
XX/Ivanèice/ Zaèátkem února
2004 byl v rekonstruovaných pros-
torách ivanèické nemocnice otevøen
témìø po padesáti letech nový po-
rodní sál, novorozenecké a gyne-
kologické oddìlení. MUDr. Aleš
Soukal k tomu øíká: „Koneènì
máme porodnici, která svým
vybavením odpovídá evropským
standardùm.“ Pøesun gynekolo-
gicko-porodnického oddìlení byl
souèasnì využit k potøebné re-
dukci lùžek, jak byla stanovena
pøi nedávných „bojích“ s krajem
o další osud Nemocnice Ivanèice.
XXPorodní sál sestává ze tøí po-
rodních boxù s porodnickou postelí,
sprchou a vlastním sociálním
zaøízením. K dispozici je také
komfortní rohová vana, porodní vak,
míèe, eventuálnì porodnická sto-
lièka. Souèástí sálu je ambulance,
kam budoucí maminky docházejí
3 - 4 týdny pøed termínem porodu.
Mohou se zde v pøedstihu sezná-
mit s prostøedím porodního sálu,
personálem a vyplnit potøebnou
dokumentaci. Na porodní oddìlení
pøímo navazuje novorozenecké.
Rodièky tak mají stále nablízku
dìtskou i porodní sestru.
XXDalší služby pro tìhotné pøi-
blížil MUDr. Soukal: „Poslední
støedu v mìsíci je možno navštívit
tzv. profylaktickou pøípravu
k porodu, která probíhá pod
vedením vrchní sestry. Rehabi-
litaèní oddìlení poøádá dvakrát
týdnì cvièení pro budoucí ma-
minky. Ivanèická porodnice se
tak oprávnìnì stala držitelkou

plakety Baby friendly hospital,
kterou udìluje Unicef tìm porod-
nicím, které jsou „pøátelské“

k dìtem i maminkám. Naše porod-
nice mezi nì rozhodnì patøí.“
XXVzhledem k tomu, že ivanèická
nemocnice teprve nedávno odola-
la tlaku JM kraje na zrušení dìts-
kého oddìlení a navíc by v le-
tošním roce mìla být dokonèena
rozsáhlá mnoholetá pøístavba
a rekonstrukce, položili jsme
nìkolik otázek také øediteli ing.
Jaromíru Hrubešovi.
Pøestìhování gynekologického
a porodnického oddìlení do
nových prostor zahájilo etapu

dalších zmìn v nemocni-
ci. V èem tyto zmìny
spoèívají?
XXVše souvisí se snahou
JM kraje o urèitou
restrukturalizaci, kterou
my respektujeme. Jsou v
tom zahrnuty i zmìny v
koncepci lùžkové péèe,
jak je stanovil kraj.
Co je podstatou této nové
koncepce?
XXBude zredukován poèet
lùžek, ušetøí se personál,
kvalitativnì se zlepší
prostory pro pacienty
i personál, bude vyšší
využitelnost lùžek i opti-
malizace všech prostor.

Po dokonèení rekonstrukce se sem
pøestìhuje léèebna dlouhodobì
nemocných ze Zastávky u Brna,

vzniknou lùžka následné péèe.
Po dostavbì centrálního pavilonu
dojde k pøemístìní dìtského od-
dìlení do èásti, kde budou pøipra-
veny i prostory pro maminky, což
nám zatím chybí.
Podle pùvodních plánù by sta-
vební práce mìly skonèit v záøí
letošního roku. Je tento termín
reálný?
XXNa tento rok jsme dostali pøi-
dìleno o 30 milionù korun ménì
než bylo plánováno a než potøe-
bujeme. Proto nyní jednáme
s ministerstvem zdravotnictví
a financí o možnosti prodloužit
termín dostavby nejpozdìji do
poloviny pøíštího roku, abychom
kopírovali možnosti státního
rozpoètu. Jednání zatím nejsou
uzavøena, proto se musíme cho-
vat tak, jako by se kolaudovat
mìlo letos v záøí.
Máte, pane øediteli, vizi funkèní
ivanèické nemocnice?
Ta vize má dvì stránky. Jde o to,
jak bude nemocnice vypadat a za
další, jaký bude mít statut, jak
bude provozována. Základní otáz-
kou je, jak to všechno ufinancovat.
Ve zdravotnictví je urèitý balík
penìz, kterému se musí pøizpùso-
bit nabídka. Je dost nemožné
tvrdit, že máme absolutnì neome-
zený pøístup ke zdravotní péèi,
když to není pravda a vše je limi-

továno prostøedky. Já již dlouho-
dobì øíkám, budujme standardní
péèi pro nejširší spádovou oblast
a pro nejširší potøebu. Snažme se,
aby to bylo co nejekonomiètìjší
a nejefektivnìjší. Zámìr rekon-
strukce nemocnice byl kdysi
udìlán dobøe s tìmito parametry,
byla sem zahrnuta také potøeba
snížení poètu lùžek.
A statut nemocnice? Kdo bude
po vtupu Èeské republiky do EU
jejím provozovatelem?
Evropská unie nezná statut
pøíspìvková organizace. Je zá-
kladní otázkou, do jakého typu se
nemocnice po vstupu do EU bude
transformovat. Jestli z ní vznikne
obchodní spoleènost nebo vše-
obecnì prospìšná spoleènost. Trh
se zdravotními službami zde
bude vždy. Nevidím na tom nic
špatného, že pøijdete do obchodní
spoleènosti, která se Vám postará
o Vaše zdraví. Tyto služby by
mìly být maximálnì komplexní
pro celý region, na koncentro-
vaném místì, s koncentrovanou
režií. Znamená to udržet v našem
regionu základní obory, které se
slibnì rozvíjí - tedy internu,
chirurgii, gynekologii a porod-
nici, rehabilitaci, lùžka intenzivní
a resuscitaèní péèe, následnou
péèi a v rozumné formì i dìtské
oddìlení.                             /ham/
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Ivančická nemocnice má novou porodnici

foto: archiv nemocnice          Gynekologicko - porodnické oddìlení

Opravdu „obě “ Zrcadla?
Už v minulosti jsem psal bez ohledu na dùsledky svých názorù

na vládnoucí koalici i pana starostu. Bylo by velmi nefér vùèi tìmto
lidem, kdybych nevyjádøil svùj názor na kauzu „Ptáèek“. Ing.
Ptáèek a Ing. Župa, z mého pohledu, napadli objektivitu ZRCADLA
a já se pouze musím ptát, proè ji nenapadali, když náš novináø psal
proti vládnoucí koalici a zašel až na hranici bulváru a já sám mìl
pocit, jestli jsme „nepøepískli“. To bylo vše v naprostém poøádku
a mùj šéfredaktor byl nejlepším „kamarádem“ opozice.

Na tøetí stranì tohoto èísla se doètete o rezignaci Ing. Ptáèka
na mandát èlena zastupitelstva. Jako dùvod uvádí nepravdivá obvi-
nìní naší redaktorky v minulém ZRCADLE. Pøed dalším ètením
tohoto „úvodníku“ doporuèuji ètenáøi obeznámit se s obìma uve-
denými èlánky. Pozorný èlovìk velmi rychle zjistí, že jde pouze
o zastírací manévr s cílem, ukázat se v oèích obèanù jako obì•
køivdy, která by• neprávem obvinìna, odchází z politické scény,
nebo• etika a morálka jsou vìcí daleko dùležitìjší. Vše je tak
dokonale zinscenováno pro ètenáøe neznalého pravého stavu
pomìrù. Takže jaké tedy jsou indície, vypovídající, zda je Ing.
Ptáèek tím pravým adeptem na krumlovského Robina Hooda?

Ve èlánku „Politickou smrt starosta pøežil“ v 3/III nenajdeme ani
jediné naøèení, proè se Ing. Ptáèek zdržel hlasování. Z jakého dùvo-
du jsme tedy napadáni z køivého obvinìní? Na legitimní dotaz naší
redaktorky - proè se Ing. Ptáèek jako zapøísáhlý kritik zdržel hlaso-
vání - se jí dostalo odpovìdi: „Nemá smysl hlasovat, když výsledek
je pøedem jasný.“ Zde jaksi Ing. Ptáèek zapomnìl, že tím jak hla-
suje, vyjadøuje svùj názor a svým zpùsobem se tím také zodpovídá
svým volièùm. Zdržet se hlasování v takovém pøípadì (èili nemít
svùj vlastní názor) je minimálnì pro nás „obyèejné“ lidi zarážející.
Otázka - proè se tak stalo - a spekulace možných vysvìtlení je
v tomto pøípadì více než opodstatnìná. A podíváme-li se do histo-
rie hlasování zastupitelstva, zjistíme, že to není první pøípad, kdy
se Ing. Ptáèek u klíèových rozporù opozice s koalicí zdržuje
hlasování. U tak vyprofilovaného kritika vládnoucí koalice je tato
skuteènost, nezlobte se na mne, více než prapodivná. Pak mohu jen
s tìží uvìøit, že dùvodem odchodu Ing. Ptáèka ze zastupitelstva je
jakýsi „morální“ kodex.

Od prvního èísla ZRCADLA jsem pozornì sledoval hlasité
projevy Ing. Ptáèka a peèlivì je porovnával se skuteènými èiny
a fyzickým hlasováním. Osobnì jsem proto rád, že opozice v zastu-
pitelstvu bude „ochuzena“ o hlasování tohoto zastupitele a pevnì
vìøím, že místní ODS za nìj dosadí èlovìka, který bude svoje slova
dokládat prùkaznými èiny a ne jen prázdnými slovy a matením
obyvatel Moravského Krumlova. Také pevnì vìøím, že to bude
èlovìk, který nebude nikdy závislý na zakázkách od mìsta, aby-
chom napøíštì nemuseli øešit dùvody, proè hlasoval tak, èi onak.

Domnívám se, že jsem svùj názor vyjádøil již víc než jasnì.
Mohu si to také na rozdíl od jiných dovolit, protože já na zakázkách
od mìsta závislý nejsem a jestli jako majitel tiskárny pro mìsto
tisknout budu, èi nikoli, je mi opravdu jedno. A co možná ètenáøi
ZRCADLA ani netuší, je, že pøestože jsem nìkolikrát vyjádøil
i „ostrý“ názor na pomìry ve vládní koalici, umíme se s pøíslušníky
vládnoucích stran v Moravském Krumlovì slušnì a bez emocí poz-
dravit a dokonce si spoleènì zajít do sklípku popovídat ke sklenièce
vína, by• se v mnohých názorech neshodneme.

Snad se jako obèané MK také nìkdy doèkáme doby, kdy si radní
a zastupitelé po bouølivém zasedání pùjdou spoleènì sednout
do hospody na pivo a budou jeden druhému dùstojným partnerem
a oponentem bez zbyteèných invektiv a osoèování. Pøeji tedy naší
koalici i opozici více úcty a kultivovanosti a pevnì vìøím, že se již
brzy doèkáme více konstruktivních debat v zájmu mìsta a obèanù,
místo žabomyších válek o nièem.                                                  PaŠa 
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ROÈNÍ ÚROK OD 4%

ing. Jaromír Hrubeš

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

Sleva na vybrané
sedací soupravy
a obývací stěny

NNNNOOOOVVVVÉÉÉÉ    KKKKUUUUCCCCHHHHYYYYNNNNĚĚĚĚ
111188880000    ccccmmmm    oooodddd    7777....999999990000



XX/Miroslav/ Osudy miroslav-
ského zámku se pøíliš neliší od
podobných historických památek
jinde. Posledním majitelem byla
rodina vídeòského cukrovarníka
Stummera a po roce 1945 pøešel
objekt do majetku státu. Urèitou
dobu jej využívalo mìsto a poté
zde zøídilo zemìdìlské uèilištì svùj
internát. V prùbìhu let byly uèi-
nìny nìkteré, nìkdy i neš•astné
stavební zásahy, ale dle slov
Romana Volfa „pokud zámek žil
- byl využíván, bylo to poøád
lepší než teï!“
XXDne 1. 5. 1993 dostalo zámek
zpìt do vlastnictví mìsto, jež pro
nìj od té doby hledá využití, lépe
øeèeno majitele. Pøed dvìma lety
byl objekt vyèištìn od holubího
trusu, pøièemž se naplno ukázal
jeho neutìšený stav. Miroslavští
dosud jednali s rùznými zájemci,
z nichž z nìkterých se „vyklu-
bali“ spekulanti, jiní to po obezná-
mení se situací vzdali.
XXVelkou nadìji vkládala radnice
do projektu podaného na mini-
sterstvo kultury. Místostarosta R.
Volf spolu s ing. C. Novotnou
ze Státního památkového ústavu
v Brnì vypracovali detailní mno-
hastránkový elaborát, který obsa-
hoval veškeré údaje o zámku
týkající se historie, popisu tech-
nického stavu, všech finanèních
kalkulací, vyjádøení odborných
institucí aj. Po dva roky s tímto
projektem žádali na ministerstvu
kultury o zaøazení této kulturní
památky v havarijním technickém
stavu do Programu záchrany
architektonického dìdictví.
XXMinulý týden však všechny
nadìje skonèily. „Bylo podáno na
500 žádostí, z nichž uspokoje-
ných bylo 60. Aèkoli náš projekt
pracovníci ministerstva kultury
hodnotili velmi vysoko, byl zamít-

nut. Objem finanèních prostøedkù
je totiž tak malý, že pøednost
dostaly akce již rozpracované
a rozfinancované z minulosti,“
uvedl na objasnìní R. Volf.
XXNa otázku, co bude se zámkem
dál, místostarosta odpovìdìl:
„Doufali jsme, že projekt vyjde.
V tom pøípadì bychom dostávali
po dobu deseti let zhruba 600 tisíc
korun roènì. Tento balík bychom
investovali do nejnutnìjší údržby
a oprav. Vìnovali jsme tomu oprav-
du mnoho úsilí a stovky hodin
práce, ale výsledek zatím není
žádný. To èlovìka mrzí nejvíc.“
XXRada mìsta Miroslavi, která
se problematikou zámku v tìchto
dnech zabývala, rozhodla znovu
zaèít vážnì jednat s pøípadnými
zájemci, aby tito „odkryli karty“.
Do konce letošního února totiž
bylo vzhledem k podanému pro-

jektu moratorium na jakékoli
koneèné rozhodnutí. „I kdybychom
objekt dali nìkomu za korunu,
bude potøeba do nìj následnì
nasypat mnoho milionù. Mùže se
najít èlovìk, který má zájem a je

solventní, ale je potøeba ho hle-
dat,“ pøiznal R. Volf. Všem zain-
teresovaným je jasné, že pùjde
o bìh na velmi dlouhou tra•,
možná i maratón s nepøedvídatel-
ným koncem.                    /ham/
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PVC SE ŠARMEM DŘEVA
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Pobočka: Medlice 20, tel.: 515 339 345

