
XXBohutice, malebná vesnièka
ležící 31 kilometrù jihozápadnì
od Brna s výhledem na Dyjsko-
svratecký úval, zažila v minu-
lých dnech slavnostní otevøení
domu s peèovatelskou službou.
Obec èítá pouze kolem 630
obyvatel, pøesto se slavnosti
zúèastnily desítky místních 
i mnoho vzácných hostù. A
dùvod k radosti opravdu mìli
všichni. Vždy• dílo, které staveb-
ní firma spolu s radnicí pøed-
stavovala, je vskutku krásné 
a hlavní aktéøi neskrývali radost
nad nádhernou budovou i vzá-
jemnou spoluprací a vstøícností.
XXDùm s peèovatelskou služ-
bou zahrnuje celkem osm origi-
nálnì øešených bytù a jeden
bezbariérový. Všechny jsou
vybaveny moderním sociálním
zaøízením, kuchyòskou linkou,
vaøièem, bojlerem, vestavnými
skøínìmi apod. Celkové náklady
na rekonstrukci èinily témìø
11,5 milionù korun, takøka
sedm milionù tvoøila státní
dotace z Fondu pro místní
rozvoj a na tøi miliony si vzala
obec úvìr.
XXStarosta R. Rozboøil pøivítal
pøedevším zástupce stavební
firmy Pozemní stavby Znojmo
ing. Šimeèka, projektanta AC

Projektu Znojmo ing. Andrše,
bývalou poslankyni paní Stráns-
kou a ostatní pøítomné. Ve
svém úvodním proslovu øekl:
„Pøál bych si, aby objekt všem
dobøe sloužil. Vìøím, že když
získáme další peníze na pro-
jekt, který je souèástí cyklo-
stezky, tak bychom dokonèili
celý zámecký areál a vinný
sklep. Doufám, že se nám to
podaøí a budeme jednou z nej-
krásnìjších a nejlépe vyba-
vených obcí.“
XXPaní Stránská vzpomnìla
na poèátky stavby, v dobì, kdy
ještì poslancovala: „Pøed tøemi
lety do mé kanceláøe vtrhl roz-
zuøený starosta Bohutic, pro-
tože mu ponìkolikáté zamítli
projekt a ani na bývalém
okrese nenašel spoleènou øeè.
Dozvìdìla jsem se, že hledá
peníze na podporu této nád-
herné stavby. Líbil se mi zámìr
i zarputilost pana starosty,
našla jsem spøíznìnou duši ing.
Hladíka na ministerstvu míst-
ního a regionálního rozvoje.
Ten svým nezištným a zodpo-
vìdným pøístupem této stavbì
velmi pomohl. Dopadlo to tak,
že dnes budeme støíhat pásku.“

Øeditel M. Šimeèek zdùraznil:
„Chtìl bych podìkovat obci
Bohutice za to, že si nás
vybrali, dobøe nás pøijali a
spolupráce byla výborná. Všim-
nìte si, jak citlivì projektant
ing. Andrš zpracoval ruinu,
kterou vidíte na fotkách.
Projevil se jako èlovìk, který
má k památkám vøelý vztah.
Perfektnì se spolupracovalo
taky s paní ing. Køivánkovou 
z MìÚ Moravský Krumlov.
My jsme ze Znojma a trošku
závidíme Krumlovu paní ing.
Køivánkovou, protože byla ve-
lice vstøícná.
XXVšechny srdeènì zvu na
prohlídku a malé obèerstvení,
které je v režii stavební firmy 
a - to proto, aby nebyla v bohu-
tickém zastupitelstvu revoluce.“
XXPoté už následovalo pøestøi-
žení pásky a spoleèná prohlídka
všech prostor. Na fotkách v su-
terénu objektu mohli zájemci
porovnat stav budovy pøed a po
rekonstrukci. Nikdo nešetøil
chválou a uznáním, ale nejlépe
to vyjádøila místní babièka: „To
je nádhera, jako když v pohádce
nìkdo mávne kouzelným prout-
kem a promìní zboøeninu v krás-

nou stavbu. Opravdu nádhera.“
Podobné názory zaznívaly ze
všech stran, od stavebních
odborníkù, pouhých pozoro-
vatelù i budoucích nájemníkù.
XXZavršení celé akce pøed-
stavovalo pøátelské a velice
srdeèné posezení v kapli s odbor-
nou ochutnávkou vín Znovínu
Znojmo, vynikajícím obèers-
tvením, dobrou hudbou i nála-
dou. Ze setkání vyzaøovala
upøímná radost všech nad
dobøe vykonaným dílem i to, že
si bohutiètí vzali stavbu za svou
a jsou na ni náležitì pyšní. 
O závìreèné hodnocení jsme
poprosili štìstím záøícího pana
starostu: „Podaøilo se dílo, o
které jsme usilovali od roku
1994 a v roce 2003 se zdárnì
realizovalo. Je to pro mì pocta,
že jsem pøes veškerá úskalí
získal dotace a mohl spolupra-
covat s lidmi, kteøí mi vychá-
zeli vstøíc. Takových lidí je
strašnì málo a proto si jich
velice vážím. Toto dílo za více
než jedenáct milionù se chválí
samo. Musí je ohodnotit ti, pro
které jsme to udìlali a jsem
š•astný, že tady po mnì nìco
užiteèného zùstane.“         /ham/
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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 5. prosince 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

Vážení inzerenti
využijte vánoèní inzertní pøílohy
pro podìkování svým zákazníkùm

a klientùm v pøíštím èísle
ZRCADLA

volejte: 777 769 814

Dům pro bohutické seniory otevřen

foto: Z. Stránský       Starosta Rudolf Rozboøil a Z. Stránská

Pro pøechod z roku 2003 na 2004 (z roku kozy na opici) 
hotel Epopej pro všechny své hosty pøipravil

zajímavý a bohatý silvestrovský program

Předprodej:
od 10.12.

v baru hotelu
Epopej

tel.: 515 322 373

Otevřeno:
•  disco       •  herna
•  vinárna   •  restaurace

Velký sál:
skupina ROTOBAND
disco, rock, klasická dechovka

taneční skupina
REBELKY
přehlídka historické
módy (1790-1900), rock, kankán

Diskotéka:
DJ KONVALINA
nejlepší hity roku 2003
soutěž s překvapením

SSii llvveessttrr   hhootteell   EEppooppeejj

Jsme klidní…
Pøátelé i kolegové z práce mi stále hlasitìji naznaèují, že bych mìl

opìt zasednout a „chopit se pera“. Omlouvám se tedy všem, kteøí 
v posledních èíslech ZRCADLA postrádali mé komentáøe k dìní, a•
už v regionu, nebo mimo nìj, ale doba je nároèná a závìr roku je 
pro vìtšinu podnikatelù hektický, co se práce týká, a tak již nezbývá
po nocích sil na psaní. Hlavnì èlovìku po šestnácti hodinách práce
nezbývá ten pravý „náboj“ pro tvorbu vìt a souvìtí a psát „nucenì“,
to já nerad. Také musím pøiznat, že jsem oslavil pøírùstek do rodiny,
kdy nade všechny ultrazvuky se z holèièky vyklubal kluk jako buk,
takže oslavy dalšího zabezpeèovatele rodu byly opravdu bouølivé 
a s alkoholem v krvi se ne vždy píše lehce. Na druhé stranì nás za onu
„neplodnou“ dobu minulo mnoho krásných témat k „zamyšlení“.
Slovo zamyšlení píši zámìrnì do uvozovek, protože zaèínám mít
pocit, že nad nìkterými vìcmi, které se dìjí v tomto státì, vlastnì
na celém svìtì, by èlovìk radìji ani pøemýšlet nemìl, protože si
troufám øíci, že prùmìrnì uvažujícímu èlovìku jde v tom pøípadì 
o zdraví (pøedevším duševní).

Tak napøíklad pozornému ètenáøi denního tisku urèitì neuniklo, že
komise pro vyšetøení zatopení pražského metra dospìla k závìru, že
za jeho zatopení nikdo odpovìdnost nenese. Takže brzy vyhlásíme
heslo: „Nikdo za nic nemùže a všichni mohou za všechno.“ A nebo
soudci. Když už nemohou dostat pøidáno, pøišli alespoò na to, že je
stát šidí na platech a tak podali žalobu na stát a rozhodli, že mají
pravdu. Podle hesla: „Penìz nemá nikdo nikdy dost, aneb urvi co
mùžeš, aneb nezávislost soudù nadevše.“ Rusko zase po vzoru USA
pøišlo na to, že ani jemu se nehodí do krámu mezinárodní dohoda 
o snižování produkce emisí škodlivých plynù a tudíž se k ní také
nepøipojí. Zøejmì podle hesla: „Jsem veliký, takže to bude stejnì
podle mì. A• se vám to líbí nebo ne.“ Stále více prosakují na povrch
informace, jak je to doopravdy s Irákem a jeho hrozbou pro celý
svìt. Kam ty zbranì hromadného nièení a rakety s dlouhým doletem
ti Iráèané jenom mohli schovat. Tentokrát podle hesla: „Vždycky se najde
nìjaký dùvod k válce, aneb tu munici pøece musíme nìkde vystøílet.“

Radìji už dále nebudu pokraèovat, máme tady Mikuláše a svátky
vánoèní a jestli to vše chceme ve zdraví pøežít, tak radím všem, kteøí
„moc“ pøemýšlí: Vypnìte mozky a pøelaïte na jinou frekvenci, on tam
ten šum zpátky naladíte i po novém roce. To vám garantuji. Takže
kdo již pøeladil frekvenci jistì chápe, že konec roku bude podle hesla:
„Jsme klidní… „ Pøeji všem pevné nervy v pøedvánoèním shonu.     /PaŠa/



XXU pøíležitosti vyhlášení Spor-
tovce roku navštívili Moravský
Krumlov vzácní hosté. Z øad
sportovcù to byl mistr Evropy 
v triatlonu Filip Ospalý a za poli-
tické špièky senátor Vladimír
Železný. Nejdøíve všichni zamí-
øili na ZŠ Ivanèická, do jejíž
lavic usedá mnoho nominova-
ných sportovcù a pod hlavièkou
této školy také pracují úspìšné
sportovní kluby.
XXBìhem zhruba hodinové
prohlídky školy hosté ocenili
atmosféru i prostøedí a nakoukli
do tøíd, aby se podívali, co žáci
ve vyuèování dìlají, jak se uèí.
Pøi té pøíležitosti mìli možnost
sledovat školáky „v akci“, když
vyrábìli vìcièky na jarmark, èímž
byl senátor pøíjemnì pøekvapen.
Poté následovala tisková konfe-
rence a autogramiáda. 
XXOtázkou je, jestli se škole po-
daøilo z takové návštìvy cokoli
vytìžit, jestli senátor - známý
svými sponzorskými aktivitami
- slíbil èinnost krumlovských
finanènì podpoøit. Trenérka
atletù a hlavní organizátorka celé
ankety paní Marková øekla:
„Konkrétnì škole neslíbil nic, ale
mìla by se rozvinout spolupráce
mezi ZŠ a Dr. Železným. My mu

budeme posílat školní èasopis,
pozvali jsme ho na jarmark a on
pøislíbil, že nìkterý senátorský plat
vìnuje na podporu školy. S atlety
už spolupracuje a mìl by podpo-
rovat juniorského reprezentanta
ve skoku vysokém Denise Ceniga.“
XXOdpoledne sportovce pøijali

na radnici za úèasti zástupcù
mìsta, senátora i Filipa Ospalého.
Senátor zde objasòoval své aktivity
na Znojemsku, ovšem konkrétnì
o Krumlovsku, problémech našeho
regionu, pøípadnì dalších mož-
nostech rozvoje se bohužel vùbec
nemluvilo. V každém pøípadì Dr.

Železný ocenil práci školy i spor-
tovních klubù a jeho naprosto
veøejný a konkrétní slib zaznìl
pouze pøi vyhlašování sportovce
roku, když prozradil: „Na ZŠ Ivan-
èická jsem slíbil, že pøíští rok pøi-
jedu do Moravského Krumlova
dokonale vysportovaný.“    /ham/
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WWWWHHHHCCCC therm., s.r.o.
M. Krumlov, Dr. Odstrčila 51

Kompletní dodávky a montáže
domovních i průmyslových rozvodů

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

VODA • TOPENÍ • PLYN

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

nabízí spolupráci ženám, dívkám i babièkám,
které mají zájem o kosmetiku.

-  vstup i výstup je bez poplatku
-  materiály zdarma
-  provize jistá
-  pro každou z Vás dárky

Chcete to s námi pouze zkusit?
Staèí zavolat - naše asistentka Vám zašle

nezávaznì katalog a podrobnìjší informace.
Volejte 607 693 024

AVON COSMETICS

POZOR
NEJVYŠŠÍ ČAS

UZAVŘÍT
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
ZA VÝHODNĚJŠÍCH

PODMÍNEK
DO 31.12. 2003

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

XXMUDr. Vojtìch Adam, starosta
Ivanèic, pøipravil pro spoluobèany
zevrubné ohlédnutí za rokem
2003, ve stylu zprávy „O stavu
unie“.  V celém znìní bude text
otištìn v ivanèických novinách,
my jsme vybrali pouze nìkteré
informace. V úvodu se vracel 
k loòským volbám, které pøinesly
absolutní zmìnu radnièní garni-
tury. Jeden z dùvodù, proè obèané
chtìli zmìnu, èásteènì vysvìtlují
starostova slova: „Poslední roky
lze bez jakýchkoli pochybností
oznaèit za období hluboké stag-
nace rozvoje mìsta v dùsledku
výrazného zadlužení a neefektiv-
ního øešení pøíèin, které k tomuto
stavu vedly.“ Starosta dále uvedl,
že všichni, kdo se voleb zúèast-
nili, dali jasnì najevo, „že je tøeba
zaèít øešit hluboké problémy
mìsta úplnì jiným zpùsobem a
hlavnì obnovit povìst mìsta jako
korektního partnera.“ Z hlediska
toho, v jakém stavu se mìsto pøi

pøevzetí nacházelo, byl také sesta-
ven úsporný rozpoèet, který umož-
òuje pouze nezbytný chod obce. 
XXDále se zpráva dotkla fungo-
vání státní správy - pøechodu na po-
vìøenou obec, hospodaøení mìsta,
školství, zdravotnictví, rozvoje
mìsta, životního prostøedí, kultu-
ry, mìstské policie, tìlovýchovy
a sportu. Tyto oblasti se bìhem
roku potýkaly s nemalými prob-
lémy, z nichž mnohé na své øe-
šení teprve èekají. Jedná se vìtši-
nou o všeobecnì známé kauzy
(boj o zachování nemocnice a
gymnázia, bentonit, zneèiš•ování
prostøedí, nedostatek parkoviš•
aj.), jež se pravidelnì objevují
také na stránkách ZRCADLA . 
XXZa nejožehavìjší problémy
starosta oznaèil kromì zadluže-
nosti a znemožnìní vìtších
investic také stav infrastruktury,
pøedevším kanalizace a silnic.
„Zatím nepøíznivou ekonomickou
situaci našeho mìsta lze v pod-

statì øešit dvìma zpùsoby. Buïto
podstatnì snížit výdaje, a to je
prakticky nereálné, nebo výraznì
zvýšit pøíjmy. Z pochopitelných
dùvodù chceme jít druhou cestou.
Je pøipravena koncepce prodeje
nezbytného majetku mìsta. Jedná
se pøedevším o zbývající bytové
domy a získané prostøedky pùjdou
na redukci základního dluhu
mìsta a povedou v èase ke sní-
žení povinných splátek,“ nastínil
možnosti mìsta starosta.
XXV takto zevrubné bilanci se
samozøejmì objevily i vìci, které
se podaøily. Z nich starosta nej-
více ocenil nejdùležitìjší událost
roku 2003 - otevøení Památníku
Alfonse Muchy a stálé expozice
Vl. Menšíka, uspoøádání jednoho
z koncertù hudebního festivalu
Contentus Moraviae a další kul-
turní poèiny (slavnosti chøestu),
koneèné odstranìní torza zcela
nepovedené stavební akce na
starém sídlišti a pøipravení pod-

mínek pro výstavbu nových
obytných blokù, postupné opravy
chodníkù a povrchu místních
komunikací, budování cyklotras
v okolí Ivanèic. 
XXZpráva obsahuje také sebehod-
nocení a výhled do budoucna:
„Když dnes, po roce, ètu naše
Programové prohlášení pro voleb-
ní období, mohu øíci, že zásadní
úkoly pro rok 2003 byly splnìny.
Jistì, nìkdo namítne, že mohlo
být udìláno ještì více. To bychom
se ale museli vìnovat jenom kon-
cepèní práci a nikoli øešit letité
ekonomické relikty, které mohou
velmi reálnì negativnì zasáhnout
do hospodaøení mìsta v øádu mi-
lionù korun nad rámec všeobecnì
známého dluhu. Vìøím, že se už
koneènì blíží doba, kdy všechny
finanèní strašáky minulých let
budou jednou pro vždy odstra-
nìny a že se nic dalšího pøi
otevøení „dveøí od skøínì“ neob-
jeví“, uzavøel MUDr. Adam.  /uè/

