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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 67 přilehlých městech a obcích

Toto číslo vyšlo 10. řjna 2003

Krumlov má nového tajemníka
XX/Moravský Krumlov/ K 1. øíjnu letošního roku byl starostou
Moravského Krumlova Bartolomìjem Pitlachem a øeditelem krajského
úøadu JM kraje ing. Jiøím Crhou jmenován nový tajemník MìÚ
Moravský Krumlov ing. Pavel Vavøina. Do úøadu nastoupil ke dni
jmenování, pøièemž tøi až ètyøi dny zabralo pøedávání veškeré agendy
s bývalým tajemníkem ing. Pavlíkem. Všechny povinnosti vyplývající
z nové funkce zaèíná ing. Vavøina plnit již od 3. øíjna. Na obsazení této
funkce probìhlo dle slov starosty na radnici øádné výbìrové øízení,
kterého se zúèastnilo šest zájemcù a v užším výbìru se utkali tøi kandidáti. „Ing. Vavøina byl vybrán pøedevším s ohledem na jeho praxi ve
státní správì“, uvedl starosta. Ke støídání na postu tajemníka došlo
z dùvodu žádosti ing. Pavlíka o uvolnìní z funkce ze zdravotních
dùvodù. O jeho pracovních perspektivách nám starosta Pitlach øekl:
„Ze zákona mu musíme nabídnout jiné místo, proto bude pan Pavlík i
nadále pracovat na mìstském úøadu, na správním oddìlení. Na starosti
bude mít povinnosti spojené s krizovými záležitostmi, bude zajiš•ovat
styk s obcemi, pøipravovat volby, na což je opravdu dobrý. Navíc bude
zastupovat informatika v dobì jeho nepøítomnosti.“ Zlí jazykové hovoøí
o tom, že zmìna tajemníka byla již dávno pøipravena a že Pavlík, stejnì
jako nìkolik jeho pøedchùdcù, si zkrátka „nezískal dùvìru“.
/mape/

Cyklotrasy potřebují peníze

Ilustraèní foto

XX/Oslavany/ Dne 11. 9. se sešli
zástupci Ivanèic, Oslavan, Rosic,
Øíèan, Moravského Krumlova
a Bøezníku, aby se dohodli na
dalším spoleèném postupu v projektu cyklotras jihozápadním
Brnìnskem. „Poèítalo se totiž, s dotací ÈEZu, ale nedostali jsme nic,
protože Nadace Duhová energie
se letos zamìøila na sportovní høištì,“ øekl k dané problematice
místostarosta Oslavan a koordinátor cyklotras Mgr. Musil. Zároveò sdìlil: „Pøíští rok by mohla
být dotace významná, proto chceme mít pøipravený projekt, abychom na tyto finance dosáhli.“
XXV souèasné dobì výše jmenované obce sdružují prostøedky a
podílí se na projektové dokumentaci deseti tisíci korunami. Výsledných 60 tisíc ovšem nestaèí,
jelikož projekt spojující dva kraje
a šest okresù bude zahrnovat pøes
250 km tras, pøièemž jeho hodnota dosáhne 200 tisíc korun.
Nyní se tedy hledají další finance

a Mgr. Musil se obrací na jiná
mìsta, kterými trasy procházejí,
se žádostí o pøíspìvek. K výsledkùm tìchto jednání místostarosta
øekl: „Máme pøislíbených 10
tisíc od Velké Bíteše, Pohoøelic
a ještì budeme jednat napøíklad
s Modøicemi a Židlochovicemi.
Pøedpokládáme, že spoleènými
silami sdružíme pøes sto tisíc,
což pokryje zálohu na provedení
projektu.“
XXTaké Zastupitelstvo Moravského Krumlova odsouhlasilo již
v èervnu pøíspìvek 10 000 korun
na projektovou dokumentaci
cyklistických tras. Je reálné, že
bude zastupitelstvu pøedložena
ještì jedna žádost na druhý
pøíspìvek. „Podobné aktivity podporujeme, aby se u nás rozvíjel
turismus, protože turisté pøinášejí
do mìst peníze a tím podporují i
podnikatelské aktivity,“ zhodnotila místostarostka M. Valachová
dùvody, proè na nové cyklotrasy
finanènì pøispívat.
/ham/

Kraj se pokusil zrušit ivančické gymnázium
XX/Ivanèice/ Kolem školství
probíhala v minulých dnech
diskuse na rùzných úrovních
a také na pùdì Jihomoravského
kraje. Sotva bylo zažehnáno nebezpeèí necitlivých zásahù do
støedního školství v Moravském
Krumlovì, zaèaly na veøejnost
prosakovat zprávy o ohrožení
ivanèického gymnázia.
XXStarosta Ivanèic pøedpokládal, že vznikne materiál, který
se bude projednávat, a dotèené
instituce se pøípadnì budou
moci k problematice vyjádøit èi
samy sebe hájit. Ovšem pøesnì
ve stylu „o nás, bez nás“, nakonec, jak to kraj pøedvedl už
nìkolikrát, je možno ze zápisu
krajského zastupitelstva ze dne
18. záøí zjistit, že se na pùdì
kraje o existenci Gymnázia
Ivanèice již dokonce hlasovalo.
XXZpráva hovoøí o tom, že by
tato škola s devadesátiletou
tradicí mìla být teoreticky spojena s gymnáziem Zastávka u Brna,
což by ovšem fakticky znamenalo její likvidaci a zánik již k
1. èervenci 2004! Naštìstí návrh
hlasováním neprošel, jako neprošly i ostatní rádoby reformy,
které èasto pøíliš zavánìjí politickými zájmy. Starosta Adam
k celé záležitosti uvedl: „Vše,
co ohlednì školství kraj dosud
pøedložil, bylo zatím neprohlasovatelné a pøíští materiál

Ivanèické gymnázium

reformy školských zaøízení
spravovaných krajem pøedloží
hejtman S. Juránek sám po
dùkladné a odborné analýze
stavu školství.“
XXHejtman chce svolat na øíjen
mimoøádné krajské zastupitelstvo, na jehož programu by
mohlo být jednání o reformì
školství. Na adresu kraje se
mezitím valí desítky kritických
pøipomínek obèanù, jichž v souèasné dobì dle vyjádøení mluv-

POHRDÁNÍ OBČANY A ZÁKONEM
XXZastupitelstvo mìsta Moravského Krumlova, konané dne 6.10.,
mìlo pøekvapivý prùbìh. Jeden z návrhù mìl pøinést možnost zkrácení
lhùty pro zveøejnìní místa, doby a navrženého programu pøipravovaných zasedání zastupitelstva na tøi dny. Zákon o obcích è.128
/2000 Sb. v § 93 bod 1. však ukládá zveøejnìní tìchto informací
nejménì sedm dnù pøed konáním pøíslušného jednání zastupitelstva.
XXJe nepøípustné, aby obèané byli kráceni na svém právu být
informováni o pøipravovaných jednáních zastupitelstva. Smutné je,
že mnozí zastupitelé, nìkteøí z nich pracují už takto nìkolikáté
volební období, neznají bibli komunální politiky, zákon è. 128
/2000 o obcích. Zdarma jim byl již v nìkolika verzích poskytnut.
XXAlarmující je však, že aèkoli tito zastupitelé byli v diskuzi podrobnì upozornìni na rozpor se zákonem, bez váhání hlasovali pro
protizákonný návrh. Již samo uskuteènìní hlasování o návrhu
v rozporu se zákonem je šokující. Všichni zastupitelé KDU-ÈSL
a KSÈM dali tímto hlasováním najevo pohrdání zákonem. Zákon
platí pro tìchto 9 zastupitelù jen nìkdy a jen pro nìkoho.
Zastupitelé: Pavel Procházka, Stanislav Trefil, Daniela Kudrová, Ivona Žáková

èího krajského úøadu Petra
Koutného zaregistrovali na dvìstìpadesát. Koutný zároveò
uvedl: „Víceménì všechny pøipomínky, nebo velká vìtšina z
nich, souhlasí s tím, že je tøeba
provést optimalizaci, ale pokud
se to nebude týkat naší školy.“
XXPøi sledování všech „kouskù“, které kraj za krátkou dobu
svého pùsobení jenom v našem
regionu pøedvedl (napø. totálnì
nesystémová a nelogická úpra-

va v autobusové dopravì, snaha
o likvidaci nìkterých škol,
necitelné korekce nemocnic aj.),
se nabízí otázka, jestli tato ne
zrovna levná instituce vznikla
proto, aby napomáhala zdárnému
rozvoji spravovaných území,
nebo naopak, aby centralizovala
moc a obèanskou vybavenost
v nedotknutelném, vševìdoucím
a všemohoucím Brnì na úkor
všech ostatních mìst a vesnic
Jihomoravského kraje. /ham/

Neplatičům hrozí žaloba
XX/Moravský Krumlov/ Správa
majetku mìsta obhospodaøuje celkem 190 bytù a pravidelnì øeší
problémy s neplatièi. Nájemné za
obecní prostory èiní 420 tisíc
korun mìsíènì, pøièemž dlužná
èástka v prùbìhu roku se stabilnì
pohybuje kolem ètvrt milionu.
XXØeditel správy majetku Z.
Kabelka nám sdìlil: „Existuje
zhruba sedm notorických neplatièù, o kterých víme, že z nich peníze tìžko dostaneme. Podali jsme
tedy návrh na jejich výpovìï
z bytu z dùvodu neplacení.“
XXRadì mìsta pøísluší ze zákona
128 Sb. právo uzavírat nájemní
smlouvy na bytové i nebytové
prostory a také mùže smlouvy
ukonèit. Proto se minulé zasedání

rady zabývalo i návrhem SMM
na výpovìï smluv neplatièùm.
„Rada náš návrh zvážila, ovšem
souhlas s výpovìdí nedala a pøistoupila k mírnìjšímu øešení.
Prvním krokem by mìl být návrh
na podání žaloby na soudní vymáhání dluhù.“ uvedl Kabelka.
XXZ pøedchozích zkušeností pøi
takovémto zpùsobu øešení je zøejmé, že daný postup není pro nájemníky vùbec výhodný, jelikož
neplatiè musí zaplatit dluh i soudní výlohy, které šplhají až k èástce 10 tisíc korun. „Takový pøípad
tady byl, kdy dluh èinil 6 324 korun, soud rozhodl o povinnosti
èástku zaplatit a pøedepsaná úhrada nakonec pøevýšila 15 tisíc
korun“, dodal øeditel SMM. /uè/

PLASTOVÁ OKNA
NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA

SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

SLEVY
AŽ 30 % !
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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Padesát milionů schváleno Koncepce odpadového hospodářství
XXZastupitelé Moravského Krumlova schválili pøijetí dlouhodobého hypoteèního úvìru 50 milionù korun na financování výstavby
54 bytových jednotek v lokalitì
Zachránìná a na dofinancování
výstavby DPS. Doba splatnosti
úvìru bude 20 let, což pøi úrokové sazbì 3,5% p.a. znamená, že
radnice navíc zaplatí na úrocích

19 595 200 korun. Další poplatky
budou èinit ještì necelých 200
tisíc. Na zajištìní úvìru musí
mìsto zastavit kromì rozestavìného areálu bytovek a objektu
DPS i ètrnáct pozemkù v katastrálním území mìsta. Úvìr
poskytne Èeskomoravská hypoteèní banka, jež byla vybrána na
základì obchodní veøejné soutìže.

