575
po-pá 800-1700, so 800-1100

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071
po-pá 830-1630, so 800-1100

ČALOUNĚNÝ A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK VYRÁBÍME NA MÍRU

PRODEJ BYTOVÉHO
NÁBYTKU

sedací soupravy •
ložnice •

křesla, ušáky •
dětské pokoje •

matrace, válendy •
kuchyňské linky •

skříně, šatníky •
koberce, lina •

PRODEJ VEŠKERÉHO
KOJENECKÉHO ZBOŽÍ
• kočárky
• postýlky, matrace
• kojenecké oblečení
• pleny
• autosedačky
• chodítka
• vaničky
• drogerie
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

Okružní 394, tel.: 515 320 718                                         Provozní doba: Po - Pá  8.00 - 17.00 hodin
(bývalý areál OSP)                                                                                        So  8.00 - 11.00 hodin

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY

Vyjádření nesouhlasu s uveřejněním
článku v regionálním čtrnáctideníku Zrcadlo,
číslo 5 ze dne 7. března 2003.
Vážený  pane redaktore,
rádi bychom se vyjádøili k èlánku z výše uvedeného deníku 
pod názvem „Ohrožují nás nástrahy na škodnou?“
Velice nás mrzí, že paní Tiché uhynul její milovaný pejsek.
Nicménì si myslíme, že rozpoutaná hysterie proti èlenùm MS
Našimìøice, nepodložené pomluvy a naøèení ze spáchání trest-
ného èinu ze strany paní Tiché a pana Zelenáka nemìlo za cíl
zjistit pravou podstatu vìci, ale pošpinit dobré jméno myslivcù
z Našimìøic a pana Arnošta Kroupu jako starostu honebního
spoleèenstva Našimìøice, který se myslivosti vìnuje od roku
1954 a za svou obìtavou práci obdržel nìkolik mysliveckých
uznání a vyznamenání.
Je sice pìkné, že ve svém listu uvádíte, že „neodpovídáte za
pravdivost a obsah uveøejnìných èlánkù“, ale na druhé stranì se
podílíte na rozšiøování špinavostí a pomluv poctivých lidí a to
zejména, pokud uvádíte jejich jména.
Pravda je trochu jiná. Pøitom staèilo tak málo, zvednout jen
telefon a požádat o vyjádøení druhou stranu, než otisknout lži 
a pomluvy. Paní Tichá a pan Zelenák totiž zamlèeli takovou
drobnost, jako je to, že požadovali po èlenech MS Našimìøice
finanèní úhradu, jinak že budou celou záležitost medializovat.
Po našem odmítnutí zaplatit požadovanou èástku a doporuèení,
aby se celá záležitost øešila zákonnou cestou, protože i my
máme zájem zjistit pøíèinu úhynu škodné, která se údajnì našla
pouze na hranicích KÚ Našimìøice a Suchohrdly a nikde jinde,
pøípadnì objasnit, kdo za tímto úhynem zvìøe stojí.
Nabídli jsme spoleèné jednání èlenù MS Našimìøice 
a Suchohrdly v rámci jarního sèítání zvìøe, abychom spoleènì
øešili vzniklý problém. Tato naše iniciativa byla ze strany pana
Zelenáka jako hospodáøe MS Suchohrdly odmítnuta.
Je politováníhodné, že jste se propùjèili k této štvavé kampani
vùèi èlenùm MS Našimìøice. Èlenové MS Našimìøice se tímto
problémem zabývali na své výroèní èlenské schùzi a cítí se
poškozeni obsahem otisknutého èlánku a žádají písemnou
omluvu ve Vašem tisku, pøípadnì uveøejnìní tohoto dopisu. 

Za MS Køepelka Našimìøice ing. L. Kroupa
Vážený pane,
Pøi sestavování èlánku bylo èerpáno z výpovìdi p. Tiché 
a jejího svìdka, ze zápisu Státního veterinárního ústavu 
v Jihlavì a tiskové správy Policie ÈR Znojmo. Nechápu, proè se
k celé kauze hlásíte jako poškozený a neprávem obvinìný, když
trestní stíhání bylo vedeno proti neznámému pachateli. (!?) /mape/

Radnice hledá hospodského
XX/Polánka/ Bìhem prázdnin probíhala rekonstrukce hospody 
v Polánce. Jednalo se o rozsáhlou stavební akci. Bylo vybudováno
nové sociální zaøízení, podlahy, rekonstruováno elektrické vedení,
topení, voda, probìhla výmìna dveøí, obkladù a oprava vnitøních
omítek. Plánovalo se, že si rekonstrukce vyžádá necelých 800 tisíc
korun, ale díky stáøí objektu a nutnosti odstranit nìkteré havárie
vzniklé v prùbìhu prací vznikly další náklady na „vícepráce“.
Zakázku provedla firma OSP s. r. o. Moravský Krumlov spolu se
subdodavateli a dle starosty se „vyrovnali s prací velice dobøe.“ 
V Polánce vzniklo solidní restauraèní zaøízení, které zahrnuje
kuchyni, restauraci, výèep a také sál. Mìsto v souèasné dobì hledá
vhodného nájemce, který by byl schopen takto modernizovaný
objekt solidnì provozovat.                                                 /ham/

Podaří se legalizovat černou
skládku Karlov?

/Ivanèice/ O tom, že na Karlovì v Ivanèicích - Nìmèicích
existuje èerná skládka, se v poslední dobì hovoøilo stále èastìji
a již nebylo možno problém neøešit. Situaci kolem skládky
provìøila Èeská inspekce životního prostøedí a po projednání 
s vedením mìsta, odborem životního prostøedí, investièním 
i stavebním odborem byl stanoven režim ukonèení skládky 
a rekultivace prostøedí. Rada mìsta Ivanèic schválila návrh na
ukonèení úložištì stavební suti a výkopové zeminy. Termín
finální úpravy vèetnì projektové dokumentace i výbìrového
øízení byl stanoven do konce roku 2003. Rekultivace se má
financovat z rezervy rady mìsta. Jak zdùraznil starosta MUDr.
Adam „dnes mìsto plní veškeré požadavky inspektorátu život-
ního prostøedí, skládka je definitivnì uzavøena, pøehrnuje se hlí-
nou a nic se zde nesmí ukládat.“ Souèasnì však vedení radnice
zahajuje jednání o legalizaci možnosti tento prostor využít 
pro uložení inertního materiálu i nadále.                             /uè/

Nové vyhlášce nevyhověly
ani krumlovské jídelny 
XX/Moravský Krumlov/ Na základì vyhlášky 107/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny pøi èinnostech epidemiologicky
závažných, která v souèasnosti vešla v platnost, nastal pøímo
stavební boom v mnoha stravovacích zaøízeních. Ne jinak tomu
bylo také v Moravském Krumlovì.
XXŠkolní kuchyni ZŠ Ivanèická rekonstrukce postihla pouze 
v menším rozsahu - úpravou vnitøních prostor. Oprav za zhruba
400 tisíc korun se zhostila domácí firma JOKA s. r. o. spolu se
subdodavateli z øad místních firem. Byla modernizována elektro-
instalace, rozvod vody a pøedevším vnitøní prostory kuchynì.
XXZŠ Klášterní se musela vypoøádat s nesrovnatelnì rozsáhlejší
rekonstrukcí a pøístavbou. Mìnila se okna, inovovaly rozvodné
sítì elektøiny, vody, zvìtšovaly prostory kuchynì sloužící na skla-
dy, výdej jídel a pøíjem nádobí. Vybudovalo se nové zázemí pro
personál, pøípravna masa aj. Tuto dvoumilionovou investièní akci
zajiš•oval OSP s. r. o. Moravský Krumlov opìt ve spolupráci 
s místními živnostníky.
XXDle Ing. arch. Daniely Kudrové, která pøestavby projektovala,
„úpravy byly limitovány prázdninami a proto je možno hodnotit
velmi kladnì fakt, že se vše za tu dobu zvládlo.“ Projektantka nám
k celému prùbìhu prací sdìlila: „V obou pøípadech jsem byla
spokojena se stavební firmou, subdodavateli a kladnì hodnotím
také spolupráci s investorem - MìÚ Moravský Krumlov.“      /ham/