Občané Oslavan se bouří
XX/Oslavany/ Okamžitì po informaci v pøedešlém ZRCADLE, týka-
jící se zmìny územního plánu ve prospìch využití pozemkù v okolí
Oslavy na stavební parcely, se ve mìstì zvedla vlna nevole. Obyvatelé
Oslavan sepsali petici - nesouhlas obèanù, v nìmž se uvádí: zásadnì
nesouhlasíme se zmìnou územního plánu, která se týká pozemkù
v údolí øeky Oslavy. Za hlavní dùvody nesouhlasu považuje zhruba
200 dosud podepsaných rodin pøedevším fakt, že pozemky leží v chrá-
nìném území øeky Oslavy a nikdy se zde s výstavbou nepoèítalo. 
XXObèané poukazují na to, že pokud se jednou pøíroda zaène tímto
zpùsobem narušovat, zmìna bude nenávratná. Proto by zastupitelé mìli
mít povinnost hájit zájmy pøírody, tj. životního prostøedí, a ne zájmy
jednotlivcù, pro jejichž výstavbu by se mìla hledat jiná lokalita mimo
pøírodní park. Dále upozoròují na stávající stav místní komunikace
v ulici V Oslavì, která se po provedení plynofikace zmìnila na „prašnou
vozovku polního charakteru“, nevhodnou k nákladní pøepravì.
XXHlavní iniciátorku petice paní Vìru Sedláèkovou spolu s manželi
Špiøíkovými vedly k nesouhlasu pøedevším výše uvedené dùvody
a navíc povolení výstavby v chránìném území považují za nejvyšší
stupeò vandalství, bezohlednosti a sobectví. Paní Sedláèková tvrdí:
„I další generace mají právo na rekreaci v této pøekrásné krajinì, kam
by mìla jezdit bez obav naše miminka, aby zde získávala lásku
k pøírodì. Je mi moc líto, že se najdou lidé, kteøí zapomnìli na slušné
chování a tak základní skuteènost se jim musí pøipomenout.“
XXPaní Sedláèková dokonce nastínila svoji katastrofickou pøedstavu,
jak by zdejší koutek pøírody mohl vypadat v budoucnu: „Hned u cesty
za plotem každého domu by byli ostøí psi. Sem tam by nìjaký utekl.
A k smrti vydìsil procházející obèany. Ti by pak prosili majitele
o holý život. Majitel by sice dostal pokutu, kterou by klidnì zaplatil,
jen aby vypìstoval v lidech pocit strachu. Situace by se nìkolikrát
opakovala, až by sem lidé pøestali chodit. Tím by skonèila rekreaèní
oblast pro obèany jednou pro vždy. Nic jiného si nepøeji, jen aby tento
scénáø zùstal pouze sci-fi a doba rotwailerù nebo pitbulù v údolí
Oslavy nikdy nenastala.“
XXK celé záležitosti se vyjádøil také starosta mìsta Vít Aldorf: „Jde o
bezprostøední reakci obèanù na pøijaté rozhodnutí ZM ve vìci zmìny
územního plánu v lokalitì V Oslavì, která by mìla vést  k rozšíøení
zástavby rodinnými domy v této oblasti. Je tøeba si uvìdomit, že roz-
hodnutí ZM souhlasit s poøízením zmìny územního plánu ještì nezna-
mená, že tato zmìna samotná bude schválena a ke stavbám rodinných
domkù v této lokalitì dojde. Obèané mají plné právo svùj názor vyjádøit,
a to i následnì v rámci samotné fáze schvalování poøízené zmìny ÚP.
Poté bude znovu záležet na jednotlivých zastupitelích našeho mìsta,
jakým zpùsobem se postaví ke koneènému schválení daného zámìru.
V rámci projednávání zmìny územního plánu se budou také vyjadøovat
jednotlivé dotèené orgány a také jejich stanovisko mùže být klíèové.
Já osobnì jsem svùj názor již jasnì deklaroval na jednání zastupitelstva,
kde jsem se jasnì postavil proti schválení poøízení zmìny územního
plánu. Moje rozhodnutí samozøejmì nepopírá právo majitele pozemku
si se svým majetkem nakládat tak, jak uzná za vhodné.“            /ham/

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU

STAVEBNINY PLUS, spol. s r.o.
Krumlovská 12
664 91 Ivančice
tel.: 546 435 429

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Dvořákova 639

(naproti „Pianky“)
672 01 Moravský Krumlov

tel.: 515 323 320

STAVEBNINY TRADE, s.r.o.
Karlovská 7

664 64 Dolní Kounice
tel.: 546 421 910

www.stavebninyplus.cz

PRODEJ A TESTOVÁNÍ
AKUMULÁTORŮ

Při testu Vašeho akumulátoru
zjistíme jeho stav a žádná

zima Vás nemůže překvapit !

HITL, s.r.o.
672 01 Dobelice 1

tel.: 515 323 495
602 487 524

www.hitl.cz
(středisko zem. družstva)

Ceny od 730,- Kč
(akumulátor BRIT 45 Ah

- včetně DPH !)

Ministerstvo kultury zámek odepsalo

Kašna bude chrlit vodu
/Ivanèice/ Únorové jednání RM Ivanèice schválilo zámìr restau-

rovat historickou kašnu sv. Floriána na Palackého námìstí v Ivanèi-
cích. V první fázi zde bude proveden stavebnì-historický prùzkum
a restaurátorský prùzkum restaurátorem Dimitrijem Neuwirthem
za 18.850 Kè. Ten byl vybrán ze dvou zájemcù. Kašna je v souèas-
nosti v dezolátním stavu. „Chceme, aby památka byla nejen hezká,
ale i funkèní, tzn., aby byla uvedena do chodu vèetnì obìhu vody,“
prozradil starosta mìsta MUDr. Vojtìch Adam a pokraèoval: „Na
opravu jsme dostali 250.000 dotaèních prostøedkù a v návrhu našeho
rozpoètu poèítáme s èástkou 750.000 korun. Rozpoèet mìsta by mìl
být schválen kolem 15. bøezna.“ S prùzkumnými pracemi zaène
Dimitrij Neuwirth v nejbližších dnech, protože v Ivanèicích poèítají
s tím, že by dílo mìlo být bìhem letošního roku kompletnì dokonèené.

foto. mape

Měření emisí a kontroly spalinových cest

provádí firma KUČERA Karel
autorizované kominictví

Pod zámkem 200, 67201 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 114, 603 499 126, 605 215 160

PPooddnniikkaatteelléé  !!
Nezapomnìli jste na provedení
mìøení emisí malých zdrojù topení
a ohøevu vody dle zák. 86/2002 Sb.
a naøízení vlády è. 352 ?
Poslední termín provedení je k 1. 6. 2004.

Nezapomeňte
a vyhněte se nepříjemným sankcím !

Ceny jsou smluvní,
pro stálé zákazníky slevy,

po uplynutí dvou let se sami přihlásíme

Pozvání na besedu s ministrem financí

Sociální demokracie a starosta Ivančic
MUDr. Vojtěch Adam zvou všechny občany

k veřejné besedě s ministrem financí

Bohuslavem Sobotkou
a dalšími vysokými představiteli ČSSD.

Beseda se uskuteční
8. března 2004 ve velkém sále 

Besedního domu Ivančice od 15 hodin.

Připravte se u nás na novou stavební sezónu!
Nabízíme zimní slevy stavebních materiálů.

Po - Pá: 7.00 - 17.00, So: 8.00-12.00 Tel.: 515 333 121, 515 334 276

• uhelné brikety ............................................. 260 Kč/100 kg
• dřevěné brikety ............................................... 46 Kč/10 kg
při paletovém odběru (1000 kg) ..................... 43 Kč/10 kg 

• asfaltové izolační pásy (Bitagit) ............. od 424 Kč/10 m2

• zámková dlažba šedá, tl. 6 cm .......................... 258 Kč/m2

• střešní latě .......................................................... 9,70 Kč/m
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ DO 13. BŘEZNA 2004

Dále nabízíme černé uhlí z Ostravy, hnědé uhlí z Bíliny, koks.



XXPøeètení pár èísel „Zrcadla“
mì vyzvalo k tomu, abych také
vyjádøila svùj názor. Nevím, a ani
nepochopím, kde se bere v nìkte-
rých lidech taková záš•, èi snad
závist, zloba, nenávist,… Jsou
to poøád ti stejní lidé a asi s tím
nic nenadìláme. Jenže mnì to
vadí. Vadí mi, že tu svoji zlobu
a nenávist øeší tím, že neustále
píší zámìrnì ne zcela pravdivé
èlánky o manželovi do novin. A
polopravdy jsou horší než ne-
smysly. Možná tím chtìjí na sebe
upoutat pozornost, že oni jsou ti
správní, bezchybní. Jsou to
opravdu bezchybní a správní
lidé? Já o tom pochybuji.
Nechci se manžela moc zastá-
vat, to v žádném pøípadì. Má
také své chyby, jako všichni
lidé. Dokonalý není nikdo z nás.

Vím, že udìlal chybu, kterou
pøiznal a omluvil se za ni, ale to
nìkterým lidem, jak je vidìt
v tìch neustálých èláncích, ne-
staèí. Jde jim jen o jedno.
Uškodit, potopit, snad i znièit
èlovìka. Urèitì skoro každý
obèan Moravského Krumlova
už ví, o jakou chybu jde. Syn si

koupil „ojeté auto“ z autobazaru,
které mìsto prodalo. Bude nás
to celou rodinu dlouho mrzet, že
se tak stalo. Je to opravdu, jak
psaly nìkteré noviny, doslova
„ojetina“ a teï už vím, že by za ty
peníze koupil i lepší „ojeté auto“.
XXJestli víte nebo nevíte, asi
tak pøed mìsícem mìstem opìt
„poletovaly“ anonymní letáky.

Nevím sice kdo to psal, ale tuším.
Vìtšinou se èlovìk, a• chce
nebo nechce, pøece jenom nìco
doslechne. Jedno je jisté. Psali
a šíøili to lidé se špatnou morál-
kou. Napsat takovou lež a špínu,
nepodepsat se pod to, o èem
jsem skálopevnì pøesvìdèen, to
je zbabìlé. Slušný èlovìk to

nedovede. V pøedposledním
èísle „Zrcadla“ se našla osoba,
která by se pod ten text podep-
sala. Nebudu jmenovat, ètenáøi
tìchto novin dobøe vìdí o koho
se jedná. To, že je dotyèný
ochotný se podepsat pod takový
špinavý leták, už svìdèí o jeho
charakteru. Každý, kdo nìco
takového napíše, by se mìl

zamyslet pøedevším sám nad se-
bou, a také jak by se mu líbilo,
kdyby o nìm nìkdo napsal
takové pomluvy a lži. Možná
pøíští leták nebo „Zrcadlo“ po
pøeètení mého pøíspìvku bude
rozvinutìjší o mou osobu, horší,
vulgárnìjší.
XXVìtšinou ti „pisálci“ do novin
jsou podnikatelé, obchodníci.
Upøímnì z celého srdce jim
pøeji, aby se jim v jejich práci
daøilo a byla bych moc ráda,
kdyby to i oni dopøáli ostatním.
S tím dopøáním to asi nebude
pravda, ale aby alespoò druhým
neškodili a neztrpèovali život a
v pokoji nechali druhé pracovat,
když sami pro naše mìsto nedo-
vedou nic udìlat, jenom kritizo-
vat. To pøi špetce snahy dovede
každý.            Vlasta Pitlachová

XXJelikož zaèínají na veøejnost
prosakovat mylné informace, že
za pøípadné zrušení støedních
škol v Moravském Krumlovì nese
zodpovìdnost ODS, jsme nuceni
podat vysvìtlení, a tím tyto mylné
a zavádìjící informace vyvrátit.
XXPøedevším je tøeba vysvìtlit,
proè k optimalizaci školství vùbec
dochází. Ministerstvo školství
navrhlo a vládní koalice /ÈSSD,
KDU-ÈSL, US/ schválila norma-
tivní financování škol. Z toho
jednoznaènì vyplývá, že objem
penìz plynoucí každoroènì do škols-
tví je pøímo úmìrný poètu žákù,
a jelikož jejich poèet bude v bu-
doucnu stále klesat, bude klesat
i množství penìz plynoucích do
jednotlivých škol.
XXPo zrušení okresù pøešla správa
škol na kraje a krajské úøady.
V Jihomoravském kraji zodpovídá
za školství námìstek hejtmana
p. Antonín Kment /èlen US/ a ten

nese hlavní zodpovìdnost za celou
optimalizaci. Krajští úøedníci pod
jeho vedením zpracovali jednot-
livé varianty optimalizace škol, se
kterými vystoupili pøi jednáních
s øediteli dotèených škol a v pod-
statì tato jednání stále probíhají.
XXDále je tøeba zdùraznit, že ODS
pro zachování støedního školství
v M. Krumlovì dìlá maximum a
v tomto úsilí bude dále pokraèovat.
XXDne 29. ledna 2004 byl pøímo
do Moravského Krumlova pozván
èlen rady JmKr RNDr. Igor
Poledòák, aby èlenùm ODS a zá-
stupcùm Nezávislých vysvìtlil
jednotlivé varianty optimalizace
našich škol. Schùzka byla dlouhá
a bouølivá, všichni zúèastnìní se
snažili poskytnout dostateèné
argumenty pro zachování obou
støedních škol v Moravském
Krumlovì. I když schùzka nedopad-
la k naší naprosté spokojenosti,
protože jsme od nìj neobdrželi

závazný pøíslib splnìní našich
pøání, pøesvìdèili jsme se, že
všechny varianty jsou dosud ve høe
a jsou serioznì diskutovány. Mluvil
s námi otevøenì, uvádìl konkrét-
ní èísla a pøesvìdèoval nás, že
úbytek žákù je problém závažný,
který se nevyøeší èasem - naopak
èasem se stává palèivìjším. 
XXProtože èlen naší místní orga-
nizace pan Libor Kosour je zá-
roveò krajským zastupitelem,
byla jeho osobou zorganizována
další návštìva pøedstavitelù kraje
pøímo v Moravském Krumlovì.
Dne 23. 2. 2004 navštívil námìs-
tek hejtmana Ing. František Polách
/ODS/ a Mgr. Tomáš Drobný
Gymnázium v Moravském Krum-
lovì. Zde øeditel gymnázia Mgr.
Antonín Tøetina fundovanì pøed-
stavil èinnost a úlohu místního
gymnázia a obhajoval jeho další
existenci. Oba hosté odcházeli
s pøesvìdèením, že místní gym-

názium má svá specifika, která je
tøeba brát pøi rozhodování v úvahu.
XXV denním tisku jsme také vy-
jádøili naše nesouhlasné stanovisko
k èinnosti školských odborù,
respektive jejich pøedsedkynì
p. Šalomonové, která svým
nekorektním jednáním ztìžuje
vyjednávací pozice GMK a za-
stupitelù mìsta. 
XXSamozøejmì tím èinnost ODS
v této problematice zdaleka nekon-
èí, budeme vyvíjet tlak na další
jednání, tentokrát  pøímo v Brnì,
kde bychom chtìli další krajské
zastupitele seznámit se specifiky
našeho gymnázia a obhájit stáva-
jící stav.