Za miroslavskou Frutu nezaplatil

i přes neúnosný stav v nedohlednu
XX/Moravský Krumlov/ Souèasný stav odpadové politiky je
v Krumlovì neúnosný. Obèané
volají po nápravì, ale jedním
z problémù je právì nekázeò
obèanù pøi nakládání s odpady.
Ve mìstì také chybí celková koncepce nakládání s odpady vèetnì
dùsledného tøídìní papíru a plastových lahví.
XXRadnice slibovala nalézt øešení
do konce záøí, proto jsme se zajímali, jak celá záležitost pokroèila. Starosta B. Pitlach nás ujistil,
že by obec chtìla uvést v život
opravdu „zgruntu“ novou koncepci, která by reflektovala na
všechny souèasné zákony a vyhlášky. A v tom je právì problém,
protože Parlament ÈR zmìnu
zákonù, týkajících se problematiky odpadù, projednává právì
nyní a navíc dost rozvláènì.
XXNa otázku, kdy se tedy obèané
Moravského Krumlova doèkají
zmìn, starosta B. Pitlach odpovìdìl: „Záleží na vládì a parlamentu, kdy budou pøijaty novely
zákonù a obce dostanou materiál,
kterým se budou moci øídit. Nemá
cenu, abychom teï nìco zavedli
a za pùl roku to mìnili, protože
rozhodnì nepùjde o jednoduchou
a levnou záležitost.“
XXBudou legislativní zmìny v zá-

foto: Mìstská policie

Kontejnery urèené pouze na sklo jsou plné domovního odpadu.

konech pro tvorbu koncepce
nakládání s odpady opravdu tak
podstatné, nebo se tento problém
dnes radnici øešit nechce?
XXPøitom nìkolik barevných kontejnerù pro tøídìní odpadu, (které

Předseda ODS - Mirek
Topolánek v Ivančicích
foto: mape

Miroslavská Fruta opìt na prodej

XX/Miroslav/ Na konci èervna probìhla v Kunovicích další dražba
miroslavské Fruty. Pro obyvatele Miroslavi je dìní kolem Fruty takøka
„srdeèní záležitostí“, protože tento potravináøský kolos v minulosti
zamìstnával mnoho lidí a tvoøil i páteø celého zdejšího prùmyslu.
Veøejné dražby se zúèastnili pouze dva dražitelé, z nichž jeden objekt
Fruty vydražil za 6 400 000 korun.
XXCelá transakce však mìla jeden háèek, nebo• bylo nutno vyèkat,
jestli nový „majitel“ do stanoveného termínu 26. záøí zaplatí stanovenou sumu. To se bohužel nestalo, vydražitel èástku neuhradil a tím,
øeèí odborníkù, zmaøil výsledek dražby. S jakým zámìrem do koupì
Fruty šel, dnes zùstává tajemstvím.
XXStarosta mìsta ing. Forman k prùbìhu dražby sdìlil: „Osobní
dojem ze samotné dražby jsem mìl takový, že vše není, jak by mìlo
být a hlavnì mì pøekvapil nízký zájem pøi vyvolávací cenì dva a pùl
milionu. Já jsem šel potencionálnímu majiteli poblahopøát, pozval
jsem ho do Miroslavi a zeptal se, za koho zde vystupuje. Øekl mi, že
sám za sebe, v Miroslavi se pak nikdy neobjevil, cenu nezaplatil,
takže vlastnì nebylo k èemu blahopøát.“
/ham/

Penzion Bejčkův mlýn
Stálkovská 25, 378 01 Slavonice
tel.: 384 493 181, 605 572 916
www.bejckuvmlyn.cz

POBYT V PŘEKRÁSNÉ PŘÍRODĚ
ČESKÉ KANADY
Příjemné ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových
pokojích nebo chatkách.
Domácí kuchyně, možnost plné - nebo polopenze.

XXMístní organizace ODS zorganizovala 6. øíjna v Besedním domì
setkání obèanù s politickými špièkami této strany. Do Ivanèic zavítal pøedseda ODS Mirek Topolánek
a stínový ministr zdravotnictví,
senátor Tomáš Julínek.
XXDiskutovalo se o problémech
evropské integrace, zdravotnictví, reformì státních financí,
válce v Iráku a dalších ožehavých tématech, pøi nichž pravice
s chutí kritizuje své politické odpùrce a pøedevším vládní koalici
a snaží se pøesvìdèit obèany: „My
bychom to dìlali úplnì jinak a
mnohem lépe!“
XXSamozøejmì, že nemohlo ne-

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,-

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Palackého nám. 43
(U Holoubkù)

664 91 Ivanèice
tel.: 546 437 116

• Nejširší výbìr sluneèních
a dioptrických obrub
• Zhotovení zakázky
i do jedné hodiny
AKCE do konce října
10% SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

OTEVØENO: Pondìlí - Pátek
Sobota

800 - 1630
800 - 1030

dojít na šlágr tìchto dnù - alkohol
ve snìmovnì a podnapilí poslanci.
M. Topolánek se vyjádøil jednoznaènì pro vylouèení opilého kolegy, který èas hlasování namísto
v politice údajnì trávil v „putyce“,
ale jedním dechem spoluobèany
ubezpeèoval o tom, že se bez
alkoholového opojení mnohdy
nesmyslné debaty v poslaneckých
lavicích opravdu nedají vydržet.
XXPodle starosty Ivanèic, který
politicky stojí na opaèné stranì, se
besedy „zúèastnila veøejnost napøíè
celým politickým spektrem a
potvrdilo se, že je nutno podobné
debaty navštívit a vyslechnout
názory ze všech stran.“
/ham/

bìžnì najdeme ve všech okolních
a mnohem menších obcích) ulehèí
nejen pøeplnìným popelnicím,

ale navíc mohou od sbìrné firmy
pøinést i finanèní prostøedky do
mìstské pokladny.
/mape/

Výzva občanům M. Krumlova
Vážení obèané,
obracíme se na Vás s následující naléhavou výzvou. Nemohli jste
si nevšimnout, že zpùsob likvidace odpadù z našich domácností je
neúnosný, pøedevším ve formì, v jaké se realizuje u odpadových
nádob - popelnic. Pokud nechceme, aby se v našem mìstì pøemnožili hlodavci, musíme situaci spoleènì, dùslednì a ohleduplnì
øešit.
Proto Vás žádáme, abyste:
1. oddìlovali drobný domácí odpad a ten ukládali pouze do popelnic a kontejnerù;
2. nevkládali do popelnic prostorové pøedmìty v nekomprimované
formì (objemné krabice a jiné pøedmìty);
3. PET láhve od nápojù, pokud je neselektujete, sešlápli;
4. odpady, které nelze do popelnic vložit a ani tam nepatøí (starý
nábytek, pohovky, židle, bytový a ostatní nepotøebný textil apod.),
zlikvidovali vlastní cestou nebo odvozem do sbìrného dvora, který
je Vám k dispozici v úterý - pátek 8:00 - 12:00 h, 14:00 - 17:00 h
a v sobotu 9:00 h - 13:00 h.
Pokud nebudeme všichni tato opatøení dodržovat, bude muset
mìsto zajistit vyvážení odpadových nádob 2x týdnì, což bude
nutné øešit zvýšením poplatku za likvidaci odpadù. Dále Vás
žádáme, abyste neukládali odpady vedle popelnic a pokud se tak
stane, abyste se postarali o následnou likvidaci vèetnì úklidu
kolem popelnic.
Marie Valachová, místostarostka

Butique elegance
Miroslav, nám. Svobody 14, tel.: 515 333 328

nabízí velký výbìr dámské i pánské konfekce

PODZIM - ZIMA
flaušové bundy • paleta • kabáty
(Možno i na objednávku podle vzorù)
bavlnìné bundy oteplené • manšestrové kalhoty
riflovina • mikiny • svetry • atd.
ve velikosti 36 - 62
Tìšíme se na Vaši návštìvu. Rádi Vás obsloužíme.

Firma Tredos, s.r.o.
TŘEBÍČ, Hrotovická 1202

AUTOBATERIE
zn. BAREN
Zaváděcí ceny od

790 Kč

ČAS SERVICE a.s.
Moravský Krumlov, Okružní 395
tel.: 515 322 220, 602 706 348

W H C therm., s.r.o.

šrouby • matice • podložky
závlačky • kolíky • závitové tyče
hmoždinky • vruty • napínače

Přijme do pracovního poměru

povrchová úprava: černěné, zinek,
žárový zinek, nerez A2, A4

několik řidičů autobusů

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

na linkovou dopravu v oblasti
Moravskokrumlovska
tel.: 568 844 845, 608 888 488

VODA • TOPENÍ • PLYN

LOŽISKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ
Petr ONDRÁČEK
P. Bezruče 24, 66491 Ivančice
tel.: 546 437 466, 603 887 846

ČAS SERVICE a.s.
Moravský Krumlov, Okružní 395
tel.: 515 322 220, 602 706 348
nabízí