„LERCH“ se dočká rekultivace
XX/Moravský Krumlov/ V rámci Programu regenerace mìst-
ských památkových rezervací (MPR) a mìstských památkových
zón ÈR bylo v Moravském Krumlovì zahájeno øízení ve vìci
investièní akce rekultivace skládky LERCH. MìÚ MK na ni vy-
psal výzvu k podání nabídky na veøejnou zakázku malého rozsahu.
Probìhlo výbìrové øízení, na jehož základì se dodavatelem stavby
stala firma Milan Š•astný Radkovice.
XXPùjde o rekultivaci celého prostoru, kam se nìkolik desítek let
vozil veškerý odpad. Starosta Pitlach uvedl: „Skládka se bìhem
tohoto dlouhého období zaplnila a vzhledem k dnešním pøísným
ekologickým normám je nutno dát vše do poøádku.“ Mìsto dostalo
na akci dotaci ze Státního fondu životního prostøedí ÈR ve výši
více než 12 milionù korun, proto je nutno nejpozdìji do konce
øíjna zaslat do Prahy veškeré podklady, aby byly podmínky èerpání
dotace naplnìny. Po splnìní všech náležitostí budou peníze mìstu
poukázány a ještì letos se zaène s hrubými zemními pracemi.
XXNejdøíve musí být odbagrována zemina do urèité hloubky,
postaveny piloty a ochranná zeï, aby nedocházelo k erozi.
Následovat bude pokládka rùzných vrstev od nepropustných geo-
textilií, pøes biomasu a zeminu - vše pøesnì dle schválených eko-
logických norem a technologií. „Pokud bude pøíhodné poèasí, mìla
by být skládka pøíští rok zrekultivována, zatravnìna a zalesnìna,“
shrnul pøedpokládaný prùbìh starosta mìsta.                              /ham/

ZDARMA NAPÍŠEME
O VAŠÍ FIRMĚ
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Kuchyňská llinka
KARO 1180 ccm

9.720 KKč

Kuchyňský sset
rohová llavice, sstůl, ddvě žžidle

od 44.700 KKč

Kuchyňská llinka
TANIA 1180 ccm
od 77.950 KKč

• nnerezový ddrátěný pprogram
• kkuchyňský sset MMONIKA ood 44.700 KKč
• ddřezy ffirem FFRANKE aa RREGINOX
• cchromové sstoly aa žžidle
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1. Který bod volebního programu
vaší strany Vy osobnì pova-
žujete za prioritní?
Za prioritní považuji rekon-
strukci prùtahu mìstem, tzn.
ulice Brnìnská až Husova, která
se týká nejen povrchu vozovky,
ale i vybudování kanalizace,
rekonstrukce vodovodní sítì,
opravy chodníkù a osvìtlení.
Akce bude prezentovat èástku
55 - 60 milionù, realizaèní ter-
mín je rok 2004, 2005. 
2. Co konkrétnì mùžete jako
krajský zastupitel udìlat pro
svoje mìsto?
Jako krajský zastupitel musím
hájit zájmy všech obèanù JM
kraje. První polovina volebního
období byla pøípravnou fází 
k fungování kraje jako samo-
správného celku, kdy jsme se
zabývali pøevodem majetku,

pøidìlováním a rozdìlováním
kompetencí. Dnes už je práce
krajského zastupitele jinak 
orientovaná, dostává se do
konkrétní podoby a to k øešení
jednotlivých problémù s vý-
znamem pro výkon státní správy
a samosprávy. Vzhledem k
tomu, že problémy venkov-
ských mìst jsou stejné, hájím
zájmy celého JM venkova. 
Z poslední doby se to týkalo
pøedevším zdravotnictví a do-
pravní obslužnosti. Pokud jde o
fungování pro Miroslav, musím
pøipomenout, že se podaøilo
investiènì zajistit opravu
komunikace Miroslav-Hostìra-
dice, která se nyní realizuje.
Pochopitelnì urèitý vliv mìlo 
i moje jednání s krajským hejt-
manem a radou týkající se rea-
lizace prùtahu mìstem.
3. Jakým zpùsobem se v sou-
èasnosti daøí mìstu umoøovat
dluhy, které byly ještì nedávno
„noèní mùrou“?
Myslím si, že ta „mùra“ už leží
na našich bedrech, protože jsem
na radnici druhé volební
období. K minulosti se až tak
nevracím, nicménì musím pøi-
pomenout, že v roce 1998 byla
zadluženost mìsta 49%, dnes ji
máme 6,5% - což potvrdil i le-
tošní audit. Zadluženost doporu-
èená ministerstvem financí je
do 15% a my jsme pod touto
hranicí, by• jsme si museli vzít
úvìr na dostavbu patnácti
bytových jednotek a pøed námi
je i èást úvìrování prùtahu mìs-
tem. Ekonomická situace už je
pøíznivá, i když nìjaké závazky
tu jsou, ale nejsou strašákem a
„Damoklovým meèem“ visícím
nad Miroslaví. Konkrétními
kroky smìøujícími k øešení
tohoto složitého úkolu bylo
zavedení úsporných opatøení a
dùsledná finanèní politika mìs-
ta. Rozpoèet se postavil vždy
do kontextu s reálnými mož-
nostmi. Oddlužení bylo zapøíèi-
nìno také tím, že jsme nadlep-
šili daòové pøíjmy, když se nám
podaøilo do Miroslavi pøilákat
podnikatelskou sféru.
4. Máte pøedstavu o tom, jak
zachránit miroslavský zámek?
Existuje možnost, že se bude
mìsto na záchranì zámku
jakkoli podílet?
Miroslavský zámek se dá po
stavební stránce zachránit za

pøedpokladu, že se sem vrátí
život. Prioritou je do zámku
investovat. Nechali jsme si
zpracovat studii na pøestavbu
objektu pro jakýkoli úèel a
bohužel na konci studie vyšla
hrozivá èástka 350 - 400 mi-
lionù. Mìsto se o zámek snaží
starat dle svých možností, takže
jsme provedli urèité zabezpeèo-
vací úpravy, sondy a údržbové
práce. Pro letošní rok plánu-
jeme opravu žlabù a svodù tak,
aby do objektu nezatékalo.
Opìtovnì jsme také požádali
ministerstvo kultury o dotaci 
v rámci projektu na záchranu
kulturního dìdictví.
5. V èervenci loòského roku se
stìhovali nájemníci do nové
bytovky, kterou v Miroslavi
všichni nazývají „Šmoulí“. Co
nabídnete dalším zájemcùm 
o bydlení?
Pokud se týká mìsta, rozhodli
jsme se, že se nyní zamìøíme na
individuální bytovou výstavbu,
tzn. vytipujeme parcely s cílem
zástavby proluk v Miroslavi. 
V souèasné dobì již probíhají
pøípravné práce v tomto smyslu
a zastupitelstvu mìsta bude 
v záøí pøedložen plán parcel 
a proluk. Mìsto v souèasné
dobì obhospodaøuje 90 bytù 
a snažíme se pøedevším o zlep-
šování úrovnì bydlení u bytù
nižších kategorií.
6. Již nìkolik týdnù mìla
probíhat stavba prùmyslové
zóny v bývalé cihelnì. Proè se
ještì nezaèalo stavìt?
Firma STRABAG, které dnes
patøí prùmyslový areál, pøipra-
vila projektovou dokumentaci
na jeho využití. Tato dokumen-
tace øeší nový závod na opravu
bednìní pro celoevropskou
pùsobnost. Urèitì si dovedete
pøedstavit, že taková investice
øádovì 60 milionù korun vyža-
duje urèitou pøípravu. Ta dnes
vyústila v koneènou podobu
projektového øešení a pøedpo-
kládáme, že v mìsíci srpnu bu-
dou práce na výstavbì zahájeny.
7. Koncem èervna našla také
miroslavská FRUTA nového
majitele. Máte informace o
tom, jestli tato zmìna mìstu
cokoli pøinese?
Dne 27. èervna probìhla další
dražba Fruty, na níž se zástupci
mìsta úèastnili jako pozorova-
telé. Areál byl vydražen za 6,4

