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DISTRIBUČNÍ SÍŤ 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 76 přilehlých městech a obcích

Toto číslo vyšlo 28. září 2003

Porodnice zatím zachráněna
XX/Ivanèice/ Po dlouhých peripetiích a týdnech nejistoty s otázkou,
co bude s menšími nemocnicemi, se prozatím pravdìpodobnì podaøilo
zažehnat nejhorší. Katastrofická varianta poèítala se zrušením porodnice a dìtského oddìlení Nemocnice Ivanèice. Probìhla øada jednání
a nemocnice pøedložila kraji vlastní koncepci optimalizace, za kterou
již nebylo možno ustoupit. V minulých dnech padlo definitivní
rozhodnutí, které ovšem dosud nebylo prezentováno zcela veøejnì.
Starosta Ivanèic MUDr. Adam, který se osobnì, jakožto odborník ve
zdravotnictví, angažoval v boji za zachování zdejších nemocnièních
oddìlení, nám prozradil: „Intenzivním jednáním s odborem zdravotnictví krajského úøadu Jihomoravského kraje bylo dosaženo kompromisní dohody ve vìci redukce akutních lùžek nìkterých oddìlení
ivanèické nemocnice.“ Vypadá to tedy, že strašák úplného zrušení
èásti nemocnice teï vystøídá tlak pøedevším ekonomický, jelikož
nemocnice bude muset v následujících mìsících prokázat svoji
životaschopnost a ekonomickou udržitelnost. Tato „zkušební lhùta“
ukáže, jsou-li tolik diskutovaná nemocnièní oddìlení - porodnice
a dìtské - rentabilní a provozuschopné. Pokud by byl jejich
hospodáøský výsledek za rok èi maximálnì dva ztrátový, další boj
o jejich zachování by byl mnohem složitìjší èi spíše beznadìjný. /uè/

Řádění vandalů nezná hranic
XX/Miroslav/ Ještì neuplynul ani mìsíc, kdy jsme na stránkách
ZRCADLA informovali o vandalismu sprayerù, a opìt pøinášíme
zprávy o øádìní vandalù, kterým oèividnì „není nic svaté“. Pachatel,
jež tehdy pomaloval nìkolik objektù v Miroslavi, bohužel dosud nebyl
dopaden, pøesto že se stejné „èmárance“ objevily i na autobusové
zastávce u státní silnice a v Pohoøelicích. Øádìní podobných individuí
však zøejmì zdaleka neskonèilo. Vždy• zaèátkem záøí došlo k rozbití
svìtel nad vchodem miroslavského zámku a znièení dvou pískovcových
desek na kašnì v zámeckém parku. „Osobnì bych chtìl pochválit práci
Mìstské policie Miroslav a Èeské policie, kterým se díky spolupráci
a spoleènému úsilí podaøilo zjistit viníka,“ konstatoval místostarosta
Roman Volf. Dále sdìlil, že mìsto bude požadovat náhradu škody
v plné výši. Oprava kašny je vyèíslená na dvacet tisíc korun.
XXV Miroslavi existuje tlak obèanù na vedení mìsta, aby viníci byli
nejen potrestáni, ale hlavnì aby nezùstali v anonymitì. Takové morální
odsouzení by mìlo mít vìtší úèinek ve mìstì, kde se všichni znají, než
cokoli jiného. Místostarosta Volf k tomu dodává: „Jsme pøesvìdèeni,
že najdeme právnì podložený zpùsob, jak o tìchto lumpech informovat
veøejnost. V Miroslavi v objasnìných pøípadech figurují stále stejná
jména, ale pokud se viníci nenajdou, musí mìsto vynakládat zbyteèné
finance ze svého rozpoètu na sanaci tìchto škod.“
/uè/

Komunisté se sešli na burčáku
XX/Miroslav/ Již dlouholetou
tradicí se stalo posezení pøi burèáku, které poøádá miroslavská
ZO KSÈM ve zdejším zámeckém
parku. To letošní se uskuteènilo
poslední záøijovou nedìli. Pozvání
pøijali poslanci Parlamentu ÈR
Ing. Pavel Kováèik, RNDr. Marta
Bayerová a vùbec poprvé také
pøedseda ÚV KSÈM Miroslav
Grebeníèek. V zámku se sešlo na
dvì stovky komunistù z Miroslavi,
Moravského Krumlova, Jiøic,
Hrušovan i Znojma.
XXPodle organizátorù byl termín
setkání vybrán s ohledem na èas
burèáku, kdy se mají sejít lidé
stejných názorù a pobesedovat
s pøedstaviteli strany. „Chceme,
aby se obèané dovìdìli, co se
v Praze dìje a co se nedoèteme
v novinách,“ sdìlil jeden z organizátorù Robert Salát. V úvodních zdravicích zaznìla pøedevším
kritika souèasné vládnoucí garnitury a slova o tom, že se pøipravovanou vládní reformou zhorší
hlavnì situace obyèejných lidí.
XXZeptali jsme se RNDr.
Bayerové, která v poslanecké
snìmovnì zastupuje Znojemsko
a pracuje ve výboru pro životní
prostøedí, veøejnou správu a regionální rozvoj, jak vidí své možnosti
v Parlamentu ve vztahu k našemu
okresu. „Snažím se pøedevším, aby
se do regionu dostalo více penìz.
Pomáhám podnikatelùm pøi styku
s poslanci, pøedjednávám schùz-

Oslavila 103. narozeniny
XXPaní Terezie Krotká se narodila v Tavíkovicích 26. záøí
1900, tedy na konci 19. století. Nyní již tøináctým rokem
pobývá v Domovì dùchodcù Skalice, kde si po smrti manžela
našla nový domov. Až do sta let byla fit, neznala nemoc
a dokonce neužívala ani žádné léky. Teprve v roce 2001 si pøi
pádu zlomila nohu a od té doby nechodí. Bábinka Krotká se
mùže pochlubit, že jako jedna z mála obèanù u nás zažívá
ve svém životì na vlastní kùži už tøetí století. I pøestože hùø
slyší, ráda vypráví své pøíhody z mládí o tom, jak nosila žebrákovi chléb nebo obdarovávala vajíèky staré lidi.
XXJelikož své 103. narozeniny slaví právì v tìchto dnech,
pøipojujeme se s pøáním pevného zdraví a pohody.
/redakce/

foto: archiv Domova dùchodcù Skalice
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ing. Augustin Forman, RNDr. Marta Bayerová, Miroslav Grebeníèek

ky starostùm a také v bøeznu jsem
èleny svého poslaneckého výboru
pozvala do Znojma, kde jsem jim
pøedstavila problematiku okresu.
Na základì toho se podaøilo
zajistit napøíklad peníze na lávky
pøes øeku Dyji.“
XXPøínos setkání, podobných
tomu dnešnímu, zhodnotila paní
doktorka slovy: „Já osobnì kontakt s lidmi považuji za nejdùležitìjší, zazní zde rùzné problémy,

o kterých si mùžeme pøi neformálním a pøátelském posezení
pohovoøit, i když se tøeba
nevyøeší nic zásadního. Poslanci
musí být mezi obèany."
XXNa problematiku nezamìstnanosti nezná ani poslankynì
konkrétní lék. Øekla pouze obecnì:
„Mìlo by se zaèít vyrábìt, jedinì
výrobou lze vytvoøit pracovní
pøíležitosti.“ K situaci zemìdìlcù
a jejich postavení ovšem podotkla
ještì lakoniètìji: „Tìch je mi
opravdu líto.“
XXPøi pohledu na návštìvníky
bylo zøejmé, že pøíznivci KSÈM
patøí spíše ke starší generaci,
proto nás zajímalo, má-li strana
plán na to, jak získat nové, mladé
èleny. „Chceme si je získat tím, že
to, co slíbíme, splníme, nebudu
slibovat nìco, co nemohu splnit.
Obèané se musí pøesvìdèit o
opravdovosti našich slov, o tom,
že nelžeme,“ sdìlila poslankynì.
Stejnou otázku jsme položili i M.
Grebeníèkovi, který odpovìdìl:
„Za posledních ètrnáct let jsme
prokázali ohromnou trpìlivost
a pokud jsme mìli možnost
sdìlovat své názory, sdìlovali
jsme je. Èeská politická scéna si
sama zavinila, že mladí lidé
nemají o politiku zájem, protože
v podstatì došlo k zastrašování budeš-li hájit nìjaké názory,

mùžeš mít pozdìji problémy. Já
si moc pøeji, aby nakonec zvítìzil
zdravý rozum a aby se politika
chápala jako zdravá soutìž.“
XXDále jsme s pøedsedou ÚV
KSÈM hovoøili o vzrùstajícím
poètu úøedníkù a jejich finanèní
zátìži pro státní rozpoèet. Uvedl:
„Je to hodno kritiky. Já jsem se
opakovanì vyjadøoval, zejména,
když se zjistilo, že v poslední
dobì došlo k navýšení, že by
v rámci reformy mìlo rozhodnì
dojít ke snížení stavu úøedníkù.“
XXProtože KSÈM je kritikem
chystané vládní reformy, zajímalo
nás, co komunisté chtìjí konkrétnì
udìlat pro malé a støední podnikatele. Odpovìï pana pøedsedy
znìla: „Pøedevším chybí národohospodáøská politika státu, cílové
programy do jednotlivých krajù,
do nichž by se zakomponovali
podnikatelé i živnostníci. V pøípadì, že by tito lidé zabezpeèili
nová pracovní místa, mohly by
být pro nì uplatnìny napøíklad
daòové prázdniny, jak je to bìžné
jinde ve svìtì.“ O zvyšování daní
a daòovém zatížení se M. Grebeníèek vyjádøil: „My u daní uplatòujeme princip solidarity, tzn., že
bychom progresivnìji zdaòovali
boháèe. Bohužel reforma je zamìøena pøedevším proti zamìst/Hana Mühlhauserová/
nancùm.

PLASTOVÁ OKNA

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

NOVÝ PROFIL

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

VYŠŠÍ KVALITA

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.

SLEVY

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
PĚTIKOMOROVÉ PROFILY

AŽ 30 % !