ODVOZ FEKÁLIÍ
Po M. Krumlově - 300 Kč, mimo dle dohody

M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

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

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
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Krumlov bude investovat Nové hřiště pro „skej áky“ Hrubá stavba byla dokončena
XX/Oslavany/ Sdružení obèanù Oslavany bez drog vzniklo pøed ètyømi lety se zámìrem protidrogové prevence mezi oslavanskou mládeží
a dnes registruje 132 èlenù. Nechtìlo se soustøedit pouze na málo efektivní osvìtu, ale pøedevším na vytvoøení dostatku možností pro aktivní
využití volného èasu školní i mimoškolní mládeže. Za dvouletou existenci se podaøilo realizovat stavbu dvou lezeckých stìn v areálu školního klubu. Na konci roku 2001 bylo zapoèato s budováním sportovnì-rekreaèního areálu u øeky Na ostrùvkách, který realizuje TJ
Orel Oslavany s pomocí Sdružení obèanù Oslavany.
XXV souèasnosti se sdružení spolu s mìstem Oslavany soustøedí na
další cíl - vybudování areálu pro skateboard. Projekt høištì na skateboard, inline brusle a BMX, jež je ojedinìlým sportovištìm v okruhu
25 km, vychází z pøedpokladu, že toto zaøízení stáhne velkou èást
mládeže Oslavan i okolí a omezí nežádoucí chování „náctiletých“.
Pùjde o investici ve výši zhruba pùl milionu korun a dalších asi 300
tisíc si vyžádá vybavení rampami a pøekážkami. Pozemky, studie
a rozpoèet na areál jsou již pøipraveny, chybí však finanèní prostøedky
na realizaci. Sdružení má dosud na kontì pouze 314 tisíc, tedy pro
zdárnou realizaci zámìru bude nutno ještì získat nìkolik stovek tisíc.
Stanovisko zainteresovaných osob na stavbì: „vzhledem k tomu, že
oslavanské mládeži slibujeme areál již tøetí rok, pustíme se do stavby
i za cenu, že provedeme zemní práce a navážku podkladní vrstvy,
asfaltový koberec budeme nuceni položit až v pøíštím roce.“ Pokud by
se podaøilo získat zbývající finance ještì letos, bylo by možné
sportovištì dokonèit a vybavit provizorním mobiliáøem, který
používají „skejtaøi“ na parkovišti pøed školním klubem.
/uè/

foto: J. Kristián

XX/Moravský Krumlov/ Rada
mìsta MK dne 29. záøí schválila
lokalitu pro výstavbu bazénového
centra v Moravském Krumlovì.
Ze dvou návrhù - Sídlištì a
Ivanèická - zvítìzily prostory na
sídlišti. Starosta obce Bartolomìj
Pitlach má nyní za úkol zadat zpracování studie stavby, aby mohla být
co nejdøíve zhotovena projektová
dokumentace. Volba projektantù
probìhne formou zjednodušeného
výbìrového øízení. Celá investice
pøedstavuje èástku 24 milionù
korun. O tuto sumu mìsto požádalo ministerstvo financí.
XXDalší investièní aktivitou
krumlovských radních je regenerace zámeckého parku. Vypracovaný projekt byl zaslán na Státní
fond životního prostøedí ÈR, se

žádostí o poskytnutí finanèní
dotace. Ta byla ve výši pøes 5,6
milionù korun schválena.
XXNemalých investic se doèkala i
mìstská šatlava. Byla provedena
práce v rozsahu I. etapy: Oprava
krovu, nová krytina støechy, oprava komínù, výmìna klempíøských konstrukcí, zaústìní svodù
do deš•ové kanalizace a oprava
hromosvodu. Pro II. etapu je
pøipraven projekt sanace vlhkosti
zdiva budovy, bude provedena
oprava vnitøní skladby objektu,
omítky vèetnì malby a fasáda.
Na rekonstrukci šatlavy byla podána žádost o poskytnutí dotace
na Ministerstvo kultury ÈR v rámci
Programu regenerace mìstských
památkových rezervací a mìstských památkových zón ÈR. /uè/

Hospodského jmenuje rada města
XX/Moravský Krumlov/ Na krumlovské radnici probìhlo 8. øíjna
výbìrové øízení na pronájem hospody v Polánce, jelikož mìsto
zaèalo objekt nákladnì rekonstruovat. Potencionální nájemce, pro
nìhož se hospùdka opravovala, se „vzdal bez boje“ a lokál opustil
døíve, než zaèal fungovat. O místo se pøihlásilo celkem devìt
uchazeèù, kteøí byli posuzováni pìtièlennou komisí složenou
ze zástupcù správy majetku mìsta, rady mìsta, finanèního výboru
a dvou èlenù osadního výboru Polánka.
XXKomise hodnotila kandidáty na základì ústního pohovoru podle
pøedepsaných kritérií seøazených dle priorit: délka praxe v oboru,
možnost spoluúèasti na dokonèení oprav objektu, finanèní krytí
vybavení, termín zahájení provozu, koncepce, výše nájemného.
Nìkteré stanovené požadavky komise byly natolik „pøehnané“, že
se musely okamžitì redukovat, nebo• zájmem mìsta a všech zainteresovaných je hospodu zprovoznit už jen z dùvodu vložených
penìz a požadavku polánských, aby zaøízení co nejdøíve fungovalo.
Komise formou bodování stanovila poøadí adeptù, ovšem koneèné
rozhodnutí leží na radì mìsta, která na svém zasedání 20. øíjna
stanoví vítìze a až poté budou výsledky zveøejnìny.
/ham/

foto: mape

XXStavba bytových domù v Moravském Krumlovì byla, dle dodatku
è. 2 ke smlouvì o dílo è. 210401-0036/02/VO, rozèlenìna na dvì
samostatné etapy. První etapa byla zahájena 29. øíjna 2002. Pøed
zapoèetím stavby byl proveden záchranný archeologický výzkum.
Èásti kotelny - prostory pro bývalé zauhlování - byly stavebnì upraveny
za úèelem posílení stávající plynové kotelny. Následnì byla provedena
kanalizace pod stavebním objektem a základové konstrukce objektu,
založené na pilotách. Je provedena venkovní kanalizace a pod plochami
parkoviš• jsou osazeny záchytné lapoly. Bytový dùm je rozdìlen do tøí
oddìlených sekcí oznaèených A, B a C. Ve všech sekcích je vystavìno
první podzemní podlaží z monolitického železobetonu (dále jen MŽB)
a následnì bylo provedeno zasypání prvního PP. První a druhé nadzemní podlaží sekce A a B je rovnìž provedeno z MŽB z dùvodu
požadavku vyšší nosnosti, protože tyto sekce jsou šestipodlažní
(poslední èást sekce B, v místì pøipojení na sekci C, je pìtipodlažní se
støešní terasou). Všechny svislé konstrukce od 2. NP výše jsou vyzdìny
z cihel. Všechny svislé konstrukce nadzemních podlaží sekce C jsou
vyzdìny z cihel, jen v 1. a 2. NP je konstrukce provázána sloupky z MŽB.
XXHrubá stavba bytového domu je dokonèena. Ve všech prostorách
souèasnì probíhá hrubá elektroinstalace, rozvody ÚT, rozvody ZTI,
rozvody VZT, jsou vyzdívány pøíèky a osazovány dveøní zárubnì.
Dùm je osazen plastovými okny od suterénu po ètvrté NP vèetnì. Na
komunikacích a zpevnìných plochách se provádí osazování obrubníkù
chodníkù a vyzdívání pøístøeškù na odpadky. Jsou položeny kabely
pro venkovní osvìtlení a pro pøipojení bytového domu na energetickou
sí•, vèetnì osazení domu rozvadìèi. Pod zpevnìnými plochami jsou
položeny chránící prvky telefonního vedení. Pøi kotelnì byl instalován
nový komín pro plánované posílení plynové kotelny a probíhá instalace
kotle. Je položeno potrubí topné vody, propojující kotelnu s domem.
S firmou Èeský Telecom a.s. je zahájeno øízení ve vìci zavedení
kabelu pro zøízení telefonních linek. Jiøí Matulaj, investièní technik

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

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39
tel.: 546 451 575

Prodejna M. Krumlov
Klášterní nám. 143
tel.: 603 143 071

po-pá 800-1700, so 800-1100

po-pá 830-1630, so 800-1100

PRODEJ BYTOVÉHO
NÁBYTKU
sedací soupravy •
ložnice •
křesla, ušáky •
dětské pokoje •
matrace, válendy •
kuchyňské linky •
skříně, šatníky •
koberce, lina •

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

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

ČALOUNĚNÝ A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK VYRÁBÍME NA MÍRU
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AKCE PODZIM - 10% SLEVA

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Okružní 394, v areálu OSP
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341
email: osp-mk@volny.cz

Euro okna
Euro dveøe
Pergoly
Kuchynì
Kanceláøský nábytek
Náøezy a prodej lamina
Veškerý nábytek na zakázku

9
9
9
9
9
9
9

PNEUSERVIS
Znojmo

Moravský Krumlov, Okružní 395, tel.: 515 322 220, 602 706 348

NABÍZÍ PRO NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY
DEMONTÁŽ • MONTÁŽ • PRODEJ • OPRAVY • LIKVIDACE
ULOŽENÍ VAŠICH LETNÍCH PNEU V NAŠEM SKLADU

MIMOŘÁDNÉ AKČNÍ CENY
ZIMNÍCH PNEUMATIK
Pracovní doba: Po - Pá 5.30 - 16.30 hodin, Sobota 6.00 - 14.00 hodin
• Těšíme se na Vaši návštěvu •

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
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V KATALOGU JIŽ 1/3 FIREM
Jsem velmi potìšen a rád bych podìkoval za Vaše kladné ohlasy
na náš projekt „KATALOG FIREM Moravský Krumlov a okolí
2004“. Nejen, že tento katalog vítají podnikatelé, ale i obèané
Moravského Krumlova. Ti nás již teï kontaktují pøedevším
s dotazy, kdy dostanou katalog do schránek. Takže pro všechny,
kteøí si nevšimli reklamy v našich novinách, katalog vyjde
5. prosince 2003. Døív to opravdu nebude. Sbìr a zpracování dat
zabere pomìrnì mnoho èasu, takže náš obchodní zástupce se
ještì pìknì zapotí, než zaregistruje všechny firmy, živnostníky
úøady, èi lékaøe. Proto bych touto cestou vyzval všechny podnikatele, kteøí chtìjí být uvedeni v katalogu a nebyli námi ještì
osloveni, kontaktujte našeho obchodního zástupce, nebo v èase
od 8.00 do 9.00 hodin nás navštivte osobnì v kanceláøi TMK.
(kontakty dle reklamy v našem periodiku)
/PaŠa/

Jan Holý
AGROSERVIS
Vémyslice 275
tel.: 515 323 451

Zeptali jsme se: tajemníka MěÚ M. Krumlov
si jiné a vymìní ho. tivní míèové hry, fotbal, basketing. Pavla Vavřiny vybere
Zároveò tajemník zabezpeèuje bal, který jsem døíve hrával
1. Jaké dùvody Vás pøivedly do
výbìrového øízení na funkci
tajemníka?
Pøihlásil jsem se do výbìrového
øízení, abych svými zkušenostmi
s øízením z minulého zamìstnání
pomohl vybudovat plnì fungující
a standardní povìøený úøad III.
stupnì v Moravském Krumlovì.
2. Proè myslíte, že právì Vy jste
ve výbìru uspìl?
Bez odpovìdi.
3. Které vlastnosti a osobnostní
rysy osobnì považujete za nejdùležitìjší pro úspìšné vykonávání tak nároèné funkce?
Bez odpovìdi.
4. Kde jste pracoval pøed pøíchodem na MìÚ M. Krumlov?
Pùsobil jsem na Okresním úøadu
Znojmo, kde jsem vykonával
agendu stížností a kontroly, poté
jsem byl vedoucím oddìlení PaM,
vedoucím kanceláøe pøednosty
okresního úøadu a vedoucí

odboru interního auditu. K 1. lednu
2003 jsem pøešel na Mìstský
úøad Moravský Krumlov jako
vedoucí odboru kontroly.
5. Které èinnosti èi povinnosti budou nyní pro Vás naprosto nové?
Pøes mou osmiletou praxi ve státní
správì nemám pøímé zkušenosti
s reformou pøijatého spojitého
modelu výkonu veøejné správy.
6. Mùžete ètenáøùm alespoò
v kostce prozradit, jaká je náplò
práce tajemníka úøadu?
Ètenáøùm asi pøíliš neøekne, kdybych náplò citoval podle katalogu
prací používaných ve veøejné
správì, a proto se domnívám, že
nejlepší analogie náplnì práce
vedoucího úøadu - tajemníka - je
srovnání s hodináøem orloje. Kde
je potøeba, namaže soukolí, když
je tøeba, dovede i pøitáhnout šrouby a zodpovídá za celý chod stroje.
V pøípadì, že nìjaké ozubené
koleèko nefunguje tak, jak má,

