
XXÈtenáøùm ZRCADLA, kteøí
v poslední dobì postrádali jaké-
koliv informace o senátoru Dr.
Vladimíru Železném, pøinášíme
rozhovor o jeho roèní zkušenosti
se senátorstvím na Znojemsku.
1. Témìø ze dne na den jste
zmizel do ústraní. Mùžete øíci
ètenáøùm, kam jste se ztratil?
Nikam jsem se neztratil. Vìnuji
se naplno práci senátora, kdy
nejsem tolik vidìt na televizní
obrazovce, a také celé øadì pod-
nikatelských aktivit.
2. Jak bilancujete svoji roèní
senátorskou práci? 
Dnes mohu øíct, že základní slib,
který jsem dal volièùm ve své loò-
ské kampani pøed zvolením do
Senátu ÈR, jsem splnil. V každé
ze 148 vesnic, které jsem v roce
2002 objel, jsem jasnì slíbil, že
mùj hlas ve prospìch Znojemska
bude slyšet, a to nejen v Senátu.
Otevøenì jsem lidem øíkal:
„Nenesu vám žádné peníze, ale
zavazuji se ke kvalitní práci sená-
tora. Budu nastavovat úroveò
jiného chápání regionální politiky
a reprezentace regionu.“ Prvním
výsledkem za pouhý jeden rok
mé veøejné èinnosti je fakt, že díky
osobì a práci senátora je o prob-
lémech slyšet. Odpovìdné cen-
trální orgány a úøady dnes už
nemohou ignorovat zásadní
problémy znojemského regionu,
které se dlouho daøilo zasouvat
tzv. pod koberec a vìnovat pozor-
nost jiným regionùm, které doká-
zaly lépe prosazovat své zájmy.
3. Dovedete ty „zásadní pro-
blémy“ pojmenovat?
Doslova všichni dnes vìdí, že
Znojemsko potøebuje: podpoøit
zemìdìlství, protože nelze obìto-
vat zájmy tohoto témìø výhradnì
zemìdìlského, vinaøského a potra-
vináøského regionu pro snadnìjší
vstup do EU; podpoøit vzdìlanost
a školství, protože se jedná 
o region s nejnižší vzdìlaností 
v ÈR; zastavit a postupnì snížit
16% nezamìstnanost, která eko-
nomicky i psychicky drtí zdejší
obèany; dobudovat dopravní
infrastrukturu, která dnes odrazuje
potencionální investory. 
4. Všechny Vaše senátorské platy
mìly smìøovat na Znojemsko.
Plníte tento pøedvolební slib?
Ještì pøed svým zvolením do
Senátu ÈR jsem se zavázal, že

budu pravidelnì vìnovat svùj plat
na charitativní, kulturní a spole-
èenské projekty na Znojemsku (za
6 let více než 3 miliony korun).
Symbolicky jsem uzavøel smlouvu
se Znojemskem a veøejnì jsem
zdùraznil, že role senátorù by se
mìla do budoucna zmìnit. Mìla
by to být funkce veøejná, která
neslouží jako trafika k získávání
finanèního zajištìní. Své sená-
torství chápu jako reprezentaci
Znojemska a obhajobu jeho zájmù.
Za první rok ve funkci jsem zatím
rozdìlil celkem 2 336 382 Kè na
mnoho projektù a akcí do škol,
sportovních oddílù, hasièských 
a jiných zájmových spolkù, èi
postiženému žákovi ZŠ Vídeòská
na elektrickou tøíkolku.
5. Jak funguje senátorská
kanceláø ve Znojmì? Býváte zde
osobnì k zastižení nebo už s vo-
lièi nejste v pøímém kontaktu? 
Ano ve znojemském regionu jsem
2 - 3 dny v týdnu, mám zde
pravidelné aktivity, pohybuji se 
i na vesnicích. V senátorské kan-
celáøi jsem navázal mnoho kon-
taktù s rùznými lidmi, kteøí za
mnou pøicházejí jako za ombuds-
manem, ochráncem lidských práv.
Kde mohu pomoci - pomohu, kde
nemohu pomoci - poradím a kde
neumím poradit - alespoò se
snažím dát nìjakou nadìji. V nì-

kterých pøípadech se jedná o velmi
osobní problémy. Jsem také 
v kontaktu s Úøadem práce Znojmo,
s agrární komorou i dalšími rele-
vantními úøady. Po úvodních roz-
pacích jsem navázal dobré vztahy
také s vedením mìsta. 
6. Za prioritní úkol jste si
stanovil øešení nezamìstnanosti
na Znojemsku. Postoupil jste
dosud v tomto nelehkém úkolu
jakkoli dopøedu?
Vím, že snížení nezamìstnanosti
je bìh na dlouhou tra•. Vždy
jsem øíkal, že hrozivá procenta
nepoklesnou ze dne na den. Co
mì však mrzí, je fakt, že se zatím
stále nepodaøilo vytvoøit akce-
schopnou skupinu tzv. odpovìd-
ných, která by mìla pøipravit a
navrhnout nové strategie rozvoje
regionu. Postupnì jsem se všemi
zainteresovanými jednal (poslanci,
starostové, šéfové rozvojových
agentur, úøadù práce atd.) a mám
signály, že myšlenka „skupiny
odpovìdných“ je pojímána pozi-
tivnì a chci vìøit, že ji spoleènì
dotáhneme. Nikdo totiž nemùže
oèekávat, že sem na Znojemsko
spadne z nebe investor, který
všechno a pøedevším nezamìstnané
spasí. Šanci mají jen pøipravení 
a o pøipravenost, akceschopnost 
a aktivitu vùèi potencionálním
investorùm mi jde pøedevším.

7. Mùžete být konkrétnìjší, jaké
investory máte na mysli?
Jednoznaènì podporuji vznik
nového pøíhranièního centra
obchodu a zábavy Freeport. Už
dnes pøinesly aktivity zahraniè-
ních investorù spoustu pracovních
míst pro Znojemsko. Podpora
nových, netradièních podnikatel-
ských aktivit je zajímavou cestou
pro oživení regionu. Všeobecné
pøehlížení tìchto aktivit, které
vznikají na èeském území a pra-
cují zde pouze èeští zamìstnanci,
mne zaráží. Nejde pøitom o
pouhý pøerod bývalých duty free
obchodù, ale napøíklad o otevøení
úplnì nového exkluzivního nákup-
ního centra, které už od startu
odvádí veškeré danì ve prospìch
ÈR. Navíc zamìstnalo tisícovku
støedoškolákù ze Znojemska,
kteøí by jinak velmi tìžko hledali
práci, a zvýšili by nezamìstna-
nost až na 22%. Na èeské stranì
tak vzniká dynamicky se rozvíje-
jící obrovský obchodní celek,
ojedinìlý v celé støední Evropì.
Jde o nebývalou pøíležitost a
Znojemsko by mìlo urychlenì
nabídnout své další možnosti,
aby dokázalo oslovit milióny
kupujících, kteøí roènì navštíví
nové centrum a pøivést je do
Znojma i dále do vnitrozemí.

/pokraèování na str. 5/
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RI OKNA, s. r. o.
nám. 13. prosince č.8, 664 12  Oslavany
Telefon:  546 425 181
Mobil:     608 505 529

Zelená linka: 800 127 965
Fax:         546 425 286

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

VÝROBA
PRODEJ
MONTÁŽ

ZDARMA:
• demontáž a odvoz

stávajících oken
• vytvoření návrhu

vč. cenové relace
• zaměření

stávajících otvorů
• doprava

na místo stavby
• 5 let bezplatný

záruční servis

čtyřkomorové profily
za cenu tříkomorových

pětikomorové profily

PPPPLLLLAAAASSSSTTTTOOOOVVVVÁÁÁÁ  OOOOKKKKNNNNAAAA

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE VÁM PŘINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

SLEVY
AAŽ 3300%% !!
SLEVY
AAŽ 3300%% !!

NOVÝ PROFIL
VYŠŠÍ KVALITA
SALAMANDER
INDUSTRIE /// PRODUKTE

Toto číslo vyšlo 24. října 2003 • Distribuční sí  ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov - 2.000 ks, Oslavany - 1.500 ks a další 4.000 ks na 165 místech v 67 přilehlých městech a obcích

Železný: Svůj slib voličům jsem splnil

foto mape       Vl. Železný pøi našem rozhovoru nad sklenkou dobrého vína

XXV „Zrcadle“ ze dne 10. øíjna 2003 vyšel èlánek „Pohrdání obèany
a zákonem“ (autoøi 4 zastupitelé mìsta).
XXVzhledem k tomu, že obsah èlánku je naprosto v rozporu s usne-
sením zastupitelstva mìsta, považuji za nutné v zájmu objektivnosti
informací uvést tuto skuteènost na pravou míru.
XXPøedložený návrh na zkrácení lhùty ke svolání jednání zastupi-
telstva mìsta v neodkladných pøípadech (t.j. výjimeènì) nebyl
schválen. Pro toto usnesení hlasovala drtivá vìtšina zastupitelù
mìsta, samozøejmì vèetnì zastupitelù za KDU - ÈSL a KSÈM.
XXJak z uvedených skuteèností vyplývá, žádné pohrdání obèany 
a zákonem se nekonalo a vìøím, že takto žádný ze zastupitelù mìsta
ani neuvažuje. Naopak, rozhodnutí zastupitelstva plnì respektuje
jak zákon, tak i práva obèanù.         Bartolomìj Pitlach, starosta MK

VOLNÁ REKLAMNÍ
PLOCHA

Staňte se naším
partnerem

a bude Vaše
až 7x ZADARMO

Když není možnost rozvodu
V dnešní dobì by èlovìk èekal, že se o nìj, jako zákazníka, poperou doslova

na každém rohu. A když už si ho takto nìkdo získá, dá se oèekávat, že boj
neutichne, ale bude pokraèovat stále, aby si ho dodavatel èehokoli udržel.

Jsa si vìdom výše uvedeného a vycházeje z logiky vìci, naznal jsem 
v kvìtnu tohoto roku, že dozrál èas, abych konfrontoval svého stávajícího
operátora mobilní sítì, spoleènost Eurotel, s operátory ostatními. Vìdom si
toho, že když nìco chci, musím také dostateènì motivovat, jsem hned
zpoèátku požadoval po operátorech jednadvacet èísel. Rokování o výhodách
stát se firemním zákazníkem operátora nakonec dle oèekávání vyhrál OSKAR.
Jednoznaènì pøevládly ušetøené peníze. A protože jsem chtìl, aby na moji
firmu bylo pohlíženo jako na váženého zákazníka, podepsal jsem smlouvu
na ètyøi roky a všem svým zamìstnancùm jsem nabídl možnost pøejít 
pod firemní smlouvu a umožnit také jim využívat všech nabízených výhod.

Pøed podpisem smlouvy jsme znovu vše peèlivì probrali a mùj kolega 
i já jsme byli ujištìni, že je vše zaøízeno podle dohody. Pøi proèítání smlouvy
jsme objevili jednu chybu, ale abychom se nezdržovali, podepsal jsem
smlouvu s tím, že chybu opraví druhý den ráno a hned zaøídí zaslání telefonù
a realizaci smlouvy. A tak se stalo, že nám pøišla opravená smlouva s další-
mi chybami. Ale podle hesla „co je psáno, to je dáno“ jsme s protestem
museli pøijmout ještì o jedno èíslo navíc a zaplatit i za to, co jsme mìli mít
zdarma. Tak jsem si øekl, že ještì bude pøíležitost se o své pøihlásit. Bohužel,
hned první vyúètování se mi podaøilo zaplatit o den pozdìji, než byla uve-
dená splatnost. Snad se nic tak hrozného nestalo, vždy• jsem skládal dopøe-
du volací zálohu na dvojnásobek sumy, ke které jsme se mìsíènì upsali,
pomyslil jsem si v duchu. Ten den mi „náš“ zástupce zavolal, že jsme 
v prodlení a já se omluvil s tím, že o tom vím a že je již zaplaceno. Druhý
den byla celá naše firma odpojena. Vytoèen do bìla jsem se „našeho“
pøidìleného zástupce dotázal, co to má znamenat a že to snad nemùžou
myslet vážnì. Ten odmítl jakkoli mùj problém øešit se slovy, že mi vèera
pøece volal. Náš problém ho absolutnì nezajímal. Proè také, vždy• prémie
za uzavøení smlouvy už mìl jisté.

A tak zaèal ubíhat náš èas u OSKARA a já si spoèítal, že u našeho
nového operátora utrácíme mìsíènì o dvì tøetiny víc, než jsem se upsal
(což jsem pøedpokládal). Naplnil jsem také dohodu o našem „lanaøení“
nových zájemcù a nachystal tak OSKAROVI dalších šest zákazníkù 
od konkurence. Zavolal jsem tedy operátorovi, že jsem nespokojen 
s pøidìlený zástupcem (pøece mu za to vše nedám slíznout smetanu) a chci
pøidìlit nìkoho jiného, abych mohl rozšíøit smlouvu o další èísla. K mému
úžasu po nìkolika dnech zavolal náš stávající zástupce se slovy, že dostal
náš požadavek a rád by vše napravil. Tentokrát s jeho službami budeme
urèitì spokojeni. A jak to nakonec dopadlo? Nijak. Už tøi týdny stále
odsouváme a odsouváme naši schùzku, protože jednou se nám „náš“ zás-
tupce opozdil támhle, podruhé zase onde, potøetí mu nejelo auto, po ètvrté
na mì zapomnìl, atd. A tak jsme do dnešního dne nic nevyøešili. Když
jsem si chtìl stìžovat, sleèna na business lince OSKARA mi oznámila, že
nemám kde. (Ještì že si mùžu napsat do vlastních novin). Ale co teï?
Mám se s tímto pøístupem smíøit? Odejít sice mùžu, ale platit budu muset
stále. Když není možnost „rozvodu“, zbývá mi jediné. Respekt a slušné
jednání si vytelefonovat u jiného obchodního zástupce. Snad za hovory 
s ním neutratím víc, než jsem chtìl ušetøit ...                                    PaŠa