Účetního vybere komise
XX/Moravský Krumlov/ Správa majetku v Moravském Krumlovì
vyhlásila výbìrové øízení na uvolnìné místo úèetní a pokladní.
Veškeré informace byly øádnì zveøejnìny na úøední desce a nyní je
ukonèena etapa podávání pøihlášek. Zájem o práci je naprosto neèe-
kaný, nebo• se sešlo 38 žádostí. V nejbližších dnech musí øeditel
SMM Moravský Krumlov Z. Kabelka jmenovat výbìrovou komisi,
která bude patrnì tøíèlenná a zasednou v ní zástupci organizace 
a odborù. Komise otevøe všechny obálky, aby se seznámila s pøihláš-
kami a mohla navrhnout adepty do užšího výbìru. S nimi pravdì-
podobnì probìhne pohovor. „Pøijetí nového pracovníka je na základì
organizaèního øádu v mé kompetenci. Pøedpokládám, že výbìrové
øízení bude ukonèeno do konce letošního roku, protože nástupní termín
je 1. únor 2004,“ upøesnil další postup Z. Kabelka. Na otázku jaké jsou
šance jednotlivých uchazeèù, øeditel SMM odpovìdìl: „Zalepené
obálky jsou ve skøíni, vùbec nevím, kdo všechno se o to místo zajímá,
ale jedno je jisté dopøedu - minimálnì 37 žádostí bude zamítnuto.“   /ham/

Získali nového partnera
XX/Miroslav/ Zastupitelé mìsta Miroslav na listopadovém jednání
odsouhlasili návrh na uzavøení partnerství s nìmeckou obcí Flieden.
Po slovenském Sv. Juru a rakouském Langenlois se jedná již o tøetího
partnera. Obec Flieden leží uprostøed SRN ve spolkové zemi Hessen
asi sto km od Frankfurtu nad Mohanem na úpatí pahorkatiny Rhön.
Má pøes devìt tisíc obyvatel a vše, co lidé ke spokojenému životu
potøebují: radnici, úøady, penìžní domy, školy, nákupní støediska,
sportovištì a další. Spoleèným znakem s Miroslaví je rozvinutá èin-
nost rùzných spolkù, napø. hasièù, tìlovýchovné jednoty, hudebního
orchestru, což starosta Fliedenu uvítal.
XXZajímavá na tìchto kontaktech je skuteènost, že je to poprvé, kdy
návrh na spolupráci vzešel z nìmecké strany na rozdíl od situací, kdy
èeské obce usilovnì hledají partnery za hranicemi. Zprostøedko-
vatelem jednání byla PhDr. M. Volfová, kterou pøi pracovní schùzce
ve Fuldì v rámci projektu Socrates Comenius Nìmci oslovili s tím, že
by mìli o partnerství zájem. Zmínìný projekt se zamìøuje na spolu-
práci mezi školami rùzných evropských zemí (napø. Litvy, Maïarska,
Rumunska, Rakouska, Nìmecka, Francie, Švýcarska, Portugalska a ÈR).
XXTato pøíhranièní spolupráce, je v souèasné dobì nezbytná nejen pro
rozšiøování obzorù dìtí co se týká multikulturního vzdìlávání a zdo-
konalování v cizích jazycích, ale je také podmínkou pro vstup obcí 
do rùzných grantových programù a získání financí ze strukturálních
fondù EU. Toho jsou si miroslavští velmi dobøe vìdomi a vzhledem 
k tomu, že spolupráce se Slovenskem i Rakouskem funguje výbornì,
zastupitelé neváhali a další partnerství odhlasovali. 
XXZastupitelé uložili Radì mìsta Miroslav, aby zpracovala návrh 
na konkrétní možnosti a formy spolupráce. Vzhledem ke znaèné
vzdálenosti mezi obcemi je nutno peèlivì zvážit rozsah akcí. „Chtìli
bychom zapojit školu, radnici a spolky, ale musíme mít na mysli 
i ekonomické otázky, abychom to zvládli," vysvìtlil starosta Miroslavi
Ing. A. Forman. Dále nastínil pøedpoklad, že by na prvním zastupitelstvu
roku 2004 mohlo být o návrhu rokováno.
XXMístostarosta Volf k tomu uvedl: „Flieden bývá nazýván
královstvím, jak dokazuje také koruna ve znaku. Má i svého krále,
kterého pravidelnì volí. Proto se pøímo nabízí, aby první pozvání 
k nám bylo tøeba na Meruòkobraní, kdy zase u nás volíme meruòko-
vého krále.“ Zároveò pøipomnìl, jak prozíravé bylo rozhodnutí 
zastupitelù již zhruba pøed ètyømi lety, kdy souhlasili s tím, aby mìsto
investovalo do rùzných propagaènì - informaèních materiálù a zvolilo
cestu otevírání se svým sousedùm. „Dnes už jsou naše kulturnì
spoleèenské akce známy široko daleko, máme co nabídnout a èím se
prezentovat,“ zakonèil místostarosta Roman Volf.

Starosta Ivančic bilancoval rok na radnici

HYDROIZOLACE
ploché støechy • balkony, terasy • bazény

Špièkový materiál, životnost až 50 let.
Záruka na práci 10 let.

Vedrovice 288, mobil: 603 885 935
e-mail: lubomirbecha@seznam.cz

Lubomír Becha

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

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

izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

VYUŽIJTE ZIMNÍCH SLEV

Co slíbil Krumlovu senátor Vladimír Železný?

foto: Josef Kristián         Vladimír Železný se svou manželkou Konstance pøi vyhlašování Sportovce roku

Ivančice                                                        Moravský Krumlov
Oslavanská 27                                         obch. dům Jednota
tel./fax: 546 452 232                                             tel.: 515 324 587

SEKTOROVÝ NÁBYTEK NNOOVVÉÉ ŘŘAADDYY:: COLIAS
VANESSA
PROGRESS

Lze sestavit:
•  obývací stěny •  dětské pokoje
•  ložnice •  pracovny
•  jídelny •  předsíňové stěny

Každý dárek
za    korunu

... zbytek pozdìji
11,,-- Tradiční sponzor Vánoc



XX/Ivanèice/ Už témìø pùl roku
hýbe Ivanèicemi kauza DDM
versus mìsto, respektive nena-
dálá výpovìï DDM z Besedního
domu. Ukázalo se, že se jedná 
o složitý a bolestivý problém,
zpoèátku plný emocí, nìkdy až
nevraživosti. Pro øeditelku Mgr.
Janu Heømanovou byla èervnová
zpráva o vystìhování velmi nemi-
lým pøekvapením. Vždy• vìøila
volebnímu programu vítìzné strany
hlásajícímu podporu mimoškol-
ních aktivit a spokojenost s roz-
hodnutím pronajmout „Besedòák“
právì domu dìtí. Proto se zpo-
èátku všemožnì snažila prostory
udržet, nìkdy stylem „hlavou proti
zdi.“ Dnes se dá øíci, že se „hrany
obrousily“ a podle vyjádøení 
J. Heømanové se pøístup radnice
jeví daleko vstøícnìjší. Jelikož se
jedná o dlouhodobý proces, který je
stále v pohybu a za poslední dva
týdny pokroèil o kus dál, poku-
síme se nastínit, v jakém je  stádiu. 
XXDDM založila øeditelka již
pøed devatenácti lety, je to tak-
øíkajíc její „dítì“. Vypiplala je 
z primitivních podmínek a nìko-
lika kroužkù až do dnešní témìø
megalomanské podoby. Besední
dùm je jejím pátým sídlem a právì
s ním mìla velmi smìlé zámìry.
Chtìla maximálnì rozvinout èin-
nost v celém objektu a zøídit zde
centrum veškerého výchovnì-vzdì-
lávacího i kulturnì-spoleèen-
ského dìní ve mìstì. Zpracovala
projekt zabývající se analýzou
souèasného stavu, návrhem nové
koncepce i nutné rekonstrukce.
Zpráva o vystìhování však pøišla
jako „blesk z èistého nebe“ a není

divu, že se z ní J. Heømanová
nemohla dlouho vzpamatovat.
XXDnešní èinnost DDM totiž
zahrnuje aktivity od pondìlí do
nedìle, od rána do veèera a posti-
huje všechny vìkové kategorie.
Svìdèí o tom i následující fakta:
v témìø sedmdesáti zájmových
útvarech se pravidelnì schází na
dvanáctset zájemcù. Navíc pro-
bíhá široká nabídka pøíležitost-
ných akcí (pro více než deset tisíc
úèastníkù), rùzné výukové pro-
gramy, vzdìlávací semináøe, kurzy,
akce na klíè, aktivity v poèíta-
èové uèebnì, v dìtském centru, 
v klubu mladých, dennì jsou 
v provozu stáje koní a statek atd.
Celoroènì široké palety nabídek
využije okolo tøiceti tisíc zájemcù.
DDM je také garantem nìkterých
regionálních a krajských akcí.
Paní øeditelka sama je lektorkou
vzdìlávání, managerem nezisko-
vého sektoru, pøedsedkyní celore-
publikového sdružení pracovníkù
Domù dìtí a mládeže, garantem
okresních soutìží MŠMT a kraj-
ského vzdìlávání. Toto je pouze
neúplný výèet nejatraktivnìjších
aktivit a tìch, kterými se DDM
Ivanèice vymyká z øady „obyèej-
ných“ domù dìtí.
XXNa druhé stranì je jasné, že
bez patøièného prostorového zá-
zemí by se takto rozsáhlá èinnost
zvládnout nedala. Proto dnes na-
vržené øešení pronajmout DDM
celkem ètyøi uèebny a velkou
suterénní klubovnu v „hasièce“
bere paní øeditelka pouze jako
èásteènou kompenzaci za prostory
v BD. Dodává k tomu: „Jsem
bojovník a optimista. Vìøím, že

vše dopadne dobøe a že se
budeme stìhovat postupnì (ne
najednou v prosinci). Také vìøím,
že se s novým majitelem dohodnu,
abychom mohli rùzné vìtší akce 
i nadále poøádat zde, tøeba v sále.
A nadále budeme hledat spoleènì
s mìstem další vhodné prostory.
XXDlužno dodat, že mìsto
opakovanì vyjádøilo podporu
èinnosti DDM, ovšem i nemìnné
stanovisko, že výpovìï je platná
a Besední dùm bude rekonstruo-
vaný na kulturní, spoleèenské 
a stravovací centrum Ivanèic,
tedy klasický hotel. Souèasnì ze
vzájemných schùzek vyplynulo

(viz. zpráva z jednání zástupcù
mìsta s øeditelkou DDM ze dne
19. 6.), že èinností DDM nedošlo
ke zdevastování BD, avšak budo-
va vyžaduje rozsáhlou rekon-
strukci a radnice také slíbila, že
vyvine velké úsilí pøi hledání
odpovídajících prostor pro
zachování aktivit DDM. V pøí-
padì, že J. Heømanová uzavøe ná-
jemní smlouvu s hasièi, starosta
slíbil poskytnutí materiálního
daru ve formì položení podlahové
krytiny do novì rekonstruova-
ných uèeben a financování drob-
ných stavebních úprav v suterénu
„hasièky“.                              /ham/

Žáci ZŠ Klášterní potěšili
nemocné děti

Nevšední kontakty navázala ZŠ Klášterní Moravský Krumlov 
s nadací Krtek, která mj. spolupracuje s dìtským onkologickým
oddìlením brnìnské nemocnice Èerné Pole. Stejnì jako v loòském
roce, tak i letos žáci školy navštívili nemocné kamarády v Brnì, aby
jim vìnovali dárky, radost i rozptýlení pøi jejich nelehké životní
situaci. V rámci návštìvy vystoupil sboreèek paní vychovatelky 
L. Havlišové a krojovaný soubor lidových tancù Krumlováèek pod
vedením PhDr. M. Pelajové a Mgr. D. Hrubé. Krásné kroje ušily
maminky dìtí, pøièemž náklady škola uhradila ze sponzorského
daru firmy Tepelná èerpadla Mach Moravský Krumlov. Dìvèata
osmé tøídy program uvádìla a zároveò vystoupila s aerobní skladbou.

Krumlovští vezli nemocným kamarádùm mnoho dárkù, z nichž
nìkteré vlastnoruènì vyrobili a jiné vìnovali RNDr. A. Krška èi
paní D. Illková. „Paní Illková sama zavolala do školy, že daruje
háèkované panenky. Dìti v nemocnici z nich mìly velkou radost,“
sdìlila PhDr. Pelajová, uèitelka ZŠ Klášterní a jedna z organizátorek.

Ta nám také prozradila, že již v Brnì dohodli další návštìvu na
kvìten s vystoupením pro maminky nemocných dìtí, které s nimi
celoroènì pobývají v nemocnici. „Chceme i nadále spolupracovat
s nadací Krtek, protože pro dìti je to velkým pouèením do života.
Uèí se chápat útrapy nemocných vrstevníkù a uvìdomí si, že se
zdravím nemohou hazardovat, že je to nejcennìjší dar, který mají,“
shrnula smysl podobných setkání PhDr. Pelajová.
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REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Vážení ètenáøi,
XXdne 21.11.2003 byly uveøejnìny v nezávislých novinách našeho
regionu Zrcadlo odpovìdi mého pøedchùdce na radnici Ing. Romana
Sládka. Nehodlám s obsahem èlánku nijak polemizovat, ale pøesto
bych chtìl nìkteré informace upøesnit. Protože když se øekne A, mìla
by následovat i další písmena.
XXTak tedy: souhlasím s tím, že v první polovinì devadesátých let
docházelo k významnému budování infrastruktury mìsta. Finanèní
zdroje se tenkrát zdály témìø neomezené, bylo co privatizovat a také
se to dìlo. Mìsto prodávalo obecní majetek a získané prostøedky byly
investovány. Byl to èas rozvoje a utrácení, které jistì mìlo vést 
k usnadnìní života obèanù a zlepšení tváøe mìsta a v mnohých pøí-
padech tomu tak i bylo. Tento èas však rychle vypršel a již nikdy se
nebudou možnosti takového rozsahu opakovat. Postupnì pøicházely
velké problémy. Ještì není ani zdaleka vše hotovo a dokonèeno
(kanalizace, stav vìtšiny místních komunikací bez úpravy povrchu
napø. po plynofikaci a kabelizaci…), ale finanèní zdroje totálnì
vyschly. Nastal èas velkých úvìrù a potom i doba jejich splácení.
Troufám si øíci, že ve stejném nebo podobném postavení byla i drtivá
vìtšina srovnatelných mìst, ale jen málokde došlo k takovým eko-
nomickým problémùm jako u nás.
XXJe to jako v domácnosti. Pokud se nìkdo nechce dostat do velkých
finanèních trablù, musí velmi bedlivì zvažovat, vzhledem k pøíjmu
rodiny, co mùže budovat a co si koupí, aby sobì nebo rodinì nezpù-
sobil velké potíže. Nelze pøece domácí rozpoèet sestavit tak, aby byly
volnými prostøedky spláceny pouze dluhy a rodina nemohla mnoho
let normálnì žít. Je to tak, jak se zpívá v jedné písni OLYMPICU, že
následky jsou zkázou všech svých pøíèin. A to se v Ivanèicích stalo.
XXJe velmi lehké budovat, když jsou peníze. Rovnìž nejde jen o to,
co se vybudovalo, ale také o to, kolik to stálo a kolik to mohlo stát.
Netvrdím, že chyby vznikly zámìrnì, ale ve všech dosud popsaných pøí-
padech byly tyto, z dnešního pohledu omyly, velmi nevýhodné pro mìsto.
XXStav kanalizace v Ivanèicích bude samostatné téma, zejména vzhle-
dem k možnému dalšímu výraznému finanènímu dopadu. Když
odmyslím povinné vlastní ekonomické zdroje na zcela nové investice
- budování kanalizaèních sbìraèù z Budkovic, Øeznovic a Hrubšic,
odkanalizování zbývajících ulic ve mìstì a rekonstrukce a intenzi-
fikace ÈOV, èeká nás v budoucích letech témìø kompletní rekon-
strukce kanalizace pøímo ve mìstì.
XXK „sekeøe“ za 23 miliony na starém sídlišti zde uvádím jen to, že
k èemu došlo, je z našeho pohledu jasné. Dozvìdìli jsme se, že bìhem
minulého období byl pøipraven zámìr onen zmetek oddemolovat.
Proè se tak tehdy nestalo, nevím. Nám se to povedlo bìhem nìkolika
mìsícù a nyní již bude vybrána firma, která byty pro obèany postaví.
XXA na úplný závìr. Jsem pro to, aby informace obèanùm byla srozu-
mitelná, ale souèasnì i co nejkomplexnìjší. Jak praví známé pøísloví:
„Pochval se sám, nedostatky najde druhý“.   MUDr. Vojtìch Adam, Ivanèice

Ředitelka ivančického DDM Heřmanová je optimistka 
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XXFirma Neumeyer je nejvìtším
producentem dílù vyrábìných 
v Èeské republice metodou tváøení
za studena. Hlavními zákazníky
jsou jak finální firmy automobi-
lového prùmyslu (Daimler Chrys-
ler, Opel atd.), tak dodavatelé
automobilového prùmyslu (Bosch,
Krupp Bilstein, Magna Steyer
aj.). Mimoto dodává také vý-
znamným strojírenským firmám
(HILTI, Hydac, Gloria atd.)
XXOd zahájení výroby ve firmì
Neumeyer CR v roce 1995 vzrostl
obrat k letošnímu roku pìtkrát,
pøièemž plánovaný prodej pro
rok 2004 je 533 milionù korun.
Pouze za rok 2003 se oproti roku
2002 zvýšil prodej o 31%. Poèet
zamìstnancù stoupá pøimìøenì
rùstu obratu a dosáhne do konce
roku 2003 celkem 195 pracov-

níkù, pøièemž na zaèátku letoš-
ního roku jich bylo 159.
XXV pátek 14. listopadu 2003
byly slavnostnì otevøeny další
dvì výrobní haly závodu Neu-
meyer v Oslavanech. Posílila se
tak nejen pozice této firmy jako
hlavního zamìstnavatele regionu,
ale rovnìž i postavení tohoto
výrobce nároèných strojírenských
výrobkù. Výrobní plochy závodu
se zvìtšily o tøetinu.
XX„Toto je dùkazem, že ame-
rická spoleènost Metaldyne, kam
závod Neumeyer patøí, své
investici v Èeské republice
pøikládá mimoøádný význam 
a považuje ji za perspektivní
vzhledem ke svým budoucím
aktivitám,“ øekl Denis Bardou,
Vice-President Europe Driveline
and Transmission Group.