MNOŽSTEVNÍ SLEVY
DODACÍ LHŮTY: 4 - 7 TÝDNŮ
Němčice 731, 664 91 Ivančice, tel./fax: 546 451 297
mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12 Oslavany
Telefon: 546 425 181 Zelená linka: 800 127 965
Mobil:
608 505 529 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
čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových
pětikomorové profily

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE VÁM PŘINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY
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Také Moravskokrumlovsko se Do Oslavan se sjeli odborníci z celé republiky
se øadí k mìstùm
hodlá sdružit do mikroregionu XXOslavany
s hlubokou hornickou a hutnickou
XX/Moravský Krumlov/ Ve ètvrtek 18. záøí probìhlo na radnici
v Moravském Krumlovì setkání zhruba dvacítky starostù okolních
obcí, aby projednali podmínky pro vytvoøení mikroreginonu Moravskokrumlovsko. Všichni úèastníci jednání dostali k dispozici stanovy
a smlouvy, které mohou pøipomínkovat tak, aby se proces založení
svazku obcí posunul dopøedu a sdružení se mohlo zaregistrovat.
Nejvìtší obava nìkterých pøítomných spoèívala v tom, jestli si radnice
v Moravském Krumlovì od založení mikroregionu neslibuje pouze
pøísun penìz od jednotlivých èlenù pro vlastní výkon státní správy.
Starosta Pitlach tuto myšlenku zcela odmítl s tím, že v žádném pøípadì nebudou po obcích finance požadovat, ba naopak by ve sdružení
mìlo jít o vzájemnou spolupráci obcí a reálnìjší možnost dosáhnout
na nìkteré evropské dotace. Podle vyjádøení B. Pitlacha mnoho potenciálních èlenù již na svých zastupitelstvech vyjádøilo souhlas s pøistoupením ke svazku a jiní budou záležitost projednávat na nejbližších
jednáních zastupitelstva. Další schùzka se má uskuteènit ve druhé
polovinì øíjna, kdy bude stanovisko všech jasnìjší.
/ham/

Společnost Strabag v Miroslavi
XX/Miroslav/ Po neúnavných jednáních MìÚ Miroslav s vedením
firmy STRABAG a po upøesnìní projektové dokumentace padlo
rozhodnutí, že výstavba nového závodu bude v lokalitì „staré cihelny“
na okraji Miroslavi zahájena v øíjnu tohoto roku. Pøedpokládaný termín dokonèení stavby je èerven 2004. Pùjde o servisní závod na
výrobu stavebního bednìní a lešení pro oblast støední a východní
Evropy. Teï na podzim budou zahájeny zemní a demolièní práce, pøi
nichž dojde k odstranìní stávající železobetonové haly a ocelová konstrukce dostane nové opláštìní. V souvislosti s výstavbou závodu,
která se již delší dobu oèekávala jako jedna z možností øešení nezamìstnanosti v regionu, se miroslavští chystají navštívit podobný podnik
v St. Pöltenu v Rakousku. K jeho prohlídce byli pozváni firmou
STRABAG. Na dotaz, kolik lidí zde v budoucnu najde práci, místostarosta Roman Volf odpovìdìl: „Po rozbìhnutí výroby by zde mìlo
pracovat až nìkolik desítek zamìstnancù.“
/ham/

Užitečný pro všechny
Na zaèátku prosince vyjde „Katalog firem Moravský Krumlov
a okolí 2004“ a bude sloužit lidem i firmám ke každodenní práci
jako praktický pomocník. Až budete potøebovat kontakt tøeba na
sklenáøe, který vám zasklí rozbité okno, pouze otevøete pøíslušnou
stranu. Ne, že by v Moravském Krumlovì snad bylo tolik
sklenáøù, o kterých byste nevìdìli, ale na provozní dobu, nebo
telefon si jistì z hlavy nevzpomenete. A nejen to. K dispozici
budou také e-mailové adresy a webové stránky firem, jízdní øády,
telefonní èísla na státní instituce a další dùležité informace.
Souèástí katalogu bude také unikátní pøíloha s vizitkami firem
a slevovými kupony. Takže ti z vás, kdo rádi pracují s vizitkáøem,
zkrátka nepøijdou. A to nejpìknìjší na všem je, že to bude zdarma.
Tak jako ZRCADLO, i katalog dostanou obyvatelé Moravského
Krumlova a nejbližšího okolí pøímo do schránky. A kdo to vše
tedy zaplatí? No pøece my, podnikatelé, kteøí chceme být vidìt.
Ale nebojte se, je to opravdu pro všechny. Veškeré potøebné základní informace budou uveøejnìny již od tøí set korun, což právem
považujeme za symbolickou cenu. Hlavní myšlenkou je, aby
v katalogu mohla být každá firma. Aby žádný podnikatel nemohl
øíci, že si úèast v takovém katalogu nemùže dovolit.
PaŠa

W H C therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51
Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

VODA • TOPENÍ • PLYN
tel.: 515 322 331
mobil: 602 782 503-4

tradicí, což je také jedním z dùvodù, že tady ve dnech 17. - 18.
záøí probìhla jedineèná akce.
Díky nìkolika nadšencùm a jejich
obrovskému úsilí i obìtavosti se
zde podaøilo uspoøádat celostátní
konferenci s názvem „Problematika geologické stavby uhelných
ložisek ve velkých hloubkách“.
XXŠlo o konferenci navazující,
v poøadí šestou. Øešená problematika se týkala nejen geologie
dùlních dìl a boskovické brázdy,
ale pøedevším následkù likvidace
tìžby uhlí v Rosicko-oslavanském
revíru a souèasných problémù
zásypu zbývajících dvou jam
dolù Václav Nosek Oslavany a
Jindøich II Zbýšov. Do Oslavan
se sjelo na ètyøicet odborníkù,
geologové i paleontologové.
XXPrvní den probíhala jednání
a pøedevším odborné referáty na
výše zmínìná témata v oslavanském hotelu Horník. Na úvod
všechny pøivítal starosta Oslavan
Vít Aldorf, který je jedním z podporovatelù èinnosti vlastivìdného
spolku Rosicko-Oslavanska,
poøádající organizace. Setkání
podpoøili i starostové Zbýšova
a Zakøan. Po jednání hosté zavítali do oslavanského zámeckého

foto: Ludìk Krobot

areálu, kde si prohlédli muzejní
expozice. Všichni pøítomní byli
mile pøekvapeni a nešetøili obdivem
nad postupem prací na zámku
XXNeménì zajímavým byl dle
hlavní iniciátorky konference
paní Plchové i druhý konferenèní
den - den exkurzní. Organizace
se po odborné stránce ujal Dr.

Lubomír Malý, jehož dílem jsou i
pøedchozí konference. Poznávací
cesta vedla boskovickou brázdou
v revíru, zakonèena byla prohlídkou
krumlovské Slovanské epopeje.
XXKonferenci zdokumentoval
obsáhlý sborník referátù pøístupný
také odborné veøejnosti. Organizátoøi vyslovili podìkování spon-

Neregistrované vinice mohou být zrušeny
XXPodle záznamù v registru
vinic ÚKZÚZ - Oblekovice
znaèný poèet pìstitelù révy
vinné zaregistrovaných v letech
1995-2000 dosud nesplnil zákonnou povinnost pøeregistrovat
své vinice (zákon è. 216/2000
Sb., èást šestá èl. II). Nìkteré
vinice dokonce pìstitelé nezaregistrovali vùbec.
XXNapøíklad v Miroslavi je
nejménì pìt hektarù vinic, které
nejsou registrovány, a mìsto
Miroslav by o tyto plochy pøišlo.
S úèinností nového zákona
o vinohradnictví a vinaøství,
tedy ode dne vstupu do EU, bude
pùvodní registrace z let 19952000 neplatná, protože nesplòuje všechny podmínky dle
naøízení EU. Nepøeregistrované
vinice budou vyøazeny z registru
vinic, z neregistrovaných vinic
pak nebude možno uvádìt do

obìhu hrozny ani vyrobené víno.
Nebude se na nì také vztahovat
právo na obnovu, v krajním pøípadì bude naøízena jejich úplná
likvidace.
XXPovinnost registrace vinic
dle platného zákona 216/200 Sb.
se vztahuje na pìstitele (tedy i
nynìjší uživatele vinic) s plochou
vinic od 1000 m2 (tj. 10 arù).
Dobrovolnì je možno zaregistrovat i menší plochy (nad 500
m2, tj. 5 arù). Je tøeba vyplnit
Evidenèní list pozemkù osázených révou vinnou (pøíloha è. 7
k vyhlášce 297/2000 Sb.), kopii
si ponechat pro vlastní potøebu
a originál neprodlenì zaslat na
níže uvedenou adresu.
XXZákonnou povinností všech
pìstitelù je též do 30 dnù od provedení výsadby vinice požádat
o registraci nových vinic a ve
stejné lhùtì také hlásit veškeré

zmìny údajù v registraci vinic jít o nemalé peníze na pokutách
(napø. zmìna pìstitele, zmìna a také o výhody, které s sebou
parcelního èísla plochy, vyklu- vinaøství po vstupu Èeské
èení). Po vstupu do EU nebude republiky do unie pøinese.
možné další rozšiøování ploch • Adresa správního úøadu:
vinic, pouze obnova zaevido- ÚKZÚZ, Oddìlení evidence OTK,
vaných ploch na základì práva 671 81 Znojmo-Oblekovice.
• Kontaktní osoba:
na opìtovnou výsadbu.
XXPrùbìžnì je provádìna kon- Ing. Jaromír Èepièka, CSc.
trola evidence vinic podle a Ing. Jiøí Kahovec;
leteckých snímkù a katastrálních tel.: 515 224 023, 515 267 124.
map. Pøi neplnìní povinFirma Jan MUSIL IÈO: 404 06 318
ností daných
zákonem pro
PRODEJ TUHÝCH PALIV
evidenci vinic
AUTODOPRAVA
je ÚKZÚZ poZEMNÍ A DEMOLIÈNÍ PRÁCE
vinen pøistoupit k udìlení
Služby jsou poskytovány
sankcí neukázv co nejkratším termínu a za výhodné ceny.
nìným pìstiteJan MUSIL
lùm révy vinné.
Široká 33a
tel. 546 423 505
Majitelé vinic
664 12 Oslavany
mobil: 603 581 402
tak mohou pøi-

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

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

Penzion Bejčkův mlýn

Stálkovská 25, 378 01 Slavonice

tel.: 384 493 181, 605 572 916, www.bejckuvmlyn.cz
Ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích nebo chatkách.
Domácí kuchyně, možnost plné - nebo polopenze.

Palackého nám. 43
(U Holoubkù)

664 91 Ivanèice
tel.: 546 437 116

• Nejširší výbìr sluneèních
a dioptrických obrub
• Zhotovení zakázky
i do jedné hodiny

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, workshopy, relaxační pobyty a školy v přírodě.
K dispozici je salónek pro 60 - 80 osob
vybavený dataprojektorem, zpětným
projektorem, projekčním plátnem, kvalitním ozvučením a výpočetní technikou.

Pojištění proti neštěstí
na š astném čísle Zámecká 13

AKCE do konce října
10% SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

OTEVØENO: Pondìlí - Pátek
Sobota

800 - 1630
800 - 1030

zorùm, nadaci LANDEK Ostrava
a firmì OPGT Brno. Dle starosty
Aldorfa patøí velký dík také paní
Plchové, která se po mnoho rokù
zabývá historií Oslavan, je autorkou
nìkolika zajímavých publikací
a odvedla obrovský kus práce pro
zajištìní organizace této konference.
/ham/

Mgr. Zdenka Župová

tel.: 777 181 870
515 323 928

Nová kancelář v Moravském Krumlově.