XX/Miroslav/ Fakt, že již šest let
zeje prázdnotou svého èasu nej-
vìtší miroslavský podnik, nemu-
síme nikomu pøipomínat. Ani to,
že kolos sestávající z budov
zánovních až po ruiny za tìch šest
let znaènì zestárl, zchátral, ztratil
hodnotu. Stejnou dobu se majitel
Hamé Babice (jež v roce 1997
Frutu koupil, aby ji okamžitì
zavøel a tím vlastnì zlikvidoval
konkurenci) snaží závod prodat,
ale marnì. Také poslední, rádoby
úspìšná dražba skonèila fiaskem,
když zøejmì nastrèený kupec
nakonec sumu nezaplatil a mìl
pravdìpodobnì pouze vyšachovat
dalšího zájemce a tím zmaøit
prodej za vyvolávací cenu. Dle
propozic dražby v takovém pøí-
padì dražební jistina propadá,
aby se zabránilo „chytraèení“, ale
ani to nepøimìlo fiktivního kupce
k serioznímu jednání. Otázkou je,
kdo tedy nemalou èástku uhradil?
XXHamé Babice ovšem tímto
manévrováním asi získává èas a
prostor k „blafování“ o tom, kolik
má zájemcù a jak je objekt
vysoce lukrativní. Pravdìpodobnì
ze stejných dùvodù hráli majitelé
i další dìjství hry podle stejného
scénáøe. O objekt projevila zájem
Diecézní charita Brno, která ve
spolupráci s mìstem Miroslav
zpracovala projekt na využití
bývalé Fruty jako areálu pro

seniory a handicapované spolu-
obèany za finanèní spoluúèasti
ministerstva práce a sociálních
vìcí i grantových fondù ÈR.
XXØeditel Diecéze ing. Oldøich
Haièman jednal o projektu 10.
øíjna v Babicích s cílem dohod-
nout solidní cenu, za niž by
Hamé Frutu odprodalo. Majitelem
navržená suma 7 až 7,5 milionu
však byla opravdu „silnou kávou“
a vyrazila dech nejen øediteli
Haièmanovi, který obchod sjedná-
val, ale také ing. Formanovi,
starostovi Miroslavi. Ten uvedl:
„Naše pøedstava byla od 1 koruny
do 2,5 milionu. Tuto cenu jsme
stanovili s ohledem na èervnovou
dražbu, kdy vyvolávací cena
znìla právì 2,5 milionu a kdyby
se objevil alespoò jeden zájemce
ochotný zaplatit napøíklad 2 mi-
liony 600 tisíc, muselo by Hamé
Babice za tuto èástku areál prodat.
Proto nás suma 7 milionù velice
pøekvapila a je naprosto neakcep-
tovatelná. Pokud Hamé cenu
nesníží, z obchodu nebude nic.“
XXVzhledem k situaci, kdy objekt
nacházející se témìø ve støedu
mìsta chátrá, bude dle vyjádøení
starosty mìsto usilovat všemi do-
stupnými prostøedky, aby majitel
plnil povinnosti dané zákonem 
o zabezpeèení, nutné údržbì,
znepøístupnìní areálu a podobnì.
Zámìry prospìšného využití zá-
vodu, který v minulosti živil
desítky miroslavských rodin, jsou
zatím zøejmì v nedohlednu.
Jedinì, že by vlastník pøestal
chytraèit a radìji se øídil známým
-  kdo chce moc, nemá nic, èi ménì
je nìkdy více. Na tahu je tedy
nyní závod Hamé Babice, který
má celou záležitost projednat ve
správní radì a sdìlit stanovisko
pøibližnì do konce øíjna.     /ham/
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několik řidičů autobusů
na linkovou dopravu v oblasti

Moravskokrumlovska
tel.: 568 844 845, 608 888 488

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

Přijme do pracovního poměru

WWWWHHHHCCCC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

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

VODA • TOPENÍ • PLYN

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.

støeda - 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.

úterý - ètvrtek 800-1630

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

Tel. objednávky na èísle: 515 334 796

Prodej každý týden.
Tato nabídka platí neomezenì!

Prodej:
Parkovištì u prodejny

Firma Jan MUSIL IÈO: 404 06 318

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

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

PRODEJ TUHÝCH PALIV
AUTODOPRAVA

ZEMNÍ A DEMOLIÈNÍ PRÁCE

Moravský Krumlov        Mobil: 605 153 504
Bøízova 253                       IÈO: 723 72 443

• izolace plochých støech
• izolace spodních staveb
• izolace proti vlhkosti, radonu, tlakové vodì
• balkony, terasy, jezírka, bazény

Aplikace hydroizolaèních
systémù FATRAFOL

Jan Prustomìrský

Boj o svoz odpadu vrcholí
XX/Oslavany/ Jelikož v souèasné dobì svoz a likvidaci odpadù v Osla-
vanech zajiš•uje firma, která má na tuto èinnost pouze roèní smlouvu,
bylo vypsáno výbìrové øízení formou výzvy více zájemcùm o veøejnou
zakázku na svoz a likvidaci komunálních odpadù ve mìstì Oslavany,
vèetnì Padochova, na období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2006. Ve høe je
šest potencionálních dodavatelù, z nichž vzejde do konce øíjna vítìzná
firma. Vybraný subjekt bude obstarávat komplexní servis v oblasti odpa-
dového hospodáøství, zahrnující svoz smìsného komunálního odpadu
(popelnic), svoz separovaného odpadu (na území mìsta budou rozmístìny
kontejnery na plasty, sklo a papír), likvidaci velkoobjemového odpadu
(tøikrát roènì budou pøistaveny kontejnery) a dvakrát do roka likvidaci
nebezpeèného odpadu. „Tento rozsah služeb by mìl zajistit velice so-
lidní servis na území Oslavan. Od dlouhodobìjší smlouvy si slibujeme,
že by pro obèany nemìlo dojít k zásadnímu zvyšování poplatkù,“
zhodnotil situaci starosta Vít Aldorf. Starosta také pøipomnìl další
aktivity, které mìsto organizuje v rámci svých technických služeb.
Týkají se likvidace odpadu vzniklého na území mìsta pøi úklidu 
a údržbì zelenì, pøièemž tzv. bioodpad se bude ukládat na kompostištì
vzniklé v rámci rekultivace složištì popílku. V Oslavanech funguje 
i obecní vyhláškou ošetøená možnost bezplatného ukládání maximálnì
pùl kubíku stavební suti do kontejnerù.                                    /ham/

Kdy zmizí „kočičí hlavy“ ?
XX/Oslavany/ Kdo alespoò jednou navštívil Oslavany, ví, že pro-
jíždìt mìsto není vzhledem k otøesnému stavu vozovky vùbec jedno-
duché. Jak nám sdìlil starosta V. Aldorf „nastal markantní posun pøi
øešení situace na státní komunikaci II. tøídy èíslo 393 tvoøící prùtah
mìstem Oslavany.“ Projekèní a inženýrská kanceláø VIAPRONT s.r.o.,
která je zpracovatelem projektové dokumentace pro SÚS Jihomorav-
ského kraje, podala totiž v souèasné dobì na stavební úøad Oslavany
žádost o vydání územního rozhodnutí. V rámci nìho bude osloveno
asi 80 subjektù, pøedevším majitelù nemovitostí, aby byly dány do po-
øádku majetkoprávní vztahy. Územní rozhodnutí by mìlo být vydáno
na pøelomu roku 2003 a poté by mohlo dojít na stavební øízení. „Nechci
celou záležitost zakøiknout, ale domnívám se, že je vše na dobré cestì,
aby nechvalnì známé oslavanské kostky vzaly za své v relativnì krátké
dobì,“ zhodnotil šance na úspìch starosta mìsta. Obyvatelé Morav-
ského Krumlova, Miroslavi èi Oslavan nyní mohou uzavírat sázky, 
ve kterém mìstì se doèkají slušných vozovek jako první.           /ham/

Za Frutu už sedm milionů Co přinese občanům sdružení
Energoregion Dukovany 2020?
XXEnergoregion 2020 je sdružení obcí ležících ve 20ti km okruhu
kolem Dukovan. Jedná se o pásmo, jež bylo urèeno na základì výpoètù
s ohledem na bezpeènostní rizika (Temelín má pásmo 13 km). V této
zónì se nachází pøes 120 obcí, vìtšina z nich je èlenem sdružení.
Souèasnì funguje sdružení Ekoregion 5, to je svazek obcí z okruhu
pouhých 5ti km od elektrárny. Èinnost Energoregionu 2020 lze rozdìlit
na tøi oblasti. Ta, která je „nejvíce vidìt“ a obce se s ní obèas potýkají, je
oblast sponzoringu. Døíve elektrárna obce obdarovávala velice štìdøe,
ale postupem èasu byly èástky èím dál skromnìjší (od pùvodnì rozdìlo-
vaných 100 milionù až po 2 až 3 miliony). S optimalizací elektráren 
a slouèením JE Dukovany s JE Temelín sponzorování skonèilo zcela a tato
èinnost pøešla na nadaci Duhová energie. Jednotlivci žádající o pøíspìvek
nemají v tomto modelu mnoho šancí, nebo lépe øeèeno vyjdou témìø 
s prázdnou èi s malou almužnou. Sdružení Energoregion 2020 vzalo tedy
sponzoring do svých rukou. Dle slov ing. B. Župy, který zastupuje mìsto
Moravský Krumlov v tomto sdružení, „mají mnohem vìtší možnost na
úspìch spoleèné projekty. Letos se nám podaøilo prosadit tøi projekty -
doplnìní místních rozhlasù záložními zdroji, vybavení kulturních pa-
mátek zabezpeèovacím zaøízením, dovybavení škol hudebními nástroji.“
XXSdružení se ovšem snaží posunout tuto iniciativu kousek dál a dát jí
zákonný rámec. Inspirovalo se slovenským vzorem, kde funguje zákon,
že všechny obce ve stanoveném pásmu mají automaticky nárok na
pøíspìvek od elektrárny, vypoèítaný v závislosti na rozloze dané obce.
Znamená to, že elektrárna pravidelnì vyplácí všem obcím ve stanoveném
bezpeènostním pásmu jakousi rentu bez toho, aniž by obce musely neustále
o peníze „škemrat“. Èlenové sdružení Energoregion 2020 vyšli ze stejných
principù a zpracovali dùvodovou zprávu, kterou pøedali na pøíslušné
ministerstvo, aby mohlo být pøipraveno paragrafované znìní. „Abychom
si byli jisti, že máme nadìji na úspìch, jednali jsme se všemi senátory a
poslanci v kraji Brnìnském, Vysoèina i Jihoèeském a ti podporu našemu
snažení vyjádøily. Mìl by se vytvoøit zákon o „profesní dani“, to je naším
cílem, a pokud by se to podaøilo, sdružení by mìlo smysl.“ sdìlil ing. Župa.
XXTøetí oblast èinnosti sdružení spoèívá v existenci institutu Obèanských
bezpeènostních komisí (OBK), který èlenové „odkoukali“ na návštìvì
JE ve Švédsku. Hlavním úkolem komisí je sledovat oèima obèanské
veøejnosti provoz elektrárny a komentovat zpùsob, jak o nìm elektrárna
informuje veøejnost. Letos bylo nutno vzhledem k legislativním zmìnám
a zmìnám v organizaci elektrárenské spoleènosti ÈEZ pøepracovat pù-
vodní smlouvu z roku 1996. Do nového dokumentu se podaøilo vložit
získané zkušenosti a smlouva by mìla „komisaøùm“ zajiš•ovat solidní
fungování. Šestièlenná obèanská komise zástupcù Dukovan, Rouchovan,
Ekoregionu 5 a Energoregionu 2020 má za své partnery pìt pracovníkù
JE. Smysl bezpeènostní komise shrnul ing. Župa, pøedseda OBK, tìmi-
to slovy: „Pokud bude OBK podávat obèanùm kvalifikované informace,
které pøispìjí k rozšíøení znalostí o podniku pracujícím v jejich blízkosti,
rozptýlí se strach z neznámého a omezí se pole obchodníkù se strachem.
Jsou to fantastické, pøímo unikátní možnosti, které v tomto smìru máme.“

JAN ŠIMŠA
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Rybnièní 8, Miroslav

TEL.: 515 333 623, 602 787 745

PØIJMU ØIDIÈE AUTOBUSU
NÁSTUP IHNED,

NEJPOZDÌJI 1. 1. 2004

AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ
1,2 tuny - 12 m3

723 530 980
546 451 703

Žerotínovo nám. 10,,
664 91 Ivančice,,

Holoubek

XX/Ivanèice/ Mimoøádným bo-
dem na úvod záøijového jednání
Rady mìsta Ivanèice, kterého se
jako hosté zúèastnili námìstek
hejtmana Jihomoravského kraje
Antonín Kment a za DDM øe-
ditelka Mgr. Jana Heømanová 
s paní Bøezinovou, byla proble-
matika pøestìhování Domu dìtí 
a mládeže Ivanèice do jiného
objektu. Tomuto rokování pøed-
cházela prohlídka budov a areálu
ZŠ a MŠ pro sluchovì postiže-
nou mládež v Ivanèicích a budovy
bývalé MŠ na Komenského námìs-
tí. Mìstem navrhovaná varianta
pøestìhování DDM do areálu
školy pro sluchovì postižené
naráží na skuteènost, že podle
odborného posudku øeditele této
školy je budova zcela využita pro

potøeby vzdìlávání, výchovy a
volnoèasových aktivit dìtí, jež
tam jsou ubytovány. Definitivní
vyjádøení vysloveno nebylo. 
XXNámìstek hejtmana pøislíbil
v této vìci spolupráci  tak, že
stanovisko zøizovatele obou výše
zmínìných pøíspìvkových orga-
nizací bude mít RM k dispozici
co nejdøíve. RM dále trvá na
výpovìdi DDM z Besedního
domu ke dni 31.12.2003. Proto
uložila majetkoprávnímu odboru
vyhlásit co nejdøíve výbìrové
øízení na pronájem zbývajících
èástí Besedního domu. Zároveò
mìsto souhlasí s tím, že dojde-li
po 1. lednu 2004 k dohodì mezi
novým nájemcem a DDM o jaké-
koliv formì podnájmu na dobu
urèitou, nejvýše však do 30. èerv-

na 2004, nebude mít námitek.
XXStarosta Ivanèic MUDr Adam
nám k celé záležitosti sdìlil:
„Odbor školství kraje zatím, i
pøes naše zcela konstruktivní a
akceptovatelné návrhy 
i pro DDM, nijak nereagoval. My
trváme na tom, že pøi troše dobré
vùle tìchto úøedníkù by šlo celou
situaci vyøešit zcela hladce a ele-
gantnì, ale otázkou je, zda tu vùli
mají anebo pøipravují øešení kraj-
ských problémù tak, že mìstu
Ivanèice v žádném pøípadì nepøi-
nesou jakýkoli prospìch. Nic-
ménì nespoléháme jen na kraj 
a pøipravujeme vlastní návrh
dobrého øešení umístìní DDM.
Jsem pøesvìdèen, že spoleènými
silami s DDM tuto situaci
vyøešíme.“                           /ham/