XXNa další rozvoj závodu jsme
se zeptali ing. Jiøího Nìmeèka,
øeditele spoleènosti. „Vznikly
zde dvì nové haly, postavili jsme
nové, moderní šatny a letos by
mìla být dokonèena také pøední
èást hlavní budovy. V pøíštím
roce se vrhneme do úprav výrob-
ních èástí, aby se tam lidem
dobøe pracovalo, aby pracovní
prostøedí bylo co nejlepší. Máme
ještì jeden dluh k našim zamìst-
nancùm a to vybudovat moderní
jídelnu, na kterou se všichni tì-
šíme. Chceme postavit také zcela
novou vrátnici a zvažujeme rozší-
øení parkovištì pro zamìstnance.“
XXHlavním problémem firmy je
však nedostatek kvalifikovaného
personálu. Na otázku, jakým zpù-
sobem jej chtìjí øešit, ing. Nìme-
èek odpovídá: „My bychom mohli

nadále rùst, rozšiøovat výrobu,
ale právì nedostatek lidí je pro
nás naprosto limitující. Pøíští rok
budeme pøijímat nové zamìst-
nance. Protože na trhu práce
potøební odborníci nejsou, poèí-
táme s vybudováním školícího
pracovištì, abychom mohli o pra-
covníky peèovat i v tomto smìru.
Ty, které pøijmeme, zde v rámci
adaptaèního programu zaškolí-
me a zapracujeme, k tomu by mìlo
školící centrum sloužit. Zároveò
se zde budou dále vzdìlávat i stá-
vají zamìstnanci - management,
technici i ostatní.“
XXDalší zpùsoby, jak získávat
nové pracovníky, naznaèil finanè-
ní øeditel RNDr. Petr Nìmec:
„Vedení závodu poèítá s dalším
rozvojem výrobního programu,
který pøinese v roce 2004 obdob-
ný rùst pracovních míst jako 
v letošním roce. K zajištìní kva-
lifikovaného personálu zaèala
firma Neumeyer CR spolupraco-
vat s ISŠ Brno. Obrátili jsme se 
i na místní základní školu, aby
podpoøila nábor do uèòovského 
a støedního školství. Cílem je, aby
rodièe zvážili perspektivy svých
dìtí, nebo• pokud získají kvali-
fikaci v tomto smìru, jejich
uplatnìní v naší firmì bude vìtší
než kdekoli jinde. Nejžádanìjší
obory jsou obsluha CNC strojù,
seøizovaè, nástrojaø, technolog
obrábìní. Samozøejmostí pro za-
mìstnance takové firmy by mìla
být znalost alespoò jednoho
cizího jazyka, protože úplnì
všichni mají pøíležitost vycesto-
vat napøíklad do Nìmecka na za-
školení a to, že se tam domluví,
je pro nì úžasná výhoda. Pøipra-
vujeme také spolupráci s VUT
Brno s cílem pro naši firmu
získat mladé absolventy této
university.“                         /ham/
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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

SARRIA s.r.o.  Mobilní telefony
Ivančice, Palackého náměstí 10 - u radnice
tel. 777 247 727,  web: http://www.sarria.cz

Množství předvánočních překvapení a zajímavých akcí...

Akční balíček SIEMENS 1.490,- Kč
Akční balíček NOKIA 3410     3.490,- Kč 
Obsahuje: 
- mobilní telefon (dle momentálního stavu zásob)
- akční cenu za aktivaci 104,- Kč
- zálohu na hovorné 500,- Kč

Celková cena je včetně DPH. Tato suma je konečná
a nezaplatíte ani o korunu víc!
Cena je platná při uzavření účastnické smlouvy se společností
T-Mobile Czech Republic a.s. na dva roky.

Mobilní telefony všech značek a typů • baterie do mobilních telefonů za výhodné
ceny • veškeré příslušenství • poskytujeme záruční i pozáruční servis na většinu
dostupných typů mobilních telefonů • Standartní aktivace T-Mobile, převody z Twistu
na tarifní program • Splátkový prodej Multiservis, Home Credit. 

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

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Vyhozené peníze
XXRakouský povìøenec Pavlovec a jeho paternalistické vmìšování
do èeské energetiky prospìlo podpoøe jaderných elektráren v Èesku.
Dokazuje to poslední z periodických prùzkumù veøejného mínìní.
Stabilní též zùstává podpora èeské veøejnosti jaderným elektrárnám
Temelín a Dukovany. V listopadu podpora dosáhla plných dvou tøetin
66 % a oproti dubnu letošního roku vzrostla o 1 procento, tolik lidí
podporuje provoz tìchto elektráren. Naopak tyto zdroje odmítalo 29
procent obèanù, o 2 procenta ménì než v dubnu tohoto roku.
XXPrùzkum tak nepotvrdil nedávno prezentovaná èísla pana Pavlovce,
povìøence Hornorakouské vlády pro jadernou energetiku, o tom, že
jím realizovaná kampaò v letošním roce mìla úspìch a odpor èeské
veøejnosti vùèi jaderným elektrárnám Temelín a Dukovany vzrostl.
Neuvedl však zdroj prùzkumu a tak lze spíše pøedpokládat, že šlo o úèe-
lovou prezentaci pro Hornorakouskou vládu, která panu Pavlovcovi
vìnovala na tuto kampaò více jak 11 milionù korun a nyní se rozho-
duje o rozpoètu na rok pøíští. Prùzkum realizovala nejvìtší èeská
agentura vìnující se prùzkumùm veøejného mínìní v ÈR, a to firma
NFO AISA.   Ing. Petr Spilka, mluvèí JE Dukovany

Kultura v Moravském Krumlově?
XXPo pøeètení èlánku „Nìmìètí filmaøi uspìli až v Ivanèicích“ v minu-
lém Zrcadle jsme nevìøili vlastním oèím. Témìø každý èlovìk, kterého
zajímá budoucnost a problémy našeho mìsta, si klade otázku, jak do
tohoto skomírajícího mìsta vnést alespoò trochu života a probudit ho
z jeho èím dál hlubšího spánku.
XXMùžeme jen tiše závidìt obcím ve svém okolí, kde jedna akce
støídá druhou, každá obec se snaží zviditelnit a zapsat se do povìdomí
široké veøejnosti. Napøíklad taková Miroslav, mìsto mnohem menší
než Krumlov, se prezentuje i v tisku a televizi a  ještì na své vyhlášené
akce pøiláká širokou veøejnost.
XXKdo se o tyto akce stará? Mají snad lepší kulturní støedisko než my?
Dle výše zmínìného èlánku asi ano. Prestižní koncert za pøítomnosti
významných osobností se neuskuteèní v Moravském Krumlovì, jak bylo
pùvodnì plánováno, ale v Ivanèicích, kde si jeho význam na rozdíl 
od krumlovského kulturního støediska vèas uvìdomili. My si místo
toho mùžeme zajít na kulturní støedisko nakoupit rùznou veteš z pochyb-
ných výprodejù, které jsou zde pravidelnì poøádány.
XXTaké naše každoroèní vánoèní trhy poøádané kulturním støediskem
nemají s atmosférou vánoc nic spoleèného. Jedná se vesmìs jen o další
prodej pochybného zboží, který našemu mìstu nepøináší témìø žádný
zisk, vyjma smìšnì malého nájmu. Nám nic jiného nezbyde, než si za
vánoèní atmosférou zajet nìkam, kde vánoèní trhy pøipomínají opravdu
vánoce, a ne bleší trh s nelegálním zbožím.
XXNa skuteènì kulturní a zábavné programy, které by zaujaly a pøilá-
kaly širokou veøejnost a zvýšily prestiž Moravského Krumlova, si bu-
deme muset ještì poèkat. Ale jak dlouho?   N. Prustomìrská, Ing. M. Šotner

Neumeyer Oslavany potřebuje další zaměstnance

•  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 

Pøíjemné prožití
svátkù vánoèních,

do nového roku pevné
zdraví, štìstí  a osobní

pohodu pøeje

foto: Neumeyer CR
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1. Kandidoval jste v komunál-
ních volbách s úmyslem stát se
starostou Oslavan? 
Nikdy jsem nemìl v úmyslu stát
se starostou, ani v minulých vol-
bách, ani v tìchto. 
2. Které body volebního progra-
mu považujete za zásadní?
Z volebního programu bych
uvedl pøedevším ty body, na které
se zamìøuji já osobnì. Je to pøede-
vším oblast rozvoje školství, zlep-
šování podmínek vyžití mládeže,
øešení bytové otázky a obèanské
vybavenosti, oblast cestovního
ruchu a podpora tìlovýchovy.
3. Proè jste se jako uèitel roz-

hodl skonèit s uèením a vrhnout
se do politiky?
Já jsem ze školy neodešel ani tak,
že jsem se chtìl vrhnout do poli-
tiky, ale z toho dùvodu, že jsem
byl osloven, jestli nechci kandi-
dovat. Když to ve volbách vyšlo,
byl jsem zvolen do zastupitelstva
a byl mi nabídnut post místo-
starosty, tak jsem se rozhodl, že
uèitele jsem dìlal již tøiatøicet let
a mohl bych zkusit nìco jiného.
4. Souèasný starosta se stal ve
volbách Vaším nejvìtším sou-
peøem. Nenarušilo to vzájemné
vztahy pro dnešní spolupráci?
Starosta nebyl ve volbách
nejvìtším soupeøem, ale byl spo-
jencem. I když jsme stáli každý
na jiné kandidátce, tak jsme do
voleb šli spoleènì s tím, že pokud
to ve volbách vyjde, budeme zase
pokraèovat v tomto zabìhlém
tandemu. Už jenom proto, že sta-
rosta je dobrý ekonom, rozumí
smluvním vztahùm, je zbìhlý 
v obchodních jednáních, je mladý
a hodnì  progresivní. Já jako uèi-
tel jsem zase pro organizaèní
práci, vyøizování písemností a spíš
se angažuji v takových oblastech,
kdy je potøeba nìco vyjednat,

vykorespondovat a tam, kde
mohu uplatnit své schopnosti 
z uèitelské praxe. Vzhledem 
k tomu, že nám to v minulém
období takhle fungovalo úplnì
bezvadnì, nebyl dùvod to mìnit.
Potìšující pro nás bylo, že v abso-
lutním souètu hlasù mìl starosta
ve volbách nejvíc hlasù a já jsem
byl na druhém místì.
5. Co Vy osobnì máte na radnici
v náplni práce, èemu se vìnujete
nejvíce?
K tomu bych øekl jednu vìc.
Nedá se øíct, že bychom se
starostou mìli každý „svùj píse-
èek“, ale spoustu úkolù øešíme
týmovì. Jsou však nìkteré
oblasti, které má na starosti jeden
z nás. Vyloženì já mám ve své
náplni opravu zámku, jednotný
integrovaný záchranný systém,
zásahovou jednotku hasièù,
mìstskou policii, školství a tìlo-
výchovu. Další vìc, které se
vìnuji, je oblast cestovního ruchu
a propagace, napøíklad rùzné 
kulturní aktivity na zámku, budo-
vání cyklotras apod.
6. Dovedete zhodnotit Vaše
dosavadní pùsobení ve funkci
místostarosty? Co se konkrétnì
Vám podaøilo?
Jedná se už o práci za pìt let,
protože jsem ve funkci druhé
volební období. Daøí se rekon-
strukce oslavanského zámku,
pokraèují práce na projektu cyk-
lotrasy jihozápadního Brnìnska,
povedly se investice do školství 
a do školských zaøízení. Za dobrý
poèin považuji, že se nám podaøi-
lo zøídit samostatný právní sub-
jekt školní klub a školní družina,
protože tím se rozšíøila nabídka
mimoškolní èinnosti pro dìcka -
dnes tam chodí pøes 500 dìtí.
Další dobrou vìcí je, že se zakti-
vizovali lidi, kteøí mají zájem 
o mládež a založili sdružení
Oslavany bez drog. Sdružení se
podílelo na založení školního
klubu, na nákupu lezecké stìny 
a teï na zbudování skateboar-
dového høištì. Také se povedlo
dát dohromady historiky a založit
vlastivìdný spolek Rosicka-
Oslavanska, díky èemuž máme
muzeum, vydavatelskou èinnost,
konference atd.
7. Je nìco, co se Vám dosud
nepovedlo?
Jako høích cítím, že se nedaøí
získávat finanèní prostøedky, jak
by bylo potøeba, zvláštì pro tìlo-
výchovu. V rozpoètu je pro

všechny neziskové organizace
pouze 200 tisíc, což je spíše sym-
bolický obnos, ale mìsto zatím
více na rozdávání nemá. Alespoò
se snažíme tomu sportu pomoct
tak, že z prostøedkù mìsta pøi-
spíváme na budování sportovních
areálù, které budují tyto organizace.
8. Jaké máte pracovní plány pro
pøíští rok?
V pøíštím roce budu nadále
zajiš•ovat opravy zámku i cyklo-
trasy. Jsou to akce dlouhodobé 
a potrvá nejménì do konce voleb-
ního období, než se je podaøí
dokonèit. Na zámku by se mìla
opravovat barokní sýpka jižního
køídla a pokud dostaneme stopro-
centní dotaci z ministerstva kul-
tury, tak i interiér zámecké kaple.
Jinak nás èekají po celý rok akce
k 900. výroèí první písemné
zmínky o Oslavanech. Na jejich
realizaci se budu podílet spo-
leènì se starostou a organizaèním
štábem. Vìøíme, že bude schválen
státní rozpoèet a vyjde patnácti-
milionová investice na budování
školního høištì s umìlým po-
vrchem a šatnového komplexu 
u školní budovy I. stupnì.
9. Zbývá vám volný èas také
na Vaše koníèky?
Èas je to, co mi zoufale chybí. Kdy-
bych ho mìl, svezl bych se aspoò
3 - 4x týdnì na kole. Bohužel to
nejde a tak jsem za ètyøi roky na
radnici pøibral 11 kilo. Na kole se
svezu tak 4x do mìsíce a nebo na
dovolené. Když jsem uèil, strávil
jsem celý týden na stadionì a tré-
noval malé atlety. Teï chodím
pomoct na tréninky jednou týdnì 
a ještì èasto pro zaneprázdnìní
nepøijdu, nebo se zpozdím. Nemají
to se mnou mé bývalé svìøenkynì,
které teï pracují jako trenérky,
vùbec lehké. Rád jsem taky èetl,
ale to snad stihnu až v dùchodì. 
10. Mùžete prozradit, jestli byste
po dosavadních  zkušenostech
pøijal znovu tuto funkci?
I když se práce na radnici pohybu-
je v Gaussovì køivce - èlovìk je
jednou nahoøe, vše se mu daøí 
a podruhé se mu nedaøí vùbec nic
- a práce je velmi nároèná na èas,
musím øíct, že mì zatím plnì
uspokojuje. Kdybych mìl do ní jít
znovu, tak bych se nerozmýšlel.
Na rozdíl od uèitelování tady
vidím jedno velké pozitivum,
èlovìk vidí výsledky své práce
témìø ihned.