Úèetnictví Burešová Vlasta
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 xx 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
www.mujweb.cz/www.buresova

JOSEF REITER
TRUHLÁØSTVÍ

VÝROBA
EUROOKEN,
DVEØÍ,
NÁBYTKU
Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397
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Solární panely v areálu jaderné elektrárny Za dopravní chaos v autoXX/Dukovany/ O tom, že na úze- Dají se využít jako zdroj elekmí Jaderné elektrárny Dukovany tøiny pro chaty, zahradní domky, busové dopravě může kraj

foto: mape

Burčák z Miroslavi letěl do lázní
XXNad „leteckým provozem“ se
dnes v Miroslavi nikdo nepozastaví, nebo• se na území mìsta
nacházejí hned dvì letištì. V pátek
19. záøí však na jednom z nich
pøistála dvì malá letadla „ultralight“ se zvláštním posláním - dopravit ètyøi desetilitrové kanystry
burèáku až do Karlových Varù.
XXBurèák z Veltlínského èerveného je dílem Zdeòka Hamaly a
místní podnikatel Petr Juraèka jej
nabídl obchodnímu partnerovi
z Karlových Varù pøi jednání na
veletrhu. Burèák mìl takový
úspìch, že si jej do svìtových
lázní objednali vìtší množství.
XXPilot Vlastimil Hošek vysvìtlil:

„Pøiletìli jsme dvìma letadly,
protože chceme naložit aspoò
40 litrù a do jednoho letadla se
vejdou akorát dva desetilitrové
kanystry.“ Zároveò prozradil, že
se již tìší na veèer, kdy burèák
vypijí se èleny a pøáteli Ultralight
klubu Karlovy Vary. Podle pilotù
je let bezpeènìjší než jízda na silnici a cesta trvá nìco pøes hodinu
a pùl. Jedinou starostí posádky
bylo, aby mok dopravili v poøádku
až na místo a nezaèal jim v kabinì vaøit. Možnost popíjet už za
letu oba aktéøi vylouèili i pøesto,
že policejní hlídka a dechová
zkouška ve vzduchu je prý dost
nepravdìpodobná.
/uè/

vyrùstá další elektrárna - tentokrát
sluneèní neboli fotovoltaická, jsme
vás již informovali. Hlavním
dùvodem této reinstalace byl
fakt, že sluneèní elektrárna mìla
pùvodnì vyrábìt energii v Jeseníkách, kde byla již na zaèátku 90.
let instalována. Ovšem solární
panely lákaly zlodìje, docházelo
k jejich krádežím a elektrárna bývala v poruše, proto došlo k rozhodnutí pøemístit celé zaøízení na
bezpeènìjší místo v Dukovanech.
Solární fotovoltaické panely jsou
výhodným zdrojem elektrické
energie zejména v místech, kde
je nedostupná rozvodná sí•. Jsou
vyrobeny z monokrystalických
solárních èlánkù, jež s vysokou
úèinností pøemìòují sluneèní
svìtlo na elektøinu. Vysoká a dlouhodobá stabilita parametrù umožòuje jejich spolehlivou funkci
po dobu minimálnì 20 let. Panely
jsou elektricky bezpeèné a odolné proti povìtrnostním vlivùm
a nevyžadují nároènou údržbu.

karavany, jachty i venkovní osvìtlení a zabezpeèovací systémy.
XXK pøipevnìní prvních panelù
na již vybudované kovové konstrukce došlo v Dukovanech
v pondìlí 15. záøí. Na jednu konstrukci je tøeba pøišroubovat 20
panelù, takže celkem zde bude
vyrábìt elektøinu 200 èlánkù. Ty
byly peèlivì oèíslovány a parta
montérù je na svá místa pøipevnila
bìhem dvou dnù. Øemeslníci prozradili, že 194 panelù je pùvodních a 6, které byly v Jeseníkách
odcizeny, je nových. Cena jednoho
se pohybuje kolem 20.000 korun.
Solární panely vyrobila firma
Trimex TESLA Rožnov pod Radhoštìm a montáž technologií
provedli zamìstnanci tøebíèské
firmy ESE s.r.o.
XXSluneèní elektrárna se stane
souèástí informaèního centra JE
Dukovany a návštìvníci budou
moci posoudit výhody i nevýhody
dalšího zaøízení produkujícího
elektrickou energii.
/ham/

Cyklisté, pozor na kola!
V souvislosti s trestnou èinností se èasto objevují upozornìní
policie na nevyzpytatelné podomní prodejce, skupinky Romù okrádající starší spoluobèany, èi party vykrádající napøíklad automobily.
Fenoménem dnešních dní, pøedevším na území Ivanèic, jsou
„specialisté“ na drahá kola. Již v nìkolika pøípadech se zlodìji
vloupali do sklepních kójí domù, odkud zcela plánovanì a zámìrnì
odcizili velmi hodnotné bicykly. Vypadá to, že místa lupu mají
pobertové vytipovaná a že jdou najisto opravdu po prvotøídním
zboží. V jednom pøípadì se dokonce stalo, že se vloupali do sklepa
majitele drahého kola, který mìl naštìstí svùj stroj uschován pøímo
v bytì, proto odešli s prázdnou. Policie již dostala první informace
o možných podezøelých a pøípady se nyní intenzivnì zabývá.
Existuje také dùvodné podezøení, že zlodìji kola prodávají v zastavárnách okolních mìst.

foto: mape

XXMálokterý obèan Moravskokrumlovska si nevšiml, jaký chaos pøinesla èervnová zmìna v dopravní obslužnosti. Vždy• témìø na všech
linkách jezdí dva autobusy souèasnì, nìkteré nedojíždìjí až tam, kam
jim urèuje jízdní øád, na zastávkách je nìkdy strojù jako v Praze na
hlavním nádraží. Všichni se ptají, kdo za to odpovídá a kdo to zaplatí?
XXStarosta Moravského Krumlova B. Pitlach se koncem srpna sešel
s ministrem dopravy Milanem Šimonovským ohlednì dopravní situace
na Znojemsku, stavu komunikací Pohoøelice - Znojmo i obchvatu
Lechovic. Na øadu pøišlo samozøejmì i jednání o dopravní obslužnosti
a fungování autobusové dopravy v našem regionu, pøedevším z hlediska zdvojených spojù. „Informoval jsem ministra o všem, jak to zde
probíhá, vèetnì zdvojených spojù, nedodržování jízdních øádù i bezpeènostních rizik hlavnì na zastávkách. Nad nìkterými informacemi
se ministr pozastavil,“ uvedl B. Pitlach. Ministerstvo dopravy chce
celou problematiku dùkladnì prošetøit, nebo• podle slov Šimonovského
„se jedná o ojedinìlou záležitost a raritu, která nemá v celé republice
obdoby.“ Proto si ministr vyžádal veškeré materiály od dopravních
spoleèností i z krajského úøadu a slíbil, že se na ministerstvu zaènou
zabývat prvopoèátkem problému, dùvodem, jak a proè situace vznikla
i prùbìhem výbìrového øízení na obsazení jednotlivých linek. Tato
fáze bude trvat nejménì tøi mìsíce. Starosta Pitlach dále øekl: „Chci,
aby byla provedena dùsledná kontrola všech dopravcù odborem
dopravy Jihomoravského kraje, protože už uplynula, øeknìme, zkušební
doba ètvrt roku, kdy je tento systém v provozu. Také jsme upozornili
na to, že oznaèníky zøejmì neodpovídají pøíslušným normám a hyzdí
nám mìsto. Na tahu je nyní kraj.“
/ham/

PODLAHY K+
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.
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

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení
• revize ruèního náøadí pøístrojem
SECUTEST
• montáž hromosvodù • MaR • EPS
• rozvody sítí na venkovní osvìtlení
dokumentace
R L A P E T •• projektová
D
R revize domovních rozvodù
ŠE
a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

ELEKTROMONTÁŽE

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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
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
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KOUPELNOVÉ STUDIO

AXIS

o.z.

MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní č. 394 (areál OSP)
Pracovní doba: Po-Pá 8.00 - 17.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.

PODZIMNÍ AKCE:
PŘI NÁKUPU KOMPLETNÍ KOUPELNY
BAREVNÝ NÁVRH KOUPELNY ZDARMA
A NAVÍC

10% SLEVA
NABÍZÍME K INSPIRACI VZORY
17 OBLOŽENÝCH KOUPELEN

SLUŽBY:

1. obklady a dlažby keramické
vč. mrazuvzdorných a bazénových
2. obklady a dlažby skleněné
3. vany klasické, rohové, masážní
4. sprchové kouty klasické, masážní
5. sprchové boxy klasické, masážní
6. keramika - umyvadla, klozety, ...
7. baterie pákové, bezdotykové, ...
8. koupelnový nábytek bílý, barevný
9. zrcadla, aj. koupelnové doplňky
10. nerezové dřezy a umyvadla
11. lišty, lepidla, spárovací hmoty
12. instalační moduly pro WC, nádrže

1. Každý pátek odborná porada
našich designerek zdarma
2. Sladění koupelny s ostatními
prostory v bytě, či domě
3. Při zakoupení kompletní koupelny
zhotovíme barevný návrh
koupelny na počítači zdarma
4. Servis odborníků dodavatelských
firem
5. Možnost úhrady formou hypotéky,
ze stavebního spoření, ...
6. Zabezpečení stavební realizace

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU V NAŠÍ VZORKOVNĚ KOUPELEN

Vinotéka
u Kláštera
Zveme širokou veøejnost
dne 11. 10. 2003 od 9.00 hod. do novì otevøené
specializované prodejny vína!

Nabízíme tuzemská vína
jakostní, pøívlastková, speciální a šumivá!

Zajistíme lahvová a sudová vína
pro rùzné pøíležitosti svatby, rauty, veèírky, narozeniny...

V den otevøení - burèák
a hrát bude cimbálová muzika Grajcar z Dolních Bojanovic.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!
ZSS., corporation s.r.o.
Palackého 122,
Moravský Krumlov

Otevírací doba:
Út - Pá: 15.00 - 18.00 hod.
So: 9.00 - 12.00 hod.
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Stížnosti na práci nových
úřadů jsou ojedinělé
XXS úèinností od 1. ledna 2003 došlo ke zrušení okresních úøadù
a jejich èinnost se pøesunula na krajské úøady, obce s rozšíøenou
pùsobností a jiné správní úøady. Úkol reformy veøejné správy
spoèíval v tom, aby se co možná nejvíce odstranily dosavadní
nedostatky ve výkonu správy. Vláda v roce 1998 ustavila garantem
této reformy ministerstvo vnitra. Na základì Koncepce reformy
veøejné správy, kterou schválila vláda a následnì doporuèila
Poslanecká snìmovna, byly pøipraveny potøebné zákony pro realizaci reformy územní veøejné správy. Z možných alternativ zvítìzil
tzv. spojený model veøejné správy, tzn. že orgány samosprávy
vykonávají na základì zvláštních zákonù vedle samosprávy také
státní správu v pøenesené pùsobnosti.
XXDnem 31.12.2002 ukonèilo svoji èinnost 73 okresních úøadù.
Obce s rozšíøenou pùsobností zahájily svoji èinnost 1.1.2003
a pøedstavují nový typ obcí, které vykonávají vìtšinu státní správy
v pøenesené pùsobnosti, to znamená vìtšinu správních agend pro
obèany. Státní správu pøevzalo od 73 okresních úøadù a 3 statutárních mìst 205 obcí s rozšíøenou pùsobností. Tyto vybrané obce
získaly zhruba 80 % pùsobností - jedná se zejména o agendy evidence obyvatel, vydávání cestovních a osobních dokladù, øidièských prùkazù, technických prùkazù, evidence motorových
vozidel, živnostenské oprávnìní, výplata sociálních dávek, sociálnì
právní ochrana dìtí, péèe o staré a zdravotnì postižené obèany,
vodoprávní øízení, oblast odpadového hospodáøství a ochrany
životního prostøedí, státní správa lesù, myslivosti a rybáøství, oblast
dopravy a silnièního hospodáøství.
XXDne 1. ledna 2003 pøešly také na Moravský Krumlov a Ivanèice
mnohé pravomoci bývalých okresù a tato mìsta se stala tzv. obcemi
s rozšíøenou pùsobností, neboli „malými okresy“. Do Moravského
Krumlova se pøesunuly veškeré správní èinnosti, které zajiš•oval
okres Znojmo, do Ivanèic pøešla agenda okresu Brno - venkov.
Starostové obou obcí se shodují v tom, že žádné vìtší, obèany
signalizované problémy, se bìhem prvního pùlroku nevyskytly.
XXPo výzvì ètenáøùm, aby se k èinnosti úøadù vyjádøili, redakce
ZRCADLA zaznamenala pouze jednu stížnost v Moravském
Krumlovì, v níž zdejší obèanka kritizovala jednání úøednice
na sociálním odboru, která údajnì nebyla ochotna poskytnout
potøebné informace k vyøízení formalit na sociální dávky pro studentku vojenské školy. Na druhé stranì napøíklad obyvatelé Oslavan velmi oceòují možnost vyøídit si mnoho úøedních záležitostí
v nedalekých Ivanèicích, namísto zdlouhavého dojíždìní do Brna.
Jisté je, že úøedníci žijí z našich daní a nedávnou demonstrativní
stávkou dali najevo touhu po vyšších platech, proto by mìli pøedevším naplòovat „morální kodex úøedníka“ a nepøistupovat
k požadavkùm obèanù jako k „nutnému zlu“.
/uè/