Byli bychom rádi, kdyby naše
další kroky byly sladìny s vede-
ním mìsta a kdyby spolupráce
v této otázce byla tak dobrá, jako je
naše spolupráce s vedením GMK.

Za ODS Ing. Michal Šotner,
Kamila Poláchová

Kdo nese zodpovědnost za případné rušení škol ?

nez·visl˝ region·lnÌ Ëtrn·ctidenÌk - ZRCADLO  3

Rezignace na mandát člena
zastupitelstva
XXVe vydání regionálního ètrnáctideníku ZRCADLO ze 13. února
jsem byl paní redaktorkou Mühlhauserovou, na základì jakési poci-
tové konstrukce, obvinìn, že hlasuji podle toho, co pøinese osobní
prospìch mnì nebo mé firmì. Bez ohledu na nepravdivost publikova-
ných tvrzení, musím se s nastalou situací nìjak vypoøádat.
XXV zavedených demokraciích je zvykem politikù, nejen na místní
úrovni, odstoupit i jen pøi pouhém náznaku podezøení z osobního
prospìchu. Ne tak v Èesku! Nicménì nìkdo s tím zaèít musí. Nepøeji
si, aby pomluvy mé osoby postihly celé zastupitelstvo, které ve valné
vìtšinì není sborem darebákù. Proto rezignuji.
XXSnad je lépe odstoupit na základì vylhaného podezøení, než nere-
zignovat na základì prokázaných pochybení.
XXPøeji Vám mnoho úspìchù ve Vaší další práci. Ing. Jaroslav Ptáèek

Jak pejsek s kočičkou vařili dort
XXZpráva, komentáø, reportáž… To jsou základní formy novináøské
práce. Každá má svá vnitøní pravidla a pøesnì stanovený zpùsob užití.
Ale jak to dopadne, když s nimi novináø naloží jako s dobrotami
pro výše zmínìný dort? Stejnì jako v oné krásné pohádce - bolením
bøicha. Zvláštì pak smícháním zprávy a komentáøe vznikne koktejl,
kterého se skuteèný novináø ani nedotkne. Ono se pak velmi špatnì
poznává, co se stalo skuteènì a co je toliko produktem myšlenkových
pochodù v hlavì píšícího.
XXA takovým koktejlem je urèitì èlánek „Politickou smrt starosta pøežil“
v 3. èísle ZRCADLA z pera paní redaktorky Mühlhauserové. Do budoucna
bych si velice pøál, aby ZRCADLO, jehož práce pro region si obzvláštì
vážím, zamìstnávalo kvalifikovanìjší novináøe a šéfredaktor si dal vìtší
práci se ètením èlánkù svého personálu. Ing. Boøivoj Župa

Jak lvové bijí o mříže ...
XXCo dodat? Možná to, co zpívá R. Müller v jedné písni - „…k neu-
vìøení…" Vždy• titíž, kteøí nešetøili chválou, když jsem jako první
psala o radnièním autì, nyní kritizují. Jedno ale opravdu postrádám.
Když pan Ptáèek, tvrdí, že jsem špatnì pochopila jeho vlastní slova,
pøesto, že jsem jej pouze citovala, dodnes mi chybí seriozní odpovìdi
na otázky, které jsem mu pokládala jménem mnoha obèanù, jež na
zastupitelstvu nevìøili vlastním oèím. Pøesto bych se dvìma zastu-
pitelùm ráda omluvila. Omylem jsem v èlánku odebrala inženýrský
titul panu Langovi a pøiøkla jej panu Trefilovi - promiòte.                    

PaedDr. Hana Mühlhauserová
XXNemùžu nechat bez povšimnutí nìkolikeré reakce na náš èlánek
v minulém ZRCADLE „Politickou smrt starosta pøežil“. Tak jako
spousta jiných našich èlánkù postavil ètenáøe, zúèastnìné i pøihlížející
do dvou øad, z kterých støídavì pøicházela slova chvály a slova hnìvu
i nesouhlasu. Nic nového pod sluncem. Stejnì tak nic nového nebylo
na žánrovém zpracování. Fakta, dvì, tøi pøímé otázky, na nì už ménì
pøímé odpovìdi a závìrem velký otazník pro ètenáøe v podobì komen-
táøe. Pøipouštím, ponìkud netradièní forma novináøského èlánku, který
tìžko najdete v uèebnicích žurnalistiky. My ale nepíšeme pro uèebnice,
ale pro lidi v našem regionu, a to již tøetím rokem.           Marek Peèer

Moravský Krumlov, Okružní 395
tel.: 515 322 260, 515 322 220, 602 706 348

v Moravském Krumlově i okolí
-------------------------------------------------------------------------------

« vnitrostátní a mezinárodní autobusová přeprava »
« nákladní doprava - přeprava materiálů všech druhů »

« opravy vozidel a prodej náhradních dílů »
« mytí vozidel a motorů studenou i teplou WAP »
« pneuservis - prodej, montáž, opravy, likvidace »

Znojmo

PRODEJ A STAVBA
KRBOVÝCH VLOŽEK - OCEL, LITINA

KRBOVÁ KAMNA, KACHLOVÁ KAMNA

ÈESKÝ VÝROBCE
• KOMPLETNÍ KRBY
• KRBOVÉ VLOŽKY

VÈETNÌ  OBESTAVBY
• VELKÉ VÝKONY

DO OTOPNÝCH TÌLES
ZÁRUKY NA KRB

OD TØÍ DO ŠESTI LET

VZORY KRBÙ A KRBOVÝCH KAMEN
NÁVRH KRBÙ • PRODEJ KRBOVÝCH

VLOŽEK 80-TI TYPÙ • DOVOZ NA MÍSTO
OBEZDÌNÍ VÈETNÌ DOPLÒKÙ

STAVEBNÍ ÚPRAVY
NA ULICI BRNÌNSKÁ 21, TØEBÍÈ

tel.: 568 822 552, 568 822 666,
mobil: 777 760 751 - 2

Němčice 731, Ivančice, tel.: 546 451 297, fax: 546 434 654
mobil: 608 263 284-6, email: info@ivaplast.cz, www.ivaplast.cz

PPLLAASSTTOOVVÁÁ    OOKKNNAA    AA    DDVVEEŘŘEE

ZIMNÍ SLEVY AŽ 30%

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

s.r.o., Ivančice

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

ČTYŘKOMOROVÉ PROFILY ZA CENU TŘÍKOMOROVÝCH
••  ••  ••  PPĚĚTTIIKKOOMMOORROOVVÉÉ  PPRROOFFIILLYY  ••  ••  ••

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

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

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 nebo 777 969 552

AVON COSMETICS

POZOR
PRACOVNÍ

PŘÍLEŽIITOST
Fa: Hlaváč - Hladký

Voda-topení-plyn
Rokytná 1373, 67201 M. Krumlov

nabízí možnost zaměstnání v oboru:

Vodoinstalatér - topenář
(s praxí)

V případě zájmu volejte:
606 704 379 nebo 606 724

CENTRUM  ZDRAVÍ - KRÁSY-HARMONIE
IVANÈICE, ŠIROKÁ 1 (EKOTEX)

PORADNA PRO ROZVOJ OSOBNOSTI
mandala života • odìvní styl

barevná typologie • prodej kosmetiky
Ivana Procházková - tel.: 777 888 041

astrologie • homeopatie 
regresní terapie • výklad karet

RNDr. Alena Bratková - tel.: 777 33 22 39

GEMINI CENTRUM
bøišní a orientální tanec pro ženy, tìhotné,
maminky i dìti • relaxace • muzikoterapie 

Kateøina Pokorná - tel.: 605 216 911

KOSMETICKÉ STUDIO VIZÁŽ
kosmetika • ošetøení • poradna • prodej

masáže relaxaèní a bodové
reiki • rodinné konstalace  

Jitka Jedlièková - tel.: 737 252 459
manikúra • pedikúra • reflexní terapie
Jarmila Kroupová - tel.: 776 565 478

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY



• Zlatnictví Hyvnarová
Moravský Krumlov

XX/Miroslav/ Èeská republika
se spolu s ostatními státy Evrop-
ské unie zavázala do roku 2010
vyrábìt 8% celkové produkce
elektrické energie z obnovitelných
pøírodních zdrojù, tzn. ze síly
vìtru, vody, bioplynu, z biomasy
èi sluneèního záøení. Ve spojitosti
s tím se Miroslav stala jednou
z obcí, kde by mohla v budoucnu
vyrùst vìtrná elektrárna. Pøed-
bìžné studie mìøení intenzity
a síly vìtru pøinesly pozitivní
výsledky a proto byly vytipovány
dvì vhodné lokality smìrem ke
Kadovu a Mackovicím. Zde by
mìl vzniknout park 13 vìtrných
elektráren s výkonem 3 MW, což
kryje prùmìrnou spotøebu elek-
trické energie zhruba 18.000
domácností.

XXJedná se o projekt, který by
svými rozmìry ovlivnil tváø kra-
jiny. Vždy• výška stožáru do osy
rotoru je 105 m, délka listu vrtule
45 m, tzn., že celková výška èiní
150 m. Vrtule se zaèíná roztáèet
pøi rychlosti 4 m/s a automaticky
se vypíná pøi rychlosti 25 m/s.
Zaøízení je plnì dovozové, ale
o výrobu se zaèíná zajímat také
Škoda Plzeò i spoleènost ÈEZ.
Nejvìtší vìtrný park blízko nás
je v rakouském mìstì St. Põlten
a v oblasti Borgenlandu, kde již
funguje osmdesát vìtrníkù z pøed-
pokládaných stodvaceti.
XXNa otázku - Co projekt obci
pøinese - je odpovìï jednodušší
než klasifikace všech negativ.
Jedná se o možnost, jak mìsto
(vlastník pozemkù) mùže získat ne-

malé finanèní prostøedky. Stavba
jednoho vìtrníku totiž pøedstavuje
2 miliony Eur, tedy celá investice
by mìla hodnotu zhruba 800 mi-
lionù korun.
XXCelým problémem se zabý-
vala Rada mìsta Miroslavi, jež
rozhodla o všem informovat miros-
lavskou veøejnost pomocí dostup-
ných prostøedkù. K zaangažova-
nosti miroslavákù na této kauze
sdìlil místostarosta R. Volf:
„Kromì informací v tisku chceme
uspoøádat kvalifikovanou besedu s
obèany mìsta, zemìdìlskými
podniky, zájmovými spolky a další-
mi firmami. Úèast pøislíbila
Krajská energetická agentura
Brno. Následnì chceme uspoøá-
dat celomìstskou anketu (referen-
dum), v níž by obèané vyjádøili
své ano èi ne. Podle toho budou

hlasovat o stavbì zastupitelé.
Podobné referendum probìhlo
právì v St. Põltenu, kde v jednom
pøípadì bylo 60% obèanù pro
a v druhém pøípadì 52% lidí proti“.
XXJedná se o obrovskou investici,
která ovlivní život mìsta. Firma
se sice zavázala, že po dobu ži-
votnosti díla (okolo 30 let) musí
být složena u notáøe finanèní jis-
tina 25 tisíc eur na pøípadnou
demontáž. Pøesto k tomu místo-
starosta Volf dodal: „Vše se nedá
pøepoèítávat na peníze, proto
bude hlas lidu rozhodující.“
Souèasnì vedení radnice vyzývá
všechny spoluobèany k úèasti
na besedì. Technické podrobnosti
o projektu je možno získat na
MìÚ Miroslav. Diskuse je možná
také na vebových stránkách mìsta:
www.mesto-miroslav.cz.     /ham/
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Qui bono, městu?
XXV Ivanèicích se již dlouho mluví o vybudování koupalištì.V urèité
dobì pøicházelo v úvahu i vybudování pøírodního koupalištì v k.ú.
Øeznovice. Plán jistì chvályhodný, protože jak jistì všichni ví, v celém
okolí Ivanèic se v létì nenajde místo na koupání. Na rozdíl od Rosic,
Zbýšova, Vémyslic a nyní i Nové Vsi, resp. i Moravského Krumlova.
XXNakonec zùstalo jen u plánù a zaèalo se mluvit o vybudování dvou
soukromých rybníkù v tomto k.ú.. To se však nelíbilo obèanùm
Øeznovic, jichž se to týkalo nejvíce a proto sepsali petici, v níž vyjád-
øili svùj nesouhlas. Na petici však nedostali žádnou adekvátní odpovìï
a bylo dál ticho. Ale jen do doby kolem Vánoc minulého roku.V té
dobì se již zaèala odebírat zemina z prvního ze dvou rybníkù
o velikosti cca fotbalového høištì a zaèala se odvážet v první fázi pøes
Øeznovice a Hrubšice. Potom se odvoz zaèal provádìt smìrem pøes
Letkovice s urèením k zavážce starého píseèného lomu na Dolinì
v Oslavanech. To se již také zaèalo dotýkat obyvatel Letkovic. Silnice,
která byla teprve nedávno vybudována, se po pár dnech, kdy zde pro-
jíždìly ètyøi plnì naložené tatry, zaèala rozpadat a drobit. Panely, které
zde byly delší dobu, se znièily o pár dnù pozdìji.
XXPøes okamžitou stížnost a upozoròování na stav vozovky, která patøí
mìstu, se nám dostalo odpovìdi, že se daná situace øeší. Od té doby, to
je od 14 ledna, se silnice dennì projíždìjícími auty ještì více znièila. 
XXProto oprávnìnì vyvstávají otázky. Jak to, že starosta mìsta a rada
mìsta upøednostòuje zájem soukromníkù pøed zájmem mìsta? Kdo
z nich je v tom osobnì zaangažován a za co? Kdo, kdy a jaké záruky
dal starostovi a radì, že silnice bude uvedena do pùvodního stavu, jak
oni tvrdí. Jsou snad zálohovì deponovány finance na takovouto opravu?
Jedná se pøitom o zhruba 250 metrù silnice.
XXZatím není vytìžena pravdìpodobnì ani desetina objemu hmoty,
brzy dojde k tìžbì štìrku a situace se ještì zhorší.V suchých dnech se
zvýší prašnost z navezeného bláta a to všechno budeme muset strpìt
jen proto, že došlo ke špatnému rozhodnutí o výstavbì rybníkù? Kdo
se z radních pozastavil nad tím, že v intravilánu mìsta jsou již dnes
ètyøi rybníky, ètyøi bažiny, které nejsou využívány? Co na to øíká
odbor ŽP, ale ne ten mìstský, jehož vedoucí je investorem rybníkù?
Nadøízený orgán z okresu se k této problematice nevyjadøuje? 
XXJak to, že soukromník získá dotace z dìravé, ale pøesto bezedné
kasy státu a mìsto je nedovede získat tøeba na zøízení pøírodního
koupalištì? Staráme se jen o své zájmy, o své prebendy a nebo máme
starost o svìøené majetky? Navíc se vkrádá otázka. Jak to, že soukromník
bude mít na opravu silnice v délce zhruba 250 metrù plus opravy
v Øeznovicích a Hrubšicích a mìsto nemá na opravu vozovky napøíklad
v Rybáøské ulici ?
XXPetr Bezruè kdysi napsal báseò o Ivanèicích, o mìstu na soutoku
tøí øek. Dnes, kdyby tu prošel, tak by napsal pouze zamyšlení o mìstu
nìkolika, nejen tøí, stok a nìkolika novì vzniklých bažin. Spokojíte se
s tímto stavem, páni radní a nebo s tím budete nìco dìlat? Vždy• do
vedení mìsta jste se dostali právì proto, že se Vám nelíbilo jednání
minulého vedení a chtìli jste øešit i ekologii. Zkuste nám obèanùm
alespoò slíbit vyøešení této situace. Vždy• slibem nezarmoutíte.
A nebo, Qui bono?                                                            Veèeøa Jan