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
Správa majetku mìsta Miroslavi, Pøíkopy 17, 67172 Miroslav
vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení funkce
vedoucího vodního hospodáøství a ÈOV v Miroslavi.
Požadavky: • ukonèené støedoškolské vzdìlání zakonèené maturitní
zkouškou v oboru obsahovì zamìøeném na vodovody a kanalizace nebo
v pøíbuzném oboru - napø. støední prùmyslová škola stavební, zamìøení
vodohospodáøské stavby, popø. pozemní stavby, • praxe v oboru alespoò
2 roky, • znalost pøedpisù v oblasti vodovodù a kanalizací, • obèanská a
morální bezúhonnost, • organizaèní a øídící schopnosti, • dobrý zdravot. stav.
K pøihlášce pøiložte: • ovìøené kopie dokladù o dosaženém vzdìlání
(vysvìdèení o ukonèeném vzdìlání), • doklad o prùbìhu zamìstnání,
• struèný životopis, • originál, popøíp. ovìø. kopii výpisu z rejstøíku trestù
(ne starší 6 mìsícù), • originál, popøíp. ovìø. kopii lékaøského potvrzení
o zpùsobilosti k výkonu funkce.

souèinnost mezi zastupiteli a úøedníky úøadu tzn., že pro projekty
vytvoøené regionálními politiky
zabezpeèuje potøebné know-how
v podobì odborných znalostí úøedníka úøadu tak, aby bylo možné
rozvojový projekt mìst realizovat.
7. V èem vidíte prospìšnost Vaší
práce na úøadu a co byste chtìl
pøípadnì dìlat jinak než Váš
pøedchùdce?
Bez odpovìdi. Otázky èíslo 2, 3, 7
by mìly být pøedloženy napøíklad
výbìrové komisi, nebo zamìstnancùm, nadøízeným, kteøí mì znají
a mohou mì hodnotit. Nikdy
jsem sám nehodnotil svoji práci.
8. Jste ochoten prozradit nìco ze
svého osobního života?
Samozøejmì. Je mi 36 let, jsem
ženatý, mám dvì malé dìti. Manželka, pøestože je vysokoškolaèka,
výbornì vaøí, moje oblíbené jídlo
jsou bramborové knedlíky. Mám
rád sport. Obèas si zahraji kolek-

závodnì. Mùžu o sobì øíci, že
jsem rodinný typ. Informace z mých
majetkových pomìrù - bydlím
v mìstském bytì ve Znojmì
a vlastním jednu malou zahrádku
a jedno 10 let staré èeské vozidlo.
Pøeji mnoho osobní pohody
i pracovních úspìchù a dìkuji
za rozhovor. Dìkuji za projevený
zájem tisku, tìším se na další
spolupráci.
Nìkteré otázky zùstaly nezodpovìzeny, proto jsme se zeptali starosty B. Pitlacha na dùvody, proè
byl tajemníkem vybrán právì
Ing. Vavøina.
Protože vlastnì jako jediný splòoval veškeré pøedpoklady, vèetnì
zákonem pøedepsanou povinnost
minimálnì tøíleté praxe ve státní
správì. Byl ze všech uchazeèù nejlepší a pøesvìdèil nás, že ano. Já
ho znám od roku 1998 a vìøím,
že naše spolupráce bude výborná.
/Pøipravila Dr. Hana Mühlhauserová/

ZRCADLO
Oznámení
našim inzertním PARTNERŮM
plošná inzerce
článek o Vaší firmě
grafická příprava návrhu
fotodokumentace
korektury návrhu
služby tiskárny TMK
Í NO

VĚ

až -30%
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
až -20%

registrace v katalogu
firem MK 2004
zdarma

Platové zaøazení: dle naøízení vlády è. 251/1992 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù

YN
AN

Pøedpokládaný nástup do funkce: 1. ledna 2004

STAŇTE SE I VY NAŠÍM
PARTNEREM

Pøíjem pøihlášek s uvedenými doklady zajiš•uje do 31. 10. 2003, do 13.00
hodin podatelna Mìstského úøadu Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72
Miroslav (lze zaslat i poštou). Obálky oznaète zøetelnì textem „výbìrové øízení - vodohospodáø“. Za SMM Miroslav: Oldøich Køeèek, vedoucí

volejte pro více informací:
777 769 814

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

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

• nerezový drátěný program
• dřezy firem FRANKE od 1.150 Kč
• chromové židle a stoly
• pracovní desky
• NEJLEVNĚJŠÍ sektorové kuchyně
• SUPER CENY odsavačů par

ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTU
VAŠÍ KUCHYNĚ
NA PC
Kuch. linka OLA

AKCE PRO MĚSÍC
ŘÍJEN A LISTOPAD
veškeré elektrospotřebiče
při zakoupení kuchyňské linky
se slevou

10%

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY
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V Miroslavi se rodí nová tradice EKOLOGIE PO OSLAVANSKU
XX/Miroslav/ Kulturní kalendáø v Miroslavi je natolik bohatý, že by
èetnost zajímavých akcí mohla zdejším závidìt i mnohem vìtší mìsta.
V souèasnosti jsou v plném proudu pøípravy na zcela novou událost,
která by mìla založit další tradici, Martinské svìcení mladých vín.
Nápad se zrodil asi pøed dvìma lety, mimo jiné i na základì inspirace
ze zahranièí, s cílem posvìtit, ochutnat a oslavit novou úrodu vína.
Rituál s tím spojený vychází také z urèitých dnes již zapomenutých
tradic v nìkterých okolních vesnicích. Místostarosta Roman Volf
prozradil: „Mìla by být vzkøíšena nová tradice, protože víno je jednou
z komodit, se kterou naši pìstitelé proráží a šíøí slávu po celé Evropì,
což je neoddiskutovatelné. Nejdùležitìjší je samozøejmì spolupráce
a podpora vinaøù, která je opravdu nevídaná.“

ilustraèní foto

XXMartinské svìcení mladých vín zahájí 15. listopadu v Kulturním
domì v Miroslavi starosta mìsta. Mladá vína posvìtí miroslavský
faráø P. Jaroslav Beránek, pøevor tuøanského kláštera a faráø partnerského mìsta Sv. Jur na Slovensku P. Jozef Bohunický. Souèástí této
spoleèensko-kulturní a gastronomické akce bude slavnostní veèeøe peèená husa se zelím a bramborovými knedlíky. Po celý veèer budou
servírována vína z velkopavlovické, mikulovské a znojemské oblasti.
Každý vinaø, který dodá vzorky, obdrží pamìtní list, návštìvníci pak
degustaèní sklenièku se znakem mìsta a katalog. K dobré náladì pøispìje cimbálová hudba Petra Olivy a dechová hudba Moravìnka se
sólisty Jožkou Šmukaøem a Jiøím Helánem. Úèast pøislíbili ministr
zemìdìlství ing. Palas, ministr životního prostøedí RNDr. Ambrozek,
pøedseda zem. výboru Parlamentu ÈR ing. Skopal a mnoho dalších.
Vstupenky je možno zakoupit v Hasièském klubu Miroslav za 350
korun. V cenì je zahrnuta veèeøe, víno, sklenièka, katalog i hudba. /uè/

XVýraz „ekologie“ je v souèasné
dobì velice módní a èasto se používá,
zejména ve sdìlovacích prostøedcích.
V rùzných nauèných slovnících je
rùznì vysvìtlován. V laické veøejnosti je vnímán pøedevším jako
ochrana pøírody a snaha o zachování co nejlepšího životního prostøedí.
Bìhem nìkolika uplynulých let
jsem nabyl dojmu, že v Oslavanech
je ekologie vysvìtlována úplnì jinak a naprosto opaènì, jako úsilí
skácet co nejvíce stromù a znièit co
nejvíce zelenì. Ke svému tvrzení
mohu uvést øadu pøíklady z posledních mìsícù a to zejména:
• skácení stromù kolem Oslavy Na
ostrùvkách a U válu • skácení hrušní
v Letkovské ulici • skácení vìtšího
poètu stromù v sídlišti V sadu • zmrzaèení a skácení topolù u Sokolovny
v Padochovì • oøezání a zmrzaèení
bøeè•anu na opìrné zdi u silnice v Padochovì • skácení øady stromù na høbitovì • zmrzaèení a skácení topolù
v Padochovì u silnice (proti bývalému internátu - kasárnám) • a možná i
další pøípady, kterých jsem si nevšiml.
XXPrávì uvedený poslední pøípad
mnì pøimìl, i když jsem dlouho váhal, abych napsal tento èlánek. V žádném pøípadì nejsem odpùrce kácení
stromù a úpravy zelenì vždy, všude
a za každou cenu. Naopak zastávám
názor, že když strom pøekáží nìkterým dùležitým zámìrùm, stavbám
a podobnì, nebo když je starý a už
dosloužil je tøeba ho odstranit, pøípadnì upravit. Proto si vážím a cením si práce, která byla vykonána
pøi vyèištìní stránì ve zmínìném
pøípadu. Proè ale musely být oøezány
a zmrzaèeny topoly (5 jich bylo skáceno), které zde nikomu a nièemu
nepøekáží. Proè musely být v této

dobì (2. polovina dubna) oøezány
oøechy, ze kterých nìkolik dnù
vytékala míza po celém kmenu až
na zem? Marnì hledám na uvedené
otázky rozumnou odpovìï. Nechci
svalovat vinu na pracovníky, kteøí
úkol plnili. Nìkdo je ale musel øídit,
úkolovat a práci kontrolovat. Pøiznám
se, že se mne tento pøípad (i pøípad
ponièených topolù u Sokolovny
v Padochovì) osobnì dotýká, protože jsem se podílel jako mladý kluk
na jejich vysazování v rámci èinností Sokola. Urèitì si na to vzpomene i øada mých vrstevníkù. A
uvìdomil jsem si, že je to už 45 let.
Tak dlouho tyto stromy rostly. V dobì
motorových pil byly ponièené bìhem nìkolika minut. Další pøípad,
který více rozvedu, je znièení bøeè•anu na opìrné zdi v Padochovì.
Tato opìrná zeï byla postavena,
mírnì øeèeno, ponìkud neuváženì
za minulého režimu. Je šedá, èerná
a po všech stránkách ošklivá. Asi
20 let na ní rostl bøeè•an a „psí
víno“, který ji alespoò èásteènì
zakrýval. Jednoho dne jsem pøišel
domù z práce a veškerá zeleò byla
otrhána a zeï se opìt skvìla v plné
„kráse“. Když jsem se snažil se
svou ženou zjistit, kdo tento úkol
naøídil pøíslušnému pracovníkovi,
nièeho jsem se nedopátral. Setkal
jsem se jenom s výmluvami a odkazováním na jiné funkcionáøe, pøípadnì s nesmyslným argumentem,
že bøeè•an narušoval zmínìnou
betonovou zeï. A tak nezbývá nic
jiného než se svými sousedy i dalšími kolemjdoucími dívat se každý
den do betonu. To jsou pouze dva
pøíklady, které se mne osobnì dotkly.
Øada ètenáøù zná ze svého okolí
jistì další. Urèitì ale také nìkteøí