milionù korun. Budoucí majitel
musí do tøí mìsícù zaplatit zbý-
vající èást ceny a až tehdy budu
moci obèanùm podat pøesnìjší
informace. Dnes mám z celé
situace smíšené pocity. 
8. Radnice zájemce informuje
o dìní ve mìstì prostøednict-
vím SMS zpráv. Více než polo-
vina znakù dané zprávy pøed-
stavuje povinný podíl reklamy.
Neznemožòuje to možnost
solidního zpravodajství? Kolik
obèanù službu využívá?
Radnice má velký zájem dobøe
informovat všechny obèany.
Využívá k tomu rozhlas, Miroslav-
ský zpravodaj, veøejná zasedání
zastupitelstva a novì také
zpravodajství formou zasílání
SMS zpráv na mobilní telefony.
Této služby využívá asi 130
zájemcù, pøièemž poèet vol-
ných znakù je 60. Zbývající
èást zabírá reklama. Z toho
dùvodu musí být zprávy pouze
heslovité, ale v každém pøípadì
to smysl má.
9. Mìsto s nìkolika okolními
obcemi vytvoøilo nedávno mikro-
region Miroslavsko. Jaký
konkrétní pøínos bude mít
sdružení pro obèany Miroslavi
i okolí?
V minulém funkèním období
každé dva mìsíce probíhaly
porady starostù okolních obcí,
z nichž vzešlo rozhodnutí
založit mikroregion. Zakládají-
cími èleny je osm obcí. Dnes je
nutno vypracovat koncepci 
a v ní stanovit všechny priority
(technická infrastruktura, hospo-
dáøství, zamìstnanost, vzdìlání,
školství, zdravotnictví, kultura,
sport, územní plánování, život-
ní prostøedí, rekreace, turistika
aj.). Toto vše by mìlo smìøovat
k zámìru rozvoje mikroregionu
v horizontu zhruba desíti násle-
dujících rokù.
10. Jak se projevily zmìny 
v autobusové dopravì v doprav-
ní obslužnosti Miroslavska?
Naplnily se Vaše obavy z mož-
ných problémù?
Výsledek zmìny pøepravcù se
projevil v „komfortu“ pro ces-
tující, protože si dnes mohou
vybrat ze dvou až tøí autobusù,
jež zajiš•ují jednu linku. Øešení
je v souèasné dobì v rukou kraj-
ských zastupitelù.
Dìkuji za rozhovor.

Dr. Hana Mühlhauserová

Zeptali jsme se: starosty Miroslavi ing. Augustina FormanaŠkolní jídelny zatíží rozpočty
XX/Miroslav/ Díky platné zákonné normì a novým hygienickým
pravidlùm byly o prázdninách nuceny mnohé obce, jakožto zøizo-
vatelé škol i školních jídelen, øešit modernizaci vývaøoven. Jak
jste se mohli doèíst v pøedchozích èíslech Zrcadla, pravidla jsou
dost tvrdá a rekonstrukce „spolykají“ miliony korun.
XXPodobnou investici realizovali mimo jiné i v Miroslavi, kde se
školní jídelna nachází v prostorách zánovního DPS. Problém pøed-
stavovaly pøedevším nedostateèné prostory vývaøovny, jídelny
i šatny. Bylo nutno nynìjší kapacitu 45 míst znaènì zvýšit, aby se
na jedné židlièce místo stávajících témìø sedmi strávníkù vystøí-
dali maximálnì tøi. Po rekonstrukci bude k dispozici 92 míst.
XXNa základì výbìrového øízení pøestavbu za 1 900 000 korun
uskuteènila firma Architektonika 3000 Brno, pøièemž termín
kolaudace byl stanoven na 29. srpna. Do té doby by podle slov
starosty Ing. Formana „mìly být zvládnuty celkové vnitøní úpravy
jídelny i kuchynì, tedy pøedpoklad, že se zaène vaøit od 2. záøí je
reálný.“ V rámci prací musela být opravena také elektroinstalace,
nebo• dosud nebylo možno zapnout nìkteré elektrospotøebièe
souèasnì, aniž by nedošlo k „vyhození pojistek“.
XXMnoho èinností, pøedevším venkovních, bude dokonèeno
v prùbìhu záøí, kdy dojde také k rozšíøení šatnové èásti posunutím
vchodových dveøí do ulice. Ing. Forman shrnul zámìr celé akce
slovy: „Mìla by se zlepšit pøedevším kulturnost prostøedí a konzu-
mace jídla. Stále se také nezbavuji myšlenky v budoucnu vyvaøo-
vat dva chody, aby mìli strávníci možnost si vybrat.“               /uè/

Pojmenování ulic v Ivančicích
XX/Ivanèice/ Rada mìsta Ivanèic na svém zasedání schválila
zahájení prací na pojmenování ulic v mìstských èástech Nìmèice,
Alexovice, Letkovice, Øeznovice, Hrubšice a Budkovice a
pøidìlení orientaèních èísel. Pøipravené materiály mìly být
zároveò pøedloženy, dle zápisù z rady, k projednání zastupitelstvu
mìsta. Starosta MUDr. Adam ovšem zdùraznil: „Pro obèany
vyplývá z podobné akce tolik nepøíjemností - nutnost zmìny
rùzných dokladù a uhrazení poplatkù za nì, že se radní zatím
rozhodli od tohoto zámìru upustit.“  Starosta rovnìž sdìlil, že
„pojmenování ulic nebude zahájeno, dokud to nebude nutné, aby se
co nejvíce zabránilo negativním dopadùm na obyvatele“.       /ham/
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Znìní tajenky z èísla 14/03: ... se sedmi vítìzstvími Max Biaggi. Výherci vstupenek na Grand Prix: Marie Menoušková - H. Dunajovice, Petr Schulz - Mohelno.

Víte, že ...
XXEfes (Ephesos) - pozùstatky antického mìsta
nad Egejským moøem v Turecku. Kolem roku
1000 pø. n. l. jedno z nejvýznamnìjších øeckých
mìst v Malé Asii. Byl tam jeden ze sedmi
starovìkých divù svìta, ... (tajenka) ..., postaven 
z mramoru v 6. století pø. n. l. Rozboøili jej Gótové
vtrhnuvší do mìsta v roce 262.  

XXPrázdniny, èas, kdy si
mnozí užíváme zaslouženého
odpoèinku, klidu a pohody,
jsou paradoxnì pro jiné - pøe-
devším nevytíženou a bezpri-
zorní mládež - dobou nudy, tou-
hy po dobrodružství. Odsud
není daleko k trestným èinùm
èi vandalismu. S tímto feno-
ménem nejen letních dnù se
podle slov starostù potýkají
všude a pryè jsou bohužel èasy,
kdy se nás, malých mìsteèek
a vesnic, podobné problémy
netýkaly. Ba naopak - jak øíká
starosta Ivanèic MUDr. Adam
„užíváme jich plnými doušky.“
XXVšichni zainteresovaní hle-
dají øešení a zkoušejí, co se
dá, aby neustálá náhrada škod
po vandalech nebyla pro o-
becní pokladny tak bolestivá.

Napøíklad v Ivanèicích zaèali
zavádìt ke každé vstupence
na zábavu desetikorunový
pøíplatek, jež pùjde právì do
fondu na likvidaci škod zpùso-
bených „bavící se omladinou“. 
XXTaké v Miroslavi byl
mìstský úøad již døíve nucen
obrátit se na spoluobèany 
s prosbou o pomoc. Radnice
zveøejnila výzvu, podle níž
každý, kdo prokazatelnì pøi-
spìje k odhalení pachatele,
dostane od mìsta odmìnu ve
výši 3.000 korun. Díky sou-
èinnosti radnice, policie a spo-
lupráci obèanù (kteøí pomohli
ve zhruba patnácti pøípadech 
a vždy odmítli odmìnu), se již
v minulosti miroslavským
podaøilo vyøešit devastaci nì-
kolika desítek novì vysá-

zených stromù, pomalované
domy, znièené lavièky apod.
Usvìdèení viníci museli zpù-
sobenou škodu uhradit.
XXKupøíkladu v noci ze 6. na
7. srpna neznámí vandalové 
v Miroslavi pomalovali vul-
gárními nápisy novì vybudo-
vanou èekárnu, fasády domù,
dopravní znaèení a objekt
vodárny u koupalištì. Škoda
byla vyèíslena na bezmála 40
tisíc korun. „Èmárání“ bude
dle vyjádøení místostarosty
Volfa posuzováno jako úmy-
slné zpùsobení škody na cizím
majetku. Kromì pokuty bude
mìsto požadovat uhrazení
vzniklé škody. I v tomto pøí-
padì miroslavská radnice
apeluje na obèany se žádostí 
o pomoc.                       /ham/

Vandalové ani letos prázdniny neměli 

Dipl. Ing. Augustin Forman
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Kulturní a informační centrum Ivančice
• 8.9. - 20.9.  - Alois Fiala - obrazy, památník A. Muchy, vstupné 10 Kè. 
• Pøipravujeme: • 16.9. - Michal Viewegh - beseda pro støední
ivanèické školy. • 19.9. v 19.00 hod. - Autogramiáda básníøky Jarmily
Moosové. Památník A. Muchy. • 25.10. v 9.00 hod. - Rebelové -
zájezd na muzikál do Prahy do divadla Broadway. Odjezd v 9.00 hod.
od Besedního domu. Cena: 835 a 735 Kè vè. dopravy.