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY

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

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov

Provádíme: • montáž elektrických zaøízení 
• revize ruèního náøadí pøístrojem 

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

a poulièních osvìtlení
• prodej materiálù - velko i maloobchod

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

EELLEEKKTTRROOMMOONNTTÁÁŽŽEE

ŠŠŠŠEEEE DDDDRRRRLLAAAA PPPPEEEETTTTRRRR

CHORVATSKO, Komarna - Jižní Dalmácie
AKČNÍ CENA - SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP

Ubytování: luxusní pokoje a apartmány
s klimatizací, masážní sprchou Jacuzzi,
satelitní TV, video, terasa s výhledem
na moře, 80 km severně od Dubrovníku.
Oblázková pláž cca 100 metrů od vily,
restaurace a taverna ve vile.
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze,
10-denní komplexní cestovní pojištění.
Doprava: vlastní nebo busem za příplatek.
(Bus při odjezdu z Brna 2.290,- Kč)

1 TÝDEN S POLOPENZÍ

Děti do 5 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu.

vv  lluuxxuussnníí  VViillllaa  BBiillii  ******
55..  66..  -  1122..  66..        55..555500,,-
2266..  66..  -  33..  77..        66..115500,,-

Dìkujeme všem spokojeným
zákazníkùm za pøízeò

Zlatnictví Vìra Hyvnarová
Rù�ová 39, Moravský Krumlov

tel.: 515 323 729

Sdru�ení èeských spotøebitelù
udìluje cenu roku 2003

„SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK“    

Ocenìné firmy

Jihomoravský kraj
• Mlékárna Olešnice RMD

• Moravskoslezské cukrovary, a.s.
• Automotodrom Brno, a.s.

• Bøetislav Gregor - LESNA
• TOMEDO, spol. s r.o. Støelice

• Agrodru�stvo Nový Šaldorf
• Stavospol - Ing. Karel Vávra
• HC JME Znojmo - orli, a.s.

• IVYSO, spol. s r.o. Ivanèice

• Zlatnictví Hyvnarová
Moravský Krumlov

• Milan Veselý - Mechanizace Blansko
• Svoboda Sklenáøství Pohoøelice
• www.autofiala.cz
• Franišek Kuda - Øeznictví

O větrné elektrárně rozhodnou občané

CK MEGA TRAVEL s. r. o., specialista na Chorvatsko
nám. 28. dubna 2, 63500 Brno, tel.: 777 110 623-4, fax: 546 212 128, e-mail: info@megatravel.cz

Další nabídka pobytů na Jadranu: www.megatravel.cz

foto: archiv MìÚ Miroslav

Do školy investovali milion
XXStavba olbramovické základní školy se datuje do roku 1931 - 33.
Nìkdy v 50. letech zde bylo vybudováno sociální zaøízení u tìlo-
cvièny, které postupem èasu zchátralo, až se stalo zcela nefunkèním.
Proto vznikla akutní nutnost sociálky u tìlocvièny pøebudovat. Obec
vyèlenila urèitou èástku a také se jí podaøilo získat 300 tisícovou
dotaci. Z toho dùvodu se uvažovalo o vybudování jednoho nového
zaøízení a opravì ostatních záchodù v celé budovì školy. Ovšem podle
slov starosty Ing. Lubomíra Èecha po prvních zásazích vyšlo najevo,
že všechna zaøízení potøebují rekonstrukci takøka generální. Nakonec
tedy bylo rozhodnuto o zevrubné opravì a modernizaci všech pìti
sociálních zaøízení ve škole, poèínaje novými odpady, stoupaèkami,
sanitární keramikou, obklady, pisoáry až po ovládání na fotobuòky.
XXInvestice si vyžádala èástku 1,1 milionu korun, pøièemž 350 tisíc
tvoøila dotace a zbytek hradila obec ze svého rozpoètu. Stavbu reali-
zovala stavební firma Ryšavý, se kterou byli v Olbramovicích velice
spokojeni. „Naše první pøedstava byla dìlat to o prázdninách, kdy jsme
nesehnali stavební kapacity, proto akce probìhla teï v zimì. Stavìlo
se od listopadu do konce ledna, vše za provozu školy,“ sdìlil starosta.
Na slavnostní otevøení stavby pozvala radnice starosty všech obcí,
jejichž dìti školu navštìvují, aby se podívali, jak o nì v Olbra-
movicích peèují. Pøi té pøíležitosti probìhla prohlídka celé budovy,
vèetnì poèítaèové uèebny. „Do školy investujeme proto, že se našim
pøedkùm v tìžké dobì, kdy zde bylo 90% Nìmcù, podaøilo stavbu
bìhem dvou let dokonèit. To bychom dnes asi nedokázali a byla by
ostuda, kdybychom se o budovu nestarali a neudržovali ji,“ øekl
na závìr starosta obce Ing. Lubomír Èech.                                  /ham/
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Pane starosto, v letošním roce se
má provádìt rekonstrukce silniè-
ního prùtahu mìstem, inženýr-
ských sítí, chodníkù a veøejného
osvìtlení. Mùžete nám sdìlit
nìco o plánovaném prùbìhu?
Tato investice se pøipravovala nì-
kolik let. V roce 2003 byla dokon-
èena provádìcí projektová doku-
mentace. Rekonstrukce prùtahu
je spoleènou akcí SÚS Znojmo
a mìsta Miroslavi. Tím, že je tato
akce spoleèná, dochází také k dì-
lení finanèních prostøedkù: SÚS
Znojmo financuje komunikaci,
mìsto Miroslav veškeré inženýr-
ské sítì (vodovod, kanalizace),
chodníky a veøejné osvìtlení.
Stavbu zahájíme v mìsíci dubnu
2004 a bude probíhat ve dvou
etapách. V roce 2004 dokonèíme
úsek po ulici Pøíèní, (z toho dùvo-
du bylo v roce 2003 vybudováno
záchytné parkovištì) a v roce
2005 ulice Husova po napojení
na novou komunikaci od Hostìradic.
Jakým zpùsobem budete vybírat
firmu nebo firmy, které budou tak
rozsáhlou akci provádìt, a proè
jste se pro tento zpùsob výbìru
rozhodli?
Výbìrové øízení probíhá v souladu
se zákonem o zadávání veøejných
zakázek è.: 199/1994Sb., ve znìní

pozdìjších pøepisù, dle § 49. Tato
norma je závazná pro všechna vý-
bìrová øízení v Èeské republice.
Když jde o veøejnou zakázku,
musí být zveøejnìna na centrální
adrese, zveøejòujete je i jiným
zpùsobem, napøíklad v tisku? 
Jak jsem uvedl v pøedchozím
bodì, jde o povinnost ze zákona. 
Dozvìdìli jsme se, že jeden ze za-
stupitelù a zároveò èlen rady mìsta
je podjatý a dochází tu ke støetu
zájmù, co nám o tom øeknete? 
Pokud je pochybnost, že by mohlo
ze strany zastupitele dojít ke støetu
zájmù, je postupováno v souladu
se zákonem o obcích, kdy o tom,
zda rozhoduje dùvod pro vylou-
èení z projednávání a rozhodo-
vání této záležitosti, rozhoduje
orgán obce. 
Hodlá vedení radnice v budoucnu
více informovat veøejnost o zadá-
vání a prùbìhu veøejných zakázek
zadávaných mìstem, i když jsou
menšího rozsahu a tím pøedejít
pøípadným spekulacím?
Zadávání veøejných zakázek pro-
bíhá v souladu se zákonem. Veøej-
nost je informována na jednáních
zastupitelstva, usnesením zastu-
pitelstva na úøední desce a ve
zpravodaji. 
Mìsto Miroslav nemá zcela
vyøešenou kanalizaci, chybí tu i
chodníky. Bude plánovaná rekon-
strukce zahrnovat i èásti mìsta,
které svou polohou pøímo nesou-
visí s prùtahem? Jestliže ne, kdy
se bude radnice tímto problémem
zabývat, pøípadnì jak ho vyøeší?
V roce 2005 bude provedena
obnova komunikace na ulicích
Èeská, èásti ulice Václavov a
Rybnièní. Odkanalizujeme ulici
Na Zahrádkách. Pøipravujeme re-
konstrukci autobusového nádraží,
ulice Radnièní a námìstí Svobody.
V souvislosti s uzavíráním

nových smluv o dodávce pitné
vody a odvádìní odpadních vod
s obèany zavádíte novì i stoèné
za odvádìní srážkových vod. Proè
jste k tomuto kroku pøistoupili? 
Na základì zákonné úpravy bylo
nutné uzavøít dodavatelsko odbì-
ratelské smlouvy. Jak jste si jistì
pøeèetl, povinnost platit poplatek
za odvod srážkových vod se stej-
nì jako v minulosti týká pouze
právnických osob a ne obèanù,
takže žádnou novou platbu neza-
vádíme. Pro úplnost uvádím, že
mìsto Miroslav je provozova-
telem vodovodù a kanalizací a
poplatky za vodné a stoèné jsou

jedny z nejnižších v kraji (vodné
15,- Kè, stoèné 10,20 Kè/m3).
Uvažujete o nových parcelách
na kraji mìsta s pøíznivými ce-
nami, aby jste pøivedli mladé
stavebníky? 
Uvažujeme o jiných lokalitách
a v souèasné dobì probíhají jed-
nání s Pozemkovým fondem ÈR.
Je na novou výstavbu pama-
továno v územním plánu?
Tato otázka navazuje na pøed-
chozí. V návrhu rozpoètu na
letošní rok je vyèlenìna èástka
700.000 Kè na aktualizaci územ-
ního plánu mìsta Miroslavi.
Dìkuji za rozhovor Martin Sklenáø

Quo vadis, museum 2 ?
XXVe ètvrtek 10. èervna 2004 by mìlo oslavit Ivanèické muzeum
110 let od svého vzniku. Patøí ke ètyøem z nejstarších muzeí v našich
zemích. Zdá se však, že se svých 110tých narozenin v Ivanèicích nedo-
žije. Tím, že za komunismu byla muzea sluèována do vìtších celkù,
dostalo se Mìstské muzeum v Ivanèicích pod øeditelství Okresního
muzea v Ivanèicích, které mìlo ve svém svazku i muzeum v Tišnovì,
Šlapanicích a Mohylu míru. Kolem zaèátku 90tých let 20. století se
„tichým duchem“ pøemístilo øeditelství z Ivanèic do Tišnova a tím
Mìstské muzeum Ivanèice padlo pod Okresní muzeum v Tišnovì,
nyní -  pøi krajském zøízení - pod Jihomoravský kraj, jako Muzeum
Brnìnska. Nyní mu hrozí vystìhování do prostor depozitáøù rajhrad-
ského kláštera. Tím by tedy muzeum bylo mìstu totálnì ukradeno. 
XXNejhorší na této záležitosti je skuteènost, že ivanèiètí obèané ne-
jsou jasnì a objektivnì informováni, aè právì Mìstské muzeum z jejich
darù vzniklo - je tedy majetkem mìsta - a proto by nemìlo opustit
hradby Ivanèic. Muzeum má charakter úzce regionální, jsou zde expo-
náty, nálezy a staré knihy z Ivanèic a blízkého okolí. Pro region má
velký význam, protože sloužilo po generace jako doplnìk k výuce
na školách. Navštìvovali ho hojnì i studenti zdejšího gymnasia, kteøí
ve studovnì hledali zajímavá historická témata pro roèníkové práce.
Bylo v provozu po sedm dní v týdnu pro obèany, žáky i turisty,
navštìvující Ivanèice. Ohlášené zájezdy vodil prùvodce po ivanèických
historických památkách. Bude tedy souèasná ivanèická generace
vstupovat do Evropské unie bez své minulosti?
XXVe dvou poschodích zadního traktu Mìstského úøadu mìlo muzeum
stálé expozice ivanèického hrnèíøství, archeologie a expozici malíøe
Alfonse Muchy. V jedné místnosti v poschodí a výstavní místnosti
v pøízemí - v nejkrásnìjší renesanèní místnosti celé budovy, která
pøeèkala všechny novìjší necitlivé stavební zásahy do objektu (dnes poda-
telny, která pùvodní ráz prostoru zcela zastøela) - se obmìòovaly každé dva
mìsíce tématické výstavy ze sbírek (cín, zbranì, textil, známky, mapy,
øemesla apod.), ale i výstavy místních malíøù, keramikù a grafikù. 
XXV rámci oprav nechal Mìstský úøad tyto prostory vyklidit a po
úpravách, ponìvadž jsme mìsto s rozšíøenou pùsobností, sedí zde
úøedníci. V loòském roce (2003) byly všechny muzejní depozitáøe
vèetnì staré muzejní knihovny pøestìhovány do administrativní
budovy RETEXU, která však není majetkem ani mìsta ani kraje.
Dostává se tak do pozice bezdomovce, pøichází i o svùj typický znak
- portál MìÚ, který mu vydržel pøes sto let a pøes obì totality. V této
chvíli jde samozøejmì o peníze. Kdo budovu koupí, kdo zaplatí
nájemné, topení a pod. Vše probíhá tiše, Vanèáci oficiálnì o tom nic
neví, jsou spokojeni, že má muzeum svoji budovu, bohužel bez vý-
stavních prostor. A jak øíká pøísloví: „Sejde s oèí, sejde s mysli“, protože
muzeum nemùže vystavovat a prezentovat se na veøejnosti, nechodí
tam ani mladá generace a pomalu je smazáváno z povìdomí obèanù.
Koncem února na zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje se má
rozhodnout. Staèí pak jen pøistavit náklaïáky. A tak se ptám dnes znovu,
jako už v dubnu 2002, v Ivanèickém zpravodaji : „Quo vadis, muse-
um ?“ - a hlavnì - kde skonèíš ?                       Lidmila Navrátilová
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Zeptali jsme se: starosty Miroslavi ing. Augustina Formana