ètenáøi nad tìmito problémy mávnou
rukou a v dnešní dobì, kdy se válèí
v Iráku, pøipravujeme se ke vstupu
do EU atd., je budou považovat za
hlouposti a malièkosti. Když už
jsem se zmínil o vstupu do EU,
neodpustím si poznámku, že pøi
svých zahranièních cestách, zejména
v anglo-saských zemích jsem mìl
možnost vidìt zpùsob bydlení a úpravy rodinných domù. Øada z nich
byla obrostlá bøeè•anem a v blízkosti stály staleté stromy. A nikomu
to nevadilo! Koneènì to mùžeme
vidìt v øadì „duchaplných“ seriálù
i filmù uvádìných v televizi. Problém má i druhou stánku. Možná se
špatnì dívám, ale nevidím na veøejném prostranství žádné novì vysázené stromy nebo celé aleje stromù.
Pøece k nástrojùm urèených k údržbì
zelenì nepatøí jen motorová pila
a sekyra, ale i rýè a motyka. Urèitì
existuje nìjaký plán údržby a výsadby zelenì. Asi je moje chyba, že
jej neznám. Existuje komise pro
životní prostøedí pøi MìÚ. Moc by
mne zajímalo jak pracuje, co øeší,
zda sleduje plnìní uvedeného plánu,
komu skládá úèty za plnìní úkolu
a také, jak informuje obèany.
XXKde vidím pøíèiny uvedeného
stavu? Je to na prvním místì nekompetentnost a odborné neznalosti
pøíslušných odpovìdných øídících
pracovníkù. Domnívám se, že v takovém mìstì jako jsou Oslavany, by
mìl mít uvedený funkcionáø odbornou školu a nebo alespoò kurz
v oboru zahradní architektura. Zásadní
zásahy do pøírodního prostøedí,
jako je napø. skácení více stromù,
by mìlo projednávat zastupitelstvo
mìsta. S kácením stromù souvisí i
další otázka, kam mizí døevo z nich.
Pokud je mìsto prodává, mìly by
být o tom záznamy v pøíjmech. A

a
ÁÈKO

OČNÍ OPTIKA
LUDĚK KŘEPELA
Poliklinika APEX
Znojemská 235
Moravský Krumlov
po-pá 800 - 1500

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

Poliklinika (Zdr. střed.)
Nádražní 526
Hrušovany nad J.
po-pá 800 - 1630

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.

• KE KAŽDÝM NOVÝM BRÝLÍM
pevné pouzdro zdarma

støeda
Prodej každý týden.
Tato nabídka platí neomezenì!

• K BRÝLÍM DO DÁLKY NAD 1.000 Kč
sluneční klip zdarma

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.

• VELKÝ VÝBĚR MÓDNÍCH
VRTANÝCH BRÝLÍ - od 1.490 Kč
Najdete nás i ve Znojmě v Nové nemocnici,
na nám. Svobody 5 a na hr. přechodu Hatě

HS, boat,
out, bolo,
usura,
Ramás

Hranièka
u výpusti
rybníkù

Moc

Ta

MPZ let.
Thajska

•

Prodej:
Parkovištì u prodejny

- ètvrtek 800-1630
pátek 800-1300

úterý - ètvrtek 800-1630

Tel. objednávky na èísle: 515 334 796
Vznášet
se

Pozdrav

Èeský
herec

Eduard
(dom.)

Èeská
øeka
Cap

Užitek
(náøeè.)

•

Ohnìm
nièit

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

KADEØNICKÉ STUDIO
Odpovìdná vedoucí: Anna Bystrianská

• Dioptrické brýle
na předpis i na zakázku
• Opravy brýlí
• Sluneční brýle
• Pouzdra, lupy, řetízky
• ostatní doplňky

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

NOVÁ PROVOZOVNA !!!

Ke každé nové zakázce pevné brýlové
pouzdro zdarma
S každou zakázkou sleva na zakázku další
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

JIRÁSKOVA 634
• DÙM S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU
Moravský Krumlov, tel.: 515 321 227

Prodej metrového textilu

OTEVØENO: PO-PÁ 8-18, SO 8-12

Provozní doba: 800 - 1600, so 900 - 1030

Otlouci

Dìlat
vìnce

Staré
zájmeno

Princezna
se zlatou
hvìzdou

Izabela
(dom.)

Citosl.
troubení

•
Znaèka
polomìru
Jihoameric.
stát

Porazit
Vloha

Mys
Indie

•

Ch. zn.
jodu

Vodní
pták

Doteky

Písm. X
Cizí muž.
jméno
Èas (mezi(nár. zkr.)
Hotel
(angl.)

1. díl
tajenky
Edém
Pobídka

Druh

Opravdu
(slov.)
Spirály

Dlouhá

Loï
(angl.)
Osel
(slov.)

Podezdívka

Proces

Chorus

Øecké
písmeno

Advokát
Udìláno
2. díl
tajenky
Kmit

Staré
zájmeno
Oploc. èást
lesa
Starý smeták (angl.)
Nádobí
trampa

© /ap/

KÿÕéOVKA

Kauèuk

Zn. pracího
prášku
Akadem.
znaèka

Brýle

Glazury
Pravoslav
knìz

Let. kód
Vatikánu
Èech

Litím
sjednocen
Lov pštrosù
v Argentinì

Setím
vsadit
Skovat

samohláska

Ruský
souhlas
Kazové

Nadávat

Mužské
jméno

Dìtský
pozdrav

•

nebo je nìkdo dostává darem? Další
pøíèinou je nevšímavost, pohodlnost i rezignace øady obèanù. Stav,
který je v souèasné dobì, se mnoha
lidem nelíbí, ale nic proti tomu
nepodniknou. Nìkteøí lidé mají také
ponìkud divnou pøedstavu o tom,
co je krásné a nebo pøi nejmenším
hezké. Považují za hezké betonové
stavby, asfaltové cesty pøípadnì
jiné „moderní“ výtvory. Je to pozùstatek minulého režimu a nebo výsledek špatné výchovy a vlastního vkusu?
XXJiž pøedem slyším argumenty a
dùvody, proè se musí kácet stromy:
• mùže za to Povodí Moravy a je to
právo této organizace. (V Oslavanech
ale nežije „Povodí Moravy“, ale oslavanští obèané se svými zastupiteli,
kteøí jsou zde „páni“), • stromy jsou
na obtíž (padá z nich listí (!), stíní,
zabraòují výhledu z okna apod.),
• ohrožují bezpeènost (padají z nich
obèas suché vìtve), • ztìžují silnièní
provoz (není výhled do køižovatek
a zatáèek), • další dùvody si jistì
každý inteligentní ètenáø najde sám.
XXKaždý den, když jdu z Oslavan
do Padochova, se z mostu u bývalé
elektrárny dívám na krásné aleje
topolù kolem øeky (které mimochodem byly v minulosti vysázeny
kolem celé elektrárny za úèelem
èásteèného zabránìní pronikání
prachu do mìsta a jsou v souèasné
dobì z vìtší èásti ponièené) a hrozím
se pøedstavy, že jednou je uvidím
pokácené. Doufám, že tímto èlánkem a zamyšlením se mnì alespoò
trošku podaøilo je zachránit, pøípadnì zachránit jiné stromy.
P.S.: Ze zápisu rady MìÚ jsem se
dozvìdìl, že zmínìné topoly kolem
Oslavy skuteènì vykáceny budou.
A• žije ekologie po Oslavansku !!!
Ing. Richard JANDERKA, CSc,
Padochov 55, OSLAVANY

•

Zámoøská
velmoc

3. díl
tajenky

MPZ let.
ÈR

Ven
(angl.)

Urèitá
v poøadí

Opotøebení

Barvivo
na vejce

Èásti
úst

Ruský
vládce

Arabské
m. jméno

Proud

PRO VOLN› »AS

Víte, že ...

Hedvábná cesta - starobylá cesta vedoucí z Èíny
støední Asií do Evropy. Touto trasou se dopravovalo
(1. díl tajenky) již v dobách øíše øímské. Cesta
dlouhá asi 6.400 km trvala karavanám nìkolik
mìsícù. Poté, co byly v 6. stol. do Evropy tajnì
dovezeny (2. a 3. díl tajenky), obchod na hedvábné
cestì zaèal upadat. Tuto trasu použil i benátský
cestovatel Marco Polo pøi svém putování do Èíny
ve 13. století.