Zeptali jsme se: starosty Oslavan Víta Aldorfa

Vít Aldorf

1. Který bod volebního programu
vaší strany Vy osobnì považujete
za prioritní?
Asi tìžko lze øíci jednoznaènì,
který bod volebního programu je
prioritní. Jedná se totiž o souhrn
priorit, které naše mìsto potøebuje.
Volební program pojmenoval pìt
hlavních okruhù rozvoje, kterým
je tøeba se pøednostnì vìnovat:
výstavba bytù a rozvoj individuální bytové zástavby; výstavba
a rekonstrukce místních komunikací - dynamický rozvoj infrastruktury mìsta; program pro seniory klidné stáøí v Oslavanech; podpora podnikání - nabídka a využití prùmyslových zón; rozvoj
využití volného èasu mládeže. Již
nyní se daøí jednotlivé prioritní
oblasti nejen pøipravovat, ale i
naplòovat a uskuteèòovat.
2. Podaøilo se již vyøešit problém
oslavanského parovodu? Jak?
Nejednalo se ani tak o problém
oslavanského parovodu, jako o problém koncepce vytápìní mìsta,
který nebyl dlouhodobì øešen.
Danou záležitost jsme prùbìžnì
øešili od roku 1999 a v loòském
roce se podaøilo úspìšnì zvládnout i poslední etapu, složitou
výstavbu zdroje a rozvodù pro

zásobování oslavanského sídlištì
teplem. Dnes mají Oslavany
moderní rozvod plynu i CZT.
3. Plánujete v dohledné dobì
pokraèovat v odstøelu dalších
nebezpeèných èástí oslavanské
haldy?
Tato halda je ve vlastnictví a. s.
Prefa Brno, která se musí o svùj
majetek starat a pøedpokládám,
že pokud by hrozilo nìjaké nebezpeèí, tak zcela urèitì Prefa
jako správný majitel a hospodáø
provede nezbytné kroky k tomu,
aby bylo nebezpeèí odstranìno.
4. Jakým zpùsobem je v Oslavanech zajištìno odpadové
hospodáøství?
V tomto roce mají Oslavany uzavøenu jednoletou smlouvu s firmou RETHMANN-JEØALA.
Spolupráce funguje velmi dobøe,
systém je zajištìn tak, že obèan
má v rámci poplatku garantován
odvoz popelnic, dvakrát roènì
odvoz velkoobjemového domovního odpadu, taktéž dvakrát roènì
ambulantní svoz nebezpeèného
odpadu a svoz separovaného skla
i plastù prostøednictvím kontejnerù. Mìsto dotuje ze svého
rozpoètu navíc poplatek na každého obèana èástkou 40 korun.
Systém funguje na slušném standardu. Dokladem toho je i fakt,
že v Oslavanech v podstatì zmizely èerné skládky. V letošním
roce mìsto bude vypisovat výbìrové øízení na likvidaci odpadù
pro období 2004 - 2006, od
nìhož si slibujeme zásadní nezvyšování poplatku a zachování
pøinejmenším stávajícího standardu služeb.
5. Oslavany plánují využívání
ivanèické èistièky odpadních
vod. Jak bude vše fungovat?
Oslavanská èistírna byla postave-

na na konci 50. let a v souèasné
dobì neumožòuje výraznìjší
modernizaci. Mìsto proto v rámci Svazku Ivanèicko pøistoupilo
na budoucí odvádìní odpadních
vod na velkou èistírnu do Ivanèic. Systém bude spoèívat v tom,
že z oslavanské èistièky vznikne
pøeèerpávací stanice a ivanèická
èistírna bude zrekonstruována.
Nyní probíhá v rámci Svazku
výbìrové øízení na dodavatele
projektové dokumentace pro rekonstrukci ivanèické èistírny. Domnívám se, že jde o konstruktivní
a racionální øešení do budoucna.
6. Starší obyvatelé Oslavan volají
po penzionu. Uvažujete v dohledné dobì o stavbì takového
zaøízení?
Oslavany jsou bohužel jedním
z velkých mìst v regionu, kde toto
zaøízení chybí a již dlouhodobì
po nìm generace oslavanských
obèanù volají a to i pøes to, že
v našem mìstì bylo sociální
povìdomí historicky zakoøenìné
a zdùrazòované. Já osobnì vnímám tuto záležitost jako velmi
citlivou a zásadní a považuji její
øešení nezbytné pro další rozvoj
mìsta. Od poèátku tohoto roku se
proto intenzivnì pracuje na pøípravì možné výstavby domu
s peèovatelskou službou a vìøím,
že v blízké dobì budou moci
Oslavany nabídnout tento druh
služeb. Tato otázka se již dostala
na program jednávání zastupitelstva mìsta a jsem rád, že je
vnímána veskrze pozitivnì.
7. Existují konkrétní výsledky
jednání o revitalizaci a osázení
popílkových ploch bývalého složištì rychle rostoucími døevinami?
V tomto okamžiku konkrétní
výsledky známy nejsou, je ještì
velmi brzy. Probíhá revitalizace

popílkového složištì, tzn., že do
popílkové vrstvy budou vmíchány kaly, aby pøíští jaro mohlo
zapoèít sázení rychle rostoucích
døevin. Jedná se o výzkumný
úkol, který má ukázat, jaké rostliny jsou k tomuto úèelu vhodné.
Firma AQUATIS se celé záležitosti ujala a výzkum je plánován na zhruba 7 let. Hmatatelným výsledkem právì teï je
vlastní zájem o provedení revitalizace.
8. V jednom z pøedchozích èísel
Zrcadla jste se zmínil o zámìru
uvést do pøijatelné podoby
a hlavnì v život prostory oslavanského námìstí? Jak se vám
daøí tento zámìr naplnit?
Oslavany nikdy nemìly a asi ani
nebudou mít pøirozené námìstí,
což je dáno historickým charakterem zástavby. Nicménì naproti
mìstskému úøadu je lokalita
bývalého hospodáøského dvora,
který byl využíván pozdìji jako
støedisko JZD, poté jako zaøízení
staveništì a nakonec odkladištì
odpadu mìsta. Ze strany mìsta
jsme se nyní s touto raritou již
vypoøádali, a právì do této
lokality jsou a budou smìøovány
stavební zámìry mìsta. Napøíklad
výstavba již zmínìného DPS. V
souèasné dobì je jednáno s vlastníky pozemkù a budov v dané
lokalitì, protože nepatøí mìstu,
ale soukromým subjektùm. Z tohoto pohledu nebude vytvoøení
nového centra mìsta záležitost
jednoduchá. Zámìry spoèívají
kromì vybudování DPS i ve výstavbì nábøeží objekty obèanské
vybavenosti a centrálního polyfunkèního objektu. Celý proces
již zaèal probíhat a bude finanènì
i èasovì nároèný.
Dìkuji za rozhovor
/ham/

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

A

!
EV

Kuchyňská linka
TANIA 180 cm
od 7.950 Kč

nerezový drátěný program
kuchyňský set MONIKA od 4.700 Kč
dřezy firem FRANKE a REGINOX
chromové stoly a židle

SL

•
•
•
•

Kuchyňská linka
KARO 180 cm
9.720 Kč

Kuchyňský set
rohová lavice, stůl, dvě židle
od 4.700 Kč

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

až
30%

NEJLEVNĚJŠÍ

SEKTOROVÉ KUCHYNĚ
TÁŇA • ALASKA • KARO
SLEVA NA VYBRANÉ
VYSTAVENÉ
KUCHYŇSKÉ LINKY

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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Senátor Železný pro školáky Hasičky z Miroslavi na mistrovství republiky obstály
XXŠkoly znojemského okresu dostaly na konci uplynulého školního
roku informaci o možnosti bezplatnì získat sadu CD - ROM nosièù
s výukovými programy firmy LANGMaster. Jednalo se o sponzorský
dar senátora Vladimíra Železného, jež slíbil vìnovat všechny své
senátorské platy touto formou našemu regionu. Spoleènost LANGMaster, pøední èeský i svìtový výrobce multimediálních výukových
programù, se zabývá tvorbou jazykových kurzù i encyklopedií pøírodních vìd pro všechny vìkové kategorie. Bez zajímavosti není ani fakt,
že se tato firma úèastní jako partner Národního programu poèítaèové
vzdìlanosti, jehož cílem dle ministra informatiky Mlynáøe je, „aby
poèet poèítaèových analfabetù èinil do 4 let ménì než 50 procent populace“. LANGMaster se v rámci projektu podílí na výukových programech pro nejširší veøejnost. Podle vyjádøení øeditele ZŠ Miroslav
byla nabídka zajímavá, proto škola kontaktovala senátorskou kanceláø
ve Znojmì, kde o poèítaèové programy požádala. Výsledek byl kladný: na zaèátku školního roku miroslavští školáci obdrželi na 30 CD ROM nosièù vhodných pro výuku jazykù i pøírodovìdných pøedmìtù.
Jejich kvalitu a využitelnost ve výuce nyní ovìøují. Na základì dopisu
øeditele spoleènosti LANGMaster jsme zjistili, že ve znojemském
okresu nabídky využilo šestasedmdesát procent škol.
/uè/

Ivančice se snaží zviditelnit
XX/Ivanèice/ Rada mìsta na minulém zasedání schválila hned dva
návrhy týkající se celostátní propagace mìsta. V prvním pøípadì jde
o pøijetí „Smlouvy o spolupráci pøi propagaci mìsta Ivanèice s firmou
Garp Hradec Králové spol. s r. o.“ Dle této smlouvy pøipraví firma
projekt propagaèní brožury, jež bude obsahovat plán mìsta, mapu,
fotodokumentaci a nejdùležitìjší informace o Ivanèicích. Všechny
informace budou k dispozici kromì èeštiny také v nìmeckém a anglickém jazyce. Mìsto poskytne pouze fotografie na titulní stranu a provede korekturu nákresu map. Dalším poèinem smìøujícím ke zviditelnìní mìsta a pøilákání více turistù je závazná objednávka prezentace
Ivanèic v atlasu EUROBEDS 2004, jež vydává Èeský svaz turistù.
Jedná se o obrazový atlas turistických zajímavostí a znaèených cyklotras, v nìmž se pøedstavují zajímavá místa z celé republiky prostøednictvím fotodokumentace, kontaktù na informaèní centra, informací
o možnostech ubytování, stravování, o kulturních a historických
památkách apod. Atlas je uspoøádán po jednotlivých krajích, v rámci
nichž jsou pøedstavena prezentovaná mìsta. Samozøejmì slovní informace jsou doplnìny podrobnými turistickými mapami. Ivanèice by
mìly být pøedstaveny na jedné stranì spoleènì se sousedním mìstem
Oslavany. Dle pana Karase z informaèního centra je atlas EUROBEDS turisticky pøitažlivý i vyhledávaný a cílem této iniciativy je
snaha o maximální informovanost o zdejším regionu.
/ham/
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KADEØNICKÉ STUDIO

ZNOJEMSKÁ 235
• BUDOVA POLIKLINIKY APEX
Moravský Krumlov, tel.: 515 324 140

• DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU
Moravský Krumlov, tel.: 515 321 227

Prodej:
Parkovištì u prodejny

OTEVØENO: PO-PÁ 8-18, SO 8-12

Ženské
jméno

provozovna: Havlíčkova 1163
MIROSLAV, tel.: 515 334 796

- ètvrtek 800-1630
pátek 800-1300

Pro chovatele psù a koèek nabízíme krmné
maso, drùbeží høbety, špièky køídel, kùže
a zmasilé kosti v cenách: 5,- až 30,- Kè dle
odebraného množství a sortimentu.