Dipl. Ing. Augustin Forman

Zůstane bez potrestání ?
XXZaèátkem èervna loòského roku se pravidelná procházka paní J. S.
se psem zmìnila doslova v noèní mùru. V Moravském Krumlovì, na
ulici Pionýrská naproti bazaru Kališ napadl volnì pobíhající pitbull
jejího pudla, kterého paní J. S. držela v náruèi. Nebezpeèný pitbull,
patøící paní Z. J., pudla majitelce vytrhl a zle ho pokousal, takže bylo
nutno vyhledat veterinární ošetøení a pudl se léèil nìkolik týdnù.
XXTaké zdravotní stav paní J. S. se po incidentu náhle zhoršil. Po
první domnìnce, že se jedná o šok, se nakonec bìhem dvou dnù ocitla
v nemocnici s akutním infarktem myokardu. Lékaøská zpráva hovoøí
o tom, že potíže zaèaly v souvislosti s napadením psem a vyžádaly si
nìkolikatýdenní pracovní neschopnost.
XXManželé S. incident nahlásili Policii ÈR v MK, která jej postoupila
Komisi pro projednávání pøestupkù pøi MìÚ. Komise rozhodla, že
paní Z. J. je vinna, protože porušila vyhlášku o ochranì veøejného po-
øádku, èistotì veøejných prostranství v souvislosti s držením a chovem
psù, koèek a jiných zvíøat. Uložila jí pokutu 10.000 korun a náhradu
škody poškozené ve výši 2.200 korun za cestovné a 4.622 korun
za veterinární ošetøení. Komise o tìchto sankcích rozhodla 1. prosince
loòského roku, ale do dnešního dne nebyla viníkem uhrazena ani
koruna. Paní Z. J. (dnes již Z. P.) totiž využila svého práva a proti
rozhodnutí se odvolala ke Krajskému úøadu JM kraje v Brnì. V odvo-
lání žádá snížení pokuty 10.000 a vymìøené finanèní odškodnìní navr-
huje uhradit formou splátek. Odvolává se na svoji tíživou finanèní situaci.
XXPaní J. S. k tomu øíká: „Každý majitel by mìl svého psa za prvé
zvládnout a za druhé ho mít na vodítku s košem. Pokud má peníze
na chov psa bojovného plemene, musí mít i na pøípadné škody, které
její pes zpùsobí a za které nese plnou zodpovìdnost. Dùsledné
vyžadování náhrady škod od nezodpovìdných majitelù psù velkých
a bojových plemen je jediná možnost, jak tyto lidi donutit k dodržo-
vání platných zákonù, protože státní orgány vèetnì státní i mìstské
policie v této vìci vìdomì nic nedìlají!“                                     /uè/

kde nás najdete ?

smìr Znojmo

smìr Rakšice

smìr MK centrum

JATKA

Kuchyòské
studio TPZ

Moravský KrumlovKUCHYNÌ

V BØEZN
U

NA
SPLÁ

TKY

BEZ NAVÝŠENÍ



XXPøi cestì naším redakèním vo-
zem obèas narazíme na zajímavost.
Tentokrát jsme v obci Božice
uvidìli pøerostlé ptáky. Zastavili
jsme a zeptali se Ing. Radima
Krèmáøe z firmy Agrodiagnostik
v.o.s. na pár zajímavostí. Jak nám
sdìlil, chov pštrosù je jeho záli-
bou a koníèkem. Takže pane
inženýre, co nám mùžete o pštro-
sech øíci?
XXTento nelétavý pták - bìžec,
se rozšíøil po celé Evropì i Ame-
rice díky pokusùm farmáøù toto
zvláštní zvíøe domestikovat i
v jiných krajích nežli je domovská
Afrika, pøedevším Namibie,
Zimbabwe a JAR. Z tìchto zemí
totiž pochází pštros africký.
Rozlišuje se dle tìlesné konsti-
tuce a zabarvení peøí na krku na

pštrosa èerného, modrého a èer-
veného. Pro farmáøský odchov je
obvykle nejvhodnìjší modrokrký
èi èernokrký nebo jejich kombi-
nace. Èervenokrký pštros je vìtší
a obvykle bývá agresivnìjší a má
menší snáškovou produktivitu.
XXPštros se dožívá až 50-ti let
a snáškovou èinnost mùže  „provo-
zovat“ až tøicet let. Ve volné
pøírodì je reprodukce klasicky
zabezpeèena vysezením snesených
vajec a to tak, že se na zahøívání
vajec podílí støídavì pštrosí sami-
ce i samec. Na farmách je ovšem
nutno vylíhnout a odchovat co
nejvíce jedincù a proto líhnutí
probíhá v umìlých elektronicky
øízených líhních. Snášková sezóna
zaèíná v našich podmínkách
od konce února a konèí vìtšinou
na zaèátku záøí. Pštrosí vejce,
které se odebere z výbìhu, je asi
týden ponecháno mimo líheò
v èisté místnosti se stálou teplo-
tou a poté je uloženo v líhni. Asi
po deseti dnech se provede kon-
trola pøítomnosti zárodku prosví-
cením a neproduktivní vejce se
vyøadí. Ostatní zùstávají v líhni
a zpravidla po 40-ti dnech se
vyklubou malá pštrosata. Ta se
pak dále odchovávají až do stáøí
jednoho roku a poté se buï
vytøídí na další odchov nebo jsou
vyøazena jako jateèná. Jateèný
pštros ve 12-ti mìsících stáøí má
živou hmotnost 100 kilogramù,
ale výtìžnost masa je relativnì
malá, asi 20 kg kvalitního masa.
Maso je však velmi chutné, má
èervenou barvu a dá se chutí pøi-
rovnat k masu telecímu. Jeho para-
metry jsou takøka dietní i díky
nízkému obsahu cholesterolu a
tuku, nižšího než u krùtího masa,
pøi zachování nadstandardní chuti.

Pro úpravu pštrosího masa je na
našem trhu i knižnì vydaná pštro-
sí kuchaøka. Cena kuchyòsky
pøipraveného masa pøímo od far-
máøù se pohybuje okolo 380 Kè/kg.
XXDalším produktem je vysoce
kvalitní kùže, ze které se vyrábí
všechno, co je možné vyrobit
z kùže klasické. Jsou to luxusní
boty, kabelky, penìženky, bundy
apod. Pštrosí kùže je nezamìni-
telná a uvádí se, že je luxusnìjší
nežli kùže krokodýlí. Tøetím pro-
duktem je pštrosí peøí, které je
však použitelné pouze v omezené
míøe, napøíklad na divadelní boa.
XXPštros je zaøazen mezi nebez-
peèná zvíøata a dovede se velmi
úèinnì bránit a nìkdy i útoèí.
K tomu používá pøedevším svých

silných nohou, kterými kope
obrovskou silou a takové jedno
nakopnutí mùže být dosti nepøí-
jemné i pro zdatného muže. Když
mluvíme o pštrosích nohou, tak
je namístì pøipomenout, že tento
bìžec je schopen se na pár
metrech rozbìhnou do rychlosti
60 km/hod. a bìžet takto celých
deset minut. Pro úplnost ještì
uvádím, že mimo pštrosa afric-
kého se chová též pštros Emu
a Nandu, kteøí pocházejí z Austrá-
lie a Jižní Ameriky a jsou menší
než pštros africký. 
XXZa tyto velmi zajímavé poz-
natky, pro mnohé zcela nové, dì-
kujeme Ing. Radimu Krèmáøovi 
a pøejeme mnoho chovatelských
úspìchù.                          /mask/

Události z ledna 2004:
• S novým rokem  - nový fenomén.
Osobní vozidla už se nekradou,
k „uspokojení“ postaèí neznámým
pachatelùm škrábance na laku
vozidel. Bez zajímavosti není, že
škody takto zpùsobené jsou i nì-
kolikatisícové výše a celou vìc
šetøí OO PÈR v M. Krumlovì
pro poškozování cizí vìci. Že by
se místní zlodìjíèci nezmohli na
zcizení kvalitnì zabezpeèeného
vozidla a tak se mstili ?…
• Strážníci MP bìhem pìší služby
spatøili zlodìje, který mìl snahu
odcizit obuv, která byla volnì
vystavena u prodejce na námìstí.
Tak se soustøedil na vybraný pár
bot, že se nevšiml, že je sledován.
Když byl vyzván, aby všeho za-
nechal, dal se na útìk a boty ces-

tou odhodil. Po chvilce byl však
dostižen a po zásluze potrestán.
O co vìtší bylo pøekvapení, že
obì boty byly levé. 
• I v tomto mìsíci byli strážníci
nuceni uèinit oznámení na nezod-
povìdné øidièe, za jejich pøestupky
v dopravì, kterými se bude dále
zabývat komise pro projednání
pøestupkù. Tato oznámení jsou
zbyteèná, avšak øidièi to zjistí až
po projednání u komise.
• V horním zámeckém parku sou-
stavnì dochází k nièení budovy.
Mládež zde rozbíjí okna a spre-
jeøi experimentují se svými grafiti.
Vše vyvrcholilo v tomto mìsíci,
kdy neznámý pachatel odcizil
vybavení  elektrorozvodné skøínì
umístnìné v budovì a za tímto
úèelem vylomil zámek dveøí.

• Ani teploty pod bodem mrazu
neodradí nìkteré otužilce od po-
lehávání na ulicích. Samozøej-
mostí zùstává, že svou výraznou
roli zde sehrává alkohol. To se
potom snadno stane, že když
strážníci takového spáèe probudí,
ten vyskoèí a chce se hned prát.
Se zlou se potázal jeden z nich,
který byl nalezen v podloubí
Knížecího domu v pravé poledne
a byl pøedveden na Policii ÈR
k ovìøení totožnosti.
• V tomto zimním mìsíci strážníci
MP na základì oznámení od ob-
èanù vyprostili labu•, která byla
zamrzlá na hladinì v lokalitì na
Slatinách. Labu• neutrpìla žádná
závažná zranìní a po chvilce
sama odletìla.
• Opìtovnì si na služebnì MP

stìžovala nejmenovaná obèanka
na rušivé zvuky v místì svého bytu.
Neustále jí nìkdo a nìco ruší
a ona neví kdo a proè. Na místì
v bytì strážníci zjistili, že rušivým
elementem je syèení v radiátoru,
které se objevilo vždy, když byl
puštìn naplno.       
• Propadají se nám vozovky, ale i
chodníky. Tento nešvar je už
pomalu neodmyslitelnì spojen se
zimním obdobím. Sotva se jedna
díra najde a zabezpeèí, už je tu
druhá… Bohužel však zjištìné a
oznaèené propadliny èasto neu-
jdou pozornosti nenechavcù, kteøí
nám zátarasy vyznaèující nebez-
peèná místa rozhazují, èi pøímo
odstraòují. Neuvìdomují si už, že
jednou oni mohou doplatit na
podobnou „zábavu“ druhých.
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Víte, že ...
Olinda, Brazílie - historické mìsto na pobøeží Atlantského
oceánu, založeno Portugalci v roce 1535. Historické jádro
je zaøazeno do Seznamu svìtového dìdictví UNESCO.
Øíká se, že bylo pojmenováno (viz. tajenka) „O linda“
(jak nádherné). Každoroènì se zde poøádá jeden z nejpù-
sobivìjších karnevalù v Brazílii, kterého se roènì zúèastní
na 250.000 lidí. Minimálnì ètyøi dny a noci pak tancují
v úzkých, pøíkrých ulièkách starého mìsta frenetické frevo,
vedle nìhož samba pùsobí usedlým dojmem.

© /ap/

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 - provozovna: Palackého 104, M. Krumlov, T/F: 515 324 646, 777 123 750

VYUŽIJTE VÝRAZNÝCH ZIMNÍCH SLEV
izolace proti vodě - elektromontáže - stavební práce

ZPRACUJI KOMPLETNĚ
A S MAXIMÁLNÍ PEČLIVOSTÍ

VAŠE  ÚČETNICTVÍ
NA PC, 12 LET PRAXE

Bechová Lenka
tel.: 515 336 712, 721 469 783

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

XXPaní Illková, svoji struènou odpovìï na Váš (otevøený) dopis
zaènu bez motta. Po zbìžném pøeètení textu, který jste poslala nejprve
na moji adresu, jsem nabyl dojmu, že jsem nìkde na Marsu. Kontrolní
výbor zastupitelstva jednal „o voze“ - o pochybeních a nedostatku
morálky a etiky pana starosty nejen v kauze auta, Vy jste svým pla-
menným projevem pøímo na jednání zastupitelstva „vyprala prádlo“
zcela bez souvislostí jiným zastupitelùm a nakonec píšete „o koze“
- pìjete na pana starostu pochvalné ódy a morálky a etiky si nevšímáte
nebo jejich nedostatek banálnì omlouváte (má-li nìkdo chyby u sou-
struhu, lze ho omluvit tím, že je to jenom èlovìk a on je zaplatí.
U reprezentanta mìsta však tuto omluvu použít nemùžeme).
XXPan pøedseda  KDU-ÈSL Ing. Kalousek, když zde byl návštìvou,
podpoøil starostu bonmotem, že chodníky nejsou ani pravé ani levé.
Zøejmì byl mylnì informován, a to v tom smyslu, že v Moravském
Krumlovì jde o støet mezi pravicí a levicí. Nedozvìdìl se už, že hlavním
dùvodem neustálých støetù je morálka, etika, poøádek a dodržování
zákonù. Z Vašeho dopisu se ètenáø dozví, že morálka-nemorálka
- práce se daøí a buïme všichni spokojeni!
XXA srovnávání prohøeškù s jinými? Neporušili žádné pøedpisy
(p. Zejda: vyøazení vozidla, koupì smlouvou atd., jak to má být). To by
asi pro Vás nebylo tak zajímavé. A že srovnáváte mùj výkon místo-
starostenské funkce? Musí Vám být dobøe známo, že lpìním na ote-
vøeném, èestném a zákonném jednání pøi všech pøíležitostech jsem se
stal starostovi velmi nepohodlným, k nièemu mne jako svého zástupce
nepouštìl a musel jsem být odstranìn. Tak jsem to jenom trochu
uspíšil a odešel sám se ctí. Ještì dovìtek - jedna absence na MZ za tøi
roky pro operaci pateøe je trestuhodné, že? Nemám se za èím ohlédnout?
Zeptejte se, kdo pøipravoval a zajiš•oval všechny materiály, podklady
a žádosti o dotace na opravy památek, za kterými se ohlíží pan starosta !
Po dobu svého pùsobení jsem nìco asi pro Krumlov udìlal, ale nechci
tady „kejhat jako potrefená husa“ a bilancovat.
XXPaní Illková, uvìdomte si, že vrcholná politická funkce i v ko-
munální politice je vstupem do volné soutìže myšlenek, jednání,
chování, charakterù a nakonec snad i politických programù - to ovšem
ne na úrovni povìøených èinností. Podaøí-li se tam na základì kom-
plotu stran, demagogie nebo jiných metod dostat nìkomu, kdo všechny
atributy neplní na výbornou, nepomùže výèet zásluh. A nový èlovìk
rychle získá nové kontakty a život se nezastaví. Kdyby tomu tak nebylo,
platilo by, co píšete o nenahraditelnosti starosty Pitlacha. To bychom
ale museli ustanovit tyto funkce dìdiènì. Každý nový starosta si musí
své kontakty najít a to nejen v Krumlovì! Pan starosta Miroslavi ing.
Forman zaèínal ve stejnou dobu - pokuste se porovnat.
XXChtìl jsem být struèný. Promiòte, ale reagovat jsem musel. Rád
bych odpovìdìl i neznámým autorùm, jejichž produkty dostávám, ale
nemám kam. Škoda! Paní Illková se nestydí podepsat. Škoda, že èest
chybí jiným!         Ladislav Štulík