InformaËnÌ servis

Nové hřiště ORLA jednoty Rakšice
XXV sobotu 27. záøí, na Václavské hody, bylo slavnostnì otevøeno
nové høištì ORLA jednoty Rakšice. Otevøení probìhlo za pøítomnosti
poslance za KDU-ÈSL p. Šustra a námìstka ministrynì zdravotnictví
a bývalého senátora MUDr. Milana Špaèka. Pozvání dále pøijali
starosta Znojma Ing. Pavel Balík, pøedstavitelé mìsta Moravský
Krumlov a zástupci jednotlivých žup Orelské organizace. Po krátkých
projevech a pøestøihnutí pásky poslancem Šustrem se pak obèané mohli
sami pøesvìdèit o kvalitì nového sportovištì. Poté byla za Orlovnou
celebrována mše místním dìkanem Slavojem Alexou, pøi které byl
nový sportovní stánek slavnostnì vysvìcen. Na své si pøišly i dìti,
které mohly sledovat seskoky dvanácti parašutistù. K poslechu hrála
dechová kapela Polanka.
XXCelý projekt si vyžádal náklady ve výši cca 3 mil. Kè a na jejich
úhradì se podílelo jednou tøetinou Mìsto Moravský Krumlov a dvì
tøetiny financovala organizace ORLA. Zázemí pro tento sportovní
areál bylo zbudováno již minulý rok a celou investici asi 1,4 mil. Kè
financoval OREL. Zázemí tvoøí tøi nové šatny se sprchami a WC,
které byly zbudovány v suterénu Orlovny, po pøedchozí sanaci zdiva
a celkovém odvodnìní prostoru vnitøní kanalizací. Taktéž sociální
zaøízení prošlo celkovou rekonstrukcí. Je zøejmé, že za Orlovnou
v Rakšicích vyrostl krásný sportovní areál, který tady již léta chybìl
a budou ho moci využívat nejen obèané našeho mìsta témìø po celý
rok. Areál tvoøí i novì zbudovaná zpevnìná plocha s taneèním placem
a novým altánkem pro muzikanty, kterou již vyzkoušela místní chasa
pøi poøádání hodù.
XXMyslím, že je na místì podìkovat všem, kteøí se o vznik a realizaci tohoto sportovního areálu nìjakým zpùsobem zasloužili. Pøedevším organizaci Orla, která má na vybudovaném areálu nejvìtší
podíl, dále pak tìm zastupitelùm Mìsta Moravský Krumlov, kteøí od
poèátku tento projekt podporovali a bez jejichž pomoci by tento areál
nevznikl. Dík patøí i dodavateli stavby brnìnské firmì PROS-RS, která
odvedla kvalitní práci a dodržela i takøka šibenièní termín pro realizaci. Závìrem bych chtìl oznámit všem zájemcùm, kteøí by chtìli
využít nového sportovištì, že Orel Rakšice vyhlásil mìsíc øíjen
MÌSÍCEM OTEVØENÝCH DVEØÍ, kdy bude vstup na høištì zdarma.
Zájemci se mùžou hlásit na telefonním èísle 605 376 046.
Kocanda Vlastimil, ing. /red. zkráceno/

Autobus „Mobidik“ v Krumlově
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Kulturní programy
13. - 26. října 03´

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 16.10. v 8.00 a 10.00 - Tøi zlaté zuby dìda Vševìda - pro ZŠ, úèinkuje
dramatický kroužek pøi ZŠ Øeznovice, kino Réna, vstupné: 50 Kè.
• 22.10. v 10.00 - Honza Nebojsa - divadelní pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky s dìtmi, kino Réna, úèinkuje divadlo Kuba z Plznì, vstupné: 30 Kè.
• 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
• 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 v 6.30
hodin. Vstupy do všech muzeí zdarma. Doprava: 300 Kè + 20 Kè pojištìní.

Klub českých turistů Ivančice
• 18.10. - Svìtový den chùze - každý by si mìl udìlat alespoò hodinovou
procházku v okolí svého bydlištì. Jinak nabízí odbor Vøesovice u Kyjova
pìší 7 a 14 km, cyklo 8 km, odbor Sport Brno pochod Slavkovským
bojištìm (start ve Šlapanicích 6 - 10 hod., bistro Pohoda).
• 25.10. - pøírodní park Baba (od Kuøimi do Komína) - akce s
pøírodovìdeckým klubem Brno, vede p. Polák. Odjezd zájemcù vlakem z
Brna, hl.n. v 9.00 do Kuøimi, chùze asi 12 km.
• 25.10. - "Z Dolních Kounic do Ivanèic neobvykle". Jedeme vlakem v
7.50 do Moravských Bránic, pìšky pøes Nové Kounice a vinicemi k ZŠ,
odtud neznaèenými cestami na Karlov, Hlínu a zpìt do Ivanèic. Vede J.
Flíèek a náš èlen z Dolních Kounic Ing. K. Linhart.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• øíjen - Výstava - Fotografie Klubu moravských fotografù. Mìstský
úøad, nám. Klášterní 125, první patro
• 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.
• 23.10. v 8.15 a 9.30 - Honza Nebojsa - divadelní pøedstavení pro
MŠ + 1.a 2. tøída ZŠ - kinosál MK, vstupné: 30 Kè.
• 25.10. v 15.00 hod. - Cabaret. Muzikálové pøedstavení v Mìstském
divadle Brno. Cena: vstupenka 190 Kè, doprava 80 Kè.
• Pøipravujeme: • 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.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 14.10. v 17.00 hod. - Mandala zdraví - 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 budeme zabývat uèením, dyslexií,
pamatováním, problémy pøi uèení, obavami, úzkostmi, atd. Pøednáší
pan Ing. Milan Bezoušek z Poradny pro rozvoj osobnosti. Poplatek: 25 Kè.
• 17.10. v 17.00 hod. - Malování na kameny - vytvoøte si veselé
kamenné vìcièky, které si najdou místo ve vašem domì èi na zahradì.
Mùžete se zde také inspirovat nápady a dále pak sami objevovat rozmanité možnosti kamenných dekorací. Pro dìti i dospìlé, poplatek 15
Kè a kamínky si vemte s sebou.
• Volná místa v tìchto kroužcích: Letem umìleckým svìtem • Zapomenutá vesta • 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
foto: mape

XXTento autobus byl zcela pøestavìn pro potøeby svého úèelu (prevence kriminality) a to zejména ze strany zamezení násilného vniknutí
do bytu, chaty, èi vozidla. Jsou zde prezentovány rozmanité zpùsoby
zabezpeèení nemovitostí od bezpeènostních dveøí a zámkù až po
bezpeènostní systémy s propojením na pult centralizované ochrany.
To vše s odborným výkladem strážníkù MP Brno, kteøí s tímto autobusem již sjezdili celou republiku a problematiky jsou znalí.
XXZavítali k nám na pozvání MP M. Krumlov v rámci spolupráce na
poli preventivních aktivit. Mìstská policie touto ojedinìlou akcí zahajuje každoroèní pøednáškovou èinnost na krumlovských školách.
Právì školáci a uèni z Krumlova a okolních obcí byli pozváni na
prohlídku autobusu. Akce však nebyla urèena jen jim. Také široká
veøejnost mìla možnost obhlédnout si a v praxi vyzkoušet, jak lze lépe
zabezpeèit svùj majetek.
/MP MK/

• celý mìsíc - Ekookénko DDM - ekologická vìdomostní soutìž v DDM.
• pátky v mìsíci v 17.00 hod. - Klubové diskotéky pro náctileté DDM, klub OKNO; poplatek: 15 Kè.
• 19.10. ve 14.00 hod. - Záchranáøi v akci. Ukázky záchranných
a bezpeènostních složek na nám. Palackého. K vidìní zadržení podezøelého, vyproštìní z havarovaného auta, slaòování, zásah hasièù, první
pomoc ranìnému a mnoho dalšího. Nebudeme vše prozrazovat, radìji se
pøijïte podívat, ale možná pøiletí i vrtulník. Vstupné dobrovolné.
• 23.10. v 17.00 hod - Dušièková vazba - tvorba vlastní dušièkové vazby.
DDM, Tesaøovo nám. 1, Ivanèice; poplatek: 20 Kè + materiál.
• 27.10. v 10.00 hod. - Veselý podzim - výrobky z pøír. materiálù, DDM,
Tesaøovo nám. 1, Ivanèice; poplatek: 20 Kè + materiál.
• 27.10. v 18.00 hod - Cestou necestou za svìtýlkem - cesta plná soutìží
s lampióny, v parku na Rénì v Ivanèicích; poplatek: 10 Kè.
• Pøipravujeme: • 29.10. ve 14.00 hod. - M*A*S*H - odpoledne plné
her podle slavného amerického seriálu, v parku na Rénì v Ivanèicích;
poplatek: 30 Kè. • 30.10. v 17.00 hod. - Malování na hedvábí - malování
šátkù a šál barvami na hedvábí. DDM, Tesaøovo nám. 1, Ivanèice;
poplatek: 250 Kè, (nutné se pøihlásit pøedem).

Učňovské školství v Ivančicích ohroženo
XXVážení, dovolte nám, abychom i my, zástupci odborové
organizace pracovníkù školství
è. 23-0039-3203 pøi SOŠ a SOU
Ivanèice, vyjádøili své stanovisko
k pøipravovaným zmìnám v koncepci výuky na naší škole. Domníváme se, že zmìny, které jsou
navrženy, nepovedou ke zlepšení
situace støedního školství v Ivanèickém regionu z tìchto dùvodù:
• v roce 1998 došlo v rámci optimalizace ke slouèení Støední
zemìdìlské školy Ivanèice a Støedního odborného uèilištì Ivanèice
a k likvidaci Rodinné školy. Toto
slouèení bylo smysluplné, mìlo
ekonomické, organizaèní i pedagogické dùvody. Negativem bylo
to, že odešli zkušení pedagogiètí
pracovníci. Vytvoøil se nový subjekt SOŠ a SOU dopravní a mechanizaèní Ivanèice, který svým
složením, organizaèní strukturou i návazností mezi studijními

a uèebními obory pøes poèáteèní obtíže ukázal svou životaschopnost.
• Za poslední tøi roky škola vložila nemalé finanèní prostøedky
do strojního vybavení dílen, které
zkvalitnili úroveò odborného
výcviku uèòù a dílenských
cvièení studentù.
• Kladem souèasné struktury školy
je možnost pøechodu neprospívajících studentù k dokonèení profesní pøípravy na Støedním odborném uèilišti a naopak umožnìní
nejlepším absolventùm uèilištì
rozšíøit si vzdìlání na Støední
odborné škole a získat maturitu.
• Ivanèice jsou pøirozenou spádovou oblastí severozápadního regionu a bylo by neprozíravé a pro
žáky a jejich rodièe ekonomicky
a èasovì nároèné dojíždìt do
vzdálenìjších škol.
• V posledních letech dochází
k mírnému nárùstu žákù školy a pøi

zamýšlených úpravách by ve
škole nastal zcela opaèný efekt.
• Likvidace Støedního odborného
uèilištì by vedla k tomu, že kvalitní a kvalifikovaní pedagogiètí
pracovníci - mistøi odborné výchovy - by odešli mimo oblast školství
a tato místa se následnì velmi
obtížnì personálnì obsazují.
• Z uvedeného návrhu vyplývá,
že naše škola pøijde pøibližnì
o 130 žákù, a podle našeho názoru
není pravdìpodobné, že by tento
poèet byl nahrazen pøimìøeným
poètem studentù. Mùže se stát, že
se škola dostane do poèetního
stavu jako pøed optimalizací v roce
1998 a bude ohrožena její celková existence. Domníváme se,
že toto je pravý zámìr opatøení,
které pøipravuje zastupitelstvo
Jihomoravského kraje.
• Zlikvidovat støední školy v okolí
Brna mùže mít pøechodný ekonomický efekt pro financování škol-

ství v kraji, ale ostatní aspekty
týkající se žákù a jejich rodièù,
jsou znaènì nevýhodné.
XXZávìr: Zástupci odborové
organizace pracovníkù školství
è. 23-0039-3203 pøi SOŠ a SOU
Ivanèice navrhují, aby v pøípadì
SOŠ a SOU Ivanèice byl ponechán stávající stav organizace
a struktury školy. Pro další existenci školy navrhované zmìny
nepøinesou pøedpokládané ekonomické úspory. Navrhujeme, aby
další existence školy byla ponechána pøirozenému vývoji a vìøíme,
že škola je schopna v souèasné
podobì zajistit kvalitní výchovu
a vzdìlávání studentù a uèòù
Ivanèického regionu a je schopna
se dále pedagogicky, odbornì
a technicky rozvíjet.
Za odborovou organizaci
è. 23-0039-3203 pracovníkù
školství pøi SOŠ a SOU Ivanèice:
Ludìk Ján, pøedseda