Klub českých turistů Ivančice
• 6.9. - Dukovanské stezky - pìší 7, 15, 25, 35, 50, 100 km, cyklo 25,
50 km. Odjezd linkovým autobusem od Besedního domu v 8.35,
návrat odpoledne. Vede J. Flíèek, pøihlášky do 4.9.
• 6.9.- Znojemským Podyjím. Start: Penzion Austis Znojmo,
Václavské námìstí è. 5 od 7.00 do 10.00. 
• 7.9. - vycházka spojená s návštìvou "Minimuzea èeskosloven-
ského opevnìní 1935-1938". Odjezd z Ivanèic vlakem v 7.50 do
stanice Rakšice a odtud pìšky do Bohutic a zpìt do Ivanèic. Info: paní
Bednáøová (Tel.: 737 840 958).
• 10.9. - exkurze "Pražákùv palác" Brno, Husova ul. Výstava
Bohdana Laciny s výkladem Dr. Sedláøe. Sraz v 15.30 pøed vchodem.
Vede J. Flíèek.
• 13.9. - Kinského rybníky u Žïáru nad Sázavou. Vede p. Polák z
Brna. Odjezd z Brna v 7.00, návrat veèer.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• záøí - „Místo“ - Výstava Petry Vorlíèkové - architektura, Tomáše
Mayera - fotografie a Jaromíra Garguláka - bronzové plastiky.
Galerie Knížecí dùm. Výstava potrvá do 9. øíjna.
• 7.9. - Nabucco - Guiseppe Verdi, obsazeno.
• 14.9. ve 13.00 hod. - Zábavné odpoledne a den otevøených dveøí
do Muchovy epopeje ke 40. výroèí MSE. Program: taneèní kroužky
z Moravského Krumlova a Ivanèic, ukázky práce s dravými ptáky 
a sovami, ukázky historického šermu skupiny Regnum Fortis, soutìže
pro dìti. Zámecké nádvoøí. 

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
•  5. - 7.9. - Tradièní krojované hody. Program: 5.9. ve 20.00 hod. -
Taneèní zábava se skupinou Kamarádi. 6.9. v  8.00 - 15.00 hod. -
sraz zavádìjících, pøedání hodového práva chase, vyhrávání po mìstì
a zvaní na hody. l6.00 hod. - zavádìní krojované chasy pod májí pøed
kulturním domem. 20.00 hod. - hodová zábava v kulturním domì. 
7.9. v 9.00 hod. - slavnostní hodová mše v kostele sv. Petra a Pavla. 
l0.15 - 15.00 hod. - vyhrávání po mìstì, 16.00 hod. - zavádìní krojo-
vané chasy pod májí pøed kulturním domem. K tanci a poslechu hraje
po oba dny dechová hudba Vlkošáci. Poøádá mìsto Miroslav, Sbor
dobrovolných hasièù a Øímskokatolický farní úøad.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 13. a 14.9. - Oslavanské historické slavnosti - areál oslavanského
zámku. Sobota: Zámecká alej: tržištì lidových øemesel. Zámecký
park: kapely - Galáneèka, Poutníci, Maranta, šermíøské pøedstavení,
skákací hrad pro dìti. Zámecké  nádvoøí a zahrada: kapely - Gothic
Muzic Brno, Draga Banda, šermíøská pøedstavení, divadélko Brána
Jihlava - rytíøský turnaj o ceny - pro dìti, slavnostní ceremoniál - pøí-
jezd krále Pøemysla Otakara I. a jeho družiny, ukázky létajících
dravcù, ve 22.00 hod. - ohòostroj s dìlostøelbou. Interiéry zámku:
výstava k historii hornictví a energetiky, výstava rádií, hasièské
muzeum. Otevøena vinárna s cimbálem a pivovar s restaurací, výstava
obrazù (i v nedìli). Nedìle: Zámecký park: skupina Deto, tìžko-
odìnci z Rosic. Vstupné dobrovolné. 
• Výstava hornictví a energetiky a výstava radiopøijímaèù
èeskoslovenské výroby od poèátkù do souèasnosti. Na zámku 
v Oslavanech  každou so a ne od 9.00 - 12.00 a od 14.00 - 16.00 hod.
až do konce záøí.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
Hledáme externí spolupracovníky pro vedení zájmových kroužkù
- kytara, šachy, bojové umìní - pøi DDM Moravský Krumlov. Uvítáme
zájemce o vedení i jiných kroužkù. Hlásit se mùžete na telefonním
èísle: 515 322 770, nebo osobnì v kanceláøi DDM na nám. TGM 35.

Kulturní programy
1. - 13. září 03´

MEZINÁRODNÍ MÍČOVÝ SEDMIBOJ - III. ROČNÍK 

20. září 2003 v 8.00 hodin na nových tenisových kurtech
v Moravském Krumlově (u fotbalového hřiště).

Závazné přihlášky na tel.: 605 737 924 - Pavel Jelínek.
Startovné: 200 Kč pro dvojici. Prezentace: v 7.30 hodin.

Pro vítěze připraveny hodnotné ceny. 

Občerstvení zajištěno po celý den. Pořadatelé srdečně zvou
všechny zájemce. Info: 777 290 578 - Ing. Martin Šafránek

MRS místní organizace Moravský Krumlov pořádá 6. září 2003

VELKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro rybáře i nerybáře starší 15-ti let
na chovném rybníce Vrabčí hájek

Program: začátek závodů v 6.00 hod. - konec závodů ve 12.00 hod.
Vyhlášení výsledků ve 12.30 hod. Startovné: 150 Kč. 
1. cena  - barevný televizor, 2. cena horské kolo.

Předprodej startovních míst v pátek od 18.00 - 20.00 hod. v provozní
budově. Prodej startovních míst ve 4.30 hod. v provozní budově.

Občerstvení zajištěno.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
MěÚ Miroslav se rozhodl zpříjemnit dětem zdejší školy poslední
den prázdnin - 1. září , kdy brány školy zůstanou v důsledku
stávky učitelů zavřeny, ukončením sezóny na koupališti Miroslav.
Provozní doba 10.00 - 18:00 hodin, vstup volný.

MoravskoKrumlovskáHistorickáSpolečnost
vyzývá občany ke spolupráci na přípravě výstavy

HISTORIE A SOUČASNOST ZÁMKU
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Uvítáme zapůjčení fotografií, dokumentů, dobového nábytku a
ostatních předmětů majících jakýkoli vztah k zámku v Moravském
Krumlově. Výstava, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti minulost 
i současnost dnes nepřístupného zámku bude k vidění v Galerii
Knížecí dům v termínu 14. ledna - 25. února 2004. Děkujeme.

Kontakt: Marek Pečer, tel.: 608 252 541.   

SPORTOVNÍ KLUB MLÁDEŽE MORAVSKÝ KRUMLOV
zve ve školním roce kluky a holky ( roč. narození 1990 - 97)

ke „SPORTOVÁNÍ“
AEROBIC, BASKET, GYMNASTIKA, MÍČOVÉ HRY, ATLETIKA

úterý: ZŠ Ivančická 15.00 - 17.30,
čtvrtek: sport. hala 17.30 - 19.00 
pátek: sport. hala - 15.00 - 17.30.

Příspěvky: 150 Kč/měsíčně. Iformace na tel.: 604 347 316.