Dìkuji za rozhovor
Dr. Hana Mühlhauserová

Krumlovský autokros
XXO tomto èlánku jsem zaèal pøemýšlet ve chvíli, když jsem pøišel
bìhem jednoho roku podruhé o kulové èepy na svém autì. Oproti
okolním obcím máme privilegium v každodenním poøádání autokrosu
v ulicích našeho mìsta. Tato možnost denního závodìní je nespornì
kladem pro nás chlapy, protože v každém z nás døímá kus závodníka.
Ale bìda, po slastných pocitech mistrù volantu pøichází druhá strana
závodnického øemesla a to je placení úètù za servis svého miláèka.
Pøiznejme si, že naše auto není autokrosový speciál, kterému nevadí
roztøepené èalounìní, vùle na øízení, zlomená pera, vymlácené tlumièe
atd. Proto s ním musíme navštívit autoservis a tam zjistíme, že toto privi-
legium je vlastnì nevýhodou, která nás stojí dost prostøedkù a nervù. 
XXPøi tomto stavu vozovek v našem mìstì by mìlo vedení radnice
uvažovat nad øešením této situace, protože problém se týká nás všech
a pøedevším našich kapes. Mám ovšem obavu, že až se problém bude
øešit v zastupitelstvu, bude zvolena ta nejlevnìjší varianta pro mìsto,
a to koupì terénního vozu pro starostu. Tímto bude situace pro radnici
vyøešena a my obèané budeme platit a platit za opravy našich
rozvrzaných miláèkù dál a dál.                               Hájek Tomáš, MK

O zámek nemá nikdo zájem
XX/Moravský Krumlov/ Na 24. listopad byla vyhlášena v poøadí
další - nikdo již ani nepoèítá kolikátá - dražba krumlovského zámku.
Mùžeme opìt zùstat pouze u oznámení „dražba byla vyhlášena“,
nebo• „se konala“ by nebylo pøesné, když se jí opìt nikdo aktivnì
nezúèastnil. Prostì nikdo na dražbu do Jindøichova Hradce nepøijel,
nikdo zámek nechce. I když se vždy pøed akcí spekuluje o rùzných
zájemcích, a nìkdy to vypadá i nadìjnì, dosud se seriózní kupec
nenašel. Podle pana starosty se stále objevují pouze takoví zájemci,
kteøí se pøijdou podívat, zjistit situaci, ale to je tak asi všechno.
Správce konkurzní podstaty spolu s vìøiteli by mìl v následujících
dnech rokovat o tom, jestli se bude snižovat cena zámku. Další dražba
je naplánována na konec ledna pøíštího roku.                               /ham/

Zeptali jsme se: místostarosty Oslavan
Mgr. Miloše Musila

Mgr. Miloš Musil

XXPoslanecká snìmovna PÈR
schválila novelu zákona o sta-
vebním spoøení, kterou v minu-
lých dnech podepsal prezident
republiky a dnes chybí pouze
její schválení Senátem. Tato
novela znamená výrazné snížení
výnosù ze stavebního spoøení již
od 1. ledna pøíštího roku. Proto
je nejvyšší èas smlouvu o sta-
vebním spoøení uzavøít právì teï,
nejpozdìji však do konce le-
tošního roku.
XXSmlouvou uzavøenou za sou-
èasných podmínek si každý
klient zajistí po celou dobu
spoøení státní podporu až 4.500
korun roènì. Státní podpora
totiž èiní 25 procent z roènì
uspoøené èástky, maximálnì 
z 18.000 Kè. Novela zákona
snižuje státní podporu na 15 % 
z uspoøené roèní èástky, maxi-
málnì z 20.000, tedy nejvyšší hod-
nota podpory bude 3.000 korun.
XXPo pìtiletém pravidelném
mìsíèním spoøení se zápoètem

záloh státní podpory a úrokù
nyní dosahuje efektivní úroková
míra 11,5%. Novela efektivní
úrokovou míru snižuje. Poèítá se
šestiletým cyklem pravidelného
mìsíèního spoøení, kdy pøi zapo-
èítání záloh státní podpory i
úrokù dosáhne efektivní úroková
míra pouhých 6,94 procenta.
Odborníci se sice shodují na tom,
že i za tìchto podmínek bude
stavební spoøení jedním z nej-
výhodnìjších zpùsobù ukládání
penìz, ale prozíravé je rozhodnutí
o nových smlouvách pro všech-
ny èleny rodiny neodkládat.
XXJde o to, že právní vztahy
vzniklé ještì pøed úèinností
novely (tedy do 31.12.2003) se
budou øídit dnes platným záko-
nem, tzn. souèasnými výhod-
nìjšími podmínkami. Pokud již
spoøíte nebo smlouvu o staveb-
ním spoøení uzavøete do 31.12.
2003, mùžete i nadále poèítat se
státním pøíspìvkem 4.500 korun
z roèního vkladu 18.000 Kè 
a naspoøené prostøedky vèetnì
záloh státní podpory vám budou
k dispozici již po uplynutí 5 let
od uzavøení smlouvy.
XXNovela zákona také pøedpoklá-

dá, že státní podporu v dosavadní
výši bude možno nárokovat 
u smluv uzavøených do konce roku

2003, jestliže taková smlouva
bude oznaèena jako smlouva se
státní podporou nejpozdìji do
konce roku 2004. Do 31. prosince
mùžete Vy i Vaše dìti ke staveb-
nímu spoøení získat státní pod-
poru až 4.500 roènì na tento 
a každý další rok. Pøi uzavøení
smlouvy máte možnost zúèastnit
se soutìže a v ní vyhrát skvìlé
ceny - 1x rodinný automobil,
200x poukaz na dovolenou za
5.000 korun a 300 000x slevu
1.000 Kè na zájezd. S Liškou
vyhrává každý!
XXZe všech informací vyplývá
jediné - nejvýhodnìjší je uzavøít
smlouvu ještì letos. Využijte
svou šanci, stihnìte to s Liškou
do 31. 12. a mùžete si zaèít dìlat
skvìlé plány do budoucnosti!

Bližší informace o všech
výhodách stavebního

spoøení získáte u na-
šich finanèních
poradcù, na poboèce

È e s k o - m o r a v s k é
stavební spoøitelny

Moravský Krumlov, v kanceláøi
obchodního øeditele u Aleny
Vítù, námìstí T. G. Masaryka 40,
M. Krumlov.

Firma OSP spol. s  r. o. Moravský
Krumlov byla založena 30. 12.
1991. V roce 1993 odkoupila 
v rámci velké privatizace bývalý
Stavební podnik s. p. vèetnì
závazkù, pohledávek, strojního
vybavení, zakázek a všech pra-
covníkù a navázala tak na jeho
více jak ètyøicetiletou tradici 
a zkušenosti ve stavebnictví. 
Spoleènost poskytuje komplexní
služby týkající se stavební èin-
nosti od projektové dokumentace,
zpracování rozpoètu, pøes vyøízení
potøebných povolení a dokumen-
tù až po samotnou realizaci.
Navíc zpracování rozpoètu a vy-
øízení stavebního povolení na-
bízí firma OSP zdarma v rámci
realizace zakázky.
V roce 2002 došlo k novému
majetkovému uspoøádání firmy,
což umožnilo zaèít celkovou
restrukturalizaci, jejímž prvním
úspìchem bylo zdvojnásobení
obratu v roce 2002. Firma dnes
zamìstnává sezónnì až 70 pracov-

níkù, èímž výraznì pøispívá k  udr-
žení zamìstnanosti v naší oblasti.
Profesní vizi má statutární zástup-
ce firmy ing. Kocanda jasnou:
„Chtìli bychom vybudovat kon-
kurenceschopnou, stabilní firmu
s regionální pùsobností, která
dokáže nabídnout nejnovìjší
poznatky a technologie ve svém
oboru a to za pøijatelné ceny. 
V dnešní dobì je nejen
obrovský tlak na ceny stavebních
prací, ale i na termíny dokon-
èení staveb, což samozøejmì
pøináší nemalé problémy. Ale
pokud chce firma na trhu uspìt,
musí se pøizpùsobit, takže dnes
dìláme od svítání do setmìní,
soboty i svátky. Konkurence je
stále vìtší a po vstupu do EU se
ještì zostøí, prostoru již moc
nebude“, øíká ing. Kocanda.
Na otázku Co OSP musí zvlád-
nout ještì do konce roku pak
odpovídá: „Do konce roku mu-
síme dokonèit øadu zakázek tak,
abychom dostáli svým závaz-

kùm“. Neménì dùležité je však
podle pana Kocandy dokonèit
implementaci systému øízení
jakosti ISO 9001 tak, aby spo-
leènost byla dobøe pøipravena
na vstup do EU a mohla konku-
rovat i velkým stavebním firmám.
„Certifikace by mìla firmì
pøinést další zvýšení efektivity
a produktivity s dùrazem na
organizaci a kvalitu práce.“ 
Spoleènost dále provozuje i pøi-
družené èinnosti související se
stavebnictvím. „Velkou výhodou
je, že vlastníme certifikovanou
betonárnu, jejíž beton splòuje ta
nejpøísnìjší jakostní kritéria 
a pøitom je cenovì dostupný.
Dále OSP disponuje stolárnou,
zámeènictvím, sklenáøstvím a do-
pravou. Stolárna dnes napøíklad
nabízí výrobu eurooken již od
4,5 tisíce korun za m2, což je -
myslím - vynikající cena.“
Toto vše firmì umožòuje vysokou
efektivnost, konkurenceschop-
nost a tím i nižší ceny. „Chtìl

bych, aby lidé pochopili, že
jsme stavební firma, která chce
dìlat dobrou a kvalitní práci za
pøijatelnou cenu a protože
chceme dlouhodobì prosperovat,
nemùže být naším krédem nic
jiného než spokojený zákazník,“
shrnul zámìry firmy ing. Kocanda.
„Dovolte ještì, abych tímto
upozornil potencionální zákaz-
níky, kteøí chtìjí zaèít stavìt,
popøípadì rekonstruovat, aby
nezapomnìli, že od roku 2007
(vyjednaná výjimka s EU)
dojde ke zmìnì sazeb DPH 
u stavebních prací a tím i jejich
podstatnému zdražení.“

Na závìr bych chtìl popøát
svým zákazníkùm i Všem
Vašim ètenáøùm hodnì zdraví,
štìstí a pracovních úspìchù 
v roce 2004 a podìkovat našim
zákazníkùm za dùvìru, kterou
nám svìøili a kterou jsme,
doufám, nezklamali.

OSP Moravský Krumlov - stavební firma pro lidi
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Uzavřít stavební spoření s ČMSS do konce roku se vyplatí 

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

V Miroslavi se již nyní pøipravuje „GULÁŠOVÁ OLYM-PIJÁDA“
Poøadatelé této zábavy, kde mùžete mimo jiné ochutnat pøes 30 druhù
gulášù a mladá vína ze znojemských strání, používají osvìdèená
lákadla. Tøináctého prosince bude již 7. roèník zahájen tradiènì módní
pøehlídkou a vìøte, že mají nabito ihned od zaèátku. Komerèní èlánek
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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
• kojenecké oblečení
• autosedačky, chodítka
• vaničky, drogerie, ...

AKCE

TIP
 N

A

DÁREK

dětské zimní bundy
a overaly

velký výběr
dětských kočárků

„trojkombinace“ pro panenky

KUCHYŇSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV

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

MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK U ZÁKAZNÍKA ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY

Kuchyňská linka
KARO 180 cm

9.720 Kč

Kuchyňský set
rohová lavice, stůl, dvě židle

od 4.700 Kč

Kuchyňská linka
TANIA 180 cm
od 7.950 Kč

• nnerezový ddrátěný pprogram
• kkuchyňský sset MMONIKA ood 44.700 KKč
• ddřezy ffirem FFRANKE aa RREGINOX
• cchromové sstoly aa žžidle

NNEEJJLLEEVVNNĚĚJJŠŠÍÍ
SSEEKKTTOORROOVVÉÉ  KKUUCCHHYYNNĚĚ

TTÁÁŇŇAA  ••  AALLAASSKKAA  ••  KKAARROO

SSLLEEVVAA  NNAA  VVYYBBRRAANNÉÉ
VVYYSSTTAAVVEENNÉÉ

KKUUCCHHYYŇŇSSKKÉÉ  LLIINNKKYY!SLE
VA

až
30%



/Vyjádøení žákù ZŠ Vémyslice/
XXLyra je moc pìkná pìvecká
soutìž, která dává šanci malým 
i velkým zpìváèkùm. Když jsem
se po 2. místì v loòském roce pøi-
pravovala na výstup s kapelou,

moc jsem se tìšila, ale netušila
jsem, co vše mì èeká. Dvì
zkoušky, natáèení klipù, generálka,
kadeønice, atd..., to vše bylo i
èasovì nároèné, ale výsledek stál
za to. Díky rùzným vystoupením
pro školy jsem se seznámila 
s ostatními osmi dìtmi, které také
zpívaly s kapelou. Holky mi
øíkaly ,,andìli“, jelikož se moje
píseò jmenovala Strážní andìlé.
Bylo to vše príma. Dostali jsme
krásná trièka s nápisem LYRA
a našimi jmény a sladkou odmìnu
od poøadatelù. Vyzkoušela jsem
si na vlastní kùži, jaké je povolání
zpìvaèky a asi bych nechtìla mít
takovou profesi. Co ale vím jistì,
je to, že bych si to vše ráda
zopakovala. Celý prùbìh soutìže
se natáèel na kameru a to je moc
pìkná vzpomínka na nevšední dny.

Jarmila Nováèková, 6.tø.

XXJako každý rok, tak i letos se
konala ve Vémyslicích soutìž
mladých zpìvákù. Po této soutìži
vystoupila skupina M.Blok s de-
víti finalisty minulého roèníku.
Já jsem letos nesoutìžila, ale zpí-
vala jsem se skupinou. Seznámila
jsem se díky tomu s mnoha nový-
mi lidmi, které stejnì jako mnì
doprovázela velká tréma. Protože
už chodím do deváté tøídy, zpí-
vala jsem se skupinou naposled.
Proto jsem si vystoupení užívala
plnými doušky. Bude se mi po
této soutìži, skupinì M.Blok 
a taky po organizátorech velmi
stýskat. Ale budu i nadále
navštìvovat pøehlídky finalistù,
protože si budu pøedstavovat, že
tam stojím já a budu vzpomínat
na krásné chvíle prožité s touto
výjimeènou soutìží.

Zina Hrubá, 9.tø.

XXLyra 2003 je pro mì dárek 
do života. Strašnì ráda zpívám 
a zároveò hraji na klávesy. Tím
více potìší, když se to publiku
líbí. Vyhráli jsme všichni a tìšíme
se na další setkání se všemi, kteøí
se na celé akci podíleli. Touto
cestou chci podìkovat všem orga-
nizátorùm Lyry 2003, nejvíce
paní uèitelce Drahozalové a ka-
pele M.Blok a louèím se do pøíštì
heslem: „Zpívání je lék“.

Michaela Lukášová, 4.tø.
XXZískání druhého místa v sou-
tìži LYRA 2003 mì velice pøekva-
pilo, protože konkurence byla
veliká. Tento úspìch stál mì, pana
uèitele Pokorného, pana uèitele
Hanáka a pøedevším i celou moji
rodinu spoustu práce, úsilí a trpì-
livosti, tudíž bych jim touto ces-
tou chtìla podìkovat.

Nicol Dvoøáková, 8.tø.
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XXSkateboarding vznikl jako
zábava amerických teenagerù
nìkdy pøed 30 lety, která se pos-
tupem èasu rozšiøovala, až se z ní
stala masová záležitost. Na po-
èátku 90. let se dostala i do zemí
støední Evropy. Ve vìtších mìs-
tech si tento druh sportu brzy
našel svoje místo a zaèaly se zde
budovat skateparky (sportovní
areály, urèené pro skateboarding).
XXNìkdy v roce 1997 se první
„skej•áci“ objevili i v Oslavanech.
Scházela se zde parta klukù, kte-
rým se zalíbila zábava na „prknech
s koleèkama“. Zpoèátku se jed-
nalo jen o vožení se po silnicích 
a skákání pøes kanály a z chodníkù.
Jak se všichni zlepšovali, pøestá-
valy tyto možnosti staèit a tak se
zaèaly podomácku vyrábìt jedno-
duché pøekážky. Ty však vždycky
vydržely jen krátkou dobu. Dali
jsme se tedy víc dohromady a po-
stavili si nìkolik vìtších pøeká-
žek, které už nìco vydrží. Nej-
více se jezdilo u budovy školního
klubu, døív dùm pionýrù zvaný
„pincek“. Tyto prostory ale pøíliš
nevyhovovaly, protože se jedná 
o bìžnou silnici.
XXS rostoucím poètem zájemcù
o skate se v Oslavanech zaèalo
uvažovat o stavbì skateparku.
Dlouho se o tom jen mluvilo, ale
nic se nedìlo. Jako banda klukù,
co se vozí na prknech po silnici 
a nedìlá prý nic poøádného, jsme
pøi jednání s Mìstským úøadem
zøejmì nemìli moc velkou šanci
na úspìch. Proto jsme v kvìtnu
2002 založili obèanské združení
a jako Board Club Oslavany
(dále BCO) se nechali zaregi-
strovat u Ministerstva vnitra.
Koneènì jsme mohli oficiálnì

vystupovat jako solidní organi-
zace. V kvìtnu 2003 si BCO
vyjednal slevy na veškeré
vybavení v brnìnském obchodì
SKATEBOX, za což jeho majite-
lùm velice dìkuji. Pøi pøíležitosti
Dne dìtí se nám ve spolupráci 
s tímto obchodem podaøilo usku-
teènit skateboardovou exhibici
Skate_eX..., èímž jsme si získaly
sympatie veøejnosti. Tento poèin
se setkal s pozitivním ohlasem i
na radnici. Souèasnì jsme jednali
se sdružením Oslavany bez drog
o možnostech financování stavby
skateparku. Shánìly se peníze a
jednalo a jednalo. Velkou mìrou
se na tom podílel i místostarosta
pan Mgr. Musil, který získal od
Jihomoravského kraje dotaci na

realizaci projektu.
XXZáøí znamenalo pøelom ve vý-
voji. Koneènì se nashromáždilo
dostateèné množství financí a moh-
lo se zaèít s obstaráváním forma-
lit nutných ke stavbì. Po získání
všech povolení a pøipravení
stavební plochy (vytrhání lebedy
dva metry vysoké) bylo vše
nachystáno. Zaèátkem listopadu
se firma Hutira pustila do díla 
a za ètyøi týdny vybudovali její
pracovníci k naší velké radosti
kvalitní asfaltovou plochu o roz-
loze více než 500 m2 - první fázi
výstavby skateparku. Pro pøíští
rok je v plánu nákup nových
pøekážek, které by umožòovaly 
i poøádání závodù ve skateboar-
dingu. Jako vždy a všude je to

bohužel jen otázka financí.
XXUrèitì jako každý správný
rodiè chcete i Vy pro své dìti to
nejlepší. Dejte jim tedy možnost
atraktivního a populárního spor-
tovního vyžití v místì Vašeho
bydlištì. Chcete-li nám v této
snaze jakkoliv pomoct, mùžete se
obrátit na pøedstavitele Mìstského
úøadu Oslavany, sdužení Osla-
vany bez drog nebo kontaktovat
pøímo nás Za Vaši ochotu Vám
upøímnì dìkujeme a tìšíme se na
vidìnou v novém skateparku pøi
nìjaké pøíští exhibici nebo
závodech.  Bc. Roman Procházka
pøedseda Board Clubu Oslavany