REAKCE • NÁZORY • POLEMIKY
Otevřená odpově
na otevřený dopis

Městská policie Moravský Krumlov informuje

Pštros africký se zabydlel i na Moravě
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Všechno má svůj čas
XXNìkteøí z ètenáøù Zrcadla si snad ještì vzpomenou na komponovaný
poøad Omnia tempus habent (Všechno má svùj èas) vìnovaný 430.
výroèí úmrtí Jana Blahoslava, který pøipravili pøed více než dvìma
roky studenti a pedagogové ivanèického gymnázia. Tedy ze støední
školy, která se již od svých poèátkù v roce 1919 pøihlásila k odkazu
této mimoøádné osobnosti èeské pøedbìlohorské kultury, jež posledních
tøináct let svého bohatého a nesmírnì plodného života strávila v bratr-
ském sboru v Ivanèicích. Nìkolik vystoupení pro žáky, studenty a peda-
gogy z místních školských zaøízení i partnerských škol v zahranièí
(z Francie, Rakouska a Litvy) a pro veøejnost z Ivanèic a okolí se setkalo
s mimoøádnì kladným ohlasem publika. Poøad sestavený z množství
velmi citlivì vybraných dobových literárních a hudebních ukázek
pøedložil divákùm nìkolik tematických rovin. Seznámil je nejen se zá-
kladními mezníky Blahoslavova života, ale upozornil pøedevším na
rozsáhlé spektrum èinnosti této osobnosti, jež se nesmazatelnì vtisklo
zejména do jeho dìl jazykových, historických, hudebních a hudebnì-
vìdných; v dalším plánu s humorem a nadsázkou pøiblížil pomìry
v dobových mìstských školách, sociální postavení jejich žákù a peda-
gogù. O didaktickém významu programu pak podaly nejlepší dùkaz
spontánní reakce žákù nižších stupòù základních škol. 
XXKoneènì se poøadu dostalo i dlouho slibovaného zpracování ivanèic-
kou televizí. Toto médium jej premiérovì odvysílalo oficiálnì v pátek
20. února 2004, tentokrát v den 481. výroèí Blahoslavova narození.
Profesionální støihaèská, kameramanská a režisérská práce pracovníkù
této televize umocnila peèlivý, soustøedìný a s nadšením provedený
výkon úèinkujících studentù. Škoda jen, že nezbylo místo v závìru
poøadu uvést jejich jména, a tak jim za množství práce, úsilí a èasu,
který mu vìnovali, podìkovat. Alespoò dílèí náhradou nech• je tedy
následující výèet úèinkujících: Hana Bobálová, Karolína Èerná, Eva
Dobrovolná, Jiøí Haut, Jakub Holáò, Zuzana Hromková, Ivana Janeèková,
Andrea Jánošíková, Štìpán Kondei, Miroslava Musilová, Jaroslava
Nešpùrková, Zuzana Procházková, Jiøí Rapouch, Kristýna Sedláèková, Eva
Skálová, Barbora Sobotková, Petra Šafránková, Jan Špiøík, Jan Šot,
Veronika Šotová, Martina Šrajtlová, Miroslav Tesaø a Pavel Vlašín. 
XXZávìrem doufejme, že tento velmi zdaøilý kulturní poøad bude co
nejdøíve dostupný na videokazetì nebo kompaktním disku. Myslím, že 
o zájemce nebude mít nouzi!   PhDr. Bronislav Chocholáè, Dr., Ivanèice

Výstava Miroslav-Langenlois
XXV listopadu loòského roku se pøedstavili žáci naší školy pod vedením
svých pedagogù s výtvarnou výstavou „Afrika“ na partnerské škole
v Langenlois. Dne 12. bøezna se uskuteèní vernisáž výstavy v Miroslavi,
kterou pro žáky i miroslavskou veøejnost pøipravily rakouské dìti.
Nad výstavou pøevzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing.
Stanislav Juránek. Akce je dalším pokraèováním partnerství obou škol,
které je finanènì podporováno z projektu Phare. Právì v letošním roce
má tento spoleèný projekt zvláštní význam, protože v kvìtnu se stane
naše republika èlenem Evropské unie.
XXRakouští i naši žáci zahájí vernisáž spoleèným vystoupením, které
bude probíhat støídavì v èeštinì i nìmèinì. Celá výstava se bude skládat
z prací, jež žáci vytvoøili v hodinách výtvarné výchovy. A nejen to.
XXSouèástí výstavy bude také zemìpisný projekt pøibližující malebné
mìsto Langenlois. Jedná se o nauènou stezku, pøipravenou dìtmi lan-
genloisské školy, která seznámí návštìvníky s pøírodními krásami
mìsta a jeho okolí. Vernisáže se zúèastní významní hosté z obou stran
hranice - za všechny jmenujme starostu mìsta Langenlois, komerciál-
ního radu pana Kurta Rennera a starostu Miroslavi ing. Augustina
Formana. Úèast pøislíbili také pøedstavitelé dolnorakouské zemské
vlády, hejtman Jihomoravského kraje a poslanci Parlamentu ÈR.
XXVìøíme, že celá akce významnì pøispìje k vytváøení dobrých
sousedských vztahù obou zemí a otevírání nových možností pro
mladou generaci. PhDr. Marie Volfová

Víkend pro malé sportovce
XX/Ivanèice/ Pracovníci DDM pøipravili pro dìti, které navštìvují
zájmové kroužky pøi DDM, sportovní víkend v Novém Mìstì na
Moravì. Tohoto pobytu se zúèastnili mladí sportovci z kroužku
minikopané, florbalu a basketbalu. Útoèištìm se pro nì stal penzion
Student. Prostøedí Vysoèiny nabízelo nemalé množství sportovního
vyžití. Dìti po oba dva dny navštìvovaly v Novém Mìstì areál na
sjezdové lyžování. Zde si na své pøišli zejména lyžaøi, bobaøi a neza-
háleli ani ti, co stáli na lyžích poprvé. Odpoledne trávili sportovci
v tìlocviènì penzionu, kde se konaly zápasy v minikopané a flórbalu.
Své volné chvíle a veèery si krátili spoleèenskými hrami. V Ivanèicích
mìly soustøedìní dívky, které navštìvují kroužek mažoretek.
Na jarní prázdniny je pro všechny dìti opìt pøipraven bohatý program:
Výrobky z papíru - prostorové práce s papírem; Bruslení u Olympie;
Sportovní dopoledne - netradièní sportovní soutìžení; Vodní skotaèení
v Hrotovicích; Drobné ozdoby z drátu; pobyt v Krkonoších. Na veškeré
akce o jarních prázdninách je nutné se pøedem ohlásit. 

Tábor Policejní akademie
aneb maskáèové hrátky. Termín: 8.8. - 21. 8. 2004 v rekreaèním
støedisku pod Tempštýnem. Bohatý program: • akce s mìstskou policií
i PÈR • horolezectví • potápìní s profesionály • bojová umìní • hry
v pøírodì • velké soutìže na høišti, kopaná, míèové hry • dva bazény
• pøírodní bìžecké tratì • zkoušky zdatnosti, dovednosti, chytrosti,
odvahy aj. Program je pøizpùsoben pro všechny vìkové kategorie, pro
dìvèata i chlapce. Cena: 3.350 korun, zálohu 1.000 korun s pøihláškou
pošlete nejpozdìji do konce bøezna na adresu: Vladimíra Rozma-
helová, Václavská 774, 672 01 Moravský Krumlov.

Je te s námi na dovolenou
Pobytový zájezd k moøi Calabria - Scalea v jižní Itálii. Termín: 2. 7. -
11.7. (ušetøíte dva dny dovolené). Scalea se rozkládá na pobøeží
Tyrhénského moøe, v jedné z nejkrásnìjších a nejvyhledávanìjších
míst Kalábrie. Cena: 6.200 Kè zahrnuje: 7x ubytování v apartmánu,
autobusovou dopravu, spotøebu vody, plynu, el. energie, bazény, tobo-
gány, terasa s lehátky, høištì, posilovna, squash, sauna, služby delegáta,
doprava minibusem na pláž, pojištìní CK proti úpadku. Pro všechny
zájemce (ženy i muže) bude cvièitelka dvakrát dennì poøádat aerobik.
V rezidenci se nachází bar, restaurace, pizzerie, obchod. Zálohu  2.500
korun je  nutno uhradit do konce bøezna 2004 na adresu: Vladimíra
Rozmahelová, Václavská 774, 672 01 M. Krumlov. Tel.: 605 252 489.

KINO MOR. KRUMLOV 515 322 618

• stø 3.3. ve 20.00 KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Akèní film USA, titulky

• so 6.3. ve 20.00 NESNESITELNÁ KRUTOST
ne 7.3. v 17.30 a 20.00 Romantická komedie USA, titulky

• stø 10.3. ve 20.00 MAZANÝ FILIP
Detektivka ÈR

• so 13.3. ve 20.00 KAMEÒÁK 2
ne 14.3. v 17.30 a 20.00 Komedie ÈR

__________________________________________________________________________

KINO RÉNA IVANÈICE 546 451 469

• stø 3.3. ve 20.00 LOONEY TUNES ZPÌT V AKCI
Anim. komedie USA, titulky

• ne 7.3. ve 20.00 PIRÁTI Z KARIBIKU
Dobrodr. komedie USA, titulky

• stø 10.3. ve 20.00          ROZVOD PO FRANCOUZSKU
Romant. drama USA a Fr., titulky

• ne 14.3. v 17.00 MATRIX REVOLUTIONS
Akèní sci-fi USA, titulky

__________________________________________________________________________

KINO OSLAVANY 546 423 018

• so 6.3. v 18.00 SENTIMENT
Autobiografický film ÈR 

• ne 7.3. nedìle v 18.00 MEZI   NÁMI  DÌVÈATY
Komedie USA, titulky

• so 13.3. v 18.00 AGENTI DEMENTI
Španìlský film, èesky

• ne 14.3. v 18.00 IN  AMERICA
Film VB a Irska, titulky

__________________________________________________________________________

Zmìna programù vyhrazena.

Program kinKulturní programy
1. - 14. března 2004

Kulturní a informační centrum Ivančice
• 8.3. v 8.30 a 10.00 hod. - Kamarádi zkoušejí pohádky - zábavný
poøad souboru Kamarádi pro MŠ, ZŠ a maminky s dìtmi, kino Réna,
vstupné: 30 Kè.
8.3. - Výstava výtvarného oboru ZUŠ Námìš• nad Oslavou,
Památník A. Muchy, do konce bøezna, vstupné: 10 Kè. 
• 9.3. v 19.00 hod. (pro veøejnost - 70 Kè), 10.3. v 11.00 hod. (pro školy
- 40 Kè) - The Musicalmania - koncertnì scénické pøedstavení ze svì-
tových muzikálù, hudební divadlo Glottis. 
• 13.3. - Howard Katz - divadelní hra, Praha, Divadlo na Vinohradech,
odjezd od Bes. domu, cena (vstup. + doprava) 490, 460, 420, 370, 330 Kè.
Městské kulturní středisko Moravský Krumlov
• 1.3. ve 14.00 hod. -Literární kavárna - život a dílo J. A. Komenského,
Mìstská knihovna.
• 3.3. v 18.00 hod. - Vernisáž - výstava obrazù - J. Krejèí, výstava
potrvá do 14.4., Galerie Knížecí dùm.
• 11.3. v 8.15 9.30 hod. - Jak vznikly hudební nástroje - pro I. stupeò
ZŠ, kinosál MK, vstupné: 30 Kè.
• Pøipravujeme: • 19.3. v 19.00 hod. - Lord of the Dance - soubor
irských tancù, obsazeno.• 20.3. v 15.00 hod. - Brouk v hlavì - komedie,
Mìstské divadlo Brno, obsazeno. • 29.4. v 17.00 hod. - Besídka 2004 -
Divadlo Sklep Praha, Tøebíè, vstupné: 190 Kè, doprava: 80 Kè. Závazné
pøihlášky na MìKS do 20.3. • 6.5. - Olympic - „Dám si tì klonovat“,
Fórum Tøebíè, cena:  (vstupenka a doprava) 280 Kè. • 12.6.
v 19.00 hod. - Cyrano z Bergeracu - Národní divadlo, Praha, vstupné:
350 Kè, doprava: 250 Kè. Závazné pøihlášky na MìKS do 20.3. • 21.8.
ve 21.00 hod. - Lucerna - otáèivé hledištì, Èeský Krumlov, vstupné:
490, 245 (dìti) Kè, doprava: 250 Kè. Závazné pøihlášky na MìKS do 1.3.

Kulturní a informační středisko Oslavany
• 6.3. ve 14.00 hod. - Dìtský maškarní karneval. Masky jsou vítány.
Dìlnický dùm, poøádá Tìlovýchovná jednota.
• 7.3. od 14.00 hod. - MDŽ. Bohatý kulturní program, Dìlnický dùm,
poøádá KSÈM a Spolek Lidový dùm.
• 11.3. v 16.30 hod. - Vystoupení baletu ZUŠ, Dìlnický dùm.
• 12.3. ve 20.00 hod. - Ples sportovcù. Hraje Fantazie, Dìlnický dùm,  
vstupné 50 Kè, poøádá Tìlovýchovná jednota

Městské kulturní a informační centrum Miroslav
• 2.3. - Masopust - dopoledne masopustní prùvod po námìstí, v pod-
veèer divadelní pøedstavení v sále na radnici, poøádá ZŠ.
• 5.3. - 4. reprezentaèní hasièský ples - poøádá SDH Miroslav v kul-
turním domì. Hraje Moravìnka a Maxim Turbulenc.

Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov
• každé úterý od 18.00 hod. - TAE BO - hodinovka aerobního
cvièení s prvky taekwonda a kick-boxu, na DDM. Vede profi trenérka
Dana Bystrianská. Cena za hodinu: 30 Kè.
• 13.3. od 14.00 hod. - Turnaj ve vybíjené. Je urèen pro všechny dìti
bez rozdílu vìku, které rády sportují. Hlásit se mùžete v kanceláøi DDM. 
• 18.3. od 15.00 hod. - Tvoøíme z perlièek. Vyrobíte si originální šperky
jako ozdoby nebo dárky. Poplatek: 20 Kè. 
• Pøipravujeme: • 19.3. od 14.00 hod. - Tam, kde mìsto konèí. Dobro-
družný výlet s vìdomostními soutìžemi o pøírodì. Poplatek: 15 Kè. •
25.3. od 15.00 hod. - Návody babky koøenáøky. Budeme vyrábìt
bonbóny a sirupy z bylinek a voòavé bylinkové pytlíèky. Vstupné: 20 Kè. 
• 26.3. 2004 - Støelnice Cross. 2. roèník branného závodu pro dìti
a mládež, pøi kterém si mùžete kromì bìhu vyzkoušet ještì lukostøelbu,
støelbu ze vzduchovky, šplh na lanì a vìdomostní otázky. Tøíèlenná
družstva se mohou nahlašovat v DDM. Garant akce: Lenka Pokorná.
• Letní tábory a rekreace: • Chorvatsko, Makarská Riviéra - Živo-
gošèe, 2.-11.7., cena 5.320 Kè, • Rodinná rekreace pro rodièe s dìtmi
v Jedovnici u Moravského krasu, 3.-6.7. Cena: 1.700 Kè. • Letní
pøímìstský tábor, 12.-16.7., • Tábor pod Tesákem - 24.7.- 31.7., cena
2.150 Kè pro èleny DDM a 2.250 pro ostatní. • Letní camp Štíøí dùl,
7.8.-14.8. cena: 2.200 Kè pro èleny DDM, 2.300 Kè pro ostatní.