JIRÁSKOVA 634

Festival Jedno z
Rozsudek trampské Edisonohudby vých jmen

XX/Oslavany/
Oslavanský
zámek o záøijových víkendech žil
nejen zajímavými akcemi, ale i
spoustou návštìvníkù, kteøí se
pøišli pobavit, pouèit a pøedevším
podívat, jak se tato kulturní památka probouzí k životu. Týden
po konání Oslavanských historických slavností v areálu zámku
zde byla 20. záøí slavnostnì
otevøena zámecká restaurace.
XXPøestože historické slavnosti,
jež poøádalo mìsto, doprovázelo
nevlídné poèasí, návštìva byla
vysoká, k èemuž pøispìla podle
vyjádøení starosty Aldorfa i znaèná propagace v celém regionu.
Všichni úèastníci si odnesli
ohromný zážitek mimo jiného

støeda
Prodej každý týden.
Tato nabídka platí neomezenì!

NOVÁ PROVOZOVNA !!!

úterý - ètvrtek 800-1630

Tel. objednávky na èísle: 515 334 796

•

Semeno

Vùnì

foto: V. Kondler

Kondler i se svou dcerou Katkou,
jednou z aktérek soutìže a trenérkou mládeže, se shodli na tom,

Pruh

Druh
letadla
(obecnì)

•

Ožeh

Mízy
(angl.)

Egypt.
vládce

Smotek
látky

Praním
èistit
Stádium
výv. hmyzu

Slovenské
mìsto
Stiskací
knoflíky

Ètverák

i ze závìreèného ohòostroje,
který starosta hodnotil jako fantastický a vyslovil podìkování
Janu Habáòovi, autorovi ohòostroje za to, že divákùm pøedvedl
perfektní podívanou.
XXOtevøení zámecké restaurace
probìhlo v neménì slavnostním
duchu. Organizátorem byla firma
G&C Pacific - nájemce restaurace - jež u pøíležitosti nevšední
události uspoøádala na prvním
nádvoøí bohatý kulturnì-spoleèenský program, opìt zakonèený
ohòostrojem. V areálu se vystøídaly stovky návštìvníkù. Všichni
se mohli pobavit a také ochutnat
vynikající kuchyni vèetnì piva,
které se bude ve zdejším zámec-

• Dioptrické brýle
na předpis i na zakázku
• Opravy brýlí
• Sluneční brýle
• Pouzdra, lupy, řetízky
• ostatní doplňky
Ke každé nové zakázce pevné brýlové
pouzdro zdarma
S každou zakázkou sleva na zakázku další
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Prodej metrového textilu

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

Nebo
(slov.)

Brzká

SPZ aut Zkr. angl.
Prahy
Na úètu

Paže
(angl.)
Britka

spotøebièù

Znaèka
mouky
Obrýsován

Ceremoniály
Plísòový
sýr

• stavební a obkladačské práce
• stavby na klíč
• půdní vestavby i nástavby
• opravy a rekonstrukce
• demolice
• pokládka zámkových dlažeb
• zateplování fasád
Němčice 301, 664 91 Ivančice
tel./fax: 546 452 269
mobil: 723 446 996,
604 117 744, 723 715 449

Americké Znaèka
platidlo polomìru

•

Èásti
týdne

Haluz

Znaèka
kosmetiky

Základní
èíslovka
Umyt
Shromáždìní
Politická
strana

Máchy

Èistící
Lahodné prostøedek
jídlo
Evropan

Rybí
pochutiny
Nizozem.
astronom

© /ap/

KÿÕéOVKA

Shluk lidí

Ch. zn.
helia

Mìšec

Èárka
(lingv.)
Pøedložka
Jitøenka
Ch. zn.
boru

Poštovní
kód
Virginie

Údaje o
vydavateli
Umìlecký
smìr

Škrabky
u pluhu
Zpìvný
pták

Tropiètí
mravenci

Iniciály
herce
Cupáka

Nanášet
barvu
Poplatek

Jm. sklad.

Nádoba

Bìloba

•

STAVEBNÍ FIRMA
DUBŠÍK A HOLÝ

Akademic.
zkratka
2. díl
tajenky

Antonymum k
„hladká“
Vozidlo

Ženské
jméno
Znaèka
èepelek

Popìvek

Køíženec

Ch. zn.
dusíku

fyzické i psychické pøipravenosti.
XXVšechny tøi dny v Olomouci
byly programovì doslova nabité.
Nejprve se zápolilo v bìhu na 100
metrù s pøekážkami, které pøedstavuje 80 cm vysoká bariéra a
8 m dlouhá kladina, za níž musí
závodnice rozložit dvì hadice,
spojit je, pøipojit na rozdìlovaè
a zapojit štafetovou proudnici.
Následuje bìh štafet na 4 x 100
metrù. Tato soutìž pøedepisuje
nejen zdolávání nìkolika pøekážek, ale také perfektní práci s „hasièským nádobíèkem“ - hadicemi,
proudnicemi i hasicím pøístrojem
- vše v co nejkratším èase, v pøesnì vymezených úsecích. Poslední
den probíhá tzv. královská disciplína neboli disciplína pravdy, jak
øíká pan Kondler „rychlá smrt.“
Jde o požární útok, kdy musí
závodnice zvládnout od nastartování støíkaèky, pøes nasátí vody,
propojení veškerého náøadí, dobìhnutí k terèùm a ze vzdálenosti
5 metrù musí nastøíkat do každého ze dvou 10 litrù vody. Terèe
mají elektronické mìøidlo, jež
nelze ošidit, a po naplnìní nádob
se automaticky zastaví èasomíra.
XXMiroslavské družstvo žen èítá
dvanáct èlenek, pøièemž mistrovství se zúèastnilo devìt z nich.
Pøesto, že jejich tréninkové domácí podmínky jsou doslova primitivní, bez potøebného sportovištì, v celostátní konkurenci
dìvèata nezklamala a obsadila
šesté místo. První tøi místa patøila
ženám z Plzeòského, Moravskoslezského a Libereckého kraje.
Muži z Horního Poøíèí byli celkovì druzí za Moravskoslezským
krajem a pøed Libercem.
/uè/

Obmìkèiti
Veslo
(angl.)

Zn. èes.

velblouda

kém pivovaru již zanedlouho
vaøit. Starosta Oslavan Vít Aldorf
øekl:
„Podobné
zaøízení
Oslavanùm zcela jistì chybìlo
a jeho otevøením jsme se zaøadili
mezi mìsta regionu, která mohou
nabídnout velmi slušnou stylovou restauraci. Ve spojení s prostorami zámku má restaurace o to
dùstojnìjší ráz i jakýsi nádech
tajemna.“
XXVšichni hosté oslavanské
zámecké restaurace se mohou
tìšit na pøíjemné posezení v krásném prostøedí i na opravdu
skvìlou kuchyni a dobré domácí
pivo. V pøípadì zájmu si budou
moci prohlédnout chod pivovaru
a o víkendu muzejní expozice. /uè/

Karel a Markéta Raboňovi
Zámecká 13, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 323 737, 603 534 626

1. díl
tajenky

•

že hasièský sport je opravdu velice
nároèný a všechny soutìžní disciplíny vyžadují znaènou dávku

Otevření restaurace zakončil ohňostroj

Fa MASIKO zaøazuje do svého sortimentu
novì program èerstvých chlazených kuøat,
a to jak celých, tak jednotlivých dílù za ceny
srovnatelné s cenami v MAKRU.

Odpovìdná vedoucí: Anna Bystrianská

Nápovìda:
ARM, LUV,
OORT,
SAPS, OAR

XXMiroslavské ženy - hasièky
jsou elitním družstvem nejen
v rámci okresu, ale i kraje, nebo•
nenašly pøemožitelky od okrskového, pøes obvodní, okresní až po
krajské kolo soutìže. Tato vítìzství znamenala cestu k postupu na
mistrovství republiky hasièù, jež
se uskuteènilo ve dnech 19. - 21.
záøí v Olomouci. Velitel zdejších
hasièù, ohromný nadšenec a obìtavec, pan Václav Kondler k úspìchùm dodal: „Nezískáváme první
místa jen na okrese, ale i v kraji
a než jsme šli do republiky, ještì
naše ženy vyhrály okresní ligu.“
XXNa mistrovství v Olomouci
bojovalo patnáct družstev mužù
a žen z jednotlivých krajù. Ženy
z Miroslavi zastupovaly Jihomoravský kraj spoleènì s týmem mužù
Horní Poøíèí, okres Blansko. Pan

Èeský
zpìvák
Ty
(nìmecky)

Zkr. Národní liga
Znaèka
cigaret

Návìtøí

Otec
otce
Èásti
hrnce

Spojka
Úøady
(zastar.)

PRO VOLN› »AS

Víte, že ...

Galapágy - skupina 15 vulkanických ostrovù na
rovníku, asi 1.100 km od Ekvádoru (již. Amerika).
Ètyøi z ostrovù jsou (1. díl tajenky). Anglický
pøírodovìdec Charles Darwin zde studoval život
zvíøat, jež ho pøivedl k základním myšlenkám jeho
evoluèní teorie. Vzhledem k jedineènosti druhù
rostlin a zvíøat - mezi nimiž jsou již témìø
vyhubené (2. díl tajenky) - je nyní 90 % území
ostrovù národním parkem.

