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oblíbení ...

XXMám velkou radost, kdy vidím, kolik
pøíspìvkù a podnìtù chodí k nám do redakce
a e nastává chvíle, kdy lze hovoøit o tom,
e ZRCADLO nedìlá pár lidí v redakci, ale
e si je vy, ètenáøi naeho listu, vytváøíte
vlastnì sami. e cítíte potøebu a nebojíte se
vyjadøovat ke vemu monému. Zde bych
rád ujistil vechny nae dopisovatele, e se
poctivì zabýváme vemi pøíspìvky, ale je
jich mnoho a proto se snaíme vybírat
hlavnì ty, které budou k uitku, nebo které
budou zajímat co nejvìtí poèet naich
ètenáøù. Podnìty a pøíspìvky od vás,
na které okamitì "nereagujeme", pak
tøídíme na: pouitelné pøi nejblií
pøíleitosti, moná nìkdy pouitelné
a nepouitelné vùbec. Cítím, e bude stále
vìtí problém uveøejòovat ve, co by stálo
za pozornost, protoe rozsah ZRCADLA
není bohuel "nafukovací" a je dán
mnostvím inzerentù, respektive penìzi,
které dostáváme za uveøejnìní reklamy.
XXOd velikosti vybrané sumy se tedy odvíjí
poèet stran pro nekomerèní plochu, kvalita
papíru, náklad apod. Píi zde o tom pro ty,
kteøí nechápou, proè nemá ZRCADLO více
stran, kdy je o èem psát. Kdy u jsem
zmínil inzerenty, i zde mám radost, e se
vracejí se svojí inzercí a e jejich reklama,
uveøejnìná v ZRCADLE, pro nì má smysl
a peníze, do ní vloené, se jim vrací. Proè
patøí vynaloené prostøedky na reklamu
uveøejnìnou v naem listì v pomìru efekt
- cena k dobré investici podnikatele je velmi
jednoduché k vysvìtlení. Podle naeho
interního prùzkumu patøí ZRCADLO
k témìø nejètenìjím novinám svého druhu
v regionu, k èemu se pochopitelnì hrdì
hlásíme. Pro potenciálního inzerenta je
urèitì dùleitý také poèet výtiskù a kvalita
distribuce, kterou si osobnì hlídáme. Budu
tedy velmi rád, kdy se poèet naich
inzerentù bude i nadále rozrùstat podobným
tempem jako nyní, protoe reklama
v ZRCADLE má pro podnikatele díky
tomu, co jsem ji zmínil, efekt. A já jako
vydavatel se u nemohu doèkat, a si
budeme moci dovolit více stran a tøeba
i èastìjí periodu vydávání, protoe vám
budeme moci pøináet jetì více informací,
co cítím jako závazek. ZRCADLO jste si
(ne)oblíbili rychleji, ne jsme sami oèekávali, z èeho vichni z redakce máme
obrovskou radost, protoe od samého
poèátku je zámìrem ZRCADLA pøináet
vám zcela zdarma informace, které se k vám,
dle naeho soudu, pøed vznikem tohoto listu
dostávaly velmi tìko, co byl mimochodem také dùvod ke vzniku ZRCADLA.
Paa
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Rùová 154, Moravský Krumlov
Mobilní telefony, autorádia, televizory, nábytek,
staroitnosti, PC pøísluenství, prodej, opravy
a servis PC a mobilních telefonù , zlaté pøedmìty
Otevøeno:
Po - Pá:
So:

8.30-17.00
8.30-11.00

Zastavárna
0723/ 27 95 66
Oprava a servis PC
0723/ 60 15 00

ZVOLEN MÍSTOSTAROSTOU
D Í KY J E D N O M U H L A S U
XXNa jednání zastupitelstva mìsta
Moravského Krumlova dne 28. ledna
rezignoval z pozice místostarosty
pan Ladislav tulík. Vyvrcholila tak
dlouhodobá krize mezi èleny vedení mìsta.
XXZa úèelem volby nového místostarosty
se konalo dne 4. února mimoøádné jednání
zastupitelù s nezvykle bohatou úèastí
publika. Pøed hlavním bodem jednání
odstoupila z dosavadní funkce radní p. ing.
palková bez udání dùvodu.
XXPo ustanovení volební a návrhové
komise (do jedné z nich byla jmenována
jedna z pøípadných kandidátek na post
místostarosty p. Koèí, a tím byla úspìnì
zbavena moné kandidatury) probìhla
volba nového místostarosty. Jako jediný
kandidát byl stranami KSÈM, ÈSSD
a KDU-ÈSL navren p. Josef Schnabl.
Po tìsné volbì v pomìru 11:10 k tomuto
návrhu vystoupil bývalý starosta p. Jiøí
Brauner s pøipomínkou, e zvolený
J. Schnabl nebyl nominován vemi pìti
èleny KDU-ÈSL, ale pouze starostou
p. B. Pitlachem a p. J. Èerným.
XXVolbou pana Schnabla (Dùchodci
za ivotní jistoty) se uvolnilo jeho dosavadní místo v radì mìsta. Novým èlenem rady
byl zvolen Mgr. Vaíèek (KSÈM). Opìt
v pomìru 11:10, i díky svému jednomu
a rozhodujícímu hlasu - co mu právní
systém umoòuje.
XXNavtívili jsme pana Ladislava tulíka,
aby se vyjádøil k dùvodùm svého odchodu
z pozice místostarosty. Poloili jsme mu
nìkolik dotazù:
XX,,Co bylo dùvodem Vaeho odchodu?
XX,,Dùvodem mého odchodu byla
dlouhotrvající krize v komunikaci a informaèní bariéra ze strany starosty. To ve se
vleklo u roky. Mám oprávnìný pocit
zbyteènosti a kdy nemám monost ovlivnit
dìní, které nìkdy sklouzává mimo legislativu tohoto státu, volím radìji cestu
odchodu z funkce místostarosty. Nadále
vak zùstávám èlenem Zastupitelstva
mìsta.
XX,,Promítl se Vá vztah se starostou
i do pøíprav v rámci pøevzetí funkcí tzv.
malého okresu?

Prohláení øeditelù
deseti nemocnic sdruených
v jihomoravské sekci AÈMN
XXSituace s financováním nemocnic
Jihomoravského kraje v I. pololetí 2002
bude ve vztahu k oèekávaným nákladùm
a zejména mzdovým poadavkùm velmi
patná.
XXZálohy 106 % bez navýení hodnoty
bodù zùstanou jen zálohami a budou muset
být zúètovány. Stanovený zpùsob vykazování a vyúètování péèe prostøednictvím
evidování tzv. unicitních pojitìncù není
schopen zajistit prostøedky pro navýení
mezd. Vláda není schopna garantovat
ádné navýení finanèních zdrojù
a mediální teze o tom, e zajistí do pøíjmù
nemocnic celkem 3,7 mld. Kè navíc jsou
zcela nepodloené realitou.
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XXØeditelé nemocnic konstatují, e
nemocnice nejsou schopny v tomto roce
(bez nárùstu hospodáøské ztráty) profinancovat neúmìrný rùst mezd neopøený o rùst
výnosù ze zdravotního pojitìní a oèekávají, e se hospodáøská ztráta roku 2001
v souhrnné výi 67,3 mil. Kè jetì
výraznìji prohloubí. Dojde nepochybnì
k prohloubení platební neschopnosti a to
ohrozí provoz nemocnic i vyplacení mezd
zamìstnancù.
MUDr. Petr Hudeèek
pøedseda jihomoravské sekce AÈMN
øeditel ON Kyjov
Pozn.: AÈMN - Asociace èeských a moravských nemocnic

Bývalý místostarosta L.tulík informuje média o situaci na radnici v M. Krumlovì

XX,,Byl jsem jmenován vedoucím
pracovní skupiny pøipravující mìsto
pro pøevzetí pravomocí v rámci zajitìní
mìstského úøadu s pùsobností III. stupnì.
Ji v dobì svého vzniku, 13. prosince
loòského roku, byla skupina v èasové tísni
a ve skuteènosti nebyla pod mým vedením,
ale v direkci starosty. Hlavním úkolem
skupiny byl výbìr vhodných prostor
pro nové kanceláøe úøadu, vèetnì zajitìní
projektové a stavební dokumentace.
Aèkoliv se nabízela monost rychlého,
levného a jednoduchého øeení - zøídit
kanceláøe v bývalé administrativní budovì
drustva - byla promarnìna. Nyní se
uvauje o pøístavbì souèasného mìstského
úøadu a o zabrání dnes plnì funkèních
prostorù, napøíklad knihovny a Domu dìtí
a mládee. To ve by bylo spojeno
s nákladným stìhováním a nemalými
finanèními prostøedky.
XXAle hlavním problémem nebyla práce
komise k transformaci Moravského
Krumlova, ale samotná komunikace uvnitø
radnice.
XX,,Jak je moné, e úøad s absencí komunikace na nejvyích postech mohl vùbec
fungovat?