Board Club Oslavany
e-mail: bco@volny.cz

tel.: 604 864 086 

XXRegionální pìvecká soutìž Lyra vznikla pøed šesti lety. Jejím
pùvodním zámìrem bylo zorganizovat soutìž, ve které by si zmìøili
žáci pìvecké schopnosti mimo rámec své základní školy. To se podaøilo
zrealizovat. A co víc, stala se z nìj pøíjemná tradice, která se již pevnì
vryla do podvìdomí místních základních škol a získává si èím dál
vìtší popularitu. Skalní pøíznivci celé této akce dobøe vìdí, že se dìlí
na nìkolik èástí. Vše zaèíná školními koly pìveckých soutìží na jednot-
livých školách, ze kterých jsou nominováni 1-2 zástupci do pøedem
urèených kategorií. Ti se pak jednoho listopadového dopoledne sejdou
za doprovodu svých vyuèujících v Sokolovnì ve Vémyslicích, aby
porovnali své výkony s ostatními a získali pro svou školu co nejlepší
umístìní. Vše bedlivì sleduje a hodnotí odborná porota, ve které
usedají uèitelé sólového zpìvu na okolních ZUŠ.
XXDalší nedílnou souèástí Lyry jsou veèerní pøehlídky, konané 
ve Vémyslicích a v Moravském Krumlovì. Ty jsou rozdìleny na dvì
èásti. V té první zpívají vítìzové jednotlivých kategorií, kteøí se
umístili na prvních pìti místech. A ve druhé, která je koncipována jako
malá hudební show, se pøedstavují loòští finalisté s kapelou. Aby
jejich image byla co nejdokonalejší, starají se o nì v zákulisí
kadeønice a vizážistka. Atmosféra veèera je umocnìna barevnými
svìtly a videoprojekcí, kterou zajiš•uje kameraman pan Jan Rybníèek.
XXV letošním roce se regionálního kola soutìže, konaného v úterý
11. listopadu 2003, zúèastnilo 44 malých i vìtších zpìvákù z 10 škol.
V porotì usedli: p. uè. Roman Anderle ze ZUŠ Rosice, p. uè. Josef
Hanák ze ZUŠ Moravský Krumlov a pí. uè. Ivana Marková ze ZUŠ
Rosice, která byla zároveò pøedsedkyní poroty. Dìti zpívaly s chutí 
a vložily do zpìvu celé své dušièky. Proto byla práce porodcù velmi
nároèná. Pøesto nakonec vybrali pìt nejlepších z každé kategorie. Jsou to:
I.kategorie /1.-3.tøída/: 1. Filip Dvoøák, ZŠ Vémyslice, 2. Jana Švédová,
ZŠ Klášterní MK, 3. Jan Jedlièka, ZŠ Višòové, 4. Kamila Èerná, ZŠ
Ivanèická MK, 5. Martin Novák, ZŠ Dolní Dubòany
II.kategorie /4.-6.tøída/: 1. Michaela Lukášová, ZŠ Klášterní MK,
2. Leona Krupicová, ZŠ Hostìradice, 3. Tereza Trachtulcová, ZŠ Višòové,
4. Tereza Veselá,  ZŠ Hostìradice, 5.Alexandra Feòová, ZŠ Miroslav
III.kategorie /7.-9.tøída/  1. Markéta Endlicherová, ZŠ Ivanèická MK,
2. Nicol Dvoøáková, ZŠ Vémyslice, 3. Jana Karasová, ZŠ Miroslav,
4. Hana Jakubová, ZŠ Miroslav a 5. Lucie Popková, ZŠ Olbramovice.
XXVítìzové vystoupili ve veèerních vysíláních televize Lyra, které
uvádìli žáci 9. tøídy ZŠ Vémyslice Monika Slámová a Josef Bogner.
Televizní zprávy z prùbìhu soutìže tvoøily rámec galaveèera. V jeho
závìru mìli diváci možnost poslechnout si známé písnì interpretù
populární hudby v podání Martina Nováka, Vlasty Pelajové, Michaely
Lukášové, Alexandry Feòové, Jarmily Nováèkové, Nicol Dvoøákové,
Markéty Endlicherové, Hany Jakubové a Ziny Hrubé. Ti všichni se
utkali o pøízeò divákù. Každý návštìvník pøehlídky mìl možnost dát
svùj hlas prostøednictvím sklenìné kulièky svému favoritovi. Nejvíce
hlasù získala Míša Lukášová.
XXCelá akce spoèívá  v dlouhodobé a obìtavé pøípravì nejen dìtí, ale
také èlenù kapely, kterým touto cestou velmi dìkujeme. Sponzorem
soutìže je již druhým rokem firma Stanislav Mach z Moravského
Krumlova, výrobce tepelných èerpadel, bez jejíž podpory by nebylo
možné zajistit vše potøebné. Vìøíme, že se soutìžící i posluchaèi
skvìle bavili a tìší se s námi na pøíští roèník.

M. Chudobová a D. Drahozalová, ZŠ Vémyslice

Jedinečný areál pro Skateboarding v Oslavanech

Pěvecká soutěž očima malých zpěváků

Lyra zná nové vítěze

Krumlováček
XXZŠ Klášterní je jednou z mála
škol, která v rámci mimoškolní
èinnosti nabízí dìtem hudebnì-
pohybový kroužek. Kroužek
„Krumlováèek“ zahrnuje nejen
výuku lidových tancù, ale i výu-
ku lidových písní.
XXZaèátky kroužku byly skrom-
né. K prvnímu vystoupení nám sta-
èily jednoduché kroje, poøízené 
z penìz  kulturních vystoupení ško-
ly a èásteènì i z vlastních úspor.

XXSouèasná podoba krojù mohla
vzniknout díky sponzorskému
daru firmy Mach z Moravského
Krumlova a díky ochotì a obìta-
vosti maminek, které ve volném
èase kroje ušily.
XXI když existence kroužku je
krátká, mùžeme se pochlubit
vystoupeními pøi nejrùznìjších
pøíležitostech. Vystupujeme pro
rodièe, pro dìti z MŠ, v DPS 
i pro pacienty z onkologického
oddìlení nemocnice v Brnì.
XXDo budoucna plánujeme užší

spolupráci s „Naší kapelou“, se
kterou nás mùžete vidìt 19.
prosince v 17.00 hodin v kino-
sále Moravského Krumlova.
Plánujeme také spolupráci s Mìst-
ským kulturním støediskem.
XXTìší nás zvyšující se zájem
žákù o lidovou hudbu a lidové
zvyky, avšak již nyní se potý-
káme s problémem nedostatku
krojù. Snad nìjaký obìtavý spon-
zor èi ochota mìstského úøadu
nám v našem snažení pomohou. 

PhDr. Milada Pelajová

ilustraèní foto Board Clubu Oslavany
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Jandy

Úhoø.
(nìm.)
Kachna
(rus.)

• MPZ aut
Portugal.

Souhlas Oni

Èást
nohy
Roky

Africký
veletok

Lok

1. díl
tajenky

Tok
(básn.)

Za•atá
ruka

Znaèka
hodinek

Filmová
promítací

plocha
Památníky

Èást
vozu

Rty
(slov.)

Inic. herce
Èepka

Kazašský
otec

Citosl.
troubení

Ch. zn.
dusíku

Psina
Pán

(Ang.)

Prkenný
strop

Dary rodièù
dcerám

Patøící
Ilce

3. díl
tajenky

Køíženec
velblouda

Copak
Menší

množství
Ford

typ. ozn.

Žába
(zoolog.)
Anglická
pøedložka

Hrdlo
Jméno

hereèky
Maciuchové

Uvádìní
pìnìz

do obìhu

Dívèí
jména

Obdìlávat
pole

Druh
židle

Pitomec
Lyžaøský
pozdrav

Odvažo-
vat se

Zlá žena
Políèek

Chuchva-
lec

Inic. spis.
Olbrachta

Ptát se
(angl.)

Doušek
Asijský
bùh vod

Staré
zájmeno
Zkratka

èísla

Ch. zn.
kyslíku

Dub
(angl.)

Otvory
ve zdi

Tuna
Ch. zn.

molybdenu

Moje

Zájmeno

Zahradní
besídka

KÿÕéOVKA
PRO VOLN› »AS
Víte, že ...
Krakatau (Indonésie) Sopeèný ostrov v Sund-
ském prùlivu, je zbytkem mnohem vìtší sopky,
která byla rozmetána roku 1883 pøi nejvìtší známé
pøírodní explozi na svìtì. (tajenka) pocítili lidé až
v Kalifornii a vlny tsunami vzniklé výbuchem
zabily na nejrùznìjších pobøežích Indického
oceánu asi 36 tisíc lidí. 

© /ap/
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Soupis událostí za listopad 2003
• Jako fenomén tohoto mìsíce
mùžeme bez nadsázky oznaèit pøe-
padávání. Registrovali jsme hned
ètyøi pøepadení. Ve tøech pøípa-
dech se jednalo o pøepadené
obchodníky, kdy bylo odcizeno
zboží a finanèní hotovost a další
pøípad byl nedokonán. Stalo se
tak v èasných ranních hodinách 
a v poledním èase. V pøípadì
tøetím se jednalo o pøepadení
dívky neznámým mužem, pøi
návratu domù z diskotéky. Nutno
øíci, že dívka se obratnì ubránila.
Na štìstí nedošlo k žádnému zra-
nìní. Poškození budou o další cenou
životní zkušenost bohatší. Ve všech
pøípadech nadále šetøí OO PÈR.    
• Opìt jsme zaznamenali pøípad
domácího násilí, kdy odmítal muž
vpustit ženu do domu. Tato nás-
lednì rozbila okno a když lezla
do domu oknem, muž neváhal na
obranu svého výsostného území
použít šroubováku, kterým do že-
ny píchal a následnì ji jedním
kopancem do hlavy srazil. O
výrazech, jakými své poèínání
doprovázel, se nemùžeme ani
šíøit. Svou roli zde sehrálo požití
alkoholu! Záleží jen na ženì.
Bude-li mít sílu a vùli vše ráznì

øešit až do úplného konce a nebo
se opìt s manželem udobøí. 
• Že èas od èasu uteèou chovanky
našeho VÚDM, na to už jsme si
pomalu zvykli. I když v poslední
dobì je tomu tak stále èastìji.
Novou vìcí je návštìva tzv.
„útìkáøù“ z VÚDM ve Višòovém.
Tím spíše, že k nám pøijedou, aby
si zde zakoupili tìkavé látky
(toluen), jejichž vdechováním
(èicháním) si „zpøíjemòují a ukra-
cují“ dlouhou chvíli. Nevìdomky
tak snižují svou ostražitost a jsou
snadnou koøistí pro strážníky.
Nemùže než následovat eskorta 
s PÈR zpìt do ústavu.
• V tomto mìsíci museli být prost-
øednictvím strážníkù MP pøedáni
dva psi do útulku pro opuštìná
zvíøata v Pøímìticích. Jednalo se
o jezevèíka a køížence. Stane se
tak vždy, pokud se majitel o nale-
zeného, èi odchyceného psa nepøi-
hlásí nejdéle do tøí dnù od vy-
hlášení místním rozhlasem. 
• Další zajímavostí jsou psi tzv.
„démoni“. Mìli jsme 5 oznámení
od obèanù na pohyb psa (vždy
jiného) na ulici. Jen v jednom
pøípadì se nám podaøilo psa 
odchytit. Po ostatních jako když
se slehne zem.

• Myslíte si, že když uzavøete
pojistnou smlouvu a øádnì uklá-
dáte sjednanou fin. hotovost, že 
v dùchodu budete bohatší než
ostatní ?! Možná snad z tohoto
dùvodu si jistý nejmenovaný
muž podobné pojištìní sjednal.
Po urèitém èase však zjistil, že jím
naspoøená èástka zmizela a nikdo
neví kam a jak. Škoda více jak
50.000 korun. Vše šetøí OO PÈR 
v podezøení na tr. èin podvodu.
• Dùchodci, jak známo, mají
hluboko do kapsy. Máme zde
však nejmenovanou osobu tohoto
vìku, která má hluboké kapsy.
Tak hluboké, že se tam vleze
hned nìkolik másel a  sýrových
pomazánek. Že by „Náchodská
inspirace“? Vše však mìl prodá-
vající personál pod kontrolou a
když se to provalilo u pokladny,
byla pøivolána hlídka MP. Vìc byla
vyøešena vrácením a blokovou
pokutou pøesahující výši ceny ná-
kupu. Co více? Z ostudy kabát…
• A už nám zaèínají vánoèní
svátky… Èas prodeje petard,
meg, vèelièek a tak dále a tak
dále. Apelujeme tímto na rodièe
dìtí. Vìnujte se tomu, co dìti mají,
(o jaký druh se jedná) a co s tím
dìlají, zejména pak kde tyto

„petiše“ buchají. Z praxe známe
velmi mnoho bolestivých a zbyteè-
ných pøípadù, kterým se dá pøedejít ! 
• Ani M. Krumlov není pozadu.
Tak jako už snad ve všech vìtších
mìstech, i u nás zavítali nene-
chavci na høbitov. Mrzí nás to už
jen vzhledem k tomu, že v dobì
dušièek a bezprostøednì po nich MP
zintenzívnila kontroly tìchto pros-
tor. Komu a proè vadí poklidná at-
mosféra a úhlednì upravený hrob ?! 
• Na sklonku mìsíce došlo k po-
kousání psem, kdy majitel nedo-
stateènì zabezpeèil své dva psy.
Dva psi už je smeèka a navzájem
si dodávají odvahy. Jen díky
duchapøítomnosti jedné z posti-
žených, která kabelkou psy za-
hnala, nedošlo k vìtší škodì. Pøesto
však bylo nutno vyhledat lé-
kaøské ošetøení. Majitel psù uznal
svou vinu a ochotnì uhradil zpù-
sobenou škodu.
• Musíme pochválit obèany naše-
ho mìsta, že nejsou bezohlední 
a je-li tøeba, dokážou i pomoci
bližnímu svému v nouzi. Za všech-
ny uvádíme nálezy vìcí, které
díky tomu našly ihned v zápìtí
svého majitele, èi poskytnutí nafty
autodopravci ze Slovenska auto-
dopravcem naším.          /MP MK/

Rok 2003 Městské policie MK v obrazech

Městská policie Moravský Krumlov informuje

a Šofér této slovenské „Liazky“ pøijel ve veèerních hodinách 
k velkoskladu Jednota Moravský Krumlov a zaparkoval. Nezajistil
však vozidlo bezpeènostními zarážkami a spokojenì odpoèíval - èekal
na ranní vykládku zboží. Když v tom najednou se plnì naložený
kamion samovolnì rozjel, protože stál na mírném svahu. Než si øidiè
uvìdomil, co se dìje, už nemohl kolos ovládat. Bylo jen štìstí, že
vèas opustil kabinu, která havárií byla naprosto znièená. Rozsypaný
náklad zamìstnal hasièe a pracovníky velkoskladu na nìkolik hodin.   

Øidièi jsou stále bezohlední a pro jejich mazlíèky najdou místo 
k zaparkování takøka všude…  Práce strážníkù MP v tomto ohledu je
nekoneèná. Jak je patrno ze snímku níže, øidièe vùbec nezajímá, kde
se budou teï pohybovat chodci, èi maminky s koèárky a nebo snad
chtìl tímto gestem naznaèit, že si to s chodci rád vymìní ?

Tento majitel vozidla mìl doopravdy smùlu. Když už zaparkoval
tak, jak mìl, od katastrofy ho to nezachránilo. Bohužel se ze støechy
svezl tento kus ledu a výsledek už vidíte sami. Zjistìte si proto øádnì
v zimním období, kam jste Vaše auto zaparkovali.

V podzimních mìsících probìhl v našem mìstì pravidelný výcvik
služebních psù mìstských policií. Tato dvoudenní akce s programem
od rána, pøes noèní výcvik a následnì druhý den výcvik poslušnosti
byla pro veøejnost volnì pøístupná.

Strážníci MP se vìnují i dìtem a mládeži, zde je jedna z mnoha
fotek, kde strážníci MP byly úèastni na dni dìtí i v okolních obcích.
Máme na to dokonce svùj program prevence na místní úrovni.