Skončí DDM v lednu „na dlažbě“ ?

v prostorách knížecího domu
v 1. patře, T.G.M. 40, MK

Tel.: 515 321 246
603 327 050, 777 016 765

• uzavírání a výpovědi smluv
• vyřizování úvěru
• bezplatné ověření podpisu

pro klienty

otevřeno:      po a st  800-1200 a 1300-1700

út, čt, pá  800-1200 a 1300-1600

POZOR 
3. listopadu
otevíráme

ředitelskou
kancelář ČMSS

JOSEFJOSEF REITERREITER
TTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍTTRRUUHHLLÁÁØØSSTTVVÍÍ

VVÝÝRROOBBAA
EEUURROOOOKKEENN,,

DDVVEEØØÍÍ,,
NNÁÁBBYYTTKKUU

Petrovice 63 (za høbitovem)
poboèka: Nádražní 720, M. Krumlov
tel.: 515 323 250, 604 233 397



XX/Ivanèice/ Na Zastupitelstvu
mìsta Ivanèice, konaném 1. záøí,
starosta MUDr. Adam informo-
val o faxu firmy Bentex Bohemia,
s nímž byli èlenové zastupitelstva i
pøítomná veøejnost seznámeni.
Fax obsahoval žádost jmenované
firmy o schválení smlouvy na
pronájem pozemkù, která vznikla
pøi spoleèném pracovním setkání
zástupcù mìsta Ivanèice, firmy
Bentex Bohemia a jejich právníkù
dne 3. èervence 2003. „Po nároè-
ném, ale konstruktivním jednání
došlo ze strany naší firmy k øadì
ústupkù ve prospìch mìsta Ivan-

èic a bylo konstatováno, že takto
vytvoøená nájemní smlouva je
správným nástrojem mezi nájem-
cem a pronajímatelem“, uvedl ve
zmínìném faxu jednatel Bentexu.  
Starosta mìsta podotkl, že zastu-
pitelé mìli verzi smlouvy k dispo-
zici, aby ji mohli dokonale pro-
studovat. Souèasnì jim byl pøedán
k porovnání i pùvodní protinávrh
mìsta. Na zasedání zastupitelstva
mìlo být hlasováno o smlouvì,
kterou pøedložil Bentex Bohemia
ve své poslední variantì. Jelikož
panoval všeobecný názor radních
- smlouvu nepodpoøit - dostala

JUDr. Chládková za úkol pøítom-
ným vysvìtlit dùvody tohoto
zamítavého stanoviska. Sdìlila,
že rozpory se týkají pøedevším
postupu pøedávání jednotlivých
èástí lokality pro tìžbu, zaplacení
nájemného, majetkových sankcí
v pøípadì porušení smluvní povin-
nosti, možnosti nebo rychlosti, 
v jaké by mìsto mohlo od té
smlouvy odstoupit, kdyby proti-
strana porušila smluvní povinnosti.
Dále se mìsto neshodlo s firmou
Bentex Bohemia v otázce pøechodu
tìžebních práv k nedotìženému
nerostu pro pøípad, že by Ivan-
èice byly z jakýchkoliv dùvodù
nuceny øešit rekultivaci prostoru
samy namísto nájemce. 
XXBentex v tìchto otázkách
namítal, že mìstem požadovaná
smluvní ustanovení jsou pro-
jevem nedùvìry, nebo• se dopøedu
pøedpokládá, že by nájemce ne-
jednal podle smlouvy. Faktem je,
že kdyby následnì tìžba probìhla
v poøádku, nemusela by být smlou-
va vyhotovena tak podrobnì 
a sjednané pojistky zájmù mìsta
by byly zbyteèné. Tato ustano-
vení však mají omezit možná
následná rizika. Je pravdou, že

spoleènost èásteènì ustoupila,
když v poslední verzi svého návrhu
smlouvy posunula termín placení
dopøedu, zavázala se zøídit mìstu
podpisové právo k prostøedkùm
na budoucím sanaèním fondu 
a provedla další dílèí ústupky. Ke
shodì však nedošlo, když v zásad-
ních otázkách strany zastávají
rozdílná stanoviska. 
XXHlasování o smlouvì bylo
nebývale jednotné - všech 13 zas-
tupitelù se vyjádøilo proti uza-
vøení smlouvy. Situaci blíže
objasnil starosta MUDr. Adam:
„Zastupitelstvo Ivanèic neschvá-
lilo pøedloženou smlouvu s fir-
mou Bentex Bohemia jednoduše
proto, nebo• s jejím obsahem
nesouhlasilo. Mìsto vypracovalo
vlastní návrh smlouvy, která je
konstruovaná tak, aby alespoò
minimalizovala riziko další devas-
tace krajiny pøi pøípadném pod-
nikatelském neúspìchu tìžební
firmy. Mìsto chce, aby byla vytvo-
øena potøebná finanèní rezerva
pro rekultivaci území pøedem,
øeknìme formou kauce, která by
byla pøi zdárném prùbìhu tìžby 
a rekultivace pochopitelnì vrácena.
Tento návrh nebyl akceptován.
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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.

PODLAHY K+

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

Prodejna Ivančice
Palackého nám. 39

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

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

ČALOUNĚNÝ A DŘEVĚNÝ NÁBYTEK VYRÁBÍME NA MÍRU

PRODEJ BYTOVÉHO
NÁBYTKU

sedací soupravy •
ložnice •

křesla, ušáky •
dětské pokoje •

matrace, válendy •
kuchyňské linky •

skříně, šatníky •
koberce, lina •

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

Ještě jednou k padesátimi-
liónovému úvěru
XXNa 7. zasedání Zastupitelstva mìsta Moravský Krumlov bylo
vìtšinou hlasù zastupitelù za KSÈM, KDU ÈSL a ÈSSD schváleno
pøijetí hypotéèního úvìru 50 miliónù Kè. Cena tohoto úvìru (úroky 
a poplatky bance) èiní 19,7 miliónù Kè. Úvìr se bude splácet 20 rokù.
Úrok bude 3,5%, což je pøi tak vysoké pùjèce standardní. Z úvìru
bude 7 mil. Kè (+ 2,7 mil. Kè úrok) doplatek za Dùm s peèovatelskou
službou, který je již pùl roku hotový.
XXDùm s 54 bytovými jednotkami bude stát dle smlouvy 64,1 mil. Kè.
Mìsto ho bude financovat pomocí 21,6 mil. Kè státní dotace a 42,5
mil. Kè hypoteèního úvìru. Za hypoteèní úvìr na tyto domy bude
zaplaceno 16,8 mil. Kè. Celková cena 54 bytù bude 80,9 mil. Kè.
(21,6 mil. dotace + 42,5 mil. úvìr + 16,8 mil. úroky). Cena prùmìr-
ného bytu, která bude zaplacena bìhem dvaceti rokù, bude cca 1,5 mil.
Kè. To je cena témìø srovnatelná s øadovým rodinným domkem.
XXZbývá si položit otázku, jaká bude výše nájemného? Z diskuse na
4. zasedání Zastupitelstva mìsta se dá usoudit, že èást splátek hypo-
téky bude splácet mìsto (tedy všichni jeho obèané) a èást splátek bude
financováno pomocí nájemného. Státní dotace tak prohloubí schodek
státního rozpoètu a ten se uhradí zvýšením daní. Takže tyto drahé byty
zaplatíme nakonec všichni. Koalièní vláda zvyšuje danì, aby vyrov-
nala schodek ve státním rozpoètu. Témìø stejná koalice ve vedení
našeho mìsta tento schodek rozpoètu pomáhá prohlubovat. S tímto
zpùsobem hospodaøení nesouhlasíme, a proto návrh na pøijetí
hypotéèního úvìru naše sdružení nepodpoøilo.
Za SNK: Stanislav Trefil, ing. arch Daniela Kudrová, Pavel Procházka 

Bude Krumlov opět poslední?
XXVypadá to tak, že naše mìsto bude mezi posledními obcemi, které
se zodpovìdnì a ráznì zaènou zabývat „provozem systému shromaž-
ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunál-
ních odpadù“. Projíždíme-li trvale osídlenými místy, nejen v nej-
bližším okolí, na prstech jedné ruky spoèítáme, kde ještì obecní vlády
nepodporují tøídìní komunálního odpadu. Odpovìdná zastupitelstva
utrácejí obecní peníze za barevnì odlišené popelnice, èi kontejnery, 
s jejichž pomocí nenápadnì vychovávají obèany ke tøídìní odpadu 
a tím samozøejmì ke zlepšování a ochranì životního prostøedí.
XXNìkolikanásobné zvýšení poplatku za odvoz odpadu v našem
mìstì tuto záležitost nevyøešilo /viz. Výzva obèanùm M. Krumlova 
v minulém èísle Zrcadla/. Byli  jsme jediní dva zastupitelé v minulém
ZM M. Krumlova, kteøí hlasovali proti pøijetí obecní vyhlášky o odpa-
dech. Na koncepci, která má øešit hospodaøení s komunálním odpadem,
èeká mìsto již dva roky, vinou zastupitelù. Snaha øešit tento problém
v souèasném zastupitelstvu není.   Stanislav Trefil  a Pavel Procházka

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

Z neinformovanosti vznikají problémy
Pøiznám se, že mì èlánek Ing. Janderky, CSc., v minulém èísle
ZRCADLA trošku mrzí a že mì pøimìl k zamyšlení o fungování
informaèního systému a vùbec komunikaci mezi obèany a mìstem.
Uvìdomil jsem si, že nestaèí spoléhat na zájem obèanù pøi získá-
vání a vstøebávání informací o dìní ve mìstì, ale je zøejmì nutno
se informovaností zabývat mnohem hloubìji. To i pøesto, že infor-
maèní servis mìsta Oslavany považuji za celkem propracovaný
- pravidelnì jsou zveøejòovány zápisy z jednání, vychází zpravodajský
mìsíèník Okno, webové stránky jsou prùbìžnì aktualizované, konají
se besedy s pøedstaviteli mìsta. Poøád je to asi málo. V tomto oka-
mžiku si netroufám øíci, jakým zpùsobem je možno informovanost
obèanù zlepšovat. Jsem však pøesvìdèený, že problematika
dostateèného množství objektivních informací pro všechny bude
aktuální i v budoucnu. Vždy• pokud by pisatel èlánku o ekologii
mìl k dispozici alespoò èást dostupných informací, asi by nikdy
podobný èlánek nemohl vzniknout.     Vít Aldorf, starosta Oslavan

Smlouvu o těžbě bentonitu město zamítlo

Jan Holý
AGROSERVIS
Vémyslice 275
tel.: 515 323 451
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KOUPELNOVÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV, Okružní č. 394 (areál OSP)

o.z.

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

AXIS
Moravský Krumlov, Okružní 395

tel.: 515 322 220, 602 706 348
nabízí

Po Moravském Krumlově - 300 Kč,
mimo dle dohody

ODVOZ FEKÁLIÍ

•  PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DŘEVĚNÝCH PODLAH

•  OBKLADY A DLAŽBA
•  PŮDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
•  SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
•  REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

IVANČICE, V OLŠÍCH 1
tel./fax: 546 434 370

tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560 

XXPokud se budeme dívat na eko-
logii pouze úzkým pohledem jako
pisatel èlánku v ZRCADLE 18/03,
tak asi dojdeme ke stejnému závìru,
že vše je špatné. Ekologie pøece
není jen kácení døevin, ale je to
souhrn veškerých vztahù pøírody,
životního prostøedí a péèe o nì.
XXPrávì proto, že se jedná o velmi
rozmanitý rozsah èinností, nelze
považovat výše zmínìný èlánek
za èlánek o ekologii v našem
mìstì, ale skuteènì jen za názor
na pokácení stromù, které je ve
svém dùsledku samozøejmì vždy
vnímáno negativnì. Oslavany a
Padochov jsou pøece krásným
místem uprostøed hezké pøírody 
a snahou je z nich utvoøit vstupní
bránu do nádherné pøírody. 
XXSamozøejmì do náplnì komise
pro životní prostøedí (KŽP) nespa-
dá jenom vytipování stromù pro
kácení, ale i systém výsadby ze-
lenì, úprava mìsta, èistota život-
ního prostøedí a další èinnosti 
s tím úzce související. Èlenové
KŽP MìÚ Oslavany øeší v ob-
lasti životního prostøedí mnoho-
krát velmi nepøíjemné záležitosti
- problémy èerných skládek, èis-
toty mìsta, chovu domácích zvíøat
ve vztahu k sousedùm, celkovou
koncepci likvidace komunálních
a ostatních odpadù, øešíme
samozøejmì otázky proøezávky
døevin a následné výsadby, vèetnì
chemického ošetøení kaštanù
proti klínìnce jírovcové.
XXMyslíme si, že reagovat na
pøípad od pøípadu, které autor
uvedl, asi nebude tím nejvhodnìj-
ším. Neradi bychom totiž vyvo-
lali nìkolikadílný seriál, ale rádi
bychom se o životním prostøedí 
a tím i o práci naší komise zmí-
nili z trochu širšího pohledu. 
XXNení to KŽP v Oslavanech,
která by vyrážela na procházky 

a s radostí vybírala stromy na
pokácení. Je to nespoèet žádostí,
které pøicházejí na mìstský úøad
od obèanù a rùzných subjektù na
pokácení konkrétního stromu. Mù-
žeme všechny ubezpeèit, že pro-
cento toho, co se pokácí, je pod-
statnì menší než to, co se zamítne.
XXNyní tedy trochu konkrétnì.
Kácení kolem øeky Oslavy „Na
Ostrùvkách“ a „U Válù“ bylo
opravdu provedeno pracovníky
Povodí Moravy na základì zpraco-
vaného plánu protipovodòových
opatøení, aby byl zajištìn pøístup
tìžké techniky. Z mostu je již
nyní vidìt 13 ks novì vysázených
stromù (javory, olše, jasany).
XXA další problém - høbitov.
Prohlídka zelenì na høbitovì byla
vyvolána pádem jasanu pøi vich-
øici a ponièením nìkolika pomní-
kù. Následnì se dostavil ze strany
majitelù hrobù takový tlak, že
jsme, pokud by se vyhovìlo,
mohli pokácet na høbitovì všechny
stromy. Pokácely se však pouze
pøerostlé thùje, které ohrožovaly
statiku pomníkù a vysoké jedle 
v kritickém stavu.
XXCo se týká hrušní na ulici
Letkovské. Tyto stromy zde již
rostly øadu let, byly pøestárlé a
zaèaly zasychat. Na pøelomu
øíjna a listopadu na jejich místì
bude vysazeno 15 ks nových
hrušní, jak rozhodlo jednání
komise 22. ledna 2003 pøi zpra-
cování celkového plánu výsadby
ve mìstì. Také v Padochovì byly
odstranìny a proøezány pouze
suché stromy a stromy, kde již
byly duté kmeny. A stejný pøípad
je i smìrem k autobusové zastáv-
ce, naproti kasárnám.
XXA co øíci na závìr? Na rok
2003 komise navrhla provést
výsadbu za 80 000 Kè. V rozpoè-
tu mìsta bylo vyèlenìno 44 tisíc,

byla provedena výsadba na
námìstí Republiky, mezi ulicemi
Moravská a Sportovní, na nám,
13. prosince a ulici Hybešové.
Bohužel známe nìkolik pøípadù,
napø. v sídlišti V Sadì, kdy došlo
k zámìrnému zmrzaèení jak
dlouholetých, tak nových stromù
obèany našeho mìsta. Na pøíští
rok máme v plánu provést výsad-
bu v Padochovì, na høbitovì a na
ulici Hlavní, naproti ZŠ.
XXRozhodnì èlánek Ing. Jan-
derky, CSc., nepovažujeme za

útok na naši práci. Z nìkterých
podnìtù budeme èerpat i pro
další práci. A pokud mají i ostat-
ní obèané podnìty pro zlepšení
životního prostøedí a vìdí i o lo-
kalitách, kde by bylo možno
provést novou výsadbu, rádi je
uvítáme. Pøijïte se podìlit o své
poznatky na MìÚ nebo na jed-
nání zastupitelstva, která jsou ze
zákona veøejná a kde je úèast
obèanù bohužel mizivá.