TENISOVÝ ODDÍL SLOVAN IVANČICE POŘÁDÁ

VÁCLAVSKÝ TURNAJ
PRO NEREGISTROVANÉ HRÁČE NAD 18 LET

27. A 28. ZÁŘÍ 2003

Prezentace: kategorie do 45 let 800 - 815 hodin, nad 45 let 1000 - 1015

hodin. Hraje se tie break - 9 vítězných her, čtyřhra společná pro obě
kategorie. Ceny pro nejlepší a občerstvení zajištěno. Přihlášky: Ant.
Ondra, tel.: 546 452 504 nebo při prezentaci.

Soupis událostí za srpen 2003:
• Lidé jsou všímaví a je to tak správ-
nì. Sledujte své okolí. Strážníci
pøijali oznámení o dvojici romské
pøíslušnosti, pohybující se po
mìstì. Tito obchodníci nabízeli
ke koupi fotoaparáty. Netrvalo
dlouho a dvojice byla zastižena.
Následnou kontrolou dokladù
bylo zjištìno, že zboží, které po-
domnì prodávají, je sice získáno
legálnì, ale že 10 fotoaparátù
zakoupili za celkem 2.000 Kè.
Za kolik je pak prodávali? To ví
jen ti, které oslovili na ulici.
• V dalším pøípadì sousedská
ostražitost upozornila strážníky
na pohyb neznámých osob
(Romové), pohybujících se okolo
domu souseda, který je dlouho-
dobì v nemocnici. Bìhem mžiku
se tato dvojice vytratila z katas-

tru mìsta - proè asi?
• Stará známá písnièka - neplatièi
v pohostinství, rušení noèního
klidu, volnì pobíhající psi, ro-
dinné neshody a nálezy - bez
nadsázky se dá øíci, že toto je
denní chleba strážníkù.
• K rušení noèního klidu dochá-
zí mnohem èastìji v letních
mìsících (je to logické). Tento
mìsíc tomu tak bylo na námìstí
a sídlišti, zejména pak v blíz-
kosti pohostinských zaøízení 
s noèním provozem. V pøevážné
vìtšinì se tyto pøestupky øeší
domluvami a zklidnìním noè-
ních rušitelù. Je-li vìc opako-
vaná doøeší vše pøestupková
komise, kde je sankce podstatnì
vyšší než u strážníka.   
• Manželská neshoda vyústila ve
„vyhazov“. Když manžel odmítal

vpustit manželku do domu z ne-
zjištìného dùvodu. Teprve až
asistence strážníkù na místì
umožnila manželce vstoupit do
domu. Otázkou zùstává, jak vše
pùjde dál a nebude-li se situace
vyhrocovat. V tìchto pøípadech
záleží jen na poškozených, zda-
li mají vùli vìc dále øešit…
• Nálezùm není nikdy konce.
Jsme jen lidé, že. Pro tentokráte
se jedná o svazek klíèù se stu-
hou Nokia, dvakrát penìženka 
s doklady a jednou horské kolo.
V jednom pøípadì byl majitel
zjištìn a vìc byla pøedána.
• Jeden si na vymáhání dlužné
èástky sjednává cizojazyèné vy-
mahaèské gangy, druhý dluž-
níka prostì popadne a dlužnou
èástku z nìj vyklepe. I takto se
to øeší. Strážníci museli fyzické-

mu kontaktu mezi dlužníkem a
„vymahatelem“ zabránit a po
vysvìtlení celé vìci byla dlužná
èástka uhrazena. Druhou strán-
kou vìci však jsou následky,
které si vymahatel ponese za své
hrubé poèínání.
• U garáží pod „Borovièkami“ byl
oznámen roj vèel. Strážníci zjis-
tili, že se o roj nejedná, nýbrž
jen mlsné vèely zalétávaly do
garáže na med. Èirou shodou
okolností se jedná o garáž, je-
jímž majitelem je jeden z funk-
cionáøù vèelaøského spolku a 
v garáži mìl uloženy rámky. 
V duchu vèelaøském sjednal ten-
to nápravu utìsnìním vstupù.
• Strážníci zaregistrovali nìkolik
stížností na instalovaný bazén se
zastøešením v lokalitì sídlištì.
Mohlo by se jednat o zábor

veøejného prostranství, avšak
vzhledem ke skuteènosti, že se
jedná o bazén urèený pro dìti,
instalovaný na dìtském høišti,
lze tento považovat za souèást
dìtského høištì. Pøi tìchto ved-
rech, která panovala na území
celé republiky se pohoršovat
nad tím, že rodièe pro dìti na
dìtském høišti postavili bazén…
Lze se snad jen domnívat. Svou
roli zde sehrála závist, èi bezo-
hlednost a nebo právì ta vedra?
• Vysoké teploty sehrály zcela
urèitì svou roli i v následujících
dvou pøípadech náhlého selhání
organismu, kdy strážníci mìstské
policie poskytovali první pomoc
ženì a muži. U ženy se jednalo
o podezøení na epileptický zách-
vat a u muže zøejmì o náhlé
pomatení smyslù - dle vyjádøení

pøivolaného lékaøe.
• V tomto mìsíci strážníci regis-
trovali tøi oznámení, která
pocházejí od obèanù z okolních
obcí. Omlouváme se tímto, ale
naše pravomoci jsou omezeny
katastrem našeho mìsta. Nemù-
žeme pomoci jinak, než že Vaše
oznámením postoupíme Policii
ÈR v M. Krumlovì. Dìkujeme
tímto za pochopení.
UPOZORNÌNÍ: 
Vážené dámy a páni øidièi.
Zaèíná nám školní rok. Prosíme
dbejte zvýšené opatrnosti pøi prù-
jezdu mìstem, zejména pak 
v blízkosti pøechodù pro chod-
ce. Chodec již vstoupivší do
vozovky na pøechodu pro chod-
ce má pøednost!! Dìkujeme
tímto za zdraví a životy našich,
ale i Vašich dìtí.             /MP/

Městská policie Moravský Krumlov informuje

Problémové děti byly na táboře
XXKrumlovská radnice ve spolupráci s MìÚ Znojmo poøádala 
na pøelomu èervence a srpna tábor v Biskupicích u Hrotovic pro dìti
a mládež, vedené v evidenci sociálnì-právní ochrany dìtí. Tímto
bylo zamìøení tábora ponìkud specifické, nebo• se zúèastnily dìti
ze sociálnì slabých i rozvrácených rodin, dìti týrané, zneužívané
a zanedbávané, dìti s výchovnými problémy, páchající trestnou
èinnost. Zúèastnilo se ètyøicet dìtí ve vìku od osmi do ètrnácti let
ze správních obvodù poøádajících úøadù. Cílem tábora bylo umož-
nit dìtem strávit alespoò nìjaký èas zábavnì, hrát si, uèit se
sportovat, pomáhat si navzájem. Zároveò pomocí tìchto aktivit
táborníci získávali návyky spoleèenského chování, byly jim
nabídnuty rùznorodé možnosti využití volného èasu. Souèástí pro-
gramu bylo seznámení s „riziky dnešního svìta“ (drogy, trestná
èinnost, šikana, zneužívání aj.) a se zpùsoby chování v daných
situacích. Práci vedoucích zastávali sociální pracovníci mìstských
úøadù MK a Znojmo. Mìsto Moravský Krumlov akci podpoøilo
finanèním pøíspìvkem ètyøicet tisíc korun.                              /uè/