Ani krádeže vloupáním se našemu mìstu nevyhýbají. Zde je jedna
témìø klasická ukázka toho, co zlodìji dokáží. 

a Èerné skládky zakládané našimi "spoluobèany". I toto je takøka
nekonèící skuteènost, se kterou se strážníci potýkají. Tyto dvì ukázky
jsou z Moravského Krumlova a z Polánky. Pachatelé byli zjištìni.       
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XXMiroslav se pyšní mnoha
neobvyklými akcemi, které se bez-
pochyby stávají tradicí a prosla-
vují mìsto daleko za hranicemi
okresu. Jedním z nich je i slav-
nostní rozsvícení vánoèního stro-
mu a adventního vìnce, spojené 
s vystoupením dìtí mateøských,
základní i ZUŠ. Obecnì je známo,
že adventní vìnec v Miroslavi je
opravdu nepøehlédnutelný. Vždy•
jeho rozmìry jsou doslova obøí.
Kolos je umístìn na ètyøech sil-
ných podpìrách ve výšce 4 metry
nad zemí, dosahuje prùmìru
bezmála sedm metrù a na pøípra-
vu se spotøebovalo 42 metrù
trubkového rámu, vleèka slámy
se ètyømi vleèkami chvojí. Osvìt-
lení si vyžádalo na 250 metrù
svìtelného elektrického kabelu.
Vánoèní strom každoroènì vìnuje
nìkdo z obèanù, letošní støíbrný
smrk vyrostl na zahrádce man-
želù Èapounových z Miroslavi.
XXJiž týden pøed zahájením
slavnostního veèera jsme mohli
sledovat, jak se pod rukama paní
Kondlerové, Francové a Hráè-
kové rodí témìø umìlecké dílo. 
K ruce jim po vìtšinu èasu byl také
školák Radim Zálešák. Vždy•
muset slézt se žebøíku pro každou
vìtvièku chvojí, by byl úkol

hodný horolezce a proto si pomoci
Radima velice cenily. Právì
dlouhodobá práce na žebøíku
ženy zmáhala nejvíce, protože,
jak prozradily, „to poøádnì bolí
nohy.“ Zároveò s obrovským vìn-
cem také ozdobily vstup do rad-
nice vánoèní girlandou. Osvìtlení

instaloval pan Milan Matyšek.
XXSlavnost letos probìhla již
poètvrté v pondìlí 24. listopadu.
Podle vyjádøení místostarosty 
R. Volfa se z ní „stala pìkná tradice,
lidé se tìší a na památku si
mohou koupit vánoèní pohled-
nice s tímto vìncem.“ V úvodním

slovì starosta mìsta ing. Forman
mimo pøání krásných a klidných
vánoc pøítomným oznámil, že
vìnec je již mezinárodní senzací,
nebo• je od letošního roku za-
psán v Guinessovì knize rekordù.
Také páter J. Beránek a poslanec
Parlamentu ÈR ing. Skopal
popøáli všem krásné svátky.
Mimo to knìz vysvìtlil vznik tra-
dice vánoèních stromù: „Strome-
èek je symbolem radosti, vždy•
zachránil malé dìvèátko, které
odložila neš•astná matka pod
jeho vìtev. Našel ho novináø a
spisovatel R. Tìsnohlídek. Od té
doby se na námìstích našich mìst
i vesnic staví tento strom a pod
ním stojí pokladnièka, která má
být vyjádøením pochopení pro ty,
kterým chceme prokázat lásku. 
A to jsou naše dìti.“
XXDìti byly také hlavními aktéry
nevšedního veèera. Nejenže se
zatajeným dechem sledovaly, jak
se rozsvítily stovky barevných
lampièek i první obrovská svíce
na vìnci, ale diváky potìšily
vánoèními básnièkami, zpìvem
koled i hrou na hudební nástroje.
Na všechny pøítomné dýchlo
pøedvánoèní kouzlo a jistì ale-
spoò na chvíli zapomnìli na
každodenní starosti a shon.     /ham/

Adventní věnec v Miroslavi opět zazářil

XXBlíží se advent a s ním i svátky
vánoèní. My se pøipravujeme na
tyto svátky tím, že pøemýšlíme,
jak bychom obdarovali bližní. 
V èeských zemích však existuje
ještì jeden svátek, kdy jsou
obdarovávány hlavnì dìti, a to
svátek svatého Mikuláše. 
XXLetos obèanské sdružení Porta
coeli z Miroslavských Knínic
pozvala dìtský pìvecký sbor Vra-
ník z Brna pod vedením Jarmily
Zdeòky Richterové. Po koncert-
ním vystoupení se pøedstaví
krátkou scénkou o Mikuláši dìti
z miroslavské farnosti. Tradiènì
po slavnostní mši svaté pøijde Mi-
kuláš s nadílkou pro hodné dìti.
XXToto zajímavé spojení poutì 
s obdarováním nese v sobì sym-
boliku našeho života. Celý život
je putováním - od narození až do
smrti. Jsme poutníci na cestì do
nebeského království. Pou• nám
má pøipomínat naši pozemskou
pomíjivost a to, že jednou budeme
stát na konci života s vìdomím
nadìje a nebo beznadìje. Pokud
vše na tomto svìtì dìláme jen 
s vìdomím beznadìje, pak nás
egoismus nutí užít si co nejvíc,
urvat ze života jen to, co je nám
pøíjemné a nezatìžuje nás myš-
lenka, že bychom za to mìli také
nìco zaplatit. Právì postava sva-
tého Mikuláše, který se stal
patronem dìtí, zajatcù, ochráncem

dobré svatby, š•astné plavby,
znovuzískání ukradených pøed-
mìtù, biskup, muèedník, vyzna-
vaè a pomocník v nouzi, je
opakem egoistického chování. 
XXTento svìtec se narodil roku
280/286 v øeckém Patrasu 
a zemøel 6. prosince kolem roku
345/351 v Myøe, dnes Demre 
v Turecku. Historicky je doloženo,
že Mikuláš se stal roku 300 jako
mladý muž biskupem v Myøe, 
v tehdejší Lykii. Brzy potom
zaèalo pronásledování køes•anù
za Galeria Valeria Maximina. I
Mikuláš se dostal kolem roku 310
do zajetí a byl v žaláøi tìžce trýz-
nìn. Ještì poznamenán útrpným
muèením vystoupil roku 325 
na slavném koncilu Nicejském.
Více se o Mikulášovì životì 
a pùsobení neví. 
XXTraduje se však, že v Pataøe
žil jistý chudý soused, který mìl
tøi dcery a dostal se do takových
dluhù, že mu zbývalo jediné -
prodat dívky do nevìstince. Když
se o tom dozvìdìl Mikuláš, vhazo-
val otevøeným oknem do ložnice
dívek tøi noci za sebou peníze,
kterými jejich otec nejen splatil
dluhy, ale ještì mu zbylo na vìno
pro všechny tøi.
XXTradice kolem Mikulášovy
osoby je velmi výrazná. V pøedve-
èer 6. prosince navštìvuje muž 
s bílým vousem dìti a obdarovává je

nebo kárá za jejich neposlušnost.
XXMikuláš je znázoròován té-
mìø vždy jako starší biskup 
s krátkým až dlouhým vousem.
Tuto postavu mùžeme potkat 
u nás 5. prosince v doprovodu
andìla a èertù. Nadìlme si tento
rok kromì dárkù i to krásné, co je
v nás a co pozitivnì stimuluje

naše chování - lásku k bližním.
Pøijïte zažít a podílet se na
atmosféøe koncertu v našem
knínickém kostele dne 6. pro-
since v 16:00 hod. Možná si
odnesete kromì jablíèek a oøechù
také pocit, že láska lidí a dobrá
vùle kolem nás stále existují.
Dr. Lubomír Janda, Mir. Knínice

Svátek sv. Mikuláše v Miroslavských Knínicích

AUTODOPRAVA
1,2 tuny - 12 m3

STĚHOVÁNÍ
723 530 980
546 451 703

Žerotínovo nám. 10,,
664 91 Ivančice,,

Holoubek

MÌSTSKÉ LESY
MORAVSKÝ KRUMLOV s.r.o.

borovice - støíbrný smrk
na mìstské lesovnì

v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hod.
tel./fax: 515 322 410

PRODEJ
VÁNOÈNÍCH

STROMKÙ

zahájen

Výstava „Afrika - jak to vidím
já“ v Langenlois uspěla
XXDne 20. listopadu probìhla na naší partnerské škole v rakouském
Langenlois vernisáž výstavy, kterou mohla miroslavská veøejnost
vidìt v ZŠ Miroslav 1. kvìtna 2003. Byly zde vystaveny výtvarné
práce, které žáci vytvoøili pod odborným vedením paní uèitelky Mgr.
Lenky Biberlové a Kvìty Stejskalové. V rámci grantu, který se škole
podaøilo získat z programu Phare, je financována øada spoleèných
akcí. První z nich byla právì tato výstava. Probìhla v dobì, kdy se
naše republika pøipravuje na vstup do EU, proto i termín jejího
poøádání byl takto naèasován.
XXCílem tìchto akcí je pøedevším sblížení mladých generací.
Vernisáže se úèastnila øada významných hostù z obou zemí. Za rakou-
skou stranu výstavu otevøel starosta mìsta Langenlois pan komerciální
rada Kurt Renner a zemský inspektor pan Ing. Leopold Rötzer. Za
mìsto Miroslav byli pøítomni starosta Ing. Augustin Forman, místo-
starosta Roman Volf, zástupce øeditele školy Robert Salát.
XXVšechny hosty srdeènì pøivítal, a jako vždy milým a pozorným hos-
titelem byl pan øeditel Ferdinand Höbart. Vystoupili zde žáci obou škol,
støídavì v nìmèinì a èeštinì. Naši žáci si pak prohlédli školu i mìsto.
Výstava se setkala s mimoøádným ohlasem a úspìchem, což nás velmi
potìšilo. Podobná akce by se mìla konat v bøeznu na ZŠ Miroslav, kdy se
zde pøedstaví se svými pracemi žáci z Langenlois. Byli jsme velmi
potìšeni, že celá akce byla tak pozitivnì hodnocena. Dìkujeme všem,
kteøí podpoøili tuto akci a zasloužili se o dùstojnou reprezentaci naší
školy a mìsta. Doprava, kterou zajistili manželé Vyžrálkovi, byla
hrazena z projektu Phare. Výborné koláèe upekly paní kuchaøky škol-
ní jídelny a nápoje daroval Ing. Martin Plechatý. PhDr. Marie Volfová
XXPostøehy dìtí popisuje jedna z úèastnic, žákynì miroslavské školy
Michaela Svobodová: Všichni rádi vzpomínáme na velké pøípravy jak
samotné výstavy, tak vernisáže v naší škole. Paní uèitelka Biberlová,
hlavní aktérka akce, langenloiské nechtìla ošidit o hezké zážitky. 
A tak jsme byli povoláni my, žáci naší školy. Paní Horáková nacvièila
s dìvèaty tanec afrických šamanù, který se velice líbil. Paní uèitelka
Volfová, bez níž by se organizace výstavy rozhodnì neobešla, pøipravila
s žákynìmi hymnu Evropské unie. Abychom správnì všechny naladili
a všichni se cítili jako v Africe, zazpívali jsme písnièku právì o ní.
Langenloiští se nechali vidìt nejen skvìlými chlebíèky a jednohubkami,
ale jako souèást vernisáže zazpívali žáci rakouské školy písnièku
„Andulko šafáøová“ v èeštinì. Po proslovech obou starostù a zástupcù
škol a po ukonèení vernisáže jsme si prohlédli jejich hezkou školu.
Stále jsme pøemýšleli, co se nám na ní tak líbilo. Kupodivu to bylo i naší
výstavou, která se tam skvìle vyjímala. Nakonec nás hostitelé pro-
vedli mìstem Langenlois, kde jsme si nakoupili dáreèky a spokojenì
jeli domù. Tìšíme se na zemìpisnì zamìøenou výstavu, kterou
uvidíme v naší škole v bøeznu pøíštího roku.

nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví
veškeré mzdové agendy

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

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

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

e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz
www.mujweb.cz/www.buresova

Úèetnictví Burešová Vlasta

foto:  Kostel v Miroslavských Knínicích

foto: Š. Diviš - vystavené exponáty

DARUJTE SI POD STROMEČEK TEPLO
VÝBĚR KRBOVÝCH A KACHLOVÝCH KAMEN

Výkup aut • havarijní pojištìní • stavební
spoøení • sporoservis • poj. domácností,
životní pojištìní • pov. ruèení • hypotéky

PÙJÈKY - ÚVÌRY
DO TØÍ DNÙ

Tel.: 546 434 057,
605 953 994, 605 762 598

AVON centrum
novì otevøeno v provozovnì Kosmetika

Vespalcová Lenka, Zámecká 17, MK

Nabízíme:
líèení na objednávku zdarma pro Vás a Vaše pøítelkynì

prodej znaèkové kosmetiky za zajímavé ceny
zdarma materiály pro nové i stávající AVON Lady

kosmetické kurzy obchodní setkání
veškeré kosmetické služby

Staòte se AVO Lady - pøíjemná práce, zajímavá provize,
dárky zdarma. Tìšíme se na Vás !

J. Machová, L. Vespalcová, tel.: 728758779, 515324159

Foto: Martin Moštìk
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XX/Moravský Krumlov/ Zcela mimoøádnou akci zažil Moravský
Krumlov 21. listopadu. Atletický klub MK ve spolupráci se Sportovní
komisí pøi MìÚ uspoøádal galaveèer s vyhlášením sportovce roku.
Po pøeètení nominací bylo zøejmé, jaké úsilí a nasazení trenéøi i jejich
svìøenci vynaložili, když se hned v nìkolika sportovních odvìtvích
prosadili v celorepublikové konkurenci. S pøihlédnutím k ne zrovna
ideálnímu zázemí (vždy• mládež v MK na mnohá sportovištì teprve
èeká) jsou to výsledky vskutku úctyhodné. Senátor Dr. Vladimír
Železný, který byl jedním z èestných hostù, k tomu dodal: „Jsem tady
nesmírnì rád a jsem velice pøíjemnì pøekvapen. Pøeji mìstu, aby si
sportovního ducha, který je cítit všude, udrželo i nadále.“
XXSlavnostní atmosféru veèera podtrhla øada vzácných hostù v èele 
s mistrem Evropy v olympijském triatlonu Filipem Ospalým. K dobré
pohodì hrála oblíbená skupina NAŠKRK a svoje umìní pøedvedly
gymnastky i taneènice ZŠ Ivanèická. Poøad  s pøehledem moderoval
Marek Ostrovský. Sál hotelu Epopej byl zcela zaplnìn.
XXAnketa zahrnovala tøi kategorie: kolektiv roku, sportovec veøej-
nosti (rozhodli obèané) a sportovec roku (vybrala odborná porota).
Souèasnì pøítomní vzpomenuli pana  Miroslava Pokorného, který byl
vyhodnocen in memoriam za pøínos krumlovskému sportu. Ocenìní
pøevzala paní Pokorná. Nejlepším kolektivem roku a zároveò i  spor-
tovcem veøejnosti se stalo družstvo sportovních gymnastek AŠSK pøi
ZŠ Ivanèická. Gymnastky porazily dorostence z oddílu kopané
MK a dìvèata ZŠ Ivanèická - pódiové skladby. 
XXVyvrcholením veèera byla kategorie - sportovec roku. Do šestice
nominovaných se probojovali dva fotbalisté, basketbalistka, dvì gym-
nastky a atlet. Všichni zaznamenali v prùbìhu roku vynikající úspìchy
v rámci republikových èi krajských soutìží. „Bramborové“ 4.-6. místo
si odnesli fotbalisté Lukáš Adamík s Radkem Pasterným a basketba-
listka Lucka Burdová. Poté senátor Vladimír Železný dekoroval
nejlepší sportovce v následujícím poøadí: 3. místo Kamila Kopeèková
(CG MK, gymnastika), støíbrná pøíèka Libor Kohoutek (AC MK, atletika)
a zlato získala sympatická Martina Pasterná (CG MK, gymnastika)
pøedevším za zisk bronzové medaile na MÈR. Všichni ocenìní si
odnesli plakety, dárkové balíèky firmy Hanzel Moravìnka, trièka 
a dárky od Hostanu Znojmo a šeky na nákup sportovního obleèení 
od MìÚ MK i od senátora Železného.
XXZávìrem zaznìla slova uznání a podìkování všem, jež k rozvoji
krumlovského sportu jakkoli pøispìli, pøedevším trenérùm, i tìm, kteøí
se zasloužili o zdaøilý prùbìh celého veèera, jmenovitì trenérce atletù
paní Markové. O celkové hodnocení jsme požádali mistra Evropy
Filipa Ospalého: „Nejsem v Krumlovì poprvé, hodnì mì pøekvapilo,
jak tady podporují sport. Vìøím tomu, že o nìkterém sportovci z Morav-
ského Krumlova jednou uslyšíme v souvislosti s nejvyššími metami.“

XXZeptali jsme se i vítìzky ankety Martiny Pasterné:
Jak dlouho sportuješ?
Deset let. V pìti letech mì kamarádka ze školky Zdenka Slámová
pøivedla na gymnastiku. Ona už tento sport dìlala. Já jsem se šla
napøed podívat a protože se mi to líbilo, zaèala jsem tam chodit.
Co ti sport dává?
Mám strašnì ráda sport. Pøináší mi radost, nové kamarády a dnes i slávu.
Je nìco, co ti naopak vzal?
Myslím si, že ani ne. Snad jenom to, že mám málo volného èasu,
protože 6 krát týdnì trénujeme.
Èeho bys chtìla ve své sportovní kariéøe dosáhnout?
Mou nejvyšší metou je dostat se do dvou let na mistrovství Evropy.
Máš sportovní vzory?
Za ÈR je to Jana Komrsková a svìtových gymnastek je více. Nejvíce
se mi líbí Rusky.
Co tì èeká v nejbližším období?
Jsem v deváté tøídì a musím se rozhodnout, kam ze základky pùjdu.
Urèitì si vyberu nìjakou školu, kde je hodnì tìlocviku.
XXTaké rodièe Martiny vzpomínali na nelehkých deset let, na ranní
vstávání, vìèné ježdìní na závody, na chvíle radosti i ty, kdy mìla
dcera chu• všeho nechat. Prozradili, že Martina to má hodnì vydøené,
a právì pro tu houževnatost i pro všechno, co sportu obìtovala, ji vždy
podporovali. Jejich radost byla dvojnásobná, vždy• do finále se
probojoval i syn Radek, kapitán mužstva fotbalistù.                        /ham/

Atletem roku 2003
je Martina Pasterná

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 9.12. v 19.00 hod. - Vánoèní koncert Marty Kubišové. P. Malásek
- klavír, J. Svìcený - housle. Kino Réna, vstupné 340 Kè, pøedprodej v KIC.
• 13.12. - Bídníci - svìtoznámý muzikál. Praha - divadlo Goja Music
Hall. Odjezd v 9.30 hod. od Bes. domu. Cena (vstup + dop.) 940, 740 Kè.
• 17.12. v 8.30 a 10.00 hod. - Putování k Betlému - divadlo Škrhola,
pohádka pro MŠ, ZŠ a maminky s dìtmi. Kino Réna, vstupné 30 Kè. 
• 19.12. v 8.15 a 11.00 hod. - The Musicalmania - koncertnì
scénické pøedstavení svìtových muzikálù, uvádí Hudební divadlo
Glottis. Pro II. stupeò ZŠ, kino Réna, vstupné: 40 Kè.
• 20. - 22.12. - Vánoèní trhy - Palackého námìstí.  