InformaËnÌ servis

Mateřská škola a družina
XXDovolte, abych se v následujících øádcích s Vámi podìlil, jako
pedagog i rodiè ètyøletého dítìte chodícího do školky, o nìkteré své
postøehy i poznatky z vývojové psychologie vìnující se problematice
pøedškolního a mladšího školního vìku dítìte.
XXJe velkým nedorozumìním považovat mateøskou školu jen za
pøedstupeò školy základní nebo za pouhou odkladovnu dìtí zamìstnaných rodièù. Mateøská škola je zaøízením pro dìti a „dìti by si ji
vymyslely, i kdyby v dnešní podobì nebyla“. Prostì ji potøebují!
Z psychologického hlediska udìlalo dítì obrovský vývojový krok,
když se z vìku batolete (asi do tøí let) stává pøedškolákem. Dítì po
tøetím roce života za normálních okolností pøekraèuje hranice svého
nejbližšího rodinného kruhu a k svému „já“ pøidává i vztah k druhým
dìtem. K tìm, s kterými pozdìji bude chodit do školy, do taneèních,
do zamìstnání, … Povšimnìte si, že naprostá vìtšina dìtí tohoto vìku
touží po spoleènosti druhých dìtí. Jsou š•astné, když si jich druhé dìti
všimnou, když je vezmou do hry. Druhé dìti vstoupí na vývojovou
scénu našeho dítìte a už z ní neodejdou. Budou tvoøit stále podstatnìjší souèást jeho života.
XXRozvoj vztahù právì teï zaèíná a školka je tou vhodnou pøíležitostí. Rozvíjí totiž dùležité vlastnosti, pro nìž ve vztahu k dospìlým,
dokonce ani k sourozencùm není tak vhodná pùda. Napøíklad „schopnost spolupráce“ tøeba ze zaèátku jen ve høe a na krátkou dobu. Jsou to
také vlastnosti, které dítìti umožòují zaèleòování, jako družnost, solidarita, obìtavost, tolerance, soucit, soustrast a také p ø á t e l s t v í .
Všimnìte si nìkdy jak se dìti v tomto vìku, když jsou dohromady,
neustále smìjí, dovádìjí, pøedvádìjí všelijaké kousky, prostì mají
radost. A když potkáte tøídu z mateøské školy na vycházce s paními
uèitelkami, chvilku se dívejte. Dìtem se pusa nezastaví! Stále si mají
co øíct, vnímají daleko víc jedno druhé než své okolí a kdoví kam by
došly, kdyby je dobré paní uèitelky nehlídaly.
XXV tomto smyslu platí, že dìti, které nemají možnost do mateøské
školy chodit, jsou do jisté míry ochuzovány. Mateøská škola má vùèi
rodinì i nìkolik dalších pozitivních funkcí. Jestliže se dìje nìco nedobrého (napø. rozvod, smutek nad úmrtím nìkoho z rodiny), už tím že
dítì se dostane do citovì pøíznivého prostøedí ve školce, dopøává se
mu odpoèinek od nepøimìøených zátìží. Také odborné poznatky
z pedagogiky a psychologie jsou uèitelkám pøístupnìjší než vìtšinì
rodièù (bez urážky, ale kdo si po veèerech ète ve vývojové psychologii
nebo pedagogice). Tedy jejich silnou stránkou jsou zkušenosti
a znalosti v tom, jak vést dìti k osvojení návykù (hygiena, oblékání,
úklid!) a dovedností(zacházení s tužkou, barvami, …)
XXPro toto všechno øíkám jednoznaènì: dítì do mateøské školy ANO!
A po dvou, tøech letech vzhùru do školy. První tøída volá. Pro dítì
docela šok. Jiné prostøedí, jiné uèitelky, jiný režim a možná i èást
neznámých dìtí. To všechno se s pomocí paní uèitelky a rodièù postup-nì
zvládne, ale pøání dítìte trošku se vrátit do školkovských kolejí tu
urèitì je. Pak je tu školní družina, kde se dítì mùže potkat s kamarády,
kteøí byli z jeho školkovské tøídy zaøazeni ve škole do jiné tøídy,
nemusí sedìt v lavici a hlásit se o slovo, mùže si hrát skoro jak ve
školce, a je pod pedagogickým dohledem vychovatelky. Mùže dál
rozvíjet své vztahy k ostatním dìtem. A družina, spoleènì se základní
školou, mùže pomoci pøi zvládání školní adaptace i pøi aktivním
naplòování volného èasu dítìte a v rozvoji jeho zájmù.
Mgr. Martin Flekal, øeditel Mateøské školy, školního klubu a družiny

Epopej v Krumlově již 40 let
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Kulturní programy
29. září - 12. října 03´

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 11.10. v 19.00 hod. - Kat a velkovezír. Divadelní tragikomedie
v podání silnì amaterského divadelního spolku PRKNO z Veverské
Bitýšky. Kino Réna Ivanèice, vstupné: 50 Kè.
• Pøipravujeme: • 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. • 26.10. - zájezd - Vídeò a její muzea autobusový zájezd - Schönbrunn, Arsenal - vojenské muzeum, Staré
mìsto, Hofburg, Pøírodopisné a umìlecko-prùmyslové muzeum. Odjezd
od Besedního domu v Ivanèicích v 6.30 hodin. Vstupy do všech muzeí
zdarma. Doprava: 300 Kè + 20 Kè pojištìní.

EXPOZICE A. MUCHY A V. MENŠÍKA
Kulturní a informační centrum Ivančice
pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek
sobota, neděle

9.00 - 12.00
9.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

Klub českých turistů Ivančice
• 4.10. - setkání turistù Jihomoravského kraje v areálu lodìnice Klubu
turistù a lyžaøù „KáÈaTa“ v Brnì Komínì. Záštitu nad setkáním
pøevzal hejtman Jihomoravského kraje Ing. Juránek. Slavnostní akt
ke 115. výroèí založení KÈT za úèasti hostù v 15.00. Od 14.00 zahraje
folklórní skupina. Možnost úèasti na pìším pochodu (trasy 3,5; 7,5;
15, 32, 40 a 60 km), start 6.30 - 9.30 v areálu "KáÈaT". Cykloturistický
a pìší orientaèní závod, start od 10.00 pro turisty pìší i cykloturisty.
Zaøazeny soutìže pro mládež v prostorách lodìnice, miniorientaèní
závod 14.00-16.00, ukázky prvkù vysokohorské turistiky (zajištìná
cesta-via ferrata, slaòování, vázání uzlù atd.), vodní turistiky na
Svratce, výstavky o historii a souèasnosti KÈT na Brnìnsku a znaèení
turistických cest. Veèerní táborák s country & western skupinou
Kaskadéøi 16.30 - 21.00. Pøístup k místu setkání: tramvaj è.1, 3, 11
smìr Bystrc, zastávka Svratecká, dále po lávce pøes Svratku a vpravo
po znaèené cestì k lodìnici. Odjezd zájemcù z Ivanèic vlakem v 7.50,
v Brnì bude èekat Ing. Moravec, který pøipraví program. Nenechte si ujít!
• 11.10. - „Slováckými vinohrady“ - pro pøihlášené. Vede J. Flíèek.
• 11.10. - „Po høebenu Ždánického lesa“. Odjezd z Brna v 8.50
do Nesovic, návrat vlakem z Buèovic ve 14.08. Vede P. Polák.
• 12.10. - Poslední puchýø oblasti: 13. roèník pochodu okolo Pekárny
v Brnì - Líšni. Odjezd zájemcù z Ivanèic vlakem v 7.50, vede J. Flíèek.
Pøijïte se projít v krásném prostøedí kolem øeky Øíèky. Pìší i cyklo.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• øíjen - Výstava - Fotografie Klubu moravských fotografù. Mìstský
úøad, nám. Klášterní 125, první patro
• 6.10. ve 14.00 hod. - Literární kavárna. O životì a díle skladatele
J. J. Ryby vypráví p. uè. E. Kopèilová. Mìstská knihovna.
• 7.10. - Den otevøených dveøí. Registrace nových ètenáøù zdarma,
sleva internetu, eurokoutek.
• 8.10. v 18.00 hod. - Beseda se spisovatelem Zdeòkem Šmídem.
Galerie Knížecí dùm, vstupné: 25 Kè. (9.10. v 8.00 hod. - pro studenty)
• 10.10. ve 13.00 hod. - Pøednáška o zvíøatech a chovatelích pro
žáky ZŠ. Pøednáší MVDr. L. Šlapanský, Mìstská knihovna.
• 11.10. v 18.00 hod. - Koncert KPH - I. Divišová - zpìv, F. Fiala varhany, J. Mrkvicová - flétna, R. Šeda - flétny. Bartolomìjský kostel.
Pøipravujeme: 17.10. v 19.00 hod. - Titanic aneb pravda o zkáze
Titaniku - Èechovo prozatímnì osvobozené divadlo. Kinosál. Pøedprodej vstupenek IC a MìKS, vstupné: 260 a 210 Kè. • 25.10. v 15.00
hod. - Cabaret. Muzikálové pøedstavení v Mìstském divadle Brno.
Cena: vstupenka 190 Kè, doprava 80 Kè. Pøihlášky na MìKS do 8.10.
• 10.1.2004 - Excalibur - muzikál v divadle Ta Fantastika v Praze.
V hlavních rolích úèinkují: K. Støihavka, L. Bílá, M. Kocáb, D. Hùlka,
L. Vondráèková, V. Èok. Cena: vstupenka 499 Kè, doprava 250 Kè.
Závazné pøihlášky na MìKS do 15. øíjna.

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV
• stø 1.10. ve 20.00

515 322 618

GANGY V NEW YORKU
Historické drama USA, titulky

• so 4.10. ve 20.00
JAK ZTRATIT KLUKA
ne 5.10. v 17.30 a 20.00 V 10 DNECH
Romant. komedie USA, titulky
• stø 8.10. ve 20.00

ZEMÌ NIKOHO
Váleèný film F a I, titulky

• so 11.10. ve 20.00
BÍLÝ OLEANDR
ne 12.10. v 17.30 a 20.00 Psychol. drama USA, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

Do uzávìrky tohoto èísla nebyl program kina uveøejnìn.
________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• so 4.10. v 18.00

DÙM NARUBY
Akèní film USA, titulky

• ne 5.10. v 18.00

LÍBÁNKY
Film SRN, USA, titulky

• so 11.10. v 18.00

ŠTVANEC
Akèní film USA, titulky

• ne 12.10. v 18.00

NUDA V BRNÌ
Film ÈR
________________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.

Po roce se opět schází stárci pod májou
a srdečně Vás zvou na tradiční

VÁCLAVSKÉ HODY
které se konají 27., 28. a 29. září v Dolních Dubňanech.
Hrají: Dubňanka + Velvet, vstupné 40 Kč
Začátek zavádění v 16.00 hod., zábavy ve 20.00 hod.

Dne 28. září od 14.00 hodin se v areálu Miroslavského zámku
uskuteční setkání občanů s představiteli a poslanci KSČM při akci

MIROSLAVSKÝ BURČÁK
Pozvání přijali:
předseda ÚV KSČM doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, Csc.,
předseda poslaneckého klubu KSČM ing. Pavel Kováčik
a poslankyně RNDr. Marta Bayerová.
Kulturní program a občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou a na hojnou účast se těší pořadatelé - ZO KSČM Miroslav

TJ Oslavany - oddíl atletiky pořádá v sobotu 4.10. 2003 tradiční

OSLAVANSKÝ PODZIMNÍ KROS
Start na stadionu TJ v 9.30 hod. Vydávání start. čísel od 8.30 hod.
Běží se obvyklá tra kolem stadionu. Závodí všechny věkové kategorie.