Program kin
KINO MOR. KRUMLOV

515 322 618

• stø 15.10. ve 20.00

KAMEÒÁK
Èeská komedie

• so 18.10. ve 20.00
ne 19.10.v 17.30 a 20.00

LARA CROFT TOMB RAIDER:
KOLÉBKA ŽIVOTA
Akèní film SRN, titulky

• stø 22.10. ve 20.00

ŠTVANEC
Akèní thriller USA, titulky

• so 25.10. ve 20.00
JÁDRO
ne 26.10. v 17.30 a 20.00 sci-fi film USA, titulky
________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE

546 451 469

• stø 15.10. ve 20.00

NEPRÙSTØELNÝ MNICH
Akèní film USA, titulky

• ne 19.10. ve 20.00

PIRÁTI Z KARIBIKU
PROKLETÍ ÈERNÉ PERLY
Komedie USA, titulky

• stø 22.10. ve 20.00

PRAVÁ BLONDÝNKA 2
Komedie USA, titulky

• ne 26.10. ve 20.00

CO TA HOLKA CHCE
Romantický film USA, titulky
________________________________________________

KINO OSLAVANY

546 423 018

• so 18.10. v 18.00

CHARLIEHO ANDÍLCI :
NA PLNÝ PECKY
Film USA, titulky

• ne 19.10. v 18.00

HULK
Comicsový film USA, titulky

• so 25.10. v 18.00

TERMINÁTOR 3
VZPOURA STROJÙ
Akèní film USA, titulky

• ne 26.10. v 18.00

ZLOÈIN PÁTERA AMARA
Mexické milostné drama, titulky
_______________________________________________
Zmìna programù vyhrazena.
Kubšická chasa a Sdružení pro našu máju, pořádají

KÁCENÍ MÁJE
Dne 11. 10. 2003, začátek ve 20.00 hod. v Sokolovně Kubšice.
Hraje skupina UNI. Vstupné 40 Kč. Bohatá tombola.

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

Český zahrádkářský svaz Petrovice pořádá dne 18. října

TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Začátek ve 20.00 hodin. Hraje Fantazie.
Bohatá tombola a burčák. Srdečně zvou pořadatelé.
MěÚ Miroslav, MKIC Miroslav a ZŠ Miroslav pořádají

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Dne 23. října od 18.00 hod se u příležitosti vzniku prvního
samostatného československého státu uskuteční lampiónový
průvod od školy zakončený vzpomínkovým setkáním občanů
před kulturním domem. Na závěr akce je připraven ohňostroj.

Dne 26. října 2003 vzpomeneme smutné
25. výročí úmrtí pracovitého a veselého
tatínka, dědečka, pana

Oldřicha Fujse
železničáře a muzikanta, rodáka z Rakšic
u Moravského Krumlova.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Bohumila Š uková s rodinou.

Blahopřání
Významného životního jubilea - 60. let - se
v těchto dnech dožívají ředitel ZŠ Miroslav
Mgr. Štěpán Diviš (9.10.)
a otec Jaroslav Beránek (15. 10.)
Vážení jubilanti,
Všude, kam dohlédneme, spočívá tiše a neokázale země. Z ní
čerpáme svou sílu a ona je místem pro naše činy. Díváme se
celá tisíciletí na nebe, do stromů, do vody a do ohně. Přejeme
Vám, aby Vás toto konání nikdy neznudilo. Přejeme Vám
provoněné jaro, léto vyzpívané skřivanem, pavoučky utkaný
podzim, nebem zasněženou zimu. Přejeme Vám, abyste rádi
chodili po pěšinách, které spojují člověka s člověkem, nebo
aspoň s vlastním tichem. Přejeme Vám, aby Vám nezevšedněl
život a abyste neztratili schopnost nechat se jím vždy udivovat,
abyste nezevšedněli sami sobě. A na otázku, čemu Vás naučil,
abyste našli odpově : „Především obhajovat člověka v sobě.“
S úctou Rada města Miroslavi
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Jaroslav Janiš a Adam Lacko o své profesi
XXBìhem podzimní ceny Brna
jsme si povídali s dvìma pøedními automobilovými jezdci, kteøí
nám odpovìdìli na naše dotazy.
Janišovou hlavní náplní jsou F
3000, Lacko se specializuje na
závody tahaèù na okruzích.
Jarku, jak hodnotíš letošní
sezónu ve Formuli 3000?
Byla to jedna z mých nejnároènìjších sezón. Je to samozøejmì
tím, že jsem takový seriál absolvoval poprvé. Nìkteré okruhy
jsem vùbec neznal. Mìli jsme nový
tým a všichni jsme se uèili. Myslím si, že celkovì osmé místo
není až tak špatný výsledek na to,
že jsme mìli minimum zkušeností.
První rok se jezdec vìtšinou musí
nauèit všechny okruhy, sžít se s autem a pøíští rok by to mìlo být lepší.
V prosinci budeš testovat vùz F1
týmu Jordan. Vidíš v této zkušenosti další možnou budoucnost?
Bude to urèitì velká zkušenost.
Jsem rád, že testování probìhne
na španìlském okruhu Jerez, protože tento okruh znám. Bude to poprvé, kdy budu mít možnost
jezdit s monopostem Formule 1.
Moc se na to tìším a potom
uvidíme, co bude dál.
Tady v Brnì startuješ s cestovním vozem. Jaké jsou rozdíly
mezi formulí a tímto autem?
Je to velký rozdíl. Tento vùz
Mercedes AMG, se kterým závodíme v DTM, to je oplechovaná

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

Koupím

foto: Kvìtoslav Adam

formule. Je ve velmi dobré kvalitì, dobøe se chová a dobøe se
s ním jede. Ale musím podotknout, že formule je úplnì nìco
jiného, jelikož rychlosti jsou
zcela nìkde jinde.
Adame, jaký vidíš rozdíl mezi
tahaèem a Octavií?
Tahaè je o hodnì tìžší než Octa-

AC Moravský Krumlov ve spolupráci se Sportovní komisí
při MěÚ MK pořádá anketu o nejlepšího sportovce do 23 let

SPORTOVEC ROKU 2003
Slavnostní vyhlášení bude 21. listopadu. V rámci této akce
bude vyhlášena anketa „Sportovec veřejnosti“.
Bližší informace a slosovatelný anketní lístek naleznete
v dalších číslech Zrcadla.

Další úspěchy krumlovských atletů
XXÈlenové Atletického klubu
Moravský Krumlov dosáhli na bìžeckých tratích dalších úspìchù.
XXLibor Kohoutek dovezl cenný
bronz z Mistrovství Èeské republiky atletù do 22 let. Na pìtikilometrové trati v Litomyšli to 13.
záøí byl jeho nejlepší výsledek
v individuální soutìži.
XXÚspìch slavili i mladší atleti.
Na Velké cenì Jihlavských listù
si Martina Weisserová dobìhla
na osmisetmetrové trati pro ètvrté
místo a Jan Èepera, kterého jeho
vìk øadí do „pøípravky“, dokázal

držet krok s mladšími žáky.
XXZatím poslední závod se
odehrál v Oslavanech. Pøespolního bìhu se zúèastnila i Katka
Doubková. Na, pro ni dlouhé
pìtikilometrové trati, dobìhla
tøetí a již zmínìná Martina
Weisserová s pøehledem vyhrála
bìh na dva kilometry. Honza
Èepera si dobìhl pro støíbro.
XXKrumlovští atleti si pøed již tradièním podzimním soustøedìním
v Daòkovicích na Vysoèinì
„brousí zuby“ na Støelický cross,
který se pobìží 11. øíjna. /abé/

Adam Lacko

vie, která váží asi 1200 kg a tahaè
má 5 tun. Výkon Tatry je 1300
koní a u Octavie 200 koní. S tahaèem je to jiný styl jízdy, jiné
jízdní vlastnosti. Octavie je pro
mì defacto taková malá hraèka,
ale urèitì ji jako hraèku nemám.
Èlovìk do toho musí dát taky
všechno jak s kamionem.
Jak jsi spokojen s letošními
výsledky s Tatrovkou?
Letošní sezónu jsem se uèil. Když
byl dobrý výsledek, tak jsme byli
spokojeni. Zatím dvakrát jsem
skonèil na stupních vítìzù.
Jednou to bylo na A1 Ringu a
jednou v Zolderu. Tam jsem celý
závod vedl a pùl kola pøed cílem
se pokazila souèástka - špatné
tìsnìní - a to mì odsunulo na
druhé místo, ale i to bylo krásné.
Pøi podzimní cenì Brna jsi startoval v Octavia Cupu a v obou
závodech zvítìzil. Kdybys jezdil
celý seriál, mohl jsi pomýšlet na
celkové vítìzství?
Kdyby je kdyby. Víkend se mi
tady podaøil velmi dobøe. První
závod - sprint, to byl velice zajímavý souboj. Druhý závod jsem
vyhrál zpùsobem start-cíl. Velký
rozdíl je startovat pouze v nìkterém
závodì, nebo absolvovat celý seriál, kde se mùže cokoliv pøihodit.
/s jezdci rozmlouval Ctibor Adam/

Y
K
N
E
Č
ŘE
Á
O
D
R
N
O
LE
A
NOV
K
A
ery
kromé
í i sou í
n
m
e
r
i
•f
řán
oční p
r
o
v
o
n
tištěné
• nepo čenky
o
novor
y
• vizitk dářem
n
e
l
s ka
olisté
• jedn alendáře
k
roční
tolní
né a s
n
ě
t
s
á
•n
áře
kalend ím potiskem
n
s firem

a
iskárn
TMK T Krumlov
ský
Morav 5 322 281
1
tel.: 5 7 769 809
7
7
GSM:

ZRCADLO

ÿ·dkov· inzerce

rtn
a
p
e
aš
Pro V níky
z
i záka

brat
y
v
i
te s vzorů
j
i
ř
P
vých
o
n
z

•• byt 2+1 v Ivanèicích. Tel.:
607 974 657.
•• podvozek s listy na kombajn
E 512, nabídnìte. Tel.: 736 289 282.
•• moped Stadion - S -11, Pionýr
550, Jawa 250-350 pérák, Velorex.
Vše i nekompletní i poškozené.
Tel.: 608 626 289.
•• doklady na CZ 125 kývaèka. Tel.:
728 337 745.
•• lešenáø. trubky rùzných délek,
nabídnìte. Tel.: 605 307 956.
•• kuchyò. linku, zachovalou,
svìtlou. Tel.: 724 251 701 i SMS.
•• akvárium 70x40x40 i netìsnící pro chov hlodavcù. Spìchá.
Tel.: 728 029 476, jen SMS.
•• andulky a korely, jakékoli
množství, po dohodì i jiné exotické ptactvo, platí stále. Tel.:
603 841 097.
•• krmnou øepu. H. Kounice.
Tel.: 515 339 551, 606 575 472.
•• dìtský fusak, vysokou døev. židlièku, autosedaèku 0 - 36 kg, 0 - 18
kg. Vše v MK. Tel.: 721 884 752.