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• prosinec - Výstava - Slovanská epopej, MìÚ, první patro.
• 10.12. v 8.15, 9.30 a 10.45 hod. - Vánoce doma i ve svìtì - poøad
pro ZŠ, kinosál MK, vstupné: 30 Kè. 
• 12.12. - Výstava betlémù - výtvarná soutìž pro školy, M. Krumlov,
ul. Bøízová - sál MìKS, potrvá do 9. ledna 2004.
• 15.12. ve 14.00 hod. - Posezení s poezií a hudbou - Mìst. knihovna MK.
• 15.12. ve 17.00 hod. - Vánoèní koncert ZUŠ - kinosál MK.
• 19.12. - Vánoèní koncert - dechovka s dìtmi. V programu vystoupí
„Naše kapela“ spoleènì s žáky ZŠ Klášterní. Kinosál MK. Dopoledne
- pro školy, podveèer - pro veøejnost.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 12.12. v 18.30 hod. - Zlažanka - vystoupení krojované dechové
kapely, v Dìlnickém domì, vstupné 80 Kè.
•13.12. v 17.00 hod. - Adventní koncert - vystoupení Chrámového
sboru a Dìtského chrámového sboru Oslavany, kostel sv. Mikuláše,
vstupné dobrovolné.
• 13.12. ve 20.00 hod. - Horeèka sobotní noci - v DD, vstupné 45 Kè. 
• 19.12. v 18.00 hod. - Paøbafest - rockový minifestival, úèinkují
skupiny: Fousatej had, Euphoria, Spirith, Relax, Revolt, Darken,
S.R.O., Stíny. Vstupné: do 19.00 hod. 60 Kè, od 19.00 hod. 80 Kè. 

Klub českých turistů Ivančice
• 13.12. - „Pøedvánoèní courání okolím Vyškova“ - trasy 10, 20, 30,
50 km. Start v 6.00 - 10.00 hodin -  restaurace ÈD Vyškov. Pøihlášky
u paní Bednáøové do 11. prosince (tel. 737 840 958).
Pøipravujeme (info pøíštì): • 26. 12. - „Štìpánský pochod za jes-
lièkami do Vranova“ • 27.12. v 17.00 hod. - „Vánoèní posezení v Let-
kovicích“ - restaurace Koneèných • 31. 12. - „Silvestrovský pochod“
- 21. roèník • 31. 12. - „Pojïte se bavit spolu“ - spol. centrum „Sýpka“,
• 1. 1. - tradièní „Novoroèní vycházka“ - vhodná pro rodièe s dìtmi.
Nyní je nejvhodnìjší doba pro pøihlášení se do odboru KÈT. Kon-
takty: pøedseda ing. Antonín Moravec, tel.: 549 241 175 a statutární
zástupce p. Josef Flíèek, tel.: 546 452 788

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 9.12. v 15.00 hod. -   Vánoèní besídka dìtí MŠ Husova.
• 10.12. v 15.00 hod. - Vánoèní besídka dìtí MŠ Husova.
• 11.12. v 15.30 hod. - Vánoèní besídka dìtí MŠ Sluníèko, ul. Malinovského.
• 11. - 12.12. v 17.00 hod. - Vánoèní koncert ZUŠ Miroslav s výstavou
prací žákù VO a taneèním vystoupením v KD - poøádá ZUŠ Miroslav.
• 12.12. v 15.30 hod. - Vánoèní besídka dìtí MŠ Sluníèko, ul. Malinovského.
• 13.12. v 19.00 hod. - Gulášová olym-pijáda - kulturní dùm, degus-
tace gulášù, košt mladých vín, módní pøehlídka, taneèní zábava -
poøádá olym-pijský výbor, OPS Marek a mìsto Miroslav.
• 14.12. v 8.00 hod. - 3. adventní mše - Øímskokatolický farní úøad
• 14.12. v 8.30 hod. - 3. adventní bohoslužby v evangelickém kostele.
• 14.12. v 17.00 hod. - Zpìváèci z Mašovic - v evangelickém kostele.
• 15.12. - Vánoèní turnaj ve stolním tenisu, poøádá DDM a ZŠ.
• 16.12. v 15.00 hod. - Vánoèní setkání seniorù v DPS, poøádá SMS a DPS.
• 18.12. - Celodenní vánoèní turnaj ve vybíjené, poøádá DDM a ZŠ.
• 20.12. - "Vánoèní strom øemesel"- poøádá DDM, mìsto Miroslav,
MKIC a OPS Marek. Od 9.00 do 12.00 v KD: vèelí království (svíèky
ze vèelího vosku), vánoèní pekárna, perníkáøský krám, øezbáøská
dílna, keramické cinkání, sklenìné støípky, barevné pozdravy slunce
(sklenìná vitráž), vánoèní svícny (aranžování), slamìná pozvánka
(ukázka práce a výstava slamìných výrobkù), kouzelné pytlíèky
(decoupage na textil). K poslechu bude hrát skupina Navzdory a jejich
hosté, pøipraveno stylové obèerstvení, Vánoèní trh na nám. Svobody.
• 21.12. v 8.00 hod.  - 4. adventní mše - Øímskokatolický farní úøad
• 21.12. v 8.30 hod. - 4. adventní mše - bohoslužby v evangelickém kostele.
• 21.12. v 15.00 hod. - Vánoèní koncert Pøemysla Forsta a jeho pøá-
tel v evang. kostele.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• 12.12. od 17.00 hod. - Vánoèní diskotéka - Dvouhodinovka plná
hudby, soutìží a tance v sále DDM. Vstupné 20 Kè.
• 18.12. od 13.00 hod. - Vánoèní film na pøání -  v klubu Poškolák.
• Krumlovský vánoèní jarmark - na námìstí TGM se pøedvedou
žáci krumlovských škol v kulturním vánoèním programu. Školy se
budou prezentovat drobnými rukodìlnými výrobky svých žákù, které
si budete moci zakoupit. Sváteèní náladu pomohou vykouzlit stánky s
obèerstvením. Zaèátek ve 13.00 hod.

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.
• 8.12. - 14.12. - Vánoèní dílny. Vánoèní tvoøivé práce pro všechny,
ukázky vánoèní výzdoby - DDM Ivanèice, Tesaøovo nám. 1. Pondìlí
-pátek 14.00-18.00 hod.; sobota-nedìle 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hod.;
vstupné dobrovolné.
• 12.12. v 17.00 hod. - FA-MI-RE-DO - zpíváme si pro radost, DDM,
poplatek: 30 Kè. Pìvecká soutìž pro všechny, co rádi zpívají. Pøihláška
do soutìže k vyzvednutí v DDM. Generální zkouška probìhne 7.12. 
v DDM Ivanèice, Tesaøovo nám. 1; poplatek: 30 Kè.
• 12.12. - 13.12. - Prodejní výstava keramiky. Pátek 9.00-16.00 hod.;
sobota 9.00-12.00 hod. v DDM, Komenského nám. 7; vstupné dobrovolné
• 13.12. v 9.00 hod. - Pøedvánoèní turnaj ve stolním tenise. Pro všechny
dìti i mládež; v Orlovnì; poplatek: 40 Kè.

Poradna pro rozvoj osobnosti a Gemini centrum
Široká 1, Ivanèice, budova Ekotexu - 1. patro, tel.: 777 808 133
• 8.12. v 17.00 - 19.00 hod. - Oèkování a jeho úskalí. Beseda s porad-
kyní zdravého životního stylu Jitkou Zlámalovou. Vstupné 30 Kè. 
• 11.12. v 16.00 - 17.30 hod. -  Vánoèní èarování - pro rodièe s dìtmi.
Jak si pøièarovat to, co v životì chceme a zaèarovat, co tam nechceme. 
• 11.12. v 18.00 hod. - Vánoèní relaxace. Pravidelná relaxace pro ty,
co chtìjí nauèit odpoèívat tìlo i mysl. Tentokráte na vánoèní téma.

Kulturní programy
8. - 21. prosince 03´

KINO MMOR. KKRUMLOV 515 322 618

• stø 10.12. v 17.00 a 20.00 žELARY
Film ÈR, SR a Rakouska

• so 13.12. ve 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU -
ne 14.12. v 17.30 a 20.00 PROKLETÍ ÈERNÉ PERLY

Historický film USA, titulky

• stø 17.12. ve 20.00 LOUPEž PO ITALSKU
Akèní krimi USA, titulky

• so 20.12. ve 20.00 PRAVÁ BLONDÝNKA 2
ne 21.12 v 17.30 a 20.00 romantický film USA, titulky

________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• st 10.12. ve 20.00 LIGA VÝJIMEÈNÝCH 
Akèní sci-fi 

• ne 14.12. ve 20.00 KAMEÒÁK
Komedie, ÈR

• st 17.12. ve 20.00 SENTIMENT
Drama, ÈR

• ne 21.12.ve 20.00 MATRIX REVOLUTIONS
Thriller, USA

________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 13.12. v 18.00 BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
Film USA, titulky   

• ne 14.12. v 18.00 LOUPEž PO ITALSKU 
Film  USA, titulky

• so 20.12. v 18.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
Dobrodružný film USA, titulky

• ne 21.12. v 18.00 žELARY
Film ÈR, SR a Rakouska

_______________________________________________
Zmìna programù vyhrazena. 

Program kin

Tradiční pprodejní aa vvýstavní ttrhy
se konají

ve dnech 2., 9. a 16. prosince od 8.00 do 17.00 hod.
na náměstí T.G.M. v Moravském Krumlově.

Čeští prodejci z celého území budou nabízet široký
sortiment zboží. (Proutěné zboží, sklo, porcelán, textil,
obuv, koženou galanterii, drogistické zboží, atd.) 

Školní sportovní klub při SOŠ, SOU, OU Moravský Krumlov
zve ve čtvrtek 18.12. v 9.00 hodin sportovce základních

a středních škol regionu na 3. ročník soutěže ve skoku vysokém

Vánoční krumlovská la ka
Koná se v tělocvičně školy M. Krumlov, Klášterní ulice.

Prezentace od 8.30 hodin; kategorie: žáci a žákyně ročník
1988 - 90, dorostenci a dorostenky ročník 1984-87.

Ceny zajiš uje pořadatel soutěže se sponzory. Bližší informace
podá za organizační výbor ing. Miloš Šotner, vychovatel DM

TJ Sokol  Padochov a přátelé kytary pořádají v sobotu 13.12 

Posezení s kytarou
Začátek ve 20.00 hodin v sále Sokolovny.

K tanci a poslechu hrají skupiny HALUZA, WORAZ,
PUMPAŘI, DÝM, SANKLABÁNO A HEJKALOVÉ.
Vstupné: 40 Kč. Prosíme, abyste přišli bez kanad. 

SK WELLNESS JANA Třebíč, www.wellnesstrebic.cz, 
tel.: 604 206 135, pořádá v neděli 7.12. pátý ročník 

Miss a Minimiss Wellness
14.00 - 20.00 hodin v kavárně restaurace DON v Třebíči.

Do soutěže Minimiss je přihlášeno 24 děvčat 6-12 let,
do Miss 14 slečen 12-17 let. Celým programem provází

Pavel Štěpánek z Kiss Hády. Soutěže se aktivně zúčastní
i diváci, které tímto srdečně zveme strávit příjemně nedělní

odpoledne při sportu, hrách, soutěžích a diskotékách. 

Adventní věnce
XXDne 27. a 28. listopadu uspoøádal Dùm dìtí a mládeže Ivanèice
akci pod názvem Adventní vìnce. Více než tøicet žen a dívek vyrábìlo
pod vedením paní Inky Èejkové tradièní i originální vánoèní dekorace
na stoly a na zavìšení. Polystyrénové nebo slamìné základy vìncù si
návštìvnice omotávaly látkami, zdobily chvojím nebo pouze rùznými
pøízdobami, svíèkami a mašlemi. Akci zpestøila ochutnávka zeleni-
nového dortu s rybou, což je tradièní ruské jídlo, pøipravované pøi
rùzných slavnostních pøíležitostech. Všichni pøítomní odcházeli pøí-
jemnì pøedvánoènì naladìni a s krásnými výrobky.

Velké klání malých měst
XXDùm dìtí a mládeže Ivanèice ve spolupráci se zástupci mìst
Neslovice, Rosice, Moravský Krumlov, Dolní Kounice a Oslavany
pøipravil pro mládež ve vìku od 15 do 18 let projekt s názvem Velké
klání malých mìst. Jednalo se o sportovní soutìžení, které probíhalo
od 16.10. každý týden v jiném mìstì. Mìsta maximálnì využila svá
sportovištì: Dolní Kounice - vodácký areál, Neslovice - pøírodní
høištì, Oslavany - horolezeckou stìnu, Rosice - zimní stadion,
Moravský Krumlov - zámek, Ivanèice - sportovní halu. Zde se dne
21.11. uskuteènilo finálové kolo, které rozhodlo o koneèném výsled-
ku. Vítìzné družstvo z Rosic si pro svùj klub mládeže odvezlo hi-fi
vìž. Ani ostatní družstva neodešla s prázdnou, drobné dárky si všech
42 soutìžících odváželo z každého kola soutìže.

foto: J. Kristián           Vl. Železný pøedává ocenìní Martinì Pasterné
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foto: Kvìtoslav Adam
XXTrojnásobný mistr Èeské
republiky v  silnièních závodech
motocyklù Radek Rous (nar. 21.5.
1978) z Kralic nad Oslavou,
který startuje za Klub Racing
Team Znojmo se s námi podìlil 
o dojmy z právì uplynulé sezony
a o  možnostech  pro pøíští rok.
Radku, v jakých závodech jsi
letos startoval?
V mistrovství republiky jsem
získal tøetí titul za sebou, když
jsem vyhrál všechny závody, které
se startovaly. Mistrovství Evropy
pro mì dopadlo taky velice
dobøe. Získal jsem celkovì páté
místo, což byl pøed sezonou
takový sen, ale málokdo vìøil, že
by se to mohlo podaøit. Kdyby
nebylo pádu na Hungaroringu 
v Maïarsku, tak to mohlo být
ještì lepší, ale pøesto jsem s obì-
ma výsledky spokojen.
Na kterém místì jsi nejlépe do-

konèil závod v mistrovství Evropy?
Nejlépe jsem dojel na pátém
místì a to v Portugalsku, Španìl-
sku a u nás na okruhu v Mostì.
Které další závody jsi absolvoval?
Dostal jsem divokou kartu na zá-
vod mistrovství svìta v Brnì.
Další divokou kartu se mi podaøilo
získat na finálový závod MS ve
španìlské Valencii. V tomto pøí-
padì mi velice pomohl italský
závodník a manager v jedné
osobì Lucio Cecchinello a  tým
Campetella, ve kterém jsem v obou
pøípadech startoval.V Brnì jsem
startoval z jedenáctého místa,
což bylo velice dobré. Závod pro
mnì bohužel skonèil už v druhé
zatáèce, když jsem se snažil
dohnat špatný start a havaroval
jsem. Ve Valencii jsem startoval
poprvé, takže jsem okruh vùbec
neznal. Bìhem tréninkù jsem 
v dešti také havaroval, ale i tak
jsem startoval z devatenácté po-

zice. Start nebyl nejlepší,ale v cíli
jsem byl na patnáctém místì 
a získal jeden mistrovský bod. Mnì
osobnì tento výsledek uspokojil.
Motocyklový sport je drahý, kdo
Ti to pomáhá finanènì zvládat?
Hlavnì bych chtìl podìkovat
rodinì a pøedevším tátovi, který
je vlastnì mým manažerem a za-
jiš•uje finanèní stránku našeho
týmu. Kdybych mìl vyjmenovat
všechny sponzory, tak by jsme
tady byli hodnì dlouho. Mezi
nejvìtší patøí pan Müller, firma
Letasol, Siko koupelny a Excali-
bur Army. Moje podìkování patøí
také Klubu Racing Teamu Znojmo,
který mi velice pomáhá.
Jak se vyvíjí jednání pro pøíští rok,
v kterém seriálu budeš startovat?
Je reálná možnost startovat 
v mistrovství svìta, kde mám na-
bídky od tøech týmù, za které
bych mohl startovat. Momentálnì
to záleží na jednání s firmou
Dorna (organizátor MS-pozn.
red.), zda mnì povolí startovat 
v tomto seriálu a na jednáních 
s mými sponzory, kteøí by museli
moji úèast finanènì zajistit.
Doufejme, že veškerá jednání
dopadnou úspìšnì a v pøíští sezó-
nì budeš moci startovat v celém
seriálu mistrovství svìta. Pøeji Ti
veselé prožití vánoèních svátkù 
a v novém roce hodnì štìstí pøi
závodech i v osobním životì.
Dìkuji a pøeji Všem ètenáøùm
Zrcadla pøíjemné prožití vánoèních
svátkù a hodnì štìstí a spokoje-
nosti v roce 2004.