V Kašenci si na nic nehrají
XXJiž tøíletou novodobou tradicí se mohou pochlubit hody 
v Kašenci. Letos probìhly pøedposlední srpnový víkend, když 
v sobotu ráno pøedal starosta obce Ing. Forman chase hodové
právo. Dle starosty „jsou hody v Kašenci ryze vesnické, èisté 
a všichni poøadatelé si zasluhují velkou pochvalu.“ Starosta dále
sdìlil: „Pøed tøemi lety, kdy se u pøíležitosti vysvìcení kaplièky 
v Kašenci po dlouhé dobì konaly první hody, jsem si myslel, že
nadšení a pùvodní elán èasem vyprchají. Mýlil jsem se, protože
touto akcí žije celý Kašenec a patnáct párù je poèet srovnatelný
napøíklad s mnohem vìtší Miroslaví.“
XXTaké program byl stejnì bohatý jako v okolních obcích, nechy-
bìlo zvaní na hody, zavádìní krojované chasy pod májí ani taneèní
veselí. Pravé kyjovské kroje mìla omladina zapùjèené z Jihlavy.
Raritou v Kašenci je polní mše pod širým nebem u zdejší kaplièky,
kterou sloužil P. Jaroslav Beránek z Miroslavi. Hlavní organizátorka
Andrea Chudobová nám prozradila více netradièních, až husarských
kouskù, kterými hody ozvláštnili. V sobotu o pùlnoci se chasa
pøevlékla - dìvèata do chlapeckých krojù a opaènì, a potom asi dvì
hodiny juchali všichni v tomto pøestrojení. Stejnì veselo bylo také
pøi hudební produkci zavádìjících, kteøí vystøídali profesionální
muzikanty a zahráli i zazpívali na pøání hodovníkù. Pìvecky je
velice podpoøili pánové Uhlíø a Drabant. Andrea si velmi cení pod-
pory MìÚ Miroslav i spolupráce všech, kteøí se jakkoli na organi-
zaci podíleli. Smysl hodù shrnula tìmito slovy: „V Kašenci se jedná
o lidové až rodinné hody. Neexistuje zde pøetváøka dìlat to proto,
abychom se pøedvádìli, ale chceme se všichni spoleènì pobavit.“
Dùkazem toho je i 250 sobotních úèastníkù, což témìø dvojnásobnì
pøevyšuje celkový poèet obyvatel v Kašenci.                         /ham/

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 3.9. ve 20.00 NUDA V BRNÌ
Èeská komedie

• so 6.9. ve 20.00 RYCHLE A ZBÌSILE 2
ne 7.9. v 17.30 a 20.00 Akèní film USA, SRN, titulky

• stø 10.9. ve 20.00 DEVÌT KRÁLOVEN
Argentinská komedie, titulky

• so 13.9. ve 20.00 HULK
ne 14.9. v 17.30 a 20.00 Komiksový film USA, titulky

________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 3.9. ve 20.00 PAVUÈINA SNÙ
Váleèný film USA, titulky 

• ne 7.9. ve 20.00 LÍBÁNKY
Romant. komedie USA, titulky 

• stø 10.9. ve 20.00 TERMINÁTOR 3: Vzpoura strojù
Thriller USA, titulky

________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 6.9. v 18.00 JÁDRO
Film USA, titulky                        

• ne 7.9. v 18.00 TELEFONNÍ BUDKA
Thriller USA, titulky

• so 13.9. v 18.00 OD KOLÉBKY DO HROBU
Akèní film USA, titulky

• ne 14.9. v 18.00 JAK ZTRATIT KLUKA V 10 
DNECH
Film USA, titulky

________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena. 

Program kin



Komerèní inzerce
•• Provedeme strojní podøezání
vlhkého zdiva RD + mìøení
vlhkosti. Tel.: 519 340 296, nebo
602 948 938.

•• Peníze rychle !!! Rychloúvìr
5 - 250.000 Kè, spotøebitelský
úvìr 35.000 Kè - bez potvrzení
pøíjmù, leasing auta 140.000 Kè,
úvìry pro podnikatele. Volejte:
777 647 813.

Koupím
•• RD v okolí MK èi Ivanèic  do
500 tis. Kè. Tel.: 603 841 167.
•• pozemek urèený pro stavbu RD
v MK a okolí. Tel.: 605 741 528.
•• chatu nebo chalupu do 200 tis.
Kè k rekreaci Tel.: 604 178 010.
•• multikáru valník v dobrém
stavu, do 30.000 Kè. Tel.: 604
871 872.
•• pøední vnìjší svìtlomety,
popø. celou masku na Fiat 125 A.
Tel.: 605 977 068.
•• menší TV s dálk. ovl., txt,
pøíp. se sluchátky, video. Tel.:
737 407 461.
•• starší elektro centrálu, funk-
èní. Tel.: 605 763 366.
•• kotel na tuhá paliva - 20 kw.
Tel.: 732 203 820.
•• kotel na tuhá paliva Variant 27,
možno i jiný. Tel.: 515 231 513.
•• pružinové matrace, vel. asi
85x190 cm. Tel.: 737 407 461.
•• štìtku na komín, prùm. 20
cm. Tel.: 546 452 148.
•• plac. kameny za rozumnou
cenu. Tel.: 721 422 111.
Prodám
•• RD 6+1 øadový v Miroslavi,
garáž, bazén s protiproudem,
ihned volný. Tel.: 777 582 899.
•• DB 2 + 1 upravený na 2,5 + 1
v Ivanèicích na novém sídlišti.
Tel.: 776 202 733.
•• pozemky v Miroslavi (orná
pùda). Tel.: 605 720 362.
•• zahradu u Lacrumu, MK, 
v OV, 774 m2, studna, elektr.
proud. 380V, èerpadlo na vodu,
chatka na náøadí, ovocné stromy,
oploceno. Možnost prodeje i polo-
viny. Dohoda. Tel.: 515 323 395.
•• garáž v Oslavanech. Tel.: 776
301 936, 546 423 795.
•• dvojgaráž v MK - Rakšicích.
El. proud, ihned volná. Cena
136.000 Kè. Tel.: 603 841 167.
•• Fiat 126 P 650 E, r.v. 88,
najeto 58 tis. km, STK do 2005,
nová AKU, výborný stav, cena
13.000 Kè. Tel.: 603 360 871.
•• Opel Kadett 1,3, r.v. 91, STK
9/04, koroze, cena 30.000 Kè,
sleva možná. Tel.: 723 548 597.
•• Š Felicii 1,6 LXI Combi, r.v. 97,
naj. 36 tis. km, velmi zachova-
lá, první majitel; kola se zimním
pláštìm 4 ks za 1.200 Kè;
autorádio s pøehráv. Kenwood
2.000 Kè. Tel.: 728 128 153.
•• Š 120 L, nové blatníky  a prahy,
14.000 Kè. Tel.: 515 322 454.
•• Š 120, loni GO motoru, tažné
zaø., baterka v záruce, všechny 4
dveøe a zadní èelo náhradní +
další díly, bez STK, neodhlá-
šená, koroze podlahy, 4.900 Kè.
Tel.: 546 423 763 po 20 hod. 
•• VAZ 2101 èervený, nové
èásti øízení. Tech. prvk. 9/3 +
ND. Pøední, zadní skla, pneu a
další. Dohoda jistá. Tel.: 515
333 709, 728 211 285.
•• Wartburga 353 ve velmi
dobrém stavu, STK 05/04,
5.000 Kè. Tel.: 721 827 609.
•• nákl. auto IFA, ètyøválec se
sklopkou na ND. Cena doho-
dou. Tel.: 515 322 095.
•• pøívìs, typ rakev, váha 375
kg, TP 5/05. Tel.: 604 608 324.
•• Jawa 350, r.v. 69, nová STK,
lak, obì pneu. Dost chromu,
øidítka Babeta, pevná cena
8.000 Kè. Tel.: 728 844 577. 
•• Jawa Mustang, r.v. 81, SPZ,
pojízdná, bez registrace, 2.500
Kè. Tel.: 607 615 807.
•• Pionýr 20, menší oprava
nebo na ND. Tel.: 515 336 601.
•• jedno-rychlost. Babetu, r.v. 70,
typ  207/200, v dobrém stavu +
doklady + helma. Cena 4.500 Kè,
spìchá. Tel.: 721 353 331.
•• demont. motor Jawa 350,
vadná ložiska, 1.000 Kè. Tel:
604 341 482.
•• na Ladu 2105 nová pøední