Za KŽP MìÚ Oslavany MUDr.
Filip Holáò (redakènì zkráceno)

Je to s ekologií v Oslavanech opravdu tak špatné?

Chodník v Letkovicích není v plánu
Tímto pøíspìvkem se snažím vyvolat jednání o situaci, ve které nepøeji
žít ani svým nepøátelùm, tím ménì vlastním dìtem a sousedùm. Jedná
se o žádost o vyøešení dopravní situace vybudováním chodníkù v èásti
Letkovice v úseku od návsi smìrem k Oslavanùm a v pøilehlé ulici
smìrem dolù k øece.
Dnes je situace prakticky vyøešená. Nekvalitnì provedený povrch
vozovky v ulici se stal jakýmsi pøirozeným retardérem. Nesmyslnì
dlouhodobá uzávìrka mostu spojujícího Letkovice s Ivanèicemi 
zredukovala hustotu provozu na hlavní silnici, kde bývá v kritických
hodinách artistickým výkonem ji nejenom pøejít, ale po èásteènì šik-
mém chodníku projít s dìtmi bez úhony kolem vozovky, na níž se
„brzdí až je nejhùø“. (Letkovská kaplièka by mohla vyprávìt).
Pøesto tato situace mnoha spoluobèanùm zøejmì vyhovuje. Jsou i
tací ochotní, kteøí dùvìrnì sdìlí „do ouška“, jak ty dìti jsou dnes
nevychované. Inu, ony prostì nechtìjí být celý den zavøené èi
omezenì se pohybovat na malé zahradì. Mají také právo na život.
A o tom mùj pøíspìvek je. Èi snad ne? (nt)

Vyjádøení starosty MUDr. Adama k celé záležitosti:
„Jak již bylo mnohokrát sdìleno, most pøes øeku Jihlavu je v majetku
Správy a údržby silnic, nikoli v majetku mìsta, a je v havarijním stavu.
Není zpùsobilý pro bìžný silnièní provoz, proto je z bezpeènostních
dùvodù uzavøen. Jednáním s SÚS jsme domluvili alespoò provizorní
opravu povrchu mostu, která už v tìchto dnech probíhá a umožní
oboustranný provoz pøes most pro osobní vozidla, ale v žádném pøí-
padì pro nákladní dopravu. Na jaøe pøíštího roku probìhne generální
rekonstrukce mostu. Pozn.: nedovedu si pøedstavit, že by nìkdo
odpovìdný povolil provoz pøes most, který má narušenou statiku.
Vybudování chodníku podél silnice v Letkovicích není toho èasu 
v plánu. Dle informací ing. Grosse byla situace pisateli pøíspìvku
opakovanì ústnì sdìlena."

Městské hradby se rozpa-
dají a ohrožují občany
XX/Moravský Krumlov/ Na stránkách ZRCADLA se již mnohokrát
objevily informace o havarijním stavu mìstských hradeb v Morav-
ském Krumlovì a o jejich riziku pro obyvatele. Starosta mìsta B.
Pitlach sliboval opravu kritických úsekù ještì do zaèátku letošní zimy,
proto jsme sledovali, kdy budou zahájeny zabezpeèovací práce.
XXA opravdu se v tìchto dnech èást hradeb pod mìstským úøadem,
jejichž statiku narušila jarní voda, doèkala opravy, aby nedošlo k ohro-
žení obyvatel žijících Pod Šancemi. Rekonstrukci má na starosti Správa
majetku mìsta MK. Na opravy získala 80 tisíc korun z krajského
Fondu pro regeneraci památek a 250 tisíc uvolnil rozpoèet mìsta.
Pøesto dle starosty Pitlacha øeditel SMM Z. Kabelka žádá rozpoè-
tovým opatøením radu mìsta o dalších 360 000 ještì na tento rok.
„Zedníci firmy Hermann nyní zpevòují nejnutnìjší havarijní úseky. Je
nutno pracovat velmi rychle a využít pøíznivého poèasí. Postup 
v budoucnu by mìl být takový, že se celé hradby budou po èástech
rozebírat a stavìt nové. Hradby budou jednou z priorit mìsta i pro
další roky“, vysvìtlil k této problematice starosta B. Pitlach.         /uè/

Vzácné nálezy pod silnicí
XX/Olbramovice/ Zhruba pøed rokem byla zahájena výstavba sil-
nièního obchvatu kolem Olbramovic. Dùvody stavby byly více než
výmluvné - nejenže pøes obec dennì projíždìjí desítky kamionù firmy
BRAMAC a souèasnì jde o znaènì pøetížený tah na Dukovany, ale
pøedevším zde v posledních patnácti letech našlo smrt nìkolik lidí pøi
tragických dopravních nehodách. Stavbu zabezpeèovala firma
COLAS CZ a.s., závod Jih Znojmo. Celkové náklady byly vyèísleny
na 44 milionù korun. Obec Olbramovice se podílela 4,8 mil Kè 
a zbytek byl hrazen státem z Fondu státní dopravní infrastruktury. 
XXZajímavostí se staly vzácné archeologické nálezy pøi odkrytí
zeminy pod silnicí. Archeologové objevili obrovskou koncentraci
sklípkových jam, které se využívaly jako skladištì obilí pro zemìdìlská
sídlištì, patøících k unìtické kultuøe ze starší doby kamenné. Dále
byly odkryty zásobnicové jámy z mladší doby kamenné z kultury
vìteøovské a nalezeny stopy po osídlení ze støední doby bronzové, tzv.
kultury støedodunajské èili mohylové. Z poslednì jmenovaného údobí
byl uèinìn významnìjší nález - depot neboli sklad pøedmìtù
hrnèíøského charakteru se 17 nádobami. Kromì keramiky se našla -
poprvé na Moravì - kostìnná postranice koòského udidla. Nej-
mladším a dost ojedinìlým prvkem se stal odkrytý špatnì dochovaný
hrob s èástmi kostry ze starší doby železné (7. st. pø. n. l.) zastupující
horákovskou kulturu. Šlo o komorový hrob s mnoha milodary 
v podobì misek a amforovitých nádob. Veškerou obrazovou doku-
mentaci k nálezùm pøedali archeologové na Obecní úøad Olbramovice,
kde z nich podle slov starosty ing. L. Èecha chtìjí pøipravit výstavu.    /uè/

KRÁSA • ZDRAVÍ • POZNÁNÍ

Ivanèice 
Široká 1   
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EKOTEXU
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PORADNA
PRO ROZVOJ OSOBNOSTI 

odìvní styl                                 minikurzy líèení
prodej modelù                          prodej kosmetiky
denní i slavnostní  líèení                     pøednášky
barevná typologie             profesionální image

pulsová diagnostika                          homeopatie
mìøení  osteoporózy         prvková analýza vlasù
elektroakupunktura             potravinové doplòky   

program snižování váhy

odstraòování blokù met. MANDALA ŽIVOTA
poruchy sebevìdomí, strachy, fóbie, závislosti

poruchy uèení a chování, hyperaktivita
dyslexie, dysgrafie

astrologické poradenství
relaxace, regresní terapie, výklad karet

ttp://www.sweb.cz/poradnapro

Znojmo



/pokraèování ze str.1/
8. Zamìstnání v tìchto pøíhraniè-
ních pásmech jsou pøíležitostí
pro lidi žijící v okolí Znojma.
Jaké vyhlídky mají oblasti sever-
ního a severovýchodní Znojemska?
Nejde o problémy pouze Krum-
lovska a Miroslavska. Jsou to i
oblasti, které se spádovì cítí být
nìkde jinde - jakoby to byli cizinci
Znojemska. Zde pùjde o neoby-
èejnì obtížnou úlohu, kdy by
stálo za to sednout s pøedstaviteli
pøilehlých okresù, a hledat øešení,
což bude dlouhodobá záležitost
související napøíklad s mizernou
infrastrukturou. Jsem pøesvìdèen
o tom, že znaèný díl prostøedkù 
z EU na podporu venkova by mìl
jít právì do tìchto oblastí, více
než kamkoli jinam.
9. Jaký byl váš odchod z  Novy?
Nechybí vám „šéfování“ televizi,

mediální moc a popularita? 
Odchod byl mimoøádnì obtížný a
bolestivý, protože nebyl ze strany
mých partnerù proveden nijak
elegantnì. V televizní industrii
jsem byl od roku 1963, kdy jsem
zaèínal na jednom z nejnižších míst.
Nova byla moje dítì, úspìšné
dítì. Nemìla to nikdy lehké a od
roku 1993 neužila chvíli klidu.
Od samého poèátku byla vysta-
vena velkému tlaku. Dovedu si
pøedstavit tlak ze strany nìkte-
rých vládních a jiných mocen-
ských kruhù na mé spolupartnery
a spolumajitele. V okamžiku, kdy
jsem byl pøekážkou, se mì sys-
tém potøeboval zbavit. Jako šéf
televize nemáte žádnou moc,
máte vliv. Kdybyste mìl moc, žili
bychom v totalitì. Nejvíce mi
chybí kontakt s lidmi, které jsem
vychoval a které jsem nauèil tele-

viznímu øemeslu. Odešel jsem a
neoèekávám, že Nova se zøítí, to
by pro mne byla špatná vizitka.
10. Nezdá se pravdìpodobné, že
osobnost vašeho naturelu zùsta-
ne trvale v ústraní. Prozradíte,
chystáte-li návrat do podnikatel-
ské špièky, pøípadnì kdy a jaký?
Vrátit se do podnikatelské špièky
znamená mnoho let tvrdé práce.
Pøesto hodlám investovat právì
na Znojemsku a v Jihomorav-
ském regionu obecnì. Víno je
jedna z oblastí, která je klíèová.
Øeknìme, že mluvíme o zhruba
roèním horizontu.
11. Jaké jsou vaše aktivity ve
volném èase? Èím se nyní
zabývá soukromá osoba Železný? 
Mým nejvìtším koníèkem je
umìní. Mnoho volného èasu mi
zabírá budování galerie v Praze 
v Dlouhé ulici, která je pøístupná

veøejnosti, studentùm, badate-
lùm. Zachraòovat a zpøístupòovat
veøejnosti unikátní díla kulturního
dìdictví je také mým posláním,
které jsem si vytkl v roli senátora.
12. Jste znám jako milovník 
a znalec vína - jak jste se k tomu
dopracoval? Podílíte se  osobnì
na výrobì vína?
Když od svého mládí pijete víno
a zuøíte nad tím, co pijete, tak se
èasem prozuøíte k velkým znalos-
tem. Já sám je nevyrábím, vlastní
víno dìlají špièkoví odborníci
a není dobré jim do toho mluvit.
Spíše se podílím na konceptu
vinaøství na jižní Moravì. Za ten
rok mého senátorování se obje-
vila nìkterá vína, která se, zatím
bez pøièinìní senátora, stala špiè-
kovými a to je na tom to krásné.

Dìkuji za rozhovor.
Dr. Hana Mühlhauserová

XXO letních prázdninách PhDr.
Marie Volfová, uèitelka ZŠ Miro-
slav, zpracovala projekt meziná-
rodní spolupráce v rámci programu
Phare. Vždy• tady uèí již øadu let
nìmecký jazyk a nìkolikrát se
podaøilo, že právì její projekt tzv.
„prošel“ a pøinesl škole tolik
potøebné finance. Také proto se
mohli miroslavští školáci i uèitelé
setkat pøi sportovním, kulturním 
i spoleèenském programu se svými
kamarády v družební škole v rakou-
ském Langenlois èi vzácné hosty
pøivítat v Miroslavi. Rozpoèet
školy by totiž na takto rozsáhlou
èinnost absolutnì nestaèil. Není
tedy divu, že kladné hodnocení zmí-
nìného projektu a zisk bezmála
70.000 korun pro další aktivity
na letošní školní rok pøijali v Mi-
roslavi s velkou radostí. 
XXJiž nyní se žáci peèlivì pøi-

pravují v hodinách nìmèiny na
hostování v Rakousku, kam po-
vezou zdaøilou výstavu výtvar-
ných prací na téma „Afrika, jak
to vidím já“. Dne 20. listopadu
probìhne ve škole v Langenlois
slavnostní vernisáž výstavy za
úèasti významných pøedstavitelù
kulturnì-spoleèenského a poli-
tického života mìsta a naše
„hostesky“ zde budou vystupovat
a vše uvádìt - samozøejmì v nìm-
èinì. PhDr. Volfová k tomu øekla:
„Tato pøíležitost je pro výuku neo-
cenitelná, protože dìti vidí, že ja-
zyk, který se uèí, není nìco abstrakt-
ního, ale dopomùže jim domluvit
se s kamarády i za hranicemi.
Vzhledem k poloze našeho mìsta je
znalost nìmèiny velice užiteèná.“
XXDalší plánované aktivity, kte-
ré zpracovaný projekt obsahuje,
jsou zájezd nìmèináøù se žáky do

Langenlois spojený s návštìvou
muzea øemesel v St. Leonardu 
a vystoupení rakouských hostù 
v Miroslavi na festivalu dechovek.
Celý program spadá do tzv. pro-
jektù „People to People“ (lidé 
k lidem), jejichž podmínkou je
pøíslušnost k pøíhraniènímu okresu
a fungující vztahy s partnerskou
školou. Je zamìøen na výmìnné
aktivity na poli školství, sportu,
kultury. Fakt, že bylo letos podá-
no na 120 projektù a miroslavský
patøil mezi nemnoho úspìšných,
svìdèí o jeho kvalitì. V této sou-
vislosti PhDr. Volfová zmínila i
význam spoluúèasti mìsta Miro-
slavi, prostøednictvím nìhož se
projekt podává, mìsto vypomáhá
s úèetní i jinou agendou a tuto
pøíhranièní spolupráci jedno-
znaènì podporuje.
XXProgram Phare není jedinou

formou mezinárodní spolupráce,
kterou v Miroslavi využívají.
Prostøednictvím partnerské školy
Langenlois mají možnost zapojit
se i do jiných projektù a napøí-
klad v souèasné dobì probíhá jed-
nání o spolupráci škol z Miroslavi,
nìmeckého Neuhofu a nìmec-
kého gymnázia ve mìstì Vilnius.
Smyslem všech tìchto aktivit je
pìstování multikulturních vztahù
u dìtí, jejich motivace k inten-
zivní výuce nìmèiny, navazování
pøátelství s vrstevníky v Rakous-
ku a pøíprava mladé generace na
vstup do Evropy. „Velkou radost
mám, že nyní už jsme v situaci,
kdy zahranièní školy sami žádají
a velice stojí o naše partnerství.
Na mezinárodních setkáních mì
tìší, když až v Portugalsku vìdí,
kde leží Miroslav,“ zakonèila  au-
torka projektu PhDr. Marie Volfová.