Dům dětí a mládeže Ivančice
• celý mìsíc -  Ekookénko DDM - ekologická vìdomostní soutìž v DDM.
• pátky v mìsíci - Klubové diskotéky pro náctileté, zaèátek v 17.00
hod. Klub OKNO; poplatek: 15 Kè.
• 1.3. v 10.00 hod. - Výrobky z papíru - prostorové práce z papíru,
poplatek: 20 Kè + materiál.
• 2.3. - Bruslení u Olympie, odjezd od Besedního domu v 9.00 hod.,
poplatek: 100 Kè (doprava, vstupné).
• 3.3. v 10.00 hod. - Sportovní dopoledne - netradièní sportovní
soutìžení, v Orlovnì, poplatek: 30 Kè.
• 4.3. - Vodní skotaèení v Hrotovicích, odjezd od Besedního domu v
10.00 hod., poplatek: 100 Kè (doprava, vstupné).
• 5.3. v 10.00 hod. - Drobné ozdoby z drátu, poplatek: 20 Kè + materiál.
• 4.3. v 16.30 a ve 20.00 hod. - Dámský klub - Trendy 3000 - módní pøe-
hlídka, v Bes. domì, poplatek: èlenové klubu 120 Kè, neèlenové 150 Kè.
• 11.3., 25.3. v 17.00 hod. - Vitráž Tiffany, poplatek: 70 Kè + materiál.
• Pøipravujeme: • Chorvatsko - Mali Lošinj, penzion, 25.6.-4.7. -
4.800 Kè; 9.7.-18.7. - 5.200 Kè. • 2.7.-11.7.  Chorvatsko - Mali
Lošinj. • Cykloturistický tábor, Cakov- budova, 2.7.-11.7., 2.900 Kè.
• Sportovní tábor, Cakov - chatky, 2.7.-11.7., 2.900 Kè. • Tábory
pro matky s dìtmi, Otrokovice - Štìrkovištì, budova + stany, 24.7.-
31.7., 31.7.-7.8., dìti do 10 let 1.600 Kè, dìti do 18 let 2.200 Kè,
dospìlí 2.900 Kè. • Tábory s koòmi, Ivanèice-budova 25.7.-31.7.,
1.8.-7.8., 1800 Kè. • Letní tábor s anglickým jazykem, Pøedklášteøí
- budova 25.7.-31.7., 1900 Kè. • Tábor u moøe, Chorvatsko -
Premantura, stany, 13.-22.8. - 4.500 Kè. • Malí táborníci, Zblovice,
chatky, stany s podsadou, 14.8.-24.8., 2.000 Kè. Informace na DDM.

TJ Oslavany a T.S. Štěpánek
• 3.7. - 16. 7. - letní dìtský tábor v Pozïatínì - ve vojenském stylu
M•A•S•H, výlety do okolí, oddílové a táborové soutìže, koupání a jiná
táborová èinnost. V cenì 2.800 Kè je strava - 5x dennì, pojištìní, uby-
tování, doprava. Bližší info: 546 423 930 p. Èerný, 603 962 727
p. Èerný, 604 149 187 p. Žalud.

TJ Sokol Padochov a město Oslavany pořádají 
v sobotu 6. března v Sokolovně Padochov

OBECNÍ REPREZENTAČNÍ PLES 
Slavnostní zahájení ve 20.00 hodin - předtančení TK Ovion.

Hraje skupina pana Leščinského. Vstupenky jsou 
slosovatelné - 50 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. 

Zveme Vás na besedu 

S MINISTREM FINANCÍ
Mgr. B. SOBOTKOU

Pondělí 8. března v 15.15 hodin, besední dům Ivančice
J. Jánová, MUDr. V. Adam

Dne 10. března od 9.00 do 15.00 hodin se koná 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Moravského Krumlova na ulicích: Husova (Sídliště), 

Palackého (město), S.K.Neumanna (Rakšice). 
Zápis se týká i dětí ročníku 2002 (leden - červen).

OKRESNÍ VÝBOR KSČM VE ZNOJMĚ BLAHOPŘEJE
VŠEM ŽENÁM K JEJICH SVÁTKU MDŽ 2004

Klub českých turistů Ivančice
• 4.3. - exkurze do kostela sv. Jakuba v Brnì a prohlídka nejbližšího
okolí. Sraz zájemcù v 15.30 pøed kostelem. Z Ivanèic vede p. Flíèek,
dále pí. Sáòková. Odborný výklad zajištìn.
• 11.3. - pro seniory (ale i další zájemce). Trasa do Oslavan a podél
Oslavy do Senorad. Chùze asi 12 km. Hlaste se do 9.3., vede p. Flíèek.
• 13.3. - DP "Z Husovic do Husovic" - pìší i cyklo, trasy 15, 25, 35,
42, 50 km. Start 6.00-10.00 v Husovicích na sokolovnì. Info u pí.
Bednáøové, tel.: 737 840 958 nebo ve vývìsce KÈT.
• Pøipravujeme: • 21.3. - "Vítání jara na hradì Veveøí" - chùze asi 10
km. Odjezd vlakem v 7.53 do Brna (kupujeme zpáteèní jízdenky), dál dle
pokynù vedoucího akce p. Flíèka. Hlavní program na hradì je mezi 10. až
12. hodinou. Kromì setkání na hradì pøejdeme pøehradu po nové lávce.
• 28.3. - "Za snìženkami do Køepic". Odjezd vlakem v 7.53, pak auto-
busem. Trasa: Køepice - památník Malinovského - Hustopeèe (obìd).
Chùze asi 10 km. Vede p. Flíèek. Zájemci nech• se mu ohlásí do 25.3.
Letokruhy Ivanèice, Široká 1, Ekotex
• 6.-7. a 20.-21.3. - Kurz pro hostesky a manekýnky - uplatnìní pro rek-
lamní, veletržní a propagaèní akce. Nad 16. let. Info a pøihlášky: 777 888 041.
• každé úterý od 9.3., 16.30 - 17.30 hod. - Taneèní radovánky - nový krou-
žek pro holèièky i kluky ve vìku 3 - 7 let, kteøí mají rádi pohyb a hudbu.
• 10.3. - Pulsová diagnostika, Marcela Špavorová, diagnostika a vy-
rovnání. info a objednávky:  777 888 041.
• 10.3. v 19.00 hod. - Nápravná cvièení s Marcelou Špavorovou.
• 12.3. v 18.00 hod.- Léèivá síla hlasu - zpìv manter a alikvotních tónù. 
Není-li uvedeno jinak, jsou akce poøádány v Gemini centru.

V pátek 5. března ve 20.00 hodin se v KD Miroslav koná 

4. REPREZENTAČNÍ PLES HASIČŮ
K tanci a poslechu hrají Maxim Turbulenc a dechová hudba

Moravěnka. Bohatá tombola a občerstvení jsou samozřejmostí.
Předprodej vstupenek v Hasičském klubu, tel.: 515 333 222.
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XXDnes jsme navštívili hudební
skupinu z Miroslavi, o které
zatím mnoho napsáno nebylo.
MINET je zaèínající hudební
tìleso, jehož kapelníka Pavla
Kubíèka jsme požádali, aby nám
prozradil nìco ze zákulisí.
XX„Kapela vznikla v èervnu 2003,
má pìt èlenù - Pavel Kubíèek
(sólová kytara, zpìv), Jaroslav
Šedý (basová kytara, zpìv), Vlasta
Krejèí (harmonika, zpìv), Honza
Vacek (bicí), Tonda Èernohorský
(klávesy). Žánrovì se zamìøu-
jeme hlavnì na èeskou pop
hudbu a lidovky, øeèí klasika
3na3. Protože jsme zaèínající
máme repertoár z èásti pøevzatý
od stálic naší hudební scény. To
ale neznamená, že nemáme vlastní
originální tvorbu. Jedná se o Mi-
roslavskou polku, ke které jsem
text napsal já a hudbu složil Jarda.
Je napsaná v miroslavském náøe-
èí a zmiòujeme se v ní o domi-
nantách mìsta, jako jsou zámek
nebo Markùv kopec. Proto jsme ji
vìnovali našemu rodnému mìstu.
XXNaším zatím nejvìtším úspì-
chem bylo vydání prvního CD.
Jde o demosnímek, na kterém mìla

svou premiéru právì naše polka.
Ohlas posluchaèù nás mile pøe-
kvapil a proto jsme si do budoucna
stanovili velké cíle. Pøedevším se
chceme zúèastnit nìjaké soutìže
pro mladé talenty. Chceme zvýšit
procento vlastních autorských

písní, ale na tom se již pracuje. 
XXZatím je možné naši produkci
slyšet na kulturních akcích, ple-
sech, bálech, taneèních zábavách,
hrajeme i na svatbách. Máme již
domluvenou úèast na masopustì
a v létì hody. Do podvìdomí
našich pøíznivcù se chceme zapsat
úèastí na kulturnì-spoleèenských
akcích vìtšího významu. V dnešní
dobì je velice tìžké se prosadit.
Proto chci touto cestou podìkovat
našim sponzorùm a všem, kteøí
nám pomohli hlavnì v zaèátcích,
které byly nelehké. Mohu tøeba
zmínit zpracování propagaèních
materiálù, nebo výrobu oblekù
ve kterých vystupujeme, nebo
zapùjèení zkušební místnosti.
Zkrátka nechceme nic nechat
náhodì, aby naše image byla pro-
fesionální. Èlenové skupiny jsou
až na výjimky ženatí a mají svoji
práci, pøesto hraní vìnujeme
stále více volného èasu.“   /mask/

Kralický rodák a èlen Klubu
Racing Teamu Znojmo Radek
Rous bude v letošní sezónì starto-
vat v Mistrovství svìta závodù
silnièních motocyklù. Jezdit bu-
de vždy na divokou kartu, kterou
udìluje pøed daným závodem
organizátorská agentura Dorna.
Na start se postaví v osmi až
deseti závodech, které se pojedou v
Evropì. Stal se jezdcem týmu
Campetella Racing, tedy týmu, za
který jel v minulém roèníku dva

závody Mistrovství svìta a ve španìlské Valencii získal svùj první
bod v tomto seriálu. V souèasné dobì je Rous v Itálii a do zaèátku
sezóny ještì probìhne testování závodního motocyklu.
Sportovním náèiním mu bude stroj Aprilia RSV 25O ccm.
Nezbývá, než Radkovi popøát, aby se mu v závodech daøilo a své
bodové konto co nejvíce rozmnožil.                      /Ctibor Adam/

RADEK ROUS POJEDE GP 250 !!!

KATALOG FIREM
Moravský Krumlov a okolí 2004
zakoupíte na těchto místech:
Dobelice: Řeznictví a uzenářství Hrubý, č.p. 1, Dolní Dubňany:
Smíšené zboží Hana Nekulová, č.p. 162, Horní Kounice: Obchod
se smíšeným zbožím Luboš Hájek, Hostěradice: Smíšené zboží
Josef Loveček, č.p. 430, Ivančice: KIC, Palackého náměstí 9,
Miroslav: MěKS, náměstí Svobody 13, Moravský Krumlov:
MěKS, Břízová 254; Informační centrum, Smetanova 167; MěÚ,
Klášterní nám. 125,  Oslavany: KIS, Dělnický dům, Široká 2,
Tulešice: Smíšené zboží Jaroslava Rozmahelová, č.p. 28,
Vémyslice: Smíšené zboží Fr. Ondráček, č.p. 97, Višňové:
Smíšené zboží Ladislav Moravec

35,-

Představujeme skupinu MINET

XXMístostarosta Oslavan Mgr.
Miloš Musil se už pátým rokem
vìnuje problematice cyklotras
a cyklostezek. Za tu dobu se po-
daøilo v terénu oznaèit kolem sta
kilometrù tras a na dalších se nyní
pracuje. V souèasné dobì se zpra-
covává provádìcí projekt na celý
systém cyklotras a cyklostezek.
„Postupuje se smìrem od západu
k východu, takže se zaèíná oblastí
blízko kraje Vysoèina,“ objasnil
Mgr. Musil. 
XXTermín odevzdání projektu je

konec bøezna a jakmile budou
k dispozici dotaèní peníze, zaène
se s dalšími pracemi. Místosta-
rosta Oslavan øíká: „Peníze jsou
od ÈEZu z Nadace Duhová ener-
gie. Poèítám, že pøijdou v èervnu.
Zatím víme, že náš projekt byl pøi-
jat, postoupil do celostátního
výbìru a mìl by být úspìšný.
Také získaná èástka by mìla být
daleko vyšší než loni.“
XXZa získané peníze by se v létì
pokraèovalo trasou 5170: Velká
Bíteš - Oslavany - Ivanèice - Morav-

ský Krumlov. Dále budou realizo-
vány dvì tématické trasy: Hornická
od Oslavy k Bílému potoku
a Templáøská pøes povodí Oslavy
a Jihlavy. Zbývající trasy budou
doprojektovány v prùbìhu roku
a realizovány dle velikosti dotace.
XXV souvislosti s realizací cyklo-
tras v oblasti JZ od Brna se nefor-
málnímu sdružení obcí (Oslavany,
Ivanèice, Moravský Krumlov, Ro-
sice, Velká Bíteš, Dolní Kounice a
Pohoøelice), které se na projektu
podílí,  podaøilo navázat velmi dob-
rou spolupráci s Nadací Partner-
ství Brno, která v tomto regionu
realizuje vinaøské stezky. Výhody
spolupráce objasnil Mgr. Musil:
„V nìkolika místech budou vedeny
naše trasy v soubìhu s vinaøskými
stezkami a budou vyznaèeny
na spoleèných sloupcích znaèení.
Jedná se o všechny úseky do Po-
hoøelic a do Modøic. Celý projekt
zahrnuje okolo 380 kilometrù
tras. Až budou pøipravovány mapy,
budeme je také dìlat spoleènì,
to znamená, že se ušetøí.“    /ham/

Cyklostezky čekají na peníze

Radek Rous          foto: K. Adam

Komerèní inzerce
•• Pùjèky do 3 dnù, nákup na
sporoservis, hypotéky, podnika-
telské úvìry, stavební spoøení,
diskrétní úvìry /do 100.000 Kè/,
komplexní autopojištìní, pojiš-
tìní nemovitostí, komplexní
poradenská èinnost v oboru
finanènictví. Kanceláø: Široká 1
(budova Ekotexu), Ivanèice. Po-
Pá: 9-16 hod. Tel.: 736 771 504,
604 781 404.