svìtla, 2.000 Kè. Tel.: 607 173 017.
•• vlek valník, 2 osy, vyšší boè-
nice, zaplacht., slušný stav, cena
dohodou. Tel.: 601 504 032.
•• kovový vál k Teøe - Vari. Tel.:
515 336 601.
•• 4 ks pneu 165 - 13 or 34,
málo jeté + 2 ks plech. disku na
Escort, levnì. Tel.: 723 155 447.
•• komplet. kola Barum 10x20
Radiál, Alf Steel, 11x20 MB 60
Chemlon a MR 53. Jeté, ale
slušné. Cena dohodou. Tel.: 601
501 481.
•• ponorné èerpadlo U-VN,
výtlak 200 m, 15 l/sek. Cena
dohodou. Tel.: 604 341 482.
•• hasiè. èerp. + pøísl.,benzín.
motor, z CO skladu, perfekt.
stav, váha 25 kg, cena 3.000 Kè.
Tel: 604 341 482.
•• levnì asi 2 fùry škváry,
spìchá. Tel.: 605 471 368.
•• válendy 193x90 - 800 Kè a
204x90 - 1000Kè. Obì s úlož.
prostorem, možnost rozložení
na 2 køesla se stolkem. Ideální
do dìts. pokoje. Tel.: 515 322 500.
•• TV stolek na koleèkách,
èerný se svislými pøihrádkami,
39x 90 cm, v. 47 cm, pìkný. PC
1.800 Kè, nyní 500 Kè. Dohoda
možná. Tel.: 546 451 258.
•• digit. fotoaparát Umax Astra
Pix 540, v záruce, s CD, pouz-
drem i kabelem USB, vèetnì CF
karty 128 MB, PC obojího 6.400
Kè, vše ve velmi dobrém stavu,
nyní cena dohodou. Velmi spìchá!
Tel.: 737 805  640.
•• mix pult, 18 vst., 4p korekce,
3x efekt, 2x monitor, 4x subbas.
7.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
•• akordeon Delicia, 96 basù,
cena dohodou. Tel.: 515 324 359.
•• baryton zn: èervený - H.K.,
trombón 3 - cyl. Zn: Lidl a B-
køídlovku zn: Muzikar. Vše v
provozu. Tel.: 602 881 505.
•• citeru pro sbìratele, døev. ku-
føík, 2.000 Kè. Tel: 604 341 482.
•• šlapací píst. stroj Singer,
vhodný jako reklama, 500 Kè.
Tel: 604 341 482.
•• gumovou nádrž na vodu 5 000
l z CO skladu, 2.000 Kè. Tel.
604 341 482.
•• øeznický špalek, 50x50 cm,
v. 80 cm, 2.000 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• 40 ks øeznických hákù, s klad-
kou, 100 Kè/ks, i jednotlivì.
Tel.:  606 581 533 po 18. hod.
•• 20 ks beden na maso, nízké, 100
Kè/ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• výèepní pult, dvì pípy, nerez
døez, chlazení, nepoužito, 12.000
Kè, rychlé jednání - sleva. Tel.:
607 969 133.
•• okružní pilu na døevo, motor
5 kW, prùmìr øezného kotouèe
550 mm. Cena 3.500 Kè. Tel.:
515 322 454.
•• elek. rotavátor na 380 V, cena
5.000 Kè. Tel.: 723 166 155.
•• kachlová kamna, sv. modré
barvy. Tel.: 723 754 152.
•• kotel na plyn. topení zn.
Therm 28 LXZ s nepøímým ohøí-
vaèem vody, vše v záruce, nové
v orig. obalu. Cena dohodou.
Tel.: 603 859 548.  ••olej. radiá-
tor, 2 ks, funkèní, á 800 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• mrazák Calex 50, cena 1.000
Kè. Tel.: 728 264 272.
•• lednièku 270 l + 25 mrazák,
1.200 Kè. Tel.: 604 341 482.
•• lednièku 175 l Lemel, nový
motor, 1.000 Kè. Tel.: 604 341 482.
•• automat. praèku Tatramat
mini 246, r.v. 92, funkèní, menší
oprava nutná. Možno i na ND.
Tel.: 546 451 258 po 18 hod.
••cviè. stroj na roztah. nohou -
rozštìp, vhodné pro gymnasty,
bojová cvièení, 2.500 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• cviè. stroj STEPPER,málo
použ., PC 4.500, nyní 2.500 Kè.
Tel.:  606 581 533 po 18. hod.
•• hydraulický lis na víno. Tel.:
723 888 163.
•• pletací stroj dvojlùžkový v
dobrém stavu, cena dohodou
Tel.: 736 428 458.
•• opékaè topinek za 50 Kè.
Tel.: 737 407 461.
•• chemlon rùzné barvy. Tel.:
601 504 032.
•• obleèení po dvojèatech -
kluci, velmi levnì. Boty, brusle
+ kol. brusle dvouøadé è. 23 +

nìco zdarma. Tel.: 608 456 273.
•• lux. znaè. soupr. spod. prádla,
støed. vel. PC 1.000 Kè, nyní
400 Kè. Ostøe žlutá + tanga,
nevhodný dar. . Tel.: 737 407 461.
•• knížky: Komisaø Rex zasahu-
je, Milionáøem v Èechách,
Recepty podle zvìrokruhu,
ks/50 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• hluboký koèár s košatinou
(skláp. rukoje•, košík, peøinky),
1.300 Kè. Tel.: 605 771 175.
•• dìtskou autosedaèku do 18
kg, polohovací, málo používaná.
PC 1.800 Kè, nyní 1.000 Kè.
Tel.: 723 982 379.
•• koupací kyblík "Tummy Tub",
vynikající pro mimina, 750 Kè.
Tel.:  606 581 533 po 18. hod.
•• brambory na uskladnìní, ce-
na 8 Kè/kg, vìtší množství - sleva.
Tel.: 515 320 728.
•• bílé hrozny. Termín odbìru
dohodou. Tel.. 723 405 456.
•• meruòkovici pálenou v
pálenici, velmi dobrá kvalita,
190 Kè/1 l. Tel.: 728 842 674.
•• štìòata foxteriera hlad-
kosrstého s PP. Rodièe pracovnì
i exter. výborní. Vhodní k lovu i
do spoleènosti. Odbìr konec
srpna. Tel:. 515 333 925 - veèer.
•• štìòata biglù bez PP, po
rodièích s PP, barva trikolor,
oèkov., odèerv. Tel.: 728 842 674.
•• èistokrev. štìòata zlatého
kokra, pìkná, pøítulná. Vhodná
k dìtem, do dobrých rukou,
MK. Tel.: 515 321 177.
•• štìòata šicu manèu, bez PP,
barva zlatá, trikolor. K odbìru
ihned. Tel.: 728 736 561.
•• štìnì, 3 mìs. køíž., velmi do-
brý po rodièích. Tel.: 515 336 601.
•• 2 kùzlata - kozièky k chovu,
stáøí 4,5 mìs., i samostatnì. Tel.:
732 500 544.

Rùzné
•• Švadlena, 20 let praxe hledá
práci. Ivanèice a okolí. Tel.: 732
637 844.
•• Hledám jakoukoli práci èi
brigádu u Zn, nejlépe v okolí
Žerotic. Tel.: 736 215 390 i SMS.
••Hledám jakoukoli práci na
zkrác. úvazek, Ivanèice a okolí.
Auto mám. Tel.: 723 402 727. 
•• Pøijmeme 3 ženy a 1 muže
do znojemské poboèky pro
práci v kanceláøi. Po zapraco-
vání 15 - 17.000 Kè/mìs. Ne
dealer apod. Tel.: 723 781 231.
•• Pøijmeme spoluprac. do kan-
celáøe pro zvedání a zapis. tel.
hovorù. Možnost práce i z
domu. Nezávazný pohovor po
domluvì. Tel.: 728 509 063.
•• Pøijmeme 3 - 4 spolehlivé
pracovníky na pozici obchodní
zástupce. Ne dealer. Pøíjem 30 -
50 tisíc. Nezávazný pohovor po
domluvì. Tel.: 728 509 063.
•• Pro schopné lidi práce 
v oblasti obchodu a služeb. Po
zapracování  13 - 26.000 Kè/ mìs.
Tel.: 777 088 925.
•• Hledám byt 1+1, 2+1 k pro-
najmutí, v OV, možnost koupì.
Tel.: 603 838 980.
•• Pronajmu 2 pok. byt ve starší
vilce ve støedisk. obci v okolí MK.
Nájem 550 Kè/mìs. + energie,
plyn. topení. Dvùr, zahrada, ví-
taná je menší pomoc pøed na-
stìhováním. Tel.: 723 402 727.
•• 57/162 hledá fajn kamaráda,
prima chlapa všestranných
zájmù. Cit a porozumìní. Tel.:
776 696 269.
•• Hledám optimistu seniora,
nad 60 let, vyšší postavy.
Cestování  èi posezení u kávy na
zahradì. Tel.: 737 407 461.
•• 56letá drobnìjší postavy hle-
dá kamaráda ke spoleèným
výletùm do pøírody i za kulturou.
Tel.: 737 969 313.
•• Obyèejný kluk, 30/170/62 z
vesnice u MK hledá dívku -
romantika pro kterou není cizí
slovo láska nebo dùvìra.
Koníèky: kytara, jazyky poèí-
taèe, tanec. Tel.: 721 465 661.
•• Daruji roèního psa, basset
hound tricolor. Do dobrých rukou.
Miluje dìti. Tel.: 723 155 447.
•• Vzkaz: prosím p. Dalibora
Hussa ze Znojma, aby se ozval
Olze Zelené ze Žerotic a zaplatil
tu hypotéku. Nechci kvùli tomu
skonèit na ulici. Olga Zelená.
Tel.: 736 215 390. 