XXBrýle nejsou již dávno chápá-
ny jako nutné zlo, ale stále èastìji
také co by módní doplnìk, který
dokresluje image osobnosti. Stále
více lidí tak nosí brýle, aèkoliv
jejich zrak je v naprostém poøádku.
O nutnosti chránit si zrak pøed
UV záøením kvalitními sluneèní-
mi brýlemi není již dnes tøeba
nikoho pøesvìdèovat. Pokud tedy
uvažujete o poøízení brýlí, a• již
ke korekci èi ochranì zraku, nebo
chcete brýlemi pouze zaujmout,
neváhejte a navštivte OÈNÍ
OPTIKU ŠÁRKA KOCANDOVÁ
v Ivanèicích. Modernì vybavenou
prodejnu najdete na rohu Palac-
kého námìstí vedle elektra U Ho-
loubkù. Pøíjemná obsluha je vám
zde od pondìlí do pátku, ale také

v sobotu pøipravena poskytnout
kompletní služby na té nejvyšší
úrovni. Široký výbìr jak diop-
trických, tak sluneèních brýlí všech
svìtových znaèek, samozøejmì  také
pouzder, lup a dalších doplòkù
zcela urèitì pøekvapí každého.
Vybavení špièkovou technologií
umožòuje nejenom zhotovení
zakázky na poèkání, èištìní brýlí
ultrazvukem, ale také napøíklad
výbìr brýlí pomocí poèítaèe a vi-
deokamery. Ti z vás, kteøí již brýle
mají, mohou využít možnosti bez-
platného základního servisu  nebo
se nechat inspirovat posledními
odbornými i módními trendy v ob-
lasti péèe o zrak. Pøijdìte a spo-
leènì udìláme z nošení brýlí Vaši
pøednost.               /komerèní inzerce/
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KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

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

MMOONNTTÁÁŽŽ  KKUUCCHHYYŇŇSSKKÝÝCCHH  LLIINNEEKK  UU  ZZÁÁKKAAZZNNÍÍKKAA  ZZDDAARRMMAA
PPRROODDEEJJ  NNAA  SSPPLLÁÁTTKKYY

Kvalitní brýle pro každéhoZ Miroslavi do Rakouska povezou Afriku

Železný: Svůj slib voličům jsem splnil

AAKKCCEE  NNAA  ŘŘÍÍJJEENN  AA  LLIISSTTOOPPAADD
ppřřii   zzaakkoouuppeenníí   kkuucchh..   ll iinnkkyy

eelleekkttrroossppoottřřeebbiiččee  ssee  sslleevvoouu  1100%%

• zzpracování pprojektu VVaší kkuchyně nna PPC
• SSUPER CCENY ddřezů FFRANKE ood 11.150 KKč

•• SSUUPPEERR CCEENNYY ooddssaavvaaččůů JJEETT - AAIIRR
•• KKuucchhyyňňsskkýý sseett MMoonniikkaa ss ttaabbuurreettyy oodd 66..664400 KKčč

kuch. llinka KKaro

kuch. llinka OOla

kuch. sset MMonika

Odsavač FFirenze
cena: 44.499 KKč

Odsavač EEva
cena: 11.590 KKč



Funkce starosty èí místostarosty
patøí v naší komunální politice
témìø výhradnì mužùm a ženy zde
jsou spíše výjimkou. Proto jsme o
rozhovor požádali právì Marii
Valachovou, místostarostku MK. 
1. Do voleb jste vstupovala jako
nezávislá na kandidátce ODS.
Tato strana vás ovšem hned po
volbách veøejnì zavrhla. Èím jste
si zasloužila tuto „nepøízeò“, co
vám vyèítali?
Je pravda, že v ZRCADLE èíslo
21/2002 byl uveøejnìn èlánek
ODS o tom, že „mé osobní zájmy
pøevládly nad pøedvolebním pøed-
sevzetím a že se volièi cítí okla-
máni“. Chtìla bych k tomu dodat,
že i dnes, stejnì jako pøed rokem,
dìkuji všem, kteøí mi svùj hlas dali
a nelitují, dìkuji i tìm, kteøí mi
svùj hlas dali a litují. Šla jsem do
voleb s nadšením a snahou praco-
vat pro obèany našeho mìsta,
nešla jsem si vyøizovat úèty - nemì-
la jsem k tomu nejmenší dùvod.
Pøedvolebnímu období jsem vìno-
vala hodnì èasu a naplnilo se mi
pøísloví: „Pøítel je ten, kdo s tebou
zpívá, když jsi na vrcholu hory a

tiše kráèí po tvém boku údolím“.
Paní redaktorko, nechci slyšet na
slova „zavrhla, nepøízeò a výèitky“.
I když vím, že není vše zapomenuto,
já sama olej do ohnì lít nebudu.
2. Máte dnes kontakty s ODS 
a jaké jsou vaše souèasné vztahy?
Zvolením do zastupitelstva mìsta
nebyla zahájena válka mezi mnou
a ODS. I pøes vážnost celé situace,
jak ji nìkteøí pojmenovali, dokáže-
me spolu jednak hovoøit, pozdravit
se a nìkdy se na sebe dokonce
usmát a to si myslím, že je nesmír-
nì dùležité, protože jsme všichni
obèany tohoto malého mìsta, ve
kterém jsme žili pøed volbami,
žijeme souèasnost a chtìli bychom
žít i budoucnost.
3. Pøibližíte ètenáøùm náplò
práce místostarosty?
Místostarosta není zamìstnancem
MìÚ, je zástupcem samosprávy.
Zastupuje starostu v dobì jeho
nepøítomnosti, je vrchním velite-
lem mìstské policie, má na starosti
odvodní øízení, spolupracuje s ta-
jemníkem a to nejdùležitìjší - je tu
pro obèany, kteøí potøebují pomoc
pøi øešení nejrùznìjších problémù.
4. S kterými problémy se mohou
obèané obrátit konkrétnì na vás?
Odpovìï již vyplývá z pøedchozí
otázky. Snažím se o to být jednou
z nich, nechci vyhranit s èím
obèané mohou nebo nemohou pøi-
jít. Prostì musím jednat se všemi
bez rozdílu a hledat spoleèná
øešení jejich tìžkostí. Mimoto pro
spoluobèany zabezpeèuji svatební
obøady, rùzné kulturní a spoleèen-
ské akce a podobnì.
5. Vzpomenete si na nejtìžší dny
dosavadního, témìø roèního,
„místostarostování“ ?

Byly tìžké dny, ale… Každý den není
svátek a každý den nesvítí slunce.
Nejtìžší byly asi zaèátky a leden
2003, kdy jsme budovali úøad III.
stupnì. Nìkteøí èekali, jak vše do-
padne a jak se vše zhroutí. Naštìstí
katastrofický scénáø nenastal.
6. V èem vidíte prozatímní
pøínos Vaší práce?
Víte, bylo by troufalé hodnotit po
uplynutí ètvrtiny volebního období
svoji práci, avšak neøíct nic je nefér.
Na pracovním stole již témìø rok -
dnes a dennì - leží mùj program, se
kterým jsem šla do voleb. Snažím se
jím øídit a prosazovat to, co je v nìm
obsaženo v souladu s programovým
prohlášením ODS, nebo• naše pøed-
volební cíle byly témìø totožné. 
7. Nìkteøí volièi vám vyèítali
„spojenectví“ se starostou B. Pit-
lachem. Jak vy vidíte vzájemné
spolupùsobení na radnici? Co
považujete pro fungující spolu-
práci za rozhodující?
Výèitkám ze spojenectví s panem
starostou Pitlachem bych se bránila
tím, že kdokoli jiný by se stal místo-
starostou, stal by se stejnì jako já
jeho kolegou a zástupcem. Starosta
a místostarosta stojí na jedné lodi 
a musí spolupracovat, bez toho by
práce nemìla smysl. Samozøejmì,
že ne vždy je mezi námi shoda.
Dùležité je vìci prodiskutovat,
nechat uležet a podívat se na prob-
lém s nadhledem. V èem bych
nikdy nebyla se starostou zajedno,
by bylo jakékoli rozhodnutí mimo
rámec platných právních norem.
Èisté svìdomí a zdravý rozum pro
mnì zùstává vždy na prvním místì. 
8. V našem prvním rozhovoru jste
jako jednu z priorit zmiòovala
øešení odpadového hospodáøství.
Nejenže dodnes neexistuje kon-
cepce, ale Krumlov je zøejmì jedi-

ným mìstem regionu, kde se  od-
pad netøídí, chybí zde kontejnery
na plasty. Proè tomu tak je?
S odpadovým hospodáøstvím 
v našem mìstì skuteènì nejsem
spokojena. Vím, že okolní obce tøídí
odpad, i u nás se už „blýská na
lepší èasy.“ Situace ve mìstì není
nejlepší, ale není katastrofická, jak
o ni nìkdy píšete v novinách. Život
zde není na hranici únosnosti. Nej-
vìtší podíl problému vidím v kaž-
dém z nás. Jestliže máme prozatím
pouze oznaèené kontejnery na sklo
a obèané do nich bezohlednì hází
vše, tak nám nepomùžou ani barev-
né nádoby. To ovšem neznamená,
že se nic nedìlá proto, aby se
odpad tøídil. Minulý týden probìhlo
jednání s firmou, která nám nabídla
øešení. Jedná se o pronájem nádob
na tøídìný odpad, za což bychom
dostali i nìjakou korunu do mìstské
pokladny. Je teï jen na nás, aby-
chom celou záležitost projednali a
koneènì vyøešili. Posledního øíjna
probìhne jednání pracovníkù život-
ního prostøedí a vìøím, že se nám i
tento letitý problém podaøí vyøešit.
9. Prozradíte ètenáøùm vaše pra-
covní plány a osobní cíle pro nad-
cházející volební rok?
Nerada se opakuji, ale moje pra-
covní plány a osobní cíle jsou naše
pracovní plány a naše cíle, nebo•
jsem jedna z jednadvacetièlenného
zastupitelstva mìsta, která bez
úèasti všech nic nemùže a nic
nezmùže - tak je tøeba vidìt práci
zastupitele. Jinak bych se dostala
do stejné pozice, o které jsem
psala v prvních øádcích našeho
rozhovoru a za což jsem byla kriti-
zována. Mým osobním pøáním je
svou roli obhájit, ustát s èistým
štítem.             Dìkuji za rozhovor.

Dr. Hana Mühlhauserová
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tel.: 515 324 222 mobil: 602 520 793, 606 723 520
fax: 515 321 055 e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení 
• revize ruèního náøadí pøístrojem 

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

a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

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

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR

TRUHLÁØSTVÍ
OSP s.r.o.

Euro okna
Euro dveøe

Pergoly
Kuchynì

Kanceláøský nábytek
Náøezy a prodej lamina

Veškerý nábytek na zakázku

Okružní 394, v areálu OSP
Moravský Krumlov
tel./fax: 515 322 341

email: osp-mk@volny.cz

AKCE PODZIM - 10% SLEVA

Konec ookurkové ssezóny?
XXPosledních nìkolik èísel Zrcadla bylo prázdninovì poho-
dových. Asi se sklízely okurky. Je možné, že udìlala své zmìna
redaktora. No našli se lidé, kteøí to vnímali tak, že si krumlovská
radnice noviny koupila. Mýlit se mùže každý. Nebo ne?
XXZmìna pøišla v minulém èísle. Bylo v nìm hodnì o Morav-
ském Krumlovì a tak to snad ani jinak nešlo. Pár zastupitelù se
rozepsalo (v souvislosti se svoláváním „mimoøádného“ zasedání
zastupitelstva mìsta) o pohrdání obèany a zákonem. Já si ale mys-
lím, že to bude asi takhle - když má nìkdo pøi hlasování pøevahu
12 : 9, tak ani nemá zapotøebí studovat zákony. Jen si musí pohlídat,
aby všichni kámoši stihli registrovat, o èem se hlasuje. Taky by
nikdo z nich nemìl podlehnout mikrospánku. To se pak klidnì
mùže stát, že protizákonný návrh neprojde. Jak se i stalo! Omyly
nerozluènì provází každé lidské konání a jsou-li navíc jejich pacha-
telé pøesvìdèení, že jednají pro blaho obce, bude chyb spíše pøibývat.
XXS výše zmínìným souvisí i to, že materiály pro jednání zastu-
pitelstva jsou èím dál tím hùøe a hùøe pøipravovány! Jednání zastupi-
telù je pak spíše duševní onanií než plodivým aktem. Témìø
neøízené vykecávání se plné vzrušení, hlasovací vyvrcholení a
nakonec nic. V podkladech se totiž objevila chyba! Nebo zase
nìkdo „myslel“ (tøeba i dvakrát po sobì)! Zdaleka ne všichni 
zastupitelé jsou duševními invalidy a není jimi ani valná vìtšina
zpracovatelù a pøedkladatelù projednávaných materiálù. Co je to
však platné! Kteøí vedou, vedou.
XXNový pan tajemník se prezentoval v rozhovoru s paní Dr.
Mülhauserovou. „Proè myslíte, že právì Vy jste ve výbìru uspìl?“
Bez odpovìdi. Odpovìdìl za nìj pan starosta Pitlach (dovolím si
vìøit, že tomu tak nebude vždycky!): „Jako jediný splòoval veškeré
pøedpoklady.“ Já bych dodal: „Jako jediný ze dvou.“ Protikan-
didující èerstvá absolventka byla pouze køovím bez šance! Nìjak
se mì vetøel starý vtípek o závodech v bìhu mezi soudruhem
Chrušèovem a panem Kennedym. Chrušèov obsadil krásné druhé
místo a Kennedy skonèil pøedposlední. Tak a je zase o jednoho
èlovìka více, který mì nebude mít rád! Ale bude to muset vydržet.
Vždy• jsem si na nìj vsadil. Lidi se sází, jak dlouho vydrží nový
tajemník v úøadì. Co já vím, tak nejkratší odhad je jeden a pùl
roku (nebo to bylo pùl?). Nejdelší tøi. Když bude nejhùø, tak tu
trochu penìz oželím. Daleko více mì mrzí, že jsem asi podlehl
atmosféøe budovy vedle Sv. Batrolomìje a stal jsem se neschop-
ným laskavého projevu. Pardon.                                Ptáèek MK

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY Zeptali jsme se: místostarostky MěÚ M. Krumlova
paní Marie Valachové

Nápovìda:
pongo, als,

over, ori

Potøít
tukem

Monument Opilec
(hovor.)