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 18. října

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Začátek ve 20.00 hodin. Hraje Fantazie.
Bohatá tombola a burčák. Srdečně zvou pořadatelé.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 3.10. ve 20.00 hod. - taneèní zábava se skupinou Relax.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

XXV nedìli 14. záøí se na zámku v Moravském Krumlovì, v galerii
Slovanská epopej A. Muchy konal den otevøených dveøí. Mìstské kulturní støedisko jej poøádalo u pøíležitosti Dne památek, ale také na poèest
jedné události - 40 let, kdy se Slovanská epopej pro veøejnost otevøela
poprvé (4. srpna 1963). Za celý den prošlo Slovanskou epopejí více
jak 700 návštìvníkù, pro které bylo od 13 hodin pøipraveno zábavné
odpoledne. Na zámeckém nádvoøí shlédli hodinový program o dravých
ptácích, vystoupení taneèních kroužkù ze ZŠ Klášterní za doprovodu
„Naší kapely“, následovala skupina „Esperance“ z Domu dìtí a mládeže,
zatanèily dìti z Rokytné a na závìr skupina country tancù z Ivanèic
„A je to“. Následoval program skupiny historického šermu „Regnum
fortis“ z Hrotovic plný soubojù i soutìží pro dìti. Své práce pøedvedli
krajkáøka a øezbáø, dìti si mohly vyzkoušet rùzné techniky ruèních
prací, které pro nì pøipravil Dùm dìtí a mládeže. Obèerstvení i prodej
drobných dárkových pøedmìtù nabídku odpoledne vhodnì doplnily.
Odhadem nádvoøím prošlo kolem tisícovky návštìvníkù. Poèasí se
vydaøilo a spokojeni byli nejen návštìvníci, ale i poøadatelé.
XXOslavy 40 let Slovanské epopeje pokraèovaly v nedìli 21. záøí
slavnostním koncertem. V úvodu vystoupil starosta mìsta, který
v krátkém proslovu shrnul historii obrazù Alfonse Muchy. Pøivítal
také vzácnou návštìvu - rodinu Muchovu, která pøijala jeho pozvání.
Krátce k obecenstvu promluvil i John Mucha, vnuk Alfonse Muchy.
Pak již zaèal vlastní program, ve kterém se pøedstavil soubor
„CARMINA VOCUM", jejichž repertoár tvoøily písnì a skladby
z doby renesance a baroka. V druhé èásti koncertu vystoupil místní
smíšený pìvecký sbor Karla Nìmeèka. Slavnostního koncertu se
zúèastnili i hosté ze Znojma, z Rakouska a pøedevším místní obèané,
zastupitelé a radní.
L. Pøikrylová, MìKS M. Krumlov

• Keramika pro dospìlé - každé druhé úterý od 16.00 hod. na DDM
• TAE BO - je moderní druh aerobního cvièení, které kombinuje prvky
karate, taekwondo a klasického boxu s prvky aerobiku. Je vhodné
pro chlapce i dívky od 16-ti let. Každé úterý od 18.00 - 19.00 hod.
na DDM. Vede profi trenérka Dana Bystrianská. Poplatek: 30 Kè/hod.
Zaèínáme 7.10. 2003.
• P-Class - aerobic + posilování - každé pondìlí od 19.30 hod. v Sokolovnì. Vede Daniela Frimlová, poplatek: 30 Kè/hod a každou støedu od
19.30 hod. v Sokolovnì. Vede Lenka Bauerová, poplatek: 30 Kè/hod.
• Step - Aerobic - každý ètvrtek od 19.00 hod. v Sokolovnì. Vede
Daniela Frimlová, poplatek: 30 Kè/hod.
• 10.10. od 17.00 - 19.00 hod. - Diskotéka pro dìti v sále DDM.
Zveme všechny dìti k zahájení nového školního roku ve víru tance,
zábavy a netradièních her.
• 14.10. od 17.00 hod. - Mandala zdraví. Na DDM se uskuteèní
pøednáška o tom, jak se vést od nemoci ke zdraví, jak a co zmìnit, aby
èlovìk mohl pøejít od problémù k normálnímu životu. Dále se bude
zabývat uèením, dyslexií, pamatováním, problémy pøi uèení, obavami,
úzkostmi, atd. Pøednášku povede pan Ing. Milan Bezoušek z Poradny
pro rozvoj osobnosti. Poplatek: 25 Kè. Nutnost nahlásit se do 10.10.
• Volná místa v tìchto kroužcích: Letem umìleckým svìtem • Zapomenutá øemesla • Veselá kapela • Receptík • Modelky • Deskové a karetní
hry • Šachy • Disco klub • Barvínek a Paleta • Divadelní kroužek • Mièuda
• SCI FI Klub • Minikopaná • Design a grafika • Sebeobrana • Šlápota.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 2.10. v 18.00 hod. - Dámský klub na téma: krása, zdraví, láska podle
znamení zvìrokruhu, posezení s astroložkou RNDr. Alenou Bratkovou.
DDM, Komenského nám. 7. Poplatek: èlenové klubu 15 Kè, neèlenové 35 Kè.
• 11.10 v 15.00 hod. - Všechno lítá. Pøehlídka a pouštìní modelù letadel,
drakù, soutìže, odmìny, ... za penzionem v Ivanèicích. Poplatek: 10 Kè.
Pøipravujeme: • 19.10. ve 14.00 hod. - Záchranáøi v akci. Ukázky
záchranných a bezpeè. složek na nám. Palackého. Vstupné dobrovolné.

ZUŠ Moravský Krumlov, Školní 139 provádí v sále školy

ZÁPIS DO TANEČNÍHO OBORU
pro školní rok 2003/2004. Vyučuje se: gymnastika, rytmika,
moderní tanec, lidový tanec, klasický tanec.
Bližší informace v kanceláři školy, tel.: 515 322 283.

Miroslavští senioři oslavovali
XX/Miroslav/ Sdružení miroslavských seniorù pùsobí od 1. ledna
2003. Naše èinnost ve prospìch èlenù sdružení je opravdu pestrá.
Poøádáme rùzná spoleèenská setkání, pøipravujeme besedy a organizujeme kulturní, poznávací, ale i sportovní zájezdy. K dnešnímu dni
èítá naše organizace 87 èlenù. Nejvìtší svátek sdružení je Den
seniorù. Na první oslavu svátku jsme si vybrali 18. záøí 2003. Na
odpoledne tohoto dne jsme svolali Valnou hromadu, jež je obdobou
èlenské schùze, a jako hosty jsme pøizvali zástupce MìÚ Miroslav
i spøátelené organizace z Hostìradic a Vedrovic. Po krátké bilanèní
zprávì a pøíspìvcích pøizvaných hostù jsme se již mohli vìnovat volné
zábavì. K poslechu, zpìvu i tanci nám vyhrávala hudební skupina
pana O. Rapfa. O prùbìžné obèerstvení, ale i veèeøi se staral kolektiv
restaurace Slávie. V prùbìhu odpoledne pøišlo ještì zpestøení ve formì
módní pøehlídky butiku Elegance, který nám pøedvedl podzimní a zimní
módu. V kulturním domì v Miroslavi se nás sešlo celkem 120, což
v souèasnosti odpovídá kapacitì velkého sálu. Podle vyjádøení všech
zúèastnìných se oslava vydaøila a domù jsme se rozcházeli spokojení.
Jelikož jsme neziskové sdružení a jedinými prostøedky na naši èinnost
jsou èlenské pøíspìvky, nemohli bychom si bez sponzorské pomoci
takovouto akci dovolit. Chtìl bych touto cestou podìkovat jménem
sdružení všem sponzorùm: MìÚ Miroslav, ZD Miroslav, ZD Jiøice,
Statek Miroslav a.s., Butique Elegance paní Plattkové a v neposlední
øadì kolektivu restaurace Slávie, který celou akci provázel a tím také
pøispìl svojí mìrou k dobré pohodì.
Za SMS Pavel Slavík
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Podzimní
cena Brna
XXO uplynulém víkendu se na Masarykovì okruhu v Brnì uskuteènil
poslední díl letošního mistrovství
republiky automobilù na okruzích.
XXV národní formuli 1400 si
dìlal ambice na titul teprve sedmnáctiletý Jiøí Míèánek.V sobotním
závodì zvítìzil pøed Tomášem
Chabrem a Igorem Lešinským.
V nedìli porazil Chabr Mièánka
o 0,077 vteøiny a zajistil si tak
ètvrtý titul v øadì. Ve tøíhodinovém
závodì divize 4 byli nejvìtšími
favority Antonín Charouz s Jaroslavem Janišem, kteøí startovali s vozem AMG Mercedes Benz. Prvenství vybojovali s náskokem pìti
okruhù pøed posádkou Pavel a Petr
Vondrákovi /Alfa Romeo/. Na
tøetím místì dojel modøický Jan
Vonka s italským kolegou Casadeim /Porsche 911/. V nedìlním
sprintu na 10 kol vyhrál polský
jezdec Maciej Stanco pøed Vladimírem Doubkem.Tøetí Antonín
Charouz získal jubilejní dvacátý
titul již po sobotním klání.

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.com

Komerèní inzerce
•• Provedeme strojní podøezání
vlhkého zdiva RD + mìøení
vlhkosti. Tel.: 519 340 296, nebo
602 948 938.
•• Èištìní osobních a nákladních
vozidel, kobercù a èalounìného
nábytku. Ivanèice - Ivacar (u
autobazaru. Tel.: 737 713 696.

foto: Kvìtoslav Adam

Jiøí Mièánek na startu rozhodujícího závodu

XXVe Škoda Octavia Cupu si
nejlépe vedl v nedìlním dopoledním sprintu na 8 kol Adam Lacko,
který si pøesedl od volantu tahaèe
Tatra, se kterým v této sezonì startuje v závodech tahaèù na okruzích.
Na druhém místì skonèil Jan
Dostál pøed Františkem Doškem.
Odpolední závod na 15 kol se opìt
nejlépe vydaøil Adamu Lackovi,
který zvítìzil zpùsobem start-cíl

pøed Jiøím Jupou a Štefanem
Rosinou. Tento jezdec se stal nejmladším vítìzem tohoto poháru
v jeho historii.
XXPosledním letošním závodem
na Masarykovì okruhu bude 11.
øíjna šestihodinový závod automobilù Agrotec Prima Epilog 03,
který bude podle poøadatelù našlapán doprovodnými programy.
/Ctibor Adam/

Nejlepší světový singlista v Krumlově
XXNádherné sobotní ráno 20. záøí
pøivítalo hráèe v míèovém sedmiboji. Ozdobou turnaje byla úèast
dvojnásobného mistra svìta a
nìkolikanásobného mistra Èeské
republiky v nohejbalovém singlu
- Petra Bubniaka z Modøic, který
se spoluhráèem Koneèným získal
po míèové bitvì krásné druhé místo. Favorité turnaje Štìpán (Moravský Krumlov) se Šacherem
(Ivanèice) nezklamali a zaslouženì zvítìzili. Èesko-australská
dvojice se neprosadila. Turnaje

se zúèastnilo osmnáct dvojic
z celé Èeské republiky. Další
poøadí sedmiboje: 3. místo: Žaba
- Veselý (Lanškroun), 4. místo:
Køenek - Danìèek (Tøebíè) a pátí
skonèili Fic - Šedý (Plzeò - Nové
Mìsto).
XXV šest veèer pøedal øeditel
turnaje Antonín Veselý vítìzùm
hodnotné ceny a všem popøál
mnoho zdaru v dalším sportovním i osobním životì. Poøadatelé
dìkují všem, kteøí pøispìli ke
zdárnému prùbìhu tohoto nád-

herného a nároèného turnaje. Dík
patøí sponzorùm: Oèní optika
Šárka Ivanèice, Pivovar Hostan
Znojmo, prodej vína Jaroslav
Tichý Rybníky, L. Šedrla Prùmyslové zboží MK, PANS velkoobchod Hostan Miroslav.
Podìkování patøí i: MìKS MK,
Reg. ètrnáctideníku ZRCADLO
a panu L. Øeøuchovi.
XXTìšíme se na další již ètvrtý
roèník míèového sedmiboje
v Moravském Krumlovì v roce
2004.
Anna Lánská

„MOBIDIK“ v Moravském Krumlově
Ve dnech 2. a 3. 10. a 9. a 10.10. přijede do Moravského Krumlova autobus
prevence kriminality MP Brno nazvaný „Mobidik“.
Autobus bude stát na náměstí T.G.M. a široké veřejnosti bude bezplatně
přístupný v odpoledních hodinách (14.00 - 18.00), vždy ve čtvrtek a to 2. a 09. října.
V dopoledních a odpoledních hodinách je autobus určen školám. V tomto autobuse
je možno zjistit jak zabezpečit byt, vozidlo, jízdní kolo a načerpáte zde další
užitečné informace ohledně účinné ochrany vašeho majetku. Vše je možno si
prohlédnout a prakticky vyzkoušet. Rovněž je zde odborný personál, který vysvětlí
případné dotazy. Autobus zavítá do Moravského Krumlova na pozvání Městské
policie M. Krumlov. Srdečně Vás tímto zveme k prohlídce.
Městská policie M. Krumlov
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•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie 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.