/foto redakce/

XX,,Bylo to díky úøedníkùm radnice, kteøí
svou práci vykonávali velmi profesionálnì
a dobøe.
XXMimo naí redakce navtívili pana
tulíka
redaktoøi
Jihomoravského
veèerníku ÈT1. Z desetiminutového
rozhovoru, kterému jsme byli pøítomni, se
ve veèerním regionálním vysílání objevila
jedna strohá vìta vytrená z kontextu
a svým obsahem nic neøíkající. Tato
reportá nedala p. tulíkovi dostateèný
prostor k tomu, aby doloil tvrzení, e
mìsto v souèasnosti není pøipraveno pøevzít
nìkteré funkce malého okresu.
XXVrame se vak k situaci na radnici.
Dlouhodobé ,,bezvládí, dané nepøítomností
tajemníka, také ilustruje skuteèné pomìry
na radnici. Bìhem ètyø let se v této funkci
vystøídali tøi lidé. V souèasné dobì je tato,
v Moravském Krumlovì nezávidìníhodná
pozice, neobsazena i pøes nìkolik mìsícù
vypsané výbìrové øízení.
XXVìøme, e se brzy tajemníka doèkáme
a pøejme mu, aby si svým jednáním
vybudoval silnou autoritu a novému
místostarostovi, aby nael spoleènou øeè se
vemi radními a zastupiteli, jako ze zaèátku
jeho pøedchùdce.
/mape/

Oslavanská krize
v dodávkách tepla
XXDovoluji si reagovat na sta p. ing.
Frantika Kocába, která byla otitìna
v èísle 2 ètrnáctideníku Zrcadlo a obsahuje
polopravdy, nekompetentní a neúplné
informace a je i pøímým napadením zastupitelù mìsta, kteøí se cítí tímto èlánkem
velmi znechuceni, nebo je jim podsouvána
osobní zaujatost a prospìcháøství.
Nemá smysl znovu a znovu opakovat celý
dlouhý vývoj v oblasti vytápìní Oslavan po
zruení elektrárny v roce 1993. Do té doby
toti jedna èást Oslavan vytápìla v systému
CZT odpadním teplem za "babku" ( vèetnì
rodinného domku p. ing. Kocába ) a dvì
tøetiny mìsta byly vytápìny lokálními
topeniti na tuhá paliva.

XXZastupitelstvo, které nastoupilo na radnici po listopadových komunálních volbách
v roce 1998, si vytklo za jeden z prvních
cílù vyøeit dlouhodobì neøeenou problematiku vytápìní Oslavan. Naim
zámìrem bylo nejprve plynofikovat tu èást
mìsta, kde byla lokální topenitì a poté
øeit i èást, kde jsou rozvody CZT (tedy
parovody). Na zaèátku roku 1999 jsme
absolvovali øadu jednání na JMP a.s. Ta
nemìla plynofikaci Oslavan vùbec ve svém
investièním plánu. Po dlouhých a sloitých
jednáních se podaøilo dohodnout s vedením
Jihomoravské plynárenské na realizaci
plynofikace mìsta, dokonce vèetnì finanèní
spoluúèasti JMP a.s. /pokraèování na str. 2/
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/pokraèování ze str. 1/

Oslavanská krize
v dodávkách tepla
XXJetì v roce 1999 byla vypracována kompletní projektová
dokumentace a ji v prosinci tého
roku byla zahájena I. etapa stavby:
plynofikace Padochova, Podlesí
a Havírny. V tomto roce bylo také
mìstem zadáno v souèinnosti
s JMP a.s, SPO a.s. a Strojírnou
Oslavany vypracování koncepèní
studie (Energetického dokumentu) na øeení vytápìní Oslavan.
Studie firmy Cityplan Praha, která
byla výstupem tohoto výzkumu,
jasnì prokazuje, e z ekonomic
kých a ekologických hledisek je
v této aktuální situaci nejvýhodnìjí
ploná plynofikace mìsta a v místech, kde jsou stávající rozvody
CZT provést teplofikaci horkovodem, ovem za podmínek, e bude
funkèní kogeneraèní jednotka
na výrobu elektrické energie,
která v té dobì byla stavìna
firmou SPO a e budou kompletnì
vymìnìny rozvody CZT.
XXTato varianta byla na dostateènì dlouhou dobu k dispozici
obèanùm k pøipomínkování a sám
ing. Kocáb ji mìl vypùjèenu
k prostudování. Na základì této
studie rozhodlo zastupitelstvo
mìsta o koncepci. Mezi tím
pokraèovala
dále
ploná
plynofikace. V roce 2001 byla
doplynofikována dalí èást Oslavan (Nový svìt, Vyhlídka a vechny ulice v severní a západní èásti
mìsta a po øeku Oslavu ). Tím
byla zavrena I. etapa na zaèátku