Duchovní
vùdce

Mužské
jméno • O jaké

množství
Kanýr Ženské

jméno
Jednou
(slov.)

Opice Pøes
(angl.)

Nasadit
boty

Bicykly
2. díl

tajenky

• Toky
(básnic.)

Kód jaz.
Urijštiny

Vyrobit
tkaním

Jméno
moderát. 
Boudové

Ovèí kùže
s vlnou

Rozsudek
Abeceda
(knižnì)

Pokøik
toreadora •

Bývalý
jezdec 

F1

Pøedložka

Polomìr

Rámus

Nula 3. pád
(gramat.) • Zaml-

žován

Iniciály
spisovatel.
Tomanové
Pyšní ptáci

Pásovec

Èíslovka

1. díl
tajenky

Pobídka
Nadšení

Žena
Chaplina

Let. kód
Izraele
Místo

Anglický
titul

Obklad
Druh

oøechù

Novoroèní
zkratka

Èást
dveøí

MPZ let.
Tuniska

Pracovní
stùl

Tøída
Svatebèan
(zastar.)

Inic. hereè.
Kaèírkové

Souhlas
Kus
ledu

Slabì
(hovor.)

Jako
(nìm.)

Ch. zn.
tritia

Kráska
Znaèka

kosmetiky

•
Papoušek
Ch. zn.
kyslíku

Tíha
1000

øímsky

Dopravní
prostøedek

Ti dva Prostory Dívèí
jméno

Spisová
zkratka

Pøitakání
Zn. starších

cigaret
Se

(slov.)

Jutové
látky
Ford

Jak
(rusky)
3. díl

tajenky
Lesklý
nátìr
Park

Italský
souhlas
Ch. zn.
radonu

Dìtský
pozdrav

550
øímsky

Lstivý
èlovìk

Jak

Dom. dívèí
jméno

Vzdory

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Chan Chan (Peru) -  pozùstatky (1. díl tajenky) Èímú
z pøedindické éry. Zbytky staveb ze sluncem
vypálených cihel se rozkládají na ploše asi 20 km2.
Stávalo zde devìt velkých (2. díl tajenky) a každou
chránila 10 metrù silná hradba. Uvnitø hradebních zdí
stály chrámy, civilní budovy, øemeslnické dílny a
sklady. Drobné archeologické nálezy je možné vidìt
v muzeu v hlavním mìstì (3. díl tajenky). 

© /ap/
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Základní škola Vémyslice vyhlašuje VI. ročník pěvecké soutěže

LYRA 2003,
která se uskuteční v úterý 11. listopadu 2003.

Zúčastnit se mohou žáci základních škol a gymnázií našeho
regionu, ve věku od 6 do 15 let. Vystoupení budou hodnocena
odbornou porotou, složenou z kantorů vyučujících sólový zpěv
na okolních ZUŠ, a to ve třech kategoriích (do každé může
škola přihlásit 1-2 žáky): I. kategorie žáci 1.- 3. třídy, II.kategorie
žáci 4.- 6. třídy (prima), III.kategorie žáci 7.- 9. třídy (sekunda -
kvarta). Účastníci soutěže si připraví libovolnou píseň, kterou
zazpívají bez doprovodu nebo s doprovodem hudebního nástroje,
popř.hudební nahrávky (k zapůjčení bude kytara a klávesy).
Vzhledem k omezeným časovým podmínkám doporučujeme 
u delších písní zpívat pouze 2 sloky. Pro soutěžící bude
připraveno občerstvení. Startovné je 20 Kč.
Přehlídka vítězů loňského i letošního ročníku je plánována 
na pátek 21. listopadu 2003 do kinosálu v Moravském Krumlově.
Informace týkající se soutěže a večerních přehlídek najdete 
na internetových stránkách HTPP://HOME.TISCALI.cz/zsvemyslice

Soupis událostí za záøí a øíjen 03´
Pøednì se omlouváme za nedodání
soupisu událostí v mìsíci záøí. 
Z provozních dùvodù se nám ne-
podaøilo stihnout uzávìrku vydání
Zrcadla v mìsíci záøí.
• Nejsou to pøespolní, jsou to naši.
Mladíci ve vìku 17 let spoleènými
silami zamìstnali obsluhu èerpací
stanice v našem mìstì natolik, že
zamìstnanec nevìnoval druhému
mladíkovi pozornost, kterou by
zasluhoval, a tento si odnesl 4 litry
oleje. Ke svému štìstí si toho pra-
covník pumpy pøi odchodu mla-
díkù z prostor èerpací stanice
všiml. Chtìl vše napravit a zavolal
za nimi. Mladíci však utekli.
Pøivolaná hlídka MP následným
šetøením a zejména díky místní
znalosti mladíka „olejáøe“ dostih-
la. Následnì pak  olej, který si prý
neodnesl, zaplatil a byla mu udìle-
na bloková pokuta.
• Další podobný pøípad, ovšem
bez pachatele, se stal na námìstí

T.G.M., kde v nejmenované pro-
dejnì nepozorná obèanka odložila
nákupní tašku s obsahem drogi-
stického zboží v hodnotì 1.000 Kè.
Po ukonèení nákupu potravin zjis-
tila, že taška zmizela. Bohužel se
však nepodaøilo zjistit toho nedoè-
kavého uklízeèe, který má urèitì
byt celý provonìný a nablýskaný.
• Závažnìjším tématem je beze-
sporu tzv. „rodinné násilí“. Jen 
v posledním mìsíci MP zazname-
nala dva pøípady. Vždy je to zá-
ležitost za opojení alkoholu a
témìø vždy je to konflikt vedený
ze strany muže. O to zarážející je
vše, jsou-li tomuto poèínání pøí-
tomny dìti – by• i jen za zavøenými
dveømi. Ženy a dívky z 90% nic
neoznámí. Policie a další zaintere-
sované st. orgány se o tìchto skutcích
dozvídají od sousedù, èi pøátel
postižených. V tìch horších pøípa-
dech se o tomto dozví, až je pozdì.
• Opìt nám mìstem pobíhají psi 
a tentokrát zase nám tolik chro-

nicky známého majitele. Už se
stává, že se probìhnou až na okraj
mìsta – tam, kde by je vùbec nikdo
neèekal. Bude-li se stejná vìc
opakovat, bude MP vše oznamovat
na Pøestupkovou komisi mìsta,
kde je možnost vyšší sankce.
• Jiný pøípad, se stejným jmeno-
vatelem (psi). Jednoduše – utekli,
o kus dále vyøadili „slabší kusy 
z chovu“ (králíci, slepice). Majitelé
se za úèasti strážníkù MP vzájem-
nì dohodli na náhradì škody a
majitel psù obdržel blokovou
pokutu za jejich volné pobíhání.
• Jak stále se opakují problémy se
psy, tak stejnì jsou nekoneèné
opakující se pøestupky v dopravì.
Jen v tìchto mìsících jich bylo po-
stoupeno k dalšímu øešení na
Pøestup. komisi mìsta sedm. A to
už nemluvíme o desítkách dalších
pøestupkù vyøešených na místì.
• Jedna z vìcí, kdy musíme obèany
našeho mìsta pochválit, je ta, že jim
není lhostejno, co se kolem nich

dìje. Díky oznámením od obèanù
se nám daøí úspìšnì a hlavnì efek-
tivnì øešit oznámené vìci ihned 
v zárodku, èi bezprostøednì po
jejich spáchání, jako tomu bylo u:
nièení patníkù a dopravního zna-
èení na ul. Ivanèická, rušení noè-
ního klidu na Sídlišti, povalujících
se opilcù na Hradbách, èi na silnici
smìrem na Rybníky, podomní pro-
dejci v Rokytné, vysílený holub,
co nakonec našel svého majitele 
a na Sídlišti u rodinného násilí.
Tímto nepomáháte nám, ale pøedev-
ším tìm, kteøí to naším prostøednict-
vím  potøebují. Dìkujeme Vám za nì!
• V letních mìsících tyto problémy
v našem mìstì nebyly a s pøibližu-
jící se zimou jsou zde…, podivné.
Že se obnažoval mladý muž v re-
stauraèním zaøízení na dámských
záchodcích, by bylo vcelku pocho-
pitelné. Teplo, alkohol a tolik krás-
ných dívek kolem, budiž. Ale, že
se druhý muž odváží vše odhalit i
na jedné z nejfrekventovanìjších

ulic ve smìru z mìsta na Sídlištì 
a to ještì k tomu dvakrát po sobì? 
V prvním pøípadì byl mladý muž
omezen na osobní svobodì a pøed-
veden na OOPÈR. V pøípadì
druhém byl muž dokonce opako-
vanì po každém svém exhibicioni-
stickém vystoupení „odlapen“ a
opìt pøedveden na OOPÈR, kde
tìchto vìcech bude šetøen pro po-
dezøení z trestných èinù.
• Kdo nemùže v èasných ranních
hodinách spát, mùže poslouchat
hudbu. Alespoò takto si to snad
vyložil mladík bydlící na Sídlišti,
když ještì v 01.15. hod. ráno
nechápal, proè strážníci chtìjí, aby
hudbu ztlumil. Snad to pochopí, až
vyslechne u Pøestupkové komise
mìsta hudbu zákona o pøestupcích.
• I takové vìci se u nás dìjí – pro-
pagace fašismu v podobì obrazce
hákového køíže na vozovce,
vytvoøeného za pomoci jogurtu.
Možná, že jogurt nebyl už vhodný
pro obvyklý zpùsob použití, ale

rozhodnì nemìl posloužit k úèelu
malby. Vzkaz pro neznámého
pachatele: jedná se o tr. èin, který
je velmi silnì postihován. Nehledì
k okolnosti, že tomu tak bylo na
místì veøejnosti pøístupném.
• Kdo a proè ? Nikdo nic nevidìl 
a nikoho by to snad ani nenapadlo.
Neznámý „lesník“ oøezal vìtve ve
spodním patøe u vzrostlého smrku.
Nebylo by na tom nic k zamyšlení,
kdyby se nejednalo o strom za
plotem a ještì k tomu u domu.
Majitel tak mohl mít na své za-
hrádce alespoò kousek lesa, teï však
musí chodit kolem torza stromu.
• V neposlední øadì bychom se
chtìli pøipojit ke gratulantùm.
Vítáme veškeré aktivity a snahy,
které vedou k cílenému využití
volného èasu našich spoluobèanù.
A nový moderní sportovní areál v
Rakšicích k tomuto pøímo vybízí.
Gratulujeme pøedstavitelùm Orla 
a dìkujeme vedení mìsta za pod-
poru pøi realizaci tohoto projektu.

Městská policie Moravský Krumlov informuje

Náměstí plné záchranářů

XXDùm dìtí a mládeže Ivanèice pøipravil pro dìti i dospìlé zábavné
odpoledne se záchranáøi. Vìtšina složek integrovaného záchranného
systému pøedvedla na Palackého námìstí ukázky své práce pøi zachra-
òování lidského zdraví a života. Dìti si nechávaly sejmout otisky prstù,
vidìly ukázky výcviku policejních služebních psù. Diváci starší
dvanácti let si mohli vyzkoušet simulátor nárazu. Nìkolik stovek
zúèastnìných nejvíce zaujaly pøelety vrtulníku se záchranáøi zavìše-
nými na lanì a slaòování hasièù se zranìným z dvaapadesát metrù
vysoké kostelní vìže. K vidìní byl také zákrok jednotky rychlé
záchranné pomoci a odvoz ranìného. Na závìr pøedvedli hasièi vojens-
kého útvaru zásah pøi dopravní nehodì - poskytnutí první pomoci
a vyproštìní zaklínìných osob z havarovaného vozidla. Bìhem celého
odpoledne záchranáøi ochotnì odpovídali na dotazy návštìvníkù
a pøedvádìli svá vozidla a veškeré vybavení. Dìti si také mohly vyzkou-
šet svou zruènost pøi jízdì na elektrokárách. Tuto akci pøijel navštívit
a pozdravit i senátor Tomáš Julínek. Chtìli bychom podìkovat Všem
složkám, které se této akce zúèastnily. L. Schoøová za DDM Ivanèice 

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 8.11. v 15.00 hod. - Kašpárek a drak - pohádkové divadlo Julie
Jurištové z Prahy, sál kina Réna, vstupné: 70 Kè.
• 8.11. - Othello - èinohra W. Shakespeara v Divadle na Vinohradech,
odjezd v 9.00 hod. od Besedního domu, (vyprodáno).
• Pøipravujeme: • 11.11. v 10.00 hod., - Tøi zlaté zuby dìda Vševìda,
sál kina Réna, pøedstavení dramatického kroužku pøi ZŠ Øeznovice.
Vstupné 20 Kè. • 14.11. v 18.00 hod., - Beseda s A. B. Králem - beseda
s vynikajícím znalcem památek jižní Moravy, historikem umìní dr. A. B.
Králem, CSc., u pøíležitosti vydání jeho nové knihy Kapitoly nejen o
umìní. Sál v Památníku A. Muchy. Vstupné 20 Kè.