/s Radkem Rousem rozmlouval
Ctibor Adam/

Radek Rous jedná o mistrovství světa

XXV pùli listopadu se uskuteènil
již XII. roèník tradièního meziná-
rodního závodu „Memoriál Jana
Gajdoše“ ve sportovní gymnastice
v Brnì. Tohoto roèníku se zúèast-
nil rekordní poèet závodníkù 
ze dvanácti zemí. Kristýna Pále-
šová, èlenka SKM Ivanèice závo-
dící za Sokol Brno I, byla již pøed
závodem v každém tisku oznaèena
za favoritku závodu, protože v roce

2001 skonèila na druhém místì 
a v roce 2002 tento závod dokonce
vyhrála. I tento roèník probíhal 
v tìžké konkurenci jednoznaènì
v jejím znamení. Nezklamala 
a známkami 9,550 za bradla,
9,700 za kladinu, 9,700 za prostná
a 9,050 za pøeskok bez nejmen-
šího zaváhání vybojovala vítìzství
v jednotlivkyních. V družstvu
Sokola Brno I, který vedla trenérka

Kateøina Janeèková, patøila mezi
nejlepší závodnice. Na druhém
až ètvrtém místì o poøadí musela
rozhodovat nejlepší známka na
kladinì. Dìvèata ze Sokola Brno I
vyhrála o 10,6 bodù závod družstev.
XXO týden døíve Kristýna v ma-
ïarském mìstì Tata vyhrála o 2,5
bodù pøed druhou Maïarkou mezi-
státní závod HUN:CZE a úspìšnì
tak reprezentovala Èeskou Repub-
liku. Ve dnech 28. - 30.11.2003 ji
s oddílem Sokola Brno I èekala
extraliga žen, kde obhajovaly
loòské vítìzství. Svìøenkynì So-
kolu Brno I ve družstvech s pøe-
hledem vyhrály. Kristýna úspìšnì
zopakovala loòské prvenství v jed-
notlivcích a spoleènì s Kateøinou
Marešovou, která mìla stejný
poèet bodù, za sebou nechaly
všechny úèastnice letošního MS
v americkém  Anaheimu.
XXDo dubna pøíštího roku ji
èeká tvrdá pøíprava na ME 2004,
které se bude konat v Holandsku. 
Její výkony v letošní sezónì sli-
bují dobré umístìní.            /abé/ 

Memoriál Jana Gajdoše i Extraligu
vyhrála Kristýna Pálešová z Ivančic

Krumlovští tenisté na turnaji ATP
Ve dnech 10. - 16. listopadu probìhl v Hrotovicích mezinárodní

turnaj mužù ATP série Futuret s dotací 10.000 USD. Nejvyšším
nasazeným hráèem byl Martin Štìpánek, kterému patøí na svìto-
vém žebøíèku 291 místo ve dvouhøe. Vysokou kvalitu startovního
pole potvrzuje úèast wimbledonského vítìze ve smíšené ètyøhøe
Leoše Friedla. Krumlovští tenisté Martin Šafránek a Miloslav Khor
si vybojovali úèast v hlavní soutìži ètyøhry a dosáhli tak historického
úspìchu krumlovského tenisu na mezinárodním poli. 

Vítìzem dvouhry mužù se stal belgický reprezentant Steve
Darcis, který ve finále porazil Jana Mašíka 3:6, 6:2, 6:2. V soutìži
ètyøhry dominoval èesko-polský pár Dezort - Bednárek. Tenisový
výbor pøeje svým reprezentantùm Martinovi a Milošovi mnoho
dalších úspìchù. 

Komerèní inzerce
•• Èištìní kobercù a èalounìného
nábytku. Èištìní interiérù osob-
ních a nákladních vozidel.
Ivanèice - Ivacar (u autobaza-
ru). Tel.: 737 713 696.

•• Elektronika, domácí spotøe-
bièe, poèítaèe, mob. telefony a
další. Za nižší ceny než v ob-
chodech se stejnou kvalitou.
Informace na tel.: 728 509 063.

•• Silikon. tìsnìní oken a dveøí,
žaluzie vertikální, horizontální,
pøedokenní 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.

•• Nabídka k pronájmu: Pane-
lová plocha až 2.400 m2, 3 kan-
celáøe - i jednotlivì. Možnost
využití mostní váhy. U nádraží
ÈD MK v prostorách uhelných
skladù. Tel.: 515 223 071, nebo
515 322 282.

•• Novì zavedená manikúra -
francouzská, japonská, zdra-
votní, dekorativní - ozdobná.
Kosmetické studio Vizáž, Širo-
ká 1, Ivanèice (areál Ekotexu).
Tel.: 776 565 478 - J. Kroupová

Koupím
•• RD 3+1 v MK nebo Rakšicích,
do 1 mil. Kè. Tel.: 737 972 529.
•• moped Stadion S11, Pionýr
550, Jawa 250 - 350 pérák, Velo-
rex a jiné. Vše i nekompletní i
poškozené. Tel.: 608 626 289. 
•• pøedváleè. motocykl nebo rùz-
né ND i drobnosti, dobovou liter.,
fota a rùzné staré reklamní cedule.
Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
•• doklady na CZ 125 kývaèka.
Tel.: 728 337 745.
•• pøívìs. vozík za auto s vìtší-
mi koly, i ve špatném stavu.
Tel.: 732 254 783. 
•• traktor. vleèku 7 t, bez dok-
ladù. Tel.: 736 289 282. 
•• motorZetor 25. Tel.: 546 452 156.
•• dvouradlièní pluh za traktor
Zetor 30. Tel.: 728 653 577.
•• mob. tel. Nokia 3310 nebo
3330, plnì funkèní, za rozum-
nou cenu. Tel.: 606 928 212. 
•• chlapec. brusle ( vìk 4 roky),
vel. 28-30. Tel.: 737 707 591.
•• pro syna k Vánocùm starou
stavebnici Merkur, tz. plechové
dìrované profily na sešrou-
bování. Tel.: 721 557 918, SMS.

Prodám
•• RD 3+1, dvùr, hosp. stavby,
zahrada 700 m; 13 km od
Znojma. Cena 500 tis. Kè nebo
vymìním za podobný s vìtším
pozemkem pro chov koní. Tel.:
608 874 038.
•• RD 2+1 s pøísluš. blízko MK.
Dvorek, garáž, dobrý stav. Spìchá.
Cena dohodou, nejvyšší nabídce.
Tel.: 515 338 430, 18.00 - 20.00 h. 
•• patrovou zdìnou chatu s
bazénem v okolí Mohelna, cena
dohodou.  Tel.: 604 262 026.
•• garáž v Ivanèicích u høbitova,
el. 220 + 280, cena 90.000 Kè,
možná sleva. Tel.: 603 543 744.
•• garáž v Ivanèicích Na Volva-
rech. Tel.: 546 452 842 po 18. hod.
•• Š Favorit, r.v. 89, 1 majitel,
26.000 Kè. Tel.: 607 124 071.
•• Dacii na ND, pojízdná, cena
2.000 Kè. Tel.: 606 928 212. 
•• Š 120 na ND, LPG, výborný
stav, STK 6/04, zahrádka + 5x
zimní pneu, cena dohodou. Tel.:
515 338 356 po 19. hod.
•• dvoupásmové repro 2x45W
zn. Technic, na desku u zad. skla
auta, 430 Kè. Tel.: 604 112 538.
•• komplet. funkèní motor + pøe-
vodovka (5-ti rychl.) na Avii
21,31, cena 20.000 Kè. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• komplet. kabina na Avii
21,31, modrá, cena 10.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod. 
•• TP na Avii 21,1 - Izoterm s
chlazením, r.v. 91, 8.000 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• skøíò Izoterm z Avie, d. 3,3m,
v. 2m, š. 2m, zadní dvojité
dveøe,  10.000 Kè. Tel.: 606 581
533 po 18. hod.
•• 3 ks zimních pneu Sava Esky-
mo na Felicii vè. diskù, cena
1.100 Kè/ks. Tel.: 732 146 070.
•• 2 ks kol 6-16 šípy; mìniè z 6
na 12V na autopøehrávaè do

Trabanta. Tel.: 723 155 453.
•• 4 ks diskù na Š Favorit, For-
man do r.v. 93. Zachovalé, cena
1.000 Kè. Tel.:  605 562 123.
•• pneu s disky 155 R14 Škoda
105, 8ks; 145 SR13 Trabant, 50
Kè/ks. Tel.: 604 961 632. 
•• komplet. kola na Avii (disk +
Barum pneu), 3ks 750-16C MB
37, 2ks 750- 16C MB 60,
vzorek 90%, cena 2.200 Kè/ks.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• motorový - dieslový naviják
na podvozku, vhodný do lesa.
Velmi levnì. Tel.: 608 626 289.
•• haky lešení kostka, el. sekaèku
na trávu s kosem; chladnièku
Zanussi; 2 válendy + peøináèe;
mlýnek na maso è. 8; žehlièku,
vše dohodou. Tel.: 605 776 380.
•• vápenocementovou smìs pro
vnitøní i vnìjší omítky jádrové i
svrchní s filcovaným povrchem,
33 pytlù á 40kg. Tel.: 737 953 227.
•• dveøe balkon., zdvoj., døe-
vìné, se žaluziemi, krátce zabu-
dované, 3ks. Tel.: 604 710 758.
•• kovové žaluzie šíøka 54 - 2x,
š.52 - 2x, š.49 - 2x cm, délka
130 cm. Tel.: 728 664 079. 
•• zahradní døevìné židle bílé,
køeslový typ, boèní opìry, 250
Kè/ks. Tel.: 604 710 758. 
•• konf. stolek na TV, 140 cm;
koberec 3x5m; kuch. linku 3,6m,
cena dohodou. Tel.: 605 776 380.
•• lustr køiš•ál.; mrazák pultový
180 l; zdvojené okno 120x120
cm; venkovní dveøe 90 L, cena
dohodou. Tel.: 605 776 380.
•• ložnic. lustr - talíø tøíhranný, do
žluta, 200 Kè. Tel.: 604 710 758.
•• roh. lavici sv. šedou koženk.,
130x167 cm, stùl + 2 židle. Tel.:
737 500 478 .
•• lis na papír i jiný materiál,
tovární výr. Tel.: 777 070 749. 
•• nový nepoužitý závìs. plyn.
kotel Proterm 24 KTO turbo,
velká sleva. Tel.: 608 300 722.
•• mrazák Calex 50, 500 Kè; el.
troubu 500 Kè; otoman; 1,5 po-
hovku, polštáøe 195-80; vycpa-
né ptáky 5 ks. Tel.: 546 423 027.
•• praèku Mini Romo, 350 Kè.
Tel.: 604 710 758.
•• pøenosný barev. TV Tesla color
Oravan, 37 cm, velmi zachovalý,
cena 900 Kè. Tel.: 603 903  823.
•• chemlon. pøehozy na 2 køesla a
válendu, vysoký stojatý chlup, be-
ránkové barvy (tovární výr. )Tel.:
604 710 758.
•• PC Pentium 2, celeron 360
mhz, 64 RAM, CD-rom, tiskárnu.
Cena dohodou. Tel.: 721 336 731.
adaptéry (zad. kryty) na 3SIM-
Nokia 3210+na 2SIM-Nokia 3310,
možno používat víc SIM v 1 tel.
190 Kè/ks. Tel.: 608 882 206, veèer.
•• kytarový efekt Boost Driver
M1;  kyt. ef. Flanging Chorus,
600 Kè/ks. Tel.: 724 157 030.
•• vyøezávaný betlém od malíøe
Aleše, stáøí asi 62 r.; podsadu
pro krmené husy, kachny; ko-
š•ata bøezová; kovový vál se
sedaèkou k Teøe nebo k Vari;
cep vhodný jako dekorace. Tel.:
515 336 601.
•• lyže bìžky zn. Atomic RS, d.
180 a 200cm; Turbo 210cm; Trak
Maraton 210cm, vše bez holí,
cena 600-800 Kè/pár. Tel.: 606
581 533 po 18. hod.
•• lyže sjezd. zn. Rossignol, váz. Ty-
rolia, d. 170cm; Kastle, váz. Salo-
mon, 200cm; Buzard, váz. Tyrolia,
195cm, vše bez holí,  600-800 Kè
/pár. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• pinkponk. stùl, jako nový,  3.000
Kè. Ivanèice. Tel.: 723 465 347.
•• myslivecké odìvy, kalhoty,
klobouk; dámské pláštì. Levnì.
Tel.: 515 322 308.
•• tìhotenská šatovka a kalhoty
do pasu (možno polohovat), šedé,
vel. 38-40, pìkné, cena 200 Kè
/ks. Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• zimní overal s kapucí pro
miminko, vel. 62, tm. modrý sa-
met, podšívka tm. modrá s bílými
puntíky, témìø nenošený. PC 800
Kè, nyní 350 Kè. Tel.: 546 451 258.
•• hluboký koèár zn. Dema
Comfort,  model 2001, trojkomb.,
tm. zelený s medvídky, pøehaz.
rukoje•, nafuk. kola, vyjímat. taš-
ka, PC 10.000 Kè, nyní 4.500 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• sport. koèárek B+B po jednom
dítìti, modrý + bíložlutá  kostka,
nánožník, rám žlutý. Vhodné i pro
kojence. Prací potah, perfekt.
stav, cena 2.000 Kè. Tel.: 723 504
785, 721 451 798.

•• autosedaèka - houpaèka zn.
Chicco, polohov. se støíškou, sv.
zelený dìtský motiv, 0- 13kg,
PC 1.200Kè, nyní 800 Kè. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
•• dìtskou autosedaèku do 18 kg.
Cena dohodou. Tel.: 607 641 062.
•• dìtskou døevìnou postýlku na
dvou koleèkách, sesun. boènice,
3 polohy roštu, bez matrace,
cena 700 Kè. Tel.: 604 112 538.
•• houpaèka malá dìtská, mož-
no zavìsit i doma, pro dìti už 
od 1 roku, nepoužitá, cena 200 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod.
•• kmen oøechu, prùmìr 60 cm,
d. 210 cm. Tel.: 546 452 664.
•• loupané oøechy, Ivanèice.
Tel.: 723 982 638.
•• zaøízení k chovu myší, 120ks
komplet. beden T4, cena 150 Kè
/ks. Pøi odbìru celého množ. ce-
na 16.000 Kè. Tel.: 606 581 533
po 18. hod
•• novou zateplenou boudu pro
psa pro rùzné velikosti plemene.
Tel.: 606 942 302.
•• štìòata labradora, bez PP,
pejsci, hodní, mazliví, zdraví,
oèkov., odèerv., cena 2.800 Kè.
Tel.: 732 430 983.
•• prase. Tel.: 515 321 160.
•• zakrslé králíèky. Ivanèice.
Tel.: 607 713 974.

Rùzné 
•• Pronajmu byt 1+1 v MK, ul.
Bøí. Èapkù, v klidné èásti mìsta,
volný  leden 04. Tel.: 721 739 589.
•• Hledám podnájem v okolí Mi-
roslavi, do 4.000 Kè vè. inkasa.
Tel.: 732 203 117.
•• Hledám kontakt na chvatele
dlouhosrstých morèat s prùka-
zem pùvodu. Ivanèice. Tel.: 607
713 974.
•• Hledám paní k dìtem, 1,5 a
2,5 roku staré. Tel.: 723 388 569. 
•• Pravidelnì hrající kapela hle-
dá nutnì spolehlivého klávesáka
/èku. Spìchá. Tel.: 607 875 543.
•• Kdo douèí studenta 1.r. SŠ ma-
tematiku, MK. Tel.: 515 261 652.
•• Dvì kamarádky 25 a 27 hleda-
jí dva kamarády nebo kama-
rádky na lyžovaèku v Alpách (asi
Francie). Pøedp. termín konec
února. Tel.:737 169 081.
••  Jsi sama, postrádáš lásku a
pohlazení stejnì tak jako já? Jsi-
li bezdìtná, sympatická a menší
štíhlé postavy kolem 30-ti let,
tak mi zkus zavolat, tøeba právì
my dva na sebe stále èekáme.
Tel.: 602 977 252.
•• Je mi 55/167, jsem v invalid-
ním dùchodu a hledám stejný
protìjšek. Jen vážnì. Ivanèice a
okolí. Ráda vypomohu v
domácnosti. Tel.: 603 353 129.
•• 35/180, 88kg, hledá milého, hod-
ného, ne lakomého muže, který by
byl ochoten za obèas. erot. schùz-
ky trošku pomoct. Na stavu ani
vìku nezáleží. Tel.: 602 576 964.
•• Rád bych poznal prima
holku, která jako já postrádá
spøíznìnou duši. Je mi 25 let,
165 cm. Mám rád hudbu, kon-
certy, zvíøata, kino, knihy, ces-
tování, kolo. Tel.: 602 551 270. 
•• Kdo daruje nebo levnì prodá
dìtskou patro. postel (s matrace-
mi i roštem) ? Tel.: 728 947 762.
•• Ranè v Kyjovicích u ZN pøij-
me nové zájemce o konì a o jízdu
na koních. Tel.: 608 874 038.

Práce - zamìstnání
•• Pøijmu do novì otevøeného
obch. zastoupení pracovníky
do pozic: telefonista/ka, zpro-
støedkovatel/ka, obch. zástupce,
asistent/ka. Pøíjem 20-50.000
Kè/mìs. Možný postup, služeb.
vùz, mobilní telefon. Volejte
na tel.: 605 254 556.
•• Hutní montáže Ostrava a.s TJ
400 MK hledá pro posílení
obchod. úseku dva zamìstnance
- absolventy tech. smìru. Poža-
davek: dobrá znalost NJ. Tel.:
515 302 310, pí Jelínková.
•• Nabízím obèas hlídání dìtí.
Tel.: 604 673 614. 
•• Švadlena, 20 let praxe, hledá
práci i jinou. Ivanèice. Tel.: 732
637 844.
•• Hledám práci na doma,
umím ma PC, nabídnìte, ale jen
vážnì. Tel.: 728 947 762.
•• Hledáme lidi všech profesí do
nejlépe placených oblastí v ÈR.
Zajistíme nadstandardní pøíjmy.
Dále telefonisty/ky pro firemní
úèely. Tel.: 728 509 063.

ÿ·dkov· inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA, Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè
(cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování inzerce uvádìjte svou zpáteèní adresu)

záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722, sms: 777 769 815, e-mail: noviny@zrcadlo.com 