•• GEMINI CENTRUM Ivanèice, budova Ekotexu, Široká 1
- bøišní tance jako terapie,
tanec rodièek (tìhotenské cvièení jinak), tanec pro dìti a tanec
s miminky v náruèí. Info: 605
216 911, kpokorna@email.cz

Koupím
•• byt 2+1 v MK. Tel.: 732 710 730.
•• Chatu nebo chalupu do 200
tis. Kè. Tel.: 736 428 458.
•• zimní pneu 195/65 - 15. Tel.:
604 403 045.
•• Levnì plyn. bombu 2 kg
k vaøièi. Tel.: 723 131 043.
•• dva posuvné reostaty jedno
nebo dvouválcové. 500 - 1000 W.
Nabídnìte. Tel.: 737 360 300.
•• míchaèku na dvì koleèka,
380 V. Tel.: 603 469 729.
•• andulky a korely, jakékoli
množství, po dohodì i jiné exotic.
ptactvo. Tel.: 603 841 097.

Prodám
•• DB 3+1 v Miroslavi. Cihlový,
vl. topení - plyn, balkón + lodžie,
žaluzie, tel., velmi pìkný. Hotovost - cena k jednání 620.000 Kè.
Pouze sms na tel.: 605 301 800.
•• DB 3+1 na Sídlišti v MK.
Ihned volný. Tel.: 515 323 912.
•• byt 3+1 v Dol. Kounicích po velkých úpravách. Tel.: 728 009 030.
•• byt 2+1 v Pohoøelicích na ul.
Znojemská. Tel.: 728 009 030.
•• RD 3+1 v Jezeøanech, s veškerým vybav., vhodný jako chalupa,
ale i k trval. bydlení. Veliká zahrada, cca. 60 hlav vinné révy, ovoc.
stromy. Cena 380 tis. Kè. Tel.:
728 009 030.
•• garáž pro 2 auta v MK Rakšice. El. proud, volná. Cena
136.000 Kè. Tel.: 515 323 912.
•• pozemek - orná pùda - v k.ú.
Miroslav o výmìøe 5000 m2.
Cena dohodou. Tel. 723 942 732.
•• orná pùda - 2374 m2 v k.ú.
Ivanèice - Nìmèice. Výhodnì.
Staòkovi, Mjr. Nováka 6, 66491
Ivanèice, pøípadnì tel.: 546 451
349 - sdìlte kontakt, ozveme se.
•• ovocný sad v Miroslavi. Tel.:
515 333 811 po 20. hod.
• Š 120 s TP do února 2005.
Dobrý stav, cena dohodou. Tel.:
605 956 382.
•• Nissan Primera 2.0 SLX D,
r.v. 95, najeto 128 tis. km, èervená barva, spotø. do 6 l, cena
108. tis. Kè. Sleva možná. Tel.:
777 607 952.
•• Honda Civic 1,6i sedan, èervená, garáž., r.v. 89, velmi pìkná,
najeto 80 tis. km, cena dohodou.
Tel.: 603 598 724 a 732 283 286.
•• Mazda 626 2,0i, 16V, r.v. 90,
TK 05, servo, ABS, šibr a okna
el. centrál, potahy, al. kola, velmi slušný stav, nutno vidìt.
Sada zim. nových kol. Cena 65
tis. Kè. Dohoda. Tel.: 724 024 640.

•• Citroen visa rd 1,8 D, r.v. 85,
cena 27 tis. Kè. Tel.: 608 509 176.
•• VW Polo 1.0, r.v. 98, 3 dveø.,
èervená barva, najeto 66. tis. km,
autorádio na kartu, výš. nastav.
volant a sedadla, 4x zimní pneu,
výborný stav. cena 145.000 Kè.
Tel.: 728 950 438.
•• Renault Megane 1,9 DT, r.v.
97, støíb. metalíza, el. okna, šíbr,
orig. rádio, první majitel v ÈR.
Nebouraný vùz, nutno vidìt. Pøi
rych. jednání sleva. Tel.: 604 796 467.
•• Jawa 350/640, èervená,
plovoucí kotouè, kufr Givi na dvì
helmy. cena 18.000 Kè. Tel.:
728 844 577.
•• Jawa 175, bez dokladù,
pojízdná, vhodná do lesa. Cena
2.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
•• pøední nápravu a pøevodovku
na GAZ ARO 461. Levnì. Tel.:
606 125 725.
•• úplnì vše na Liaz 110. Tel.:
608 509 176.
•• na Z 3011 pøevodovku zadní
portál. Tel.: 737 745 348 po 19. hod.
•• pneu 1 ks165/70 R13, 90%
vzorek. Cena 400 Kè. Tel.: 728
264 272.
•• autonabíjeèku 12 V, 30 A.
1.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
•• revolver LR22, 6“. Jen na
zbrojní prùkaz. Tel.: 602 719 156.
•• dva nové stoly s úlož. prostorem, posuv. dvíøky. Vhodné
do obchodu. Cena 2.500 Kè/ks.
Tel.: 606 487 408.
•• zaøízení RD, vše témìø nové,
velice pìkné. Napø.: sed. souprava
rozkl. + 2 køesla +2 taburety,
ložnice + skøíò 2x2,30 m, obýv.
stìna 4m. Dohoda jistá. Tel.:
604 370 170.
•• mrazák Calex 50, cena 1.000
Kè. Tel.: 728 264 272.
•• starší plnì funkèní aut. praèku
s úsporou vody + 1 na náhr. díly.
Vhodná do bytu. cena 1.200 Kè.
Tel.: 605 178 899 po 17. hod.
•• pìknou moderní kuch. linku
2,80 m. PC 17.000 Kè, nyní
8.000 Kè. Tel.: 606 487 408.
•• døevìnou loï, tzv. Maòásek,
není to pramice. Cca. 4 m dlouhá,
cena 500 Kè, uložena v Ivanèicích. Tel.: 737 671 723, 9-18 hod.
•• piano Hofmann a Czerny, v.
90 cm, v dobrém stavu k výuce
hry. cena 16.000 Kè, dohodou.
Tel.: 732 120 727.
•• pletací stroj dvojlùž. za 1.000
Kè. Tel.: 736 428 458.
•• Play station1, 30 ks CD èip,
2x pamì•. karty, 3x joistyk. Cena
dohodou. Tel.: 605 956 382.
•• koèár Inglesina Magnum, tm.
modrý komb. se svìt. modrou a
smetonovou kostkou, nevybledlý
s pláštìnkou. Vhodný od naroz.
do 3 let. PC 13.000 Kè, nyní
5.000 Kè. Tel.: 605 137 308.
•• dìtské kolo Sobi 20, cena 300
Kè. Tel.: 737 713 696, 546 425 291.
•• zdarma za odvoz kameny vhodné do základù (asi jedna vleèka)
v obci Dukovany. Tel.: 737 477 358.
•• stavební kámen za odvoz.
Tel.: 728 664 079.
•• betonové roury 2 ks, pr. 50
cm, d. 1 m. Cena dohodou. Tel.:
732 380 351.
•• akumulaèní kachlová kamna
za 5.000 Kè; venk. rolety použité,
- 8 ks, nutno pøizpùsobit, za á 300
Kè; 4 ks plyn. láhve 33 l, za á
1.000 Kè; 4 ks elektromotorù,
cena dohodou, nutno vidìt. Tel.:
515 322 114, nebo 603 499 126.
•• vyorávaè brambor zvaný „Èert“.
cena 5.000 Kè. Tel.: 604 796 467.
•• pøebrané brambory na uskladnìní. Maèkadlo na hrozny ve
výborném stavu. Jateèné králíky.

Tel.: 732 562 498.
•• bøezová koš•ata. Tel.:515336601.
•• zakrslé králíèky straky i jednobarevné. Zakrs. beránky èerné,
straky a perlové. Tel.: 607 713 974.
•• mladou kozièku. Síè Jaroslav,
Olbramovice 252, tel.: 515 336 321.
•• štìòata labradora, 8 žlutých
a jedno èerné. Bez PP, odbìr
11/03. Tel.: 732 430 983, 603
591 933 po 16. hod.

Rùzné
•• Rozvedený kluk 36/173, abstinent, nekuøák hledá štíhlou kamarádku, romantièku a optimistku
ke spoleèným výletùm do pøírody
a za kulturou. Dítì není pøekážkou. Tel.: 776 270 314.
•• Solventní 36/170 štíhlé postavy
hledá štíhlou dívku k nezávazným
schùzkám. Nelitovala bys. Tel.:
604 579 615.
•• 28letý kluk hledá hodnou holku
k seznámení. Tel.: 603 947 541.
•• 46/178 hledá milou a upøímnou ženu pro normální rodinný
život. Nejlépe s vlastním bytem.
Tel.: 515 334 486.
•• Kdo zapùjèí návod k praèce
Tatramat Mini 246? Tel.: 723
131 043.
•• Hledám uèitele nìmèiny nebo
angliètiny k soukromé výuce. MK.
Tel.: 605 583 488.
•• Hledám podnájem bytu nebo
èásti domu v Miroslavi. Jsem
rozvedená žena se dvìma dìtmi.
Nabídky prosím volejte nebo
SMS na èíslo 728 059 911.
•• Hledám podnájem v MK
nebo blízkém okolí. Mimo so,
ne tel.: 607 615 131.
•• Pronajmu byt 1. kat. 3+1
v RD nedaleko centra Ivanèic.
Telefon a kabel. televize. Tel.:
546 451 132, 605 455 152.

Práce - zamìstnání
•• Raiffeisen st. spoøitelna nabízí
práci v domácí kanceláøi, klientský
kontakt telefonem, emailem, marketing. akce. Hlavní i vedlejší èinnost, zaprac. zdarma. V pøípadì
seriózního zájmu si rezervujte termín osob. jednání u manažera na
tel.: 724 246 387.
•• HM Ostrava, a.s. PJ 500 - Mor.
Krumlov hledá zájemce o práci
v profesi natìraè - lakýrník.
Nabízíme možnost ubytování.
Zájemci nech• se pøihlásí na osobním oddìlení PJ 500.
•• ÈS obchodní firma pøijme 5 lidí
na HPP a 3 na VPP do kanceláøí
na ZN okrese. Možnost práce i
z domu. Po zapracování zajistíme
nadstandardní pøíjmy. Ne dealer.
Tel.: 728 509 063.
•• Do nové poboèky ve Znojmì
pøijmeme spolupracovníka pro
komunikaci s klienty. Po zaprac.
15-18. tis. Kè/mìs. Ne dealer.
Spìchá. Termíny na pohovor na
tel.: 723 781 231.
•• Možnost práce, Tel.: 723 907 488.
•• Pro ženy práce na zkrácený
úvazek. Školení zdarma. Ivanèice a okolí. Tel.: 777 030 731.
•• Hledám spoleèníka pro podnikání. 20.000 Kè/mìs. - spìchá.
Tel.: 606 323 365.
•• Hledám práci tøeba jako prodavaèka aj. Tel.: 776 033 242 sms po 18. hod.
•• Hledám práci jako øidiè dodávky. Praxi mám. Tel.: 608 509 176.
•• Hledám solidní práci nejlépe
s ubytováním, nebo práci z domu.
Tel.: 776 033 242 - sms po 18. hod.
•• Hledám jakoukoliv práci, èi
brigádu s ubytováním + min. mzda
(20 Kè/hod.). Zn.: Spìchá, tìžká
fin. situace. Tel.: 736 215 390 - sms.
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