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• øíjen - Výstava - fotografie Klubu moravských fotografù, MìÚ,
nám. Klášterní 125, první patro.
• 28.10. v 18.00 hod. - Beseda nad kronikou - pøednáška kronikáøe
obce Rokytné pana Karla Krause ml., KD Rokytná
• 3.11. v 19.30 hod. - Laïa Kerndl a Jazz Friends - koncert, kinosál
MK, vstupné: 150 a 190 Kè. Pøedprodej vstupenek IC a MìKS.

Klub českých turistů Ivančice
• 5.11. - Exkurze na výstavu „Svìtlo“ - 1.èást - Místodržitelský palác
Brno, sraz v 15.30 v hale paláce. Vede J. Flíèek a p. Sáòková.
Pøipravujeme: 15. - 17. 11. - „Poslední puchýø ÈR“ v Kladnì.
Bližší informace zájemcùm sdìlí J. Flíèek.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• každé pondìlí od 19.30 hod. - P-Class - aerobic + posilování,   vede
Daniela Frimlová, poplatek 30 Kè/hod., sokolovna.
• každé úterý od 18.00 - 19.00 hod. - TAE BO -  moderní druh aerob-
ního cvièení, které kombinuje prvky karate, taekwondo a klasického
boxu s prvky aerobiku. Je vhodné pro chlapce i dívky od 16-ti let.
Vede profi trenérka Dana Bystrianská. Poplatek: 30 Kè/hod., DDM.
• každé druhé úterý v 16.00 hod. - Keramika pro dospìlé -  DDM. 
• každou støedu od 19.30 hod. - P-Class - aerobic + posilování,  vede
Lenka Bauerová, poplatek 30 Kè/hod., sokolovna.
• každý ètvrtek od 19.00 hod. - Step - Aerobic - vede Daniela
Frimlová, poplatek 30 Kè/hod., sokolovna.
• 3. - 6.11. - Den bez úrazù - probìhne ve spolupráci s Mìstskou poli-
cií na DDM. Akce se zúèastní dìti ZŠ a MŠ. 
• 7.11. v 16.00 hod. - Modrotisk - Na ubrus, polštáøek a jiné bytové
doplòky budeme malovat vlastní motivy. V cenì 150 Kè je speciální
vosk a plátno. Jen pro dospìlé. Bližší info na DDM.
• Volná místa v tìchto kroužcích: Letem umìleckým svìtem • Zapo-
menutá vesta • Veselá kapela • Receptík • Modelky • Deskové a karetní
hry • Šachy • Disco klub • Barvínek a Paleta • Divadelní kroužek • Mi-
èuda • Sci fi Klub • Minikopaná • Design a grafika • Sebeobrana • Šlápota.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• 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.
• 27.10. v 18.00 hod - Cestou necestou za svìtýlkem - cesta plná soutìží
s lampióny, v parku na Rénì v Ivanèicích; poplatek: 10 Kè. 
• 27.10. v 10.00 hod. - Veselý podzim - výrobky z pøírodních materiálù.
DDM, Tesaøovo nám. 1.; poplatek 20 Kè + materiál
• 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 bar-
vami na hedvábí. DDM, Tesaøovo nám. 1, Ivanèice; poplatek: 250 Kè,
(nutné se pøihlásit pøedem). 

Poradna pro rozvoj osobnosti
Široká 1, Ivanèice, budova Ekotexu -  1. patro, tel: 777 808 133.
• 29.10 od 17.00 - 18.30 -  Tisíc a jedna noc - Látky a  konfekce z arab-
ských emirátù.   Pavla Francová - ZP FASHION.      
• 30.10 v 17.00 - Beseda o astrologii na téma láska a partnerské
vztahy. Proè  je prožitek lásky individuální  a jakým zpùsobem si
vybíráme partnery. 
• 31.10. od 9.00 - 17.00 -  pulsová diagnostika - velmi jemná a spolehlivá
metoda, která dokáže odhalit  i  vážná onemocnìní daleko døíve než mo-
derní medicína. Marcela Špavorová.
• 4.11. od 9.00 - 17.00 - den otevøených dveøí Hypostavební spoøitelny.
Pøijïte si nechat vysvìtlit, jaké výhody ve stavebním spoøení pøináší
právì Hypostavební spoøitelna jako jediná.
• 6.11 - Zamyšlení nad hrncem aneb zdravé vaøení trochu jinak.
Ochutnávka potravin zdravé výživy, vaøení - kompletní menu, diskuze o
všem, co vás zajímá. DDM Komenského 7, Ivanèice. Nutné pøihlásit se pøe-
dem, omezený poèet míst. Cena 135 Kè, èlenky dámského klubu 115 Kè. 

Kulturní programy
27. října - 9. listopadu 03´

EXPOZICE A. MUCHY A V. MENŠÍKA
Kulturní a informační centrum Ivančice

pondělí, středa            9.00 - 12.00            13.00 - 17.00
úterý, čtvrtek, pátek     9.00 - 12.00            13.00 - 16.00
sobota, neděle                                     13.00 - 17.00

Sdružení „Rodiče proti drogám“ pořádá dne 24.10. v 14.00 hod.
na zámku v Moravském Krumlově v prostorách expozice

Alfonse Muchy Slovanská epopej

Den proti drogám
Na Dni budou vyhlášeny výsledky druhého kola soutěže

„Já - můj způsob života“.
Soutěž navazuje na projekt „Děti jsou naše budoucnost.“

Vítězní žáci budou odměněni.

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 29.10. ve 20.00 LÍBÁNKY
Romant. kom. USA, SRN, titulky

• so 1.11. ve 20.00 KRÁSNÁ POKOJSKÁ
ne 2.11. v 17.30 a 20.00 Romant. komedie USA, titulky

• stø 5.11. ve 20.00 PUPENDO
Èeská komedie

• so 8.11. ve 20.00 NEPRÙSTØELNÝ MNICH
ne 9.11. v 17.30 a 20.00 Akèní dobr. film USA, titulky

________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• ne 2.11. ve 20.00 ŽELARY
Èeský film

• st 5.11. ve 20.00 LARACROFT, TOMB RAIDER:
KOLÉBKA ŽIVOTA
akèní film, titulky

• ne 9.11. ve 20.00 NIKDE V AFRICE
Oscarový film roku

________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• stø 29.10. ve 20.00 LÍBÁNKY
romantická komedie USA

• so 1.11. v 18.00 NEPRÙSTØELNÝ MNICH 
Film USA, titulky

• ne 2.11. v 18.00 BÍLÝ OLEANDR  
Film USA, titulky     

• so 8.11. v 18.00 LARRA CROFT 2 
Film Jap., SRN, USA, titulky   

• ne 9.11. v 18.00 BLBÝ A JEŠTÌ BLBÌJŠÍ
Komedie USA, titulky

_______________________________________________

Zmìna programù vyhrazena. 

Program kin

Dne 1.11. 2003 od 9.00 do 16.00 hodin 
pořádají chovatelé v Suchohrdlech u Miroslavi

Výstavu papoušků, exotů 
spojenou s burzou zvířat a stolním oceněním králíků

Občerstvení zajištěno. 
Kontakt: 603 585 302 - p. Kročil,

606 765 184 - p. Jedlička

TJ Sokol Moravský Krumlov oznamuje,
že začalo cvičení

rodiče s dětmi po - 16.30 - 17.30
mladší žáci a žákyně po - 15.30 - 16.30 
stolní tenis - děti út - 15.00 - 17.00
sport. gymnastika - přípravka st - 16.30 - 18.00
seniorky po, stř - 18.00 - 19.00
aerobic - P-class po, stř - 19.30 - 21.00
step aerobic čt - 19.00 - 20.00

„Já jim při tom nesvítila“
XXNa celém svìtì si odborníci marnì lámou hlavu s tím, jak jedno-
duše vyøešit problém antikoncepce. Úèinný recept možná objevili 
v Miroslavi díky bdìlým èlenùm mìstské policie, kterým pøi veèerních
pochùzkách neunikne absolutnì nic. Když si všimli podezøele
odstaveného auta za høbitovní zdí, nepøedpokládali, že dvojice uvnitø
se oddává milostným hrátkám, ale podle mnoha zkušeností s rùznými
zloèinci mysleli na nejhorší. Jak potvrdil jeden ze strážníkù: „Když
veèer stojí auto u høbitova, tak se tam mùže dít nìco nekalého.“ Proto
se rozhodli zasáhnout a milence legitimovat. Jak to probíhalo pøesnì,
vìdí pouze samotní aktéøi - „já jim pøi tom nesvítila“. Oficiální policejní
verze øíká, že „byla zkontrolována totožnost a nic se nedìlo“. Šéf
miroslavských strážníkù však objasnil obvyklý postup pøi tìchto
choulostivých zásazích slovy: „Když se zjistí, že se nìco takového
dìje, tak vìtšinou zhasneme baterku a v tichosti odejdeme. Vždy•
jsme byli také mladí.“                                                             /ham/

foto DDM Ivanèice



NOVOROČENKY

A KALENDÁŘE

TMK Tiskárna

Moravský Krumlov

tel.: 515 322 281

GSM: 777 769 809

Přij te si vybrat

z nových vzorů

• firemní i soukromé

novoroční přání

• nepotištěné

novoročenky

• vizitky

s kalendářem

• jednolisté

roční kalendáře

• nástěnné a stolní

kalendáře

s firemním potiskem

Image

Vaší firmy

Vážení sportovní
přátelé,
XXTímto si Vás dovoluji oslovit
z povìøení Komise pro tìlový-
chovu a sport pøi MìÚ v Morav-
ském Krumlovì s informací o vy-
hlášení ankety Sportovec mìsta
Moravský Krumlov pro rok 2003.
XXTato anketa se bude v M.
Krumlovì vyhlašovat poprvé.
Organizátorùm akce jde pøede-
vším o popularizaci sportu jako
takového, dobrou reklamou spor-
tování usnadnit dìtem rozhodo-
vání, jak naložit se svým volným
èasem, usnadnit pøístup na spor-
tovištì. V rámci protidrogové
prevence a prevence soc. pato-
logických jevù nabídnout dìtem
urèitý servis možného sportování
v Moravském Krumlovì. 
XXAnketa bude vyhlášena 21.
listopadu na galaveèeru krum-
lovských sportovcù. Tímto žádá-

me o zaslání pøihlášky z Vašeho
klubu do 31. øíjna 2003 na výše
uvedenou adresu.
V roce 2003 budou vyhlašovány
následující kategorie: 
1. Sportovec mìsta M. Krumlov,
vìková kategorie do 15 let
2. Sportovec mìsta M. Krumlov,
vìková kategorie 16 až 23 let.
3. Ocenìní za pøínos a populari-
zaci sportu v M. Krumlovì.
4. Sportovní kolektiv mìsta Mr.
Krumlov
Kritéria pro zaøazení sportovcù
do ankety:
1. licence sportovce musí být

vydána na klub, který vyvíjí èin-
nost na území mìsta
2. hodnotí se úspìšnost sportovce
v dobì od 1. ledna 2003 do 31.
øíjna 2003 
3. vìková kategorie
XXNa pøihlášce do ankety
Sportovec mìsta M. Krumlov
pro rok 2003 uveïte jméno 
a pøíjmení sportovce, datum
narození, klub a sportovní odvìtví,
pøehled výsledkù, umístìní,
charakteristiku, jméno a podpis
pøihlašujícího, kategorie kolektiv
roku - uveïte dùležité údaje,
další údaje   Mgr. Tomáš Tøetina
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XXLetošní nadmíru úspìšnou
sezónu zakonèilo družstvo hasi-
èek z Miroslavi kláním v jižních
Èechách. Dìvèata se zúèastnila
XXI. roèníku Memoriálu mjr.
Jaromíra Urbana, kde se utkala 
v konkurenci mužù i žen z celé
republiky. Šlo o soutìž srovnatel-
nou s mistrovstvím republiky 
a míra obtížnosti byla dána tím,
že zde neexistuje rozlišení nároè-
nosti mužské a ženské, ale závodí
se v disciplínì požární útok bez

jakýchkoli úlev.
XXSoutìž probíhala tradiènì na
asfaltové trati parkovištì na ná-
støikové terèe HZS Èeský Krum-
lov a úzké hadice. Nabitá startovní
listina nabídla po celý den divákùm
skvìlou podívanou. Vždy• na star-
tovní èáru se postavilo celkem
113 družstev, z toho 25 ženských.
Tuto kategorii zcela ovládly
Miroslavaèky, když se vítìzný èas
zastavil na 32,06 sekundách.
Absolutním vítìzem se stalo

družstvo mužù Žïár z okresu
Jindøichùv Hradec, takže putovní
pohár zùstal v Jihoèeském kraji.
XX„Náš úspìch byl o to cen-
nìjší, že v celkové výsledkové
listinì mužù i žen jsme figurovali
okolo poloviny, takže jsme
pokoøili mnoho mužských celkù,
a to je síla,“ komentoval výsledky
trenér, velitel, sponzor a tak
trochu táta družstva i hasièù
celkovì Václav Kondler.
XXPøi bilancování roku soutìžící
Katka Kondlerová uvedla, že
letos ženy absolvovaly na dvacet
soutìží, z nichž si pøivezly 14
prvenství. S tatínkem se shodli na
tom, že trénink není jednoduchý,
nìkdy má èlovìk chu• všeho
nechat, ale pocit vítìzství dá 
na všechny trable zapomenout.
Zároveò pøiznali, že „bez pomoci
a podpory celé rodiny, kdy babièka
se stará o „síò slávy“ - udržuje 
a leští všechny trofeje, a navíc 
s paní Kondlerovou hasièùm pøi
miroslavských akcích zajiš•ují
obèerstvení, by to absolutnì nešlo
zvládnout. Vždy• už zanedlouho
pøipraví na poèest vítìzek a na
zakonèení sezóny v hasièském
klubu poøádnou oslavu. „Budou
støílet šampusy, padne pár lahví
dobrého vína, no a dìvèata si jistì
pochutnají na jejich nejoblíbenìj-
ším jídle - kuøeti na 100 zpùsobù,"
prozradil Václav Kondler.   /ham/

SK WELLNESS JANA zve všechny 25.10.do Třebíče na akci

"3 IN 1"
1. Aerobik s Vaškem Krejčíkem, 2. Schwinn Cycling - show 

na kolech pod vedením instruktorů s mezinárodní licencí z Brna,
3. Joly Team Show - přehlídka Týmů. Bližší informace

www.wellnesstrebic.cz. Příští akce 15.11.2003 Jolly Aerobic.

Sportovní Klub Kolis Moravský Krumlov zve na neděli
9.11. dopoledne k V. ročníku silničního běhu

Krumlovská Kolisova desítka
pro dorost, juniory, ženy, muže a veterány.