•• 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.

•• Èištìní kobercù a èalounìného
nábytku. Èištìní interiérù osob-
ních a nákladních vozidel. Ivan-
èice - Ivacar (u autobazaru).
Tel.: 737 713 696.

•• Pletení, výroba a prodej i na
zakázku. Dìtské soupravièky,
kamaše; dámské halenky, svetry,
kabátky; pánské svetry. Ivanèice,
Chøestová 12, út 9-12, èt 16-19 h.
Tel.: 606171623, http://pleteni.wz.cz

Koupím
•• byt v Ivanèicích 1+1 nebo 2+1
v OV. Platím hotovì. Tel.: 515
339 531, 606 839 211 po 15 hod.
•• zahradu v Šemíkovicích nebo
v Rouchovanech. Tel.: 723 266 393.
•• 4 pneu na Trabanta. Tel.: 515
336 321.
•• na pøedvál. moto BSA jaké-
koli ND, literaturu, fota a vše ji-
né týkající se této zn., na toto
moto dále karburátor Amal,
Amat, magnetku Lucas, BTH,
ML i nekompl. nebo jen èást.
Tel.: 723 013 578. 
•• pøedvál. motocykl nebo rùzné
díly i drobnosti, dobovou litera-
turu, fota a rùzné staré reklamní
cedule, sbìratel. Tel.: 737 974 147.
•• doklady na Jawa CZ, CZ 125.
Tel.: 728 337 745.
•• zahr. Teru. Tel.: 515 324 859.
•• menší zásuvkový mrazák, spo-
lehlivý, vzhled nerozhoduje. Tel.:
737 407 461.
•• dìtskou sedaèku na dámské
kolo i starší, vzhled nerozhodu-
je. Tel.: 737 407 461.
•• sport. koèár pro dvojèata za
rozumnou cenu. Odbìr v pol.
dubna, MK. Tel.: 721 684 637.
•• koleèkové brusle, 2x, è. 39 i
vìtší, jen levnì. Tel.: 608 456 273.
•• myši nebo potkany jako kr-
mení pro hady - pravidelný  ce-
loroèní odbìr, Ivanèice a blízké
okolí. Tel.: 604 203 206. 
•• andulky, korely a jiné exot.
ptactvo, nyní zajímavé ceny.
Tel.: 603 841 097.
•• štìnì boxera. Tel.: 602 526 749.
•• vìtší množství krmné øepy.
Tel.: 515 338 384. 

Prodám
•• RD 6+1 samostatnì stojící
v Lesonicích u MK, ihned oby-
vatelný, velmi dobrý stav, možno
jako dvougener., cena 1.260. tis.
Kè. Tel.: 607 580 543.
•• cihlový byt 3+1 v OV v MK.
Velmi pìkný, vlastní plyn. tope-
ní a boiler, možno i s garáží.
Tel.: 736 603 551.
•• zahradu u Lacrumu, MK,
v OV, 774 m2, studna, el. proud
380 V, èerpadlo na vodu, chatka
na náøadí, ovoc. stromy, oplo-
ceno, možnost prodeje polovi-
ny, dohoda. Tel.: 515 323 395. 
•• pozemek, lok. Stará hora Osla-
vany, 25 arù. Tel.: 732 447 594.
•• pozemek orná pùda 5.000 m2

v KÚ Miroslav, cena dohodou.
Tel.: 723 942 732. 
•• Daewoo Nexia 1,5, r.v. 96, el.
okna, imm., centr., airbag, rádio, naj.
90 tis. km, pøidám i zimní pneu,
75.000 Kè. Tel.: 728 240 136.
•• VW Passat 1,9TD B3, kou-
pen 94 v ÈR, alarm, centrál, elek-
trony + plech zima, tažné, mnoho
nových dílù, super stav, 99 tis.
Kè. SMS na tel.: 608 908 077.
•• VW Passat 1,9Tdi (110)
combi B5, modrá perle•, r.v.
9/97, climatronic, ABS, dal cen-
trál, el. okna, hagusy, cena
270.000 Kè. Tel.: 777 110 111.
•• Renault Rapid pick up, r.v. 92,

super stav, 30 tis. Kè, rychlé
jednání sleva. Tel.: 608 509 176.
•• Renault R11 GTX 1,7 r.v. 85,
pojízdný nebo na ND,  6.000
Kè. Tel.: 605 812 181. 
•• Š Favorit r.v. 89, STK 05,
super motor, slušné zacházení,
nové pøed. pneu, cena 30 tis. Kè,
nutno vidìt. Tel.: 608 509 176.
•• Š Favorit r.v. 92, motor 1,4,
centr. zam., rádio, 4 repro, TŽ,
stø. okno, spojler, plasty, 46.000
Kè. Tel.: 723 134 061 po 16 hod.
•• Š Forman, modrý, r.v. 91, po
GO motoru, naj. 27 tis. km, nový
lak, TŽ nebo urany, dobrý tech. stav,
cena dohodou. Tel.: 728 509 063.
•• Š Favorit r.v. 88, po èelní
havárii, STK 11/05, motor do-
brý, TŽ, nové zimní pneu, rádio,
nutno vidìt. Tel.: 732 276 557.
•• na Fiat Uno 1,3 D: elektron.
kola, pøed. kapotu, zad. dveøe,
zad. svìtla, oba nárazníky, levnì.
Tel.: 546 452 664 po 18. hod.
•• plech. 20 l kanystry, 100 Kè/
ks; nové sedadlo na Simson.
Tel.: 721 412 848. 
•• orig. znaky aut, napø. Ford,
BMW, Jaguar atd., vše nové
nepouž. i pro sbìratele. Za Vaši
cenu. Tel.: 608 552 582. 
•• sváøecí stùl s litinovými rošty
a odsáváním, tov. výr., levnì.
Tel.: 737 010 701.
•• zdvihací zaøízení „koèku“ s
øetìz. posuvem i s traverzou I 30,
d. 80 m, levnì. Tel.: 737 010 701.
•• sváøeèku usmìròovaè, tov.
výr, s DO, svaø. kabely krátké
i dlouhé, spolehlivá, levnì. Tel.:
737 010 701.
•• litin. rám pilu se závažím,
tov. výr., náhr. pláty k tomu,
levnì. Tel.: 737 010 701.
•• øetìz. kladku hubcuk nosnost
3,2 t, zn. Bráno, 1.000 Kè. Tel.:
515 334 244.
•• høebenáè drážkový (Bohunice)
12 ks, nepoužity, cena 58 Kè/ks.
Tel.: 606 255 806.
•• 3-èelis•ovou upínací hlavu na
soustruh o prùm. 300 mm, cena
dohodou. Tel.: 721 739 589.
•• na frézu pf-62 listovou seka-
èku, velmi pìkná, málo použ.,
komplet. (tìleso pøevodovky a
lišta + náhr. nùž), cena 4.500
Kè. Tel.: 606 255 806.
•• venkovní levé dveøe, š. 90,
1.000 Kè; kuchyò. linku 3,6m,
7.500 Kè. Tel.: 605 776 380. 
•• 2 ks olej. radiátor, 13 èlánkù, el.
pøímotop 2 kw s ventilát.; vysouv.
stav. kozy, nové; novou stav. mích.
vykláp. na obì strany, 380V; stroj
na výr. tvárnic 45x30x24 cm. Tel.:
737 884 165, 776 126 740.
•• válendu, cena 300 Kè. Tel.:
515 336 357. 
•• pokojová kamna Club se
šamot. vyzdívkou, 600 Kè. Tel.:
515 333 705.
•• komb. sporák Mora 2125,
zapal. hoøáku na ovl. panelu,
cena 600 Kè. Tel.: 777 759 915.
•• pult. mrazák Gorenje, 200 l,
cena 2.500 Kè. Tel.: 546 423 704.
•• zásuvkový mrazák 300 l,
Samsung Calex, spìchá, cena
dohodou. Tel.: 776 237 421.
•• lednièku Calex 225.1 ve velmi
dobrém stavu. Tel.: 515 323 399.
•• el. opékaè topinek, 30 Kè.
Tel.: 737 407 461.
•• videokameru Panasonic NV.
RZ15, nová, 2 r. záruka, cena
11.500 Kè. Tel.: 604 303 267.
•• Nokia 3410 v dobrém stavu, na
vše sítì, s nabíjeèkou a baterií Li-
ion, 1.800 Kè. Tel.: 776 372 638.
•• Plays. 1 s èipem, pamì•. kar-
tou, 2 ovladaèe + hry, cena
3.500 Kè. Tel.: 728 264 272. 
•• 2 orig. CD autoškola testy
a køižovatky, nové, k nynìjším
testùm dobrá pøíprava, cena
dohodou. Tel.: 737 671 609. 
•• novou kapesní kalkulaèku
s páskou Casio, cena 300 Kè,
Oslavany. Tel.: 606 507 088. 
•• mechanický psací stroj Opti-
ma, široký válec, cena 400 Kè,
Oslavany. Tel.: 606 507 088. 
•• kvìtovaný koberec 3x5 m
v pìkném stavu, 850 Kè; zdvo-
jené okno, použité, 120x120,
600 Kè. Tel.: 605 776 380.
•• bøezová koš•ata; cep; kovový
vál se sedaèkou k Teøe nebo
Vari; velikonoèní hrkaè - trakaø,
nepoužitý. Tel.: 515 336 601.
•• nový ping-pongový stùl, cena
3.000 Kè; roh. kuchyò. kout,
vhodný na chalupu za 1.000 Kè.

Ivanèice. Tel.: 606 928 212.
•• chlapecké brusle, vel. 42 (8),
barva èerno-støíbrná, jako nové.
Tel.: 515 323 399.
•• dámské tret. kolo, nové, 3.000
Kè; asfalt. šindel hnìdé barvy
7m2, 350 Kè. Tel.: 605 776 380.
•• dámské kolo obyè. ve slušném
stavu 700 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• dívèí 3/4 kolo Olpran ve
výborném stavu, cena 1.500 Kè,
Oslavany. Tel.: 606 507 088.
•• luxus. 3-dílnou soupr. prádla,
vel. cca 48, PC 800 nyní 300 Kè,
nevh. dar. Tel.: 737 407 461.
•• kožíšek krátký, svìtlý  berá-
nek, 500 Kè. Tel.: 737 407 461.
•• koženou bundu, èerná, dám-
ská, vel. 36, nová, 3.500 Kè.
Tel.: 736 117 999.
•• kg pletací pøíze Kama šedé bar-
vy za 150 Kè. Tel.: 515 338 257.
•• sport. koèár pro dvojèata zn.
ABC Design, vedle sebe, rozpoj.
pøehaz. rukoje•, 4 polohy zad a
nožek, modro oranž. kostka, k
tomu nánožníky, nákup. koše,
od 0 - 4 let, PC 14.000, nyní
6.000 Kè. Možno zaslat foto,
Ivanèice. Tel.: 777 209 174.
•• koèár 3 komb., rok starý, pìk-
ný, 1.500 Kè. Tel.: 737 721 009.
•• lepené akvárium, d. 120 cm, š.
30 cm, v. 25 cm, 500 Kè. Oslava-
ny. Tel.: 606 812 125, po 14.hod.
•• prase doma krmené, váha cca
160 kg, 32 Kè/kg. Tel.: 737 117 666.
•• prase o váze 130 - 140kg, 30 Kè/
kg živé váhy. Tel.: 737 702 854. 

Rùzné 
•• Pronajmu obdìlávané pole
cca 0,5 ha v k.ú. Oslavany smìr
Nová Ves. Tel.: 606 812 125.
•• Pronajmu pøívìsný dvojná-
pravový valník. vozík o rozmìru
ložné plochy 4,20x2,20x2,15 m,
s celk. hm. 2.000 kg a užit.
1.500 kg. Tel: 777 219 854. 
•• Amatérský fotograf hledá štíhlé
dívky k fotografování, èas. ne-
nároèné, fin. vypomohu, vhodné
pro studentky. Tel.: 732 180 721.
•• Jsem svobodný obyè. kluk
30/17/63 z vesnice, nekuøák, bez
závazku, co hledá pøíjemnou, štíh-
lou, romant. dívku všestr. zájmù. Z
okolí MK. Tel.: 721 465 661.
•• 50 letý, 180 cm hledá ženu ko-
lem 40 let, foto nutné - vymì-
ním. Ad.: F. K. Musil, Bayerova
27, 60200 Brno 2.
•• 58 letá, 162, nekuøaèka s vyøe-
šenou minulostí hledá spolehlivé-
ho pøítele. Tel.: 776 696 269. 
•• 36 letý  muž hledá ženu k obèas.
schùzkám, na stavu ani vìku ne-
záleží. SMS na tel.: 732 776 109.
•• 35/180, 86 kg hledá hodného
muže k obèasným erot. schùzkám,
který by byl ochoten vypomoci.
Uvítám vlastní zázemí, není
podmínkou. Na SMS nereaguji.
Tel.: 606 731 990.
•• Kdo pøenechá event. prodá
starší døevìné dveøe, 60cm, le-
vé. SMS na tel.: 605 405 959.
•• Nabízím ke krytí bern. salaš
psa bez PP, pìkný, zdravý; støe-
doasij. pastev. psa s PP, pìkný,
zdravý. Oba poèetné vrhy. Ivan-
èice. Tel.: 777 877 631.
••  Nabízím k pøipouštìní høe-
beèka ponny bez PP, èerný, 125
kvh, pìkný, urostlý; høebeèka
fjord, bez PP, ceny dohodou -
levnì. Tel.: 777 877 631. 
•• Cibulky meèíku Amale cib.
tulip. vymìním za saz. jahod,
pøíp. odnože malin, èern. rybízu
aj. Tel.: 608 456 273.

Práce - zamìstnání
•• Pøijmu od 1.4. brigádníka do
výroby beton. výrobkù. Výrobna
Oslavany. Tel.: 606 812 125.
•• Ès. obch. firma pøijme obch. zás-
tupce, asistenty. Tel.: 606 323 365.
•• Podnikali jste, máte zkušeno-
sti? Hledáme spolehlivé spolupra-
covníky. Pøíjem 18 - 50.000 Kè/
mìs. Tel.: 605 254 556.
•• Ès. spoleènost pøijme nové
spolupracovníky z rùzných
oborù. Tel.: 732 359 837.
•• Obch. firma pøijme spolehlivé
spoluprac. do zprostøedk. kance-
láøe, pøíjmy po zaškolení od
21.000 Kè. Tel.: 776 176 345.
•• Hledáte práci s vysokými
pøíjmy? Bavilo by vás pracovat
v oblasti obchodu, reklamy a
finanènictví? Tel.: 776 003 681.
•• Provedu pravidelný úklid aj.
Tel.: 515 333 798, 721 340 974.

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 

DDM v Moravském Krumlově
pořádá v sobotu 13.3. 2004 od 9.45 hodin

otevřenou soutěž v rekreačním aerobiku
pro děti od 6 - 17 let

V hale SOU Moravský Krumlov.

JUNIOR AEROBIC 2004