Prodám
•• DB 3+1 na sídlišti v MK,
úpravy, sklep, balkon, 625.000 Kè.
Tel.: 515 323 912 po 17.00 hod.
•• stav. pozemek v KÚ obce
Ivanèice, parcela o výmìøe cca
2.000 m2. Tel.: 604 920 012.
•• garáž v Oslavanech. Tel.:
546 423 795, 776 301 936.
•• Dacii 1310 na náhradní díly.
Tel.: 609 928 212.
•• Simcu Talbot 1307 GLS. Spìchá. Tel.: 605 475 111.
•• Hondu CBR-900 RR, velmi
pìkná, cena dohodou. Tel.: 721
202 861.
•• Ford Escort 1,8 D, r.v. 90,
140 tis. km, èervený, 5 dvéøový,
central, šibr, tažné zaøíz., po STK,
58.000 Kè. Tel.: 777 769 818.
•• malotraktor dom. výroby v
perfektním stavu, velmi levnì.
Tel.: 608 626 289.
•• neodhlášený, provozuschopný
Pionýr 21. Cena 2.500 Kè.
Tel.: 515 339 531.
•• pøední nápravu a pøevodovku
na Gaz Aro 461, levnì. Tel.:
606 125 725.
•• vlek valníkový VSS PV 16.12 ,
2-osý, zaplachtovaný, slušný stav,
cena dohodou. Tel.: 601 501 481.
•• vlek valníkový 2-osý, 11,2 t,
vyšší boènice, zaplachtovaný,
slušný stav, cena dohodou. Tel.:
601 504 032.
•• ocelový sklad, rozmìr cca
800x500x260 cm, vhodný na výstavbu RD èi pro stavební firmu.
Nutné povrchové nátìry. Cena
dohodou. Tel.: 546 452 684.
•• 4 ks originálních elektr. diskù
Ford (15"-loukotì) na Mondeo,
Fokus, Sierra. Cena 7.500 Kè.
Tel.: 737 477 358.
•• 2 ks pneu 205/60/155 mm, 400
Kè/ks, 1x Continental 195/50/153
mm, 300 Kè. Tel.: 604 422 233.
•• pneu 1ks Or 37, 165/70 R 13,
90% vzorek, cena 400 Kè.
Tel.: 728 264 272.
•• komplet. kola Barum, 10x20
radiál All Tel 11x20 NB 60
Chemlon a 11x20 NR 53, cena

dohodou. Tel.: 601 501 481.
•• nové opìradlo s opìrkou do
nákl. auta apod., cena 2.100 Kè.
Tel.: 601 504 032.
•• starší støešní krytinu, cena
dohodou. Tel.: 732 447 594.
•• dveøe bílé 2 ks, 60 cm, levé, 2 ks
dveøe bílé pravé, 350 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• venkovní žaluzie na dvì trojdílná okna, š. 180 cm, v. 150 cm,
barva oøíšková, jako nové, levnì.
Tel.: 515 336 983.
•• starší 200 l sud pozink, vè. staré
motor. nafty (cca 60 l ). Cena 600
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• revolver LR22, 6“. Jen na
zbrojní prùkaz. Tel.: 602 719 156.
•• sedací soupravu, obýv. ložnici,
kuchyò Carmen, šatní chodb.
skøíò. Dohoda. Tel.: 605 776 380.
•• zánovní mrazák Samsung
Calex 300 l, zásuvkový. Spìchá,
cena dohodou. Tel.: 776 237 421.
•• rok používaný pult. mrazák
Zanussi 320 l. Tel.: 737 556 709.
•• koupel. radiátor-žebøík, ne na
elektr., š. 75 cm, v. 95 cm, barva
bílá, rok používaný, cena 1.000
Kè. Tel.: 723 224 049.
•• nový orig. zabalený radiátor
Radik VK 22-4180, cena 3.400
Kè. Tel.: 737 841 870.
•• kamna Wav, 2 ks, levnì. Tel.:
515 323 966.
•• akumulaèní kamna 4 kw,
1.000 Kè. Tel.: 568 866 236.
•• olej. radiátor 2 ks, funkèní, á 800
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• zachov. poloautomat. praèku
za 500 Kè. Tel.: 546 452 219.
•• hrací automaty nevýherní,
rùzné hry, cena dohodou. Tel.:
606 928 212.
•• decimálku (malý typ), vhodná
jako dekorace, po malé opravì
funkèní, cena 800 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• nerez. dvoudøez, vnìjší rozmìr:
63x80 cm, døezy: 34x40 cm, 1.000
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• lis na víno, mlýnek na víno;
sváøeèka 380 V, cena dohodou.
Tel.: 602 239 490, nebo po 20
hod. 515 339 135.
•• øeznický špalek, rozmìr desky
- 50x50 cm, výška - 80 cm, cena
2.000 Kè; 40 ks øeznických
hákù, s kladkou, cena 100 Kè/ks,
i jednotlivì; 20 ks beden na
maso - nízké, cena 100 Kè /ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• elektrickou øezaèku kopøiv,
domácí výroby, cena 1.500 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• soupravu kuchyò. nádobí (42
dílù - cibuláè), cena: 600 Kè.
Tel.: 728 947 762.
•• Ulticar - magnetoterapie,
známé a klinicky testované jsou
úèinky u tìchto onemocnìní:
artróza, revmatizmus, atd. K použití doma i v autì, 220 V/12V;
Laser Softlight pro dom. léèbu;
el. odhánìè krtkù a hryzcù; svìtlo bílé 2x18W, d. 68 cm; TV anténa, ÈT 2 - 47 k, 20 prvkù +
pøedzesilovaè, cena dohodou;
levnì starší BTV. Tel.: 515 323
326, stø a èt 19.15 - 19.30.
•• cvièební stroj na roztahování
nohou - rozštìp, vhodné pro gymnasty, bojová cvièení, cena 2.500
Kè; cviè. stroj STEPPER, málo
použív., pùvodní cena 4.500 nyní
2.500 Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• novou neoprac. hnìdou beraní
kožešinu na límec, cena 400 Kè.
Tel.: 546 452 219.
•• promítací plátno na stojanu, 2
ks, 100x100; 125x125; 800 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• dìtské kolo Sobi 20. Cena 300
Kè. Tel.: 737 713 696.

•• koupací kyblík "Tummy Tub",
vynikající pro mimina, cena 750
Kè. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• za symbol. cenu rùznì velké
zbytky látek vhodné i pro zaèínající švadlenku a nìkolikery chlapecké rifle. Tel.: 546 452 089.
•• fox. drsnosrstý, štìòata s PP,
vhodné na výstavy a mysl. Odbìr možný ihned, rozumná cena.
Tel.: 777 292 708.
•• štìòata labradora, 9 štìòátek
bez PP, odbìr 11/03, ks 4.000 Kè.
Tel.: 732 430 983 po 16.00 hod.
•• štìòata westíkù a bernadýnù,
odbìr ihned. Tel.: 776 203 637.
•• štìòata dalmatina, èernì teèkovaná, bez PP, dva pejsci. Odbìr
koncem øíjna. Tel.: 604 737 178,
546 438 111 po 18.00 hod.
•• 3 mìsíèní fenku labradorský
retrívr, krémová barva. Oèkov.,
odèerv., ihned k odbìru, 3.000 Kè.
Tel.:515 271 624, 776 311 488.
•• zakrslé králíèky - tøislový,
šedý, èerný a strakatý. Zakrs.
beránky - straky a perlové. Ivanèice. Tel.: 607 713 974.
•• pr. nebo vymìním letošní andulky nebo rosely za párek papouškù
travních. Tel.: 603 747 472, SMS.

Rùzné
•• za odvoz dám ložnici r.v. 1920.
Tel.: 515 323 966.
•• nabízím za odvoz kameny
vhodné do základù nebo na taras
(asi 2 vleèky) v obci Dukovany.
Tel.: 737 477 358.
•• svobodný 33 let by se rád
seznámil s upøímnou, štíhlou
maminou, okolí Miroslavi. Jen
vážnì. Tel.: 607 875 543.
•• Muž 30 let od Ivanèic, hledá k
vážnému seznámení ženu od 25 do
30 let štíhlé postavy, s vlastním
autem, se zájmy o kulturu a divadlo, z okolí Ivanèic. Samota je zlá.
Tel.: 608 157 175.
•• Je mi 55 let, hledám pøítele do 66
let, jen vážnì. Tel.: 607 844 435.
•• Zklamaný 33,178 hledá štíhlou
ženu k vážnému seznámení, dítì
není pøekážkou. Tel.: 607 875 543.
•• Solventní 36/170, štíhlé postavy
hledá mladší štíhlou dívku k nezávazným schùzkám. Nelitovala bys.
Tel.: 604 579 615.
•• 28letý svobodný kluk hledá
holku na celý život. SMS na tel.:
603 947 541.
•• hudební skupina 3/3 na úrovni
hledá zpìvaèku do 30 let se
znalostí AJ (není podmínkou). Tel.:
604 580 871.
•• Kdo pùjèí 20.000 Kè? Vrátím
splátkami. Tel.: 604 548 088.
•• Hledám znalého èlovìka,
který mi za odmìnu pomùže
s vyøízením zbrojního pasu.
SMS na tel.: 608 838 500.

Práce - zamìstnání
•• Do nové poboèky hledám
spolupracovníky pro komunikaci s klientem. Po zapracování 25 tis./ mìs., firemní výhody.
Ne Herb. Tel.: 606 323 365.
•• 18ti letá studentka hledá brigádu
na víkendy (úklid, apod.). pouze
MK a okolí. Tel.: 736 117 999.
•• Švadlena, 20 let praxe, hledá
práci i jinou. Tel.: 732 637 844.
•• Nabízím pomoc v domácnosti
na 2-8 hod. starým nebo postiženým lidem za pøimìøenou odmìnu, spolehlivì. Ivanèice a okolí.
Tel.: 732 666 832.
•• Možnost práce, Tel.: 723 907 488.

Podìkování
Mateøská škola Rakšice S. K. Neumanna dìkuje všem rodièùm za
vìcné a sponzorské dary.
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