Tratě jsou připraveny od 2.200 m po 10.000 m dle kategorií. Prezen-
tovat se můžete v baru Bistra Kolis od 9.00 hod. Zveme i sportovní
fanoušky a to především ke startu hlavního závodu na 10.000 m
(12.10 hod.), kde očekáváme jako každoročně nabitou konkurenci 
a kde můžete fandit atletovi z pořádajícího krumlovského klubu, který
je v současné době ve velké formě. Tu potvrdil např. vítězstvím na tra-
dičním závodě „Běh městem Valašské Meziříčí“, vítězstvím v celkovém
hodnocení Českého poháru v duatlonu v kategorii 30 - 39 let pro
letošní rok a konečně v nejkvalitnější desítce letošního roku zařazené
do Českého běžeckého poháru konané 12.10. v Uherském Hradišti
kde doběhl jako šestý nejlepší z Českých běžců.             Petr Kolář

Miroslavské hasičky konkurovaly mužům

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“.
Slosovatelný anketní lístek naleznete v příštím čísle Zrcadla.

Komerèní inzerce
•• Miss Cosmetic - Monika Žíd-
ková Vás zve na „Setkání s krá-
sou“ dne 21. listopadu v 17.30
hodin v hotelu Epopej v Mor.
Krumlovì, salonek v 1. patøe.

•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokení rolety z PVC a hli-
níku, sítì proti hmyzu do oken
i dveøí, lamelové dveøe, laminá-
tové podlahy. Dodá, namontuje,
zajistí servis: Pavlík Ivo, Duko-
vany 221, tel.: 568 865 321,
mobil: 602 719 156.

•• Bankovní, hypoteèní, pøekle-
novací a úèelové úvìry, úvìry
na bydleni, leasing automobilù,
finanèní pùjèky. Všechny tyto
produkty Vám pøedstavíme na
tel: 723 402 727, 777 758 449.

Koupím
•• doklady na CZ 125 kývaèka. Tel.:
728 337 745.
•• podvozek s listy na kombajn
E 512, nabídnìte. Tel.: 736 289 282
•• dvoukolový vlek za traktor,
menší. Tel.: 515 323 826.
•• pluh za RS 09 nebo menší
dvouradlièný. Tel.: 515 323 826.
•• staré motocykly a veškeré
souèásti i drobnosti. Za Vaši cenu.
Tel.: 608 400 297.
•• kamna "Petry" nebo podob-
né. Funkèní. Tel.: 723 950 271.
•• anatomický atlas èlovìka
(obrazový). Tel.: 546 434 214.
•• brambory na uskladnìní.
Tel.: 721 884 752.
Prodám
•• RD 6+10 samostatnì stojící,
ihned obyv., velmi dobrý stav po
menší pøestavbì, možný jako dvou
generaèní. Lesonice u MK, cena
1.260 000 Kè. Tel.: 607 580 543.
•• cihlový DB 3+1, 1 patro, et.
topení, zahrada 300 m2 u domu, 33
km jižnì od Brna, 600.000 Kè.
Tel.: 608 616 417.
•• byt 1+1 v MK, ul. Bøí Èapkù,
volný 1.1. 2004. Tel.: 721 739 589.
• DB 3+1 na sídlišti v MK, úpravy
sklep, balkón. Cena 625.000 Kè.
Tel.: 515 323 912 po 17.00 hod. 
•• býv. rychtu v malé vísce 12 km od
Jevíèka, Letovic a Mor. Tøebové.
Usedlost s vnitø. dvorem o celk.
vým. 2.000 m2 (40x50m)  pøiprave-
na na rekonstrukci. Souèástí jsou
hosp. stavby, studna, el. 220/380 V,
tel., voda s kval. pit. vodou, bez-
problém. pøíjezd. Možnost pøikou-
pení pozemkù. Tel.: 543 213 084,
605 280 756.
•• zahradu u Lacrumu, MK v
OV, 774 m2, studna, el. proud
380V, èerpadlo na vodu, chatka
na náøadí, ov., stromy, oploceno.
Možnost prodeje i poloviny.
Dohoda, Tel.: 515 323 395.
•• Š 120, nové svisláky, píst. krou-
žky, rozvoïák, filtry, akumulá-
tor, taž. zaøíz., bez STK, 3.900
Kè. Tel.: 546 423 763, veèer.
••Š 120 gl, r.v. 85, èervená, nová
STK, dobrý stav, nutno vidìt,
11.000 Kè. Tel.: 723 736 776.
•• Felicii combi 1,7, r.v. 96, èer-
vená, stø. okno, centrál + DO,
rádio, najeto 94 tis. km, cena
120.000 Kè. Tel.: 777 016 765.
•• Fiat Ducato 2,5D Maxi,
mikrobus, 10+1 míst, bílý, celo-
prosklený, r.v. 86, zachov. interiér,
vysoká sedadla, servo, šibr, úlož.
prostor, v r. 2000 GO motoru +
pøedìláno na turbodiesel, nová
STK + E do 05. Spolehlivý, dob-
rý motor, celk. stav (pøedevším
karoserie) odpovídá stáøí vozid-
la (lze opravit). Cena 68.000
Kè. Tel.: 543 213 084.
•• Dacii 1310 na ND, neodhlá-
šenou, provozuschopnou. Cena
dohodou. Tel.: 606 928 212.
•• Jawa 175, bez TP, bez plechù,
nová AKU, vhodná do lesa, 2.000
Kè. Tel.: 736 679 681.

•• Jawa 350/640, èervená, plo-
voucí kotouè, kufr Givi na 2 hel-
my, 18.000 Kè. Tel.: 736 679 681.
•• nákl. pøívìs za OA, r.v.97, dvoj-
náprava Knott, nájezd. brzda, hli-
ník. boènice, modrá krycí plachta 
s konstrukcí (výr. Otaka), d. 410
cm, š. 210 cm, v. 190 cm, dobrý
stav, nová TK do 05, nevyužitý,
49.000 Kè. Tel.: 543 213 084.
•• ND na V3S. Tel.: 606 928 212.
•• autonabíjeèku 12 V, 400 VA,
800 Kè. Tel.: 736 679 681.
•• pøevodovku ze Š 100, 300
Kè. Tel.: 732 648 944.
•• 2-kolovou frézu - motor 250
Jawa, magneto zapalování, pøí-
davná rych. skøíò, zpáteèní
rychlost. Tel.: 515 323 826.
•• pneu 1ks Or 37, 165/70 R 13,
90% vzorek, cena 300 Kè. 
Tel.: 728 264 272. 
•• komplet 4x zimní pneu SAVA
155/70 R13, disky VW, jeté jednu
zimu. 4 000 Kè. Tel.: 602 569 196.
•• vojenský hangár 6x6m za 9.000
Kè s možností rozšíøení až na
6x12m (12.000 Kè), tyèe, kolíky,
lanka, velmi dobrý stav; voj. polní
kuchyò s bohatým pøíslušenstvím,
6.500 Kè. Tel.: 543 213 084.
•• nabízím za odvoz + 500 Kè
stavební su• (asi 2 vleèky) v obci
Dukovany. Tel.: 737 477 358 .
•• 160 ks støešní krytiny Jirèan-
ka Tondach. Tel.: 732 447 594.
•• 8 m vodovodní trubky, prùmìr 5
cm, 100 Kè/1m. Tel.: 515 320 657.
•• sváøeèku Triodyn za 6.500
Kè a množství elektrod, spole-
hlivá; velký kompresor, hadice a
3 ks sbíjeèek s náhradními špi-
cemi za 12.000 Kè; stavební mí-
chaèku na 3-4 koleèka za 5.000
Kè; pásový dopravník, d 8m,
4.000 Kè. Vše funkèní, konèím
stavbu. Tel.: 543 213 084.
•• motorovou pilu amer. výroby.
Lišta 35 cm, cena 2.000 Kè.
Tel.: 602 719 156.
•• zachovalou klasickou válendu
vè. matrací, cena 900 Kè,
200x90 cm. Tel.: 546 451 132,
605 455 152
•• starší piano "Hofmann &
Czerny" v dobrém stavu, 16.000
Kè. Dovoz je možné zajistit.
Tel.: 732 120 727.
•• 2 ks plyn. pøímotopù typu
Karma s výkonem 3 a 3,9 kWh,
1 rok v provozu. PC 6.800 a
7.500 Kè, nyní 3.000 a 4.000
Kè. Možno prodat i jednotlivì.
Tel.: 728 376 462, veèer. 
•• barevný TV Philips s dálk. ovl.,
cena 800 Kè. Tel.: 603 903 823.
•• praèku Romo mini, málo pou-
žívaná, 400 Kè. Tel.: 608 546 656.
•• kuføík. šicí stroj zn. Veritas,
2.500 Kè, nepoužitý. Tel.:  732
648 944.
•• mob. telefon Alkatel odblo-
kovaný, 1/2 roku používaný,
1.500 Kè. Tel.: 723 982 379.
•• tel. Nokia 3310, modrá + origi-
nál kryt šedý. Cena 2.500 Kè. 1/2
roku starý. Tel.: 604 455 019.
•• dìtské kolo Sobi 20 modré
barvy; polohov. sport. koèárek
modrobílé barvy, kus za 250 Kè.
Tel.: 737 713 696, 546 425 291.
•• starší lyže znaèky K2, d. 195
cm, vázání Marker, cena 400 Kè.
Tel.: 602569196.
•• nové koleèkové brusle vel. 39.
PC 1.600 Kè, nyní 1.200 Kè.
Nevhodný dar. Tel.: 515 323 507.
•• koèár Inglesia Magnum tm.
modrý komb. sv. modrou a
smetanovou kostkou, pìkný, jako
nový, málo používaný, pláštìnka
+ taška. PC 12.000 Kè, nyní
5.000 Kè. Tel.: 605 137 308.
•• sport. koèárek pro dvojèata
zn. Hauck, tm. modrý s bílým
vzorem, nafuk. kola, pøehaz.
rukoje•, možnost rozpojení na 2
samostatné spor•áky. Vybavení:
nánožníky, pláštìnky, stoleèky,
košíky na nákup, popruhy na za-
jištìní dítìte. 2 roky používaný.

PC 15.000 Kè, nyní 7.500 Kè.
Tel :777 219 854.
•• tìhotenské rifle s laclem, vel. S,
nošené 2 mìsíce. PC 1.396 Kè,
nyní 850 Kè. Tel.: 732 541 269. 
•• pánský prošívaný kabát za 80
Kè, prošívané kalhoty za 100
Kè, pracovní kalhoty za 100 Kè,
zimní pánskou bundu za 100
Kè. Tel.: 515 320 657.
•• loupané oøechy, 90 Kè/kg.
Osobní odbìr. Tel.: 732 648 944.
•• med kg/80 Kè. Tel.: 728 351 032.
•• prùm. brambory, 1kg/1 Kè.
Tel.: 546 452 924.
•• štìòátka bernských salaš. psù
bez PP, odèervená, oèkovaná,
vhodná jako dárek na vánoce,
odbìr kolem 10.12., možnost za-
mluvit do 24.12. Tel.: 777 877 631.
•• štìòata pitbulù bez PP, oèko-
vaná, odèervená, cena dohodou.
Tel.: 728 842 674. 
Rùzné
•• Sbírám starší i nefunkèní mob.
telefony. Zdarma nebo za sym-bol-
ickou cenu nakoupím jakýkoli typ.
Po dohodì pøijedu kamkoli. SMS
na tel.: 776 001 593.
•• Kdo daruje do dobrých rukou
malého psíka, který má rád dìti
a hodí se na venkov a zároveò
by pøijal už jednoho 4-nohého
kamaráda. Jen Znojmo a okolí.
Tel.: 736 215 390.
•• Daruje nìkdo nebo levnì prodá
do zookoutku v Ivanèicích zakrslé
králíèky, tøislové - samce, beránky
- samièky, fretky - samièky, med-
vídka mývala - samièku. Nabíd-
nìte. Tel.: 777 877 631.
•• Hledám podnájem pro pod-
nikání v MK, èásti „mìsto“, cca 80
m2. Tel.: 604 729 771.
•• Hledám podnájem. Tel.: 607
911 869.
•• Hledám pronájem garáže na
starém èi novém sídlišti v Ivan-
èicích. Tel.: 723 974 985, SMS.
•• Pronajmu zaøízený byt 3+1,
1. kat. v RD v Ivanèicích nedale-
ko centra mìsta. Tel.: 546 451
132, 605 455 152.
•• Pronajmu byt 2+1 v MK.
Tel.: 604 739 720. 
•• Kapela 3/3 hledá dobrého
klávesáka. Tel.: 607 875 543.
•• 45/178 hledá pøíjemnou, milou
ženu pro spoleèný rodinný život.
Dìti vítány. Tel.: 606 731 990.
•• Hledám pohlazení a hezké
slovo od muže do 55 let. Jsem
46/175, rozvedená. Samota tíží.
Tel.: 723 882 414.
•• Jsem osamocena, štíhlejší
postavy, 60letá vdova. Zájmy:
výlety do pøírody, tanec,
køížovky. Hledám pøítele kolem
60 let. Tel.: 604 262 026.
•• 26letý, 180 cm vysoký hledá
ženu z Ivanèic a okolí k vážnému
seznámení. Tel.: 732 676 538.
•• Solventní 36/170, štíhlé postavy
hledá mladší štíhlou dívku k nezá-
vaz. schùzkám. 100 % diskrétnost.
Nelitovala bys. Tel.: 604 579 615.
•• Ženatý podnikatel hledá mla-
dou pøítelkyni na úrovni nejen k
intimním schùzkám. Fin. vypomo-
hu. Tel.: 602 507 574, jen SMS.
Práce - zamìstnání
•• Hledám jakoukoli práci, brigá-
du, pomoc. práce apod. Tìžká fin.
situace. Budu dìlat cokoli, prosím,
nabídnìte. V okolí Znojma, spì-
chá. Tel.: 736 215 309.
•• 22letý kluk hledá vedlejší
zamìst. jako napø. nadepisování
obálek apod. Tel.: 732 328 834.
•• Švadlena, 20 let praxe, hledá
práci i jinou. Ivanèice. Tel.: 732
637 844.
•• Hledám spolupracovníky do
kanceláøe. Možnost práce i z
domu. Tel.: 728 509 063.
•• Možnost práce, Tel.: 723 907 488.
•• Hutní montáže Mor. Krumlov
hledá 1 absolventa technického
smìru se zkušenostmi a praxí 
v obch. oblasti, dobrá znalost NJ.

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)
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