ÿ·dkov· inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA, Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu)
záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722, sms: 777 769 815, e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz 
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XXCelá elita mistrovství svìta
silnièních motocyklù se zúèastnila
desátého podniku tohoto seriálu,
který se uskuteènil ve dnech 15.-
17. srpna na Masarykovì okruhu
v Brnì.
XXVe tøídì do 125 ccm si v kvali-
fikacích nejlépe vedl Alex de
Angelis /RMS/. Vedoucí jezdec
prùbìžného poøadí Španìl Daniel
Pedrosa /Honda/ byl ètvrtý. Švý-
car Thomas Luthi /Honda/, který
závodí v èeském týmu Elit Grand
Prix stál na startu na sedmém
místì. Z domácích jezdcù, startu-
jících na divokou kartu, byl
nejlepší Igor Kaláb na 32. místì.
Hned za ním skonèila v historii
nejmladší žena, která kdy v tomto
šampionátu startovala, patnácti-
letá Markéta Janáková. Po startu
se na èele závodu usadil Jenkner
pøed Pedrosou a Luthim. Poøadí
se neustále mìnilo a v desátém
kole chyboval Cecchinello a pøes
jeho motocykl havaroval i Jenk-
ner. Do vedení se dostal Pedrosa.
O nìco málo pozdìji spadl v cílo-
vé zatáèce Pablo Nieto a tìsnì za
ním jedoucí Luthi havaroval také.
Cílem projel vítìznì Pedrosa,
druhý byl Perugini /Aprilia/, tøetí
skonèil de Angelis. Z našich
dojel nejlépe Kaláb na 24. místì.
Janáková byla 25. a Bittman
havaroval v posledním okruhu.
XXKvalifikacím dvìstìpadesátek
kralovaly stroje Aprilia, když
nejlepší pozici na startu si vybo-
joval Poggiali /RSM/ pøed de
Punietem Nietem a Eliasem.
Velkým pøekvapením na startu
byl výkon kralického Radomila
Rouse, který startuje za Racing
Team Znojmo. Ten absolvoval
závod na motocyklu Aprilia,
který mìl za patøièný obnos
zapùjèen z týmu Campetella
Racing. V kvalifikaci vybojoval
vynikající 11. místo. Stálý jezdec
seriálu Jakub Smrž zajel 21. èas.
Tøetí z našich Lukáš Pešek, který
nahradil Huleše v týmu Yamaha

Kurz, byl na startu 24. Do cíle
prvního kola pøijel na vedoucí
pozici Elias pøed de Punietem a
Poggialim. Pešek byl devatenáctý,
Smrž dvacátý, ale chybìl Rous,
který havaroval a v závodì již
nepokraèoval. Celý závod se
odehrál pod taktovkou de Punieta,
Eliase a Poggialiho, kteøí v tomto
poøadí dojeli do cíle, i když se
nìkolikrát ve vedení vystøídali.
Za nimi jedoucí Rolfo a Nieto
tempu nestaèili. Jakub Smrž po-
stupoval vpøed, ale v posledním
okruhu, kdy bojoval o 13. místo,
havaroval pøi nájezdu na Stadion.
Lukáš Pešek dojel na 17. místì.
XXVe tøídì Moto GP nejlépe
kvalifikace zvládl Ital Valentino
Rossi, pøed Španìlem Gibernauem
a sedminásobným brnìnským
vítìzem Biaggim /všichni jedou-
cí na Hondì/. Start zvládl nejlépe

z druhé øady startující Bayliss na
Ducati. Za ním se seøadili Rossi,
Biaggi, Gibernau, Capirossi a
Checa. Ve ètvrtém kole zdolal
Gibernau Biaggiho a v jedenác-
tém okruhu šli spoleènì s Rossim
i pøed Baylisse.V patnáctém kole
hrubì chyboval Rossi a propadl
se na ètvrté místo. Tento jezdec
však nic nevzdal a zanedlouho se
opìt vrátil do vedení, kde spoleè-
nì s Gibernauem tvrdì bojovali 
o vítìzství. Rossi byl nakonec lepší
o 0.042 sec ! Bayliss dojel tøetí,
když Capirossi tuto pøíèku opus-
til tøi kola pøed koncem závodu
pro poruchu motocyklu. Rossi již
vybojoval 54. vítìzství a je
spoleènì s Mickem Doohanem,
mistrem svìta v pìtistovkách 
z let 1994 - 1998, na ètvrtém
místì historických tabulek.

/Ctibor Adam/

Rossiho těsná výhra v Brně

Roberto Rolfo, ètvrtý ve tøídì 250 ccm.                        foto: Kvìtoslav Adam

XX/Rakšice/ Jednota Orel
Rakšice zapoèala za Orlovnou
s výstavbou nového sportov-
ního areálu - tenisového kurtu 
a víceúèelového høištì o roz-
mìrech 36 x 18 m a 44 x 24 m.
Plocha víceúèelového høištì
a tenisového kurtu bude pokryta
umìlým trávníkem se vsypem 
z køemièitého písku a vøezáva-
nými lajnami pro jednotlivé
sporty. Na víceúèelovém høišti
pro sporty: basketbal, házená,
malá kopaná, volejbal, tenis 
a nohejbal bude povrch TER-
RAGREEN PP 20 a na teniso-
vém kurtu pak speciální umìlá
tráva pro tenis  MONOSLIDE.
Barva povrchu bude zelená 
s èerveným hracím polem tenisu
a barevnì odlišenými èarami.

Høištì bude oploceno plasto-
vým pletivem o výšce 3 m a za
brankami pak o výšce 5 m. Sou-
èástí investice je dále umìlé
osvìtlení obou høiš•, tak aby
bylo možno høištì využívat i ve
veèerních a noèních hodinách.
Stavba je navržena tak, aby o-
dolala pøívalovým deš•ùm (je
vybudován drenážní odvodòo-
vací systém) a navíc je možno
tento povrch v zimì zaledovat. 
XXZhotovitelem díla je speciali-
zovaná brnìnská firma PROSS-
RS, která se zabývá výstavbou
sportovních areálù již od roku
1998 a má v Èeské republice
výhradní zastoupení pro nì-
meckou firmu DESSO DLW
SPORTS SYSTEMS. V roce
2002 položila firma PROSS-RS

pøes 20.000 m2 tìchto povrchù
s velmi dobrými referencemi.
XXCelý projekt si vyžádá ná-
klady ve výši cca tøi miliony
korun a na jejich úhradì se
bude podílet i Mìsto Moravský
Krumlov èástkou jeden milion
korun. Zbytek (2 miliony Kè)
pak bude dofinancován dotací 
z MŠMT prostøednictvím orga-
nizace ORLA Rakšice. 
XXZázemí pro tento sportovní
areál bylo zbudováno již minu-
lý rok a celou investici cca 1,4
miliony Kè financoval OREL
Rakšice. Zázemí tvoøí tøi šatny
se sprchami a WC, které byly
zbudovány v suterénu Orlovny,
kde bylo pøedtím nutno provést
sanaci zdiva a celkové odvod-
nìní prostoru vnitøní kanalizací.
Dále bylo zrekonstruováno stá-
vající sociální zaøízení.
XXTermín dokonèení je stano-
ven na 26. záøí 2003, a mùže ho
posunout jen deštivé poèasí
(koberec se dá pokládat pouze
za sucha).
XXUž dnes je zøejmé, že za
Orlovnou v Rakšicích vyroste
krásný sportovní areál, který
tady již léta chybìl a budou ho
moci využívat nejen obèané
našeho mìsta, ale i okolí, témìø
po celý rok.  Myslím, že je na
místì podìkovat všem, kteøí se
o jeho vznik a realizaci nìja-
kým zpùsobem zasloužili.          

Ing. Kocanda Vlastimil

Nové hřiště s umělým povrchem
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