topného období 2001/2002.
XXVzhledem k tomu, e mìsto
nechtìlo zùstat závislé pouze
na obchodní politice SPO, bylo ji
v dobì zahájení investice s JMP
dohodnuto, e v pøípadì krachu
systému CZT bude Plynárenská
kontinuelnì pokraèovat druhou
etapou, t.j. doplynofikuje zbývající èást Oslavan v roce 2002.
XXV bytových domech v sídliti
bude horkovodní systém CZT
v nových rozvodech z nové
kotelny pøesnì nadimenzovaný
na reálný odbìr. Tato varianta
byla
zvolena
proto,
aby
nedocházelo k nadmìrné ekologické zátìi spalinami ve patnì
odvìtrávané lokalitì Oslavan. Ve
zbývajících rodinných domcích
a v bytových domech, které jsou
dál od nové plynové kotelny
a provoz horkovodù by nebyl
úèinný bude provedena plynofikace. Rozvod CZT je
plánován jen v takovém rozsahu,
aby byla investice návratná a cena
tepla solidní. Aby se nemohlo
s cenou v budoucnu nekontrolovatelnì manipulovat, vznikla
provozní spoleènost Zatep, v ní
má polovièní úèast mìsto. Nyní
probíhají úøední "procedury"
ve vìci stavebního øízení na obì
akce. Systém vytápìní mìsta bude
pøed zaèátkem topného období
v záøí 2002 s koneènou platností
vyøeen.
XXTolik tedy fakta. Mìsto

v øeení této situace neztratilo ani
den. Plynofikaci takového rozsahu
není moné provést jinak ne na
etapy.
XXPokud jde o polemiku p. ing.
Kocába, naskýtá se nìkolik nejasností. V dobì, kdy on inicioval
petici proti CZT, byla kogeneraèní
jednotka SPO ve výstavbì a tato
firma proklamovala, e provede
výstavbu nových rozvodù CZT.
Pan ing. Kocáb nechal podepsat
petici o poadavku plynofikace
lidem z Letkovské ulice, ale kdy
mìsto
poslalo
podepsaným
obèanùm anketu, k jakému zpùsobu vytápìní se pøiklánìjí, chtìlo
plyn jen 46 % dotázaných z této
lokality. Akutní problém s vytápìním CZT vyvstal teprve
v loòském roce. Mìsto absolvovalo øadu nepøíjemných jednání
s Energetickým regulaèním úøadem, které pan inenýr nazývá
alibismem. Nepotøebujeme ádný
alibismus a navíc se cítíme
napadeni nìkým, kdo zastupitelstvu mìsta podsouvá vinu a osobní zainteresovanost. Nevidíme
v èem. Jenom pro zajímavost: jak
starosta, tak místostarosta bydlí
v bytových domech dotèeného
sídlitì. Pokud jde o naøèení, e by
mìsto mohlo pøestat opravovat
zámek, aby doplatilo obèanùm
rozdíl v cenì vytápìní pouze
sdìluji, e zámek se opravuje
v rámci státních dotací Ministerstva kultury a mìsto pøispívá
spoluúèastí, která je podmínkou
pøiznání dotace.
XXNakonec bych se chtìl pana
inenýra zeptat, proè se neozval
v roce 1993, kdy skonèila

ZTRACENÉ ZVONY

Ilustraèní foto

XXDoklady od zvonù, které
pohltil nìmecký váleèný prùmysl,
hledala církev v závìru minulého
roku. Na farách jakékoliv zprávy
z váleèných let vìtinou úplnì
chybìly. Snadnìji se daly nalézt
odbìrní lístky z první války, ale ta
druhá v minulém století zametla
stopy ve farních skøíních velmi
dùkladnì.
XXOdebrané zvony na mnoha
místech chybìjí dodnes, nadìji
a rozruch zpùsobila teprve rozhlasová zpráva, ze které vyplynulo,
e i církve a náboenská spoleèenství mohou ádat kompenzaci
za majetkové újmy zpùsobené
nìmeckým nacistickým reimem.
Shromaïováním doloených
ádostí byla u nás povìøena
Mezinárodní
organizace
pro migraci (MOI).

XXCelá záleitost se zdála zprvu
neøeitelná, shromádìné poznatky byly po právní stránce víc ne
dìravé, vzpomínky matné a vìtina svìdkù v nenávratnu. Jak nám
øekl znojemský vikáø Jindøich
Barto, církvi se pøesto podaøilo
velkou èást podkladù dohledat.
Nadìje, e se podaøí najít pøímé
pamìtníky, vyprchala velmi rychle. Oèití svìdkové odebírání
zvonù se opravdu v nìkolika
pøípadech nali, jene v dobì
tìchto událostí jim bylo kolem
deseti let a jejich vzpomínky
u byly obsahovì prázdné.
XXZe strany vysídlencù dorazila
k tomuto tématu do Znojma
i zahoøklá reakce, snad ojedinìlých neastníkù, která se dá
do volné mluvy slunì pøeloit
jako: ,,Ale, co vechno byste jetì
chtìli?. Netøeba asi zdùrazòovat,
e v této zcestné poloze problém
neobstojí a také opravdový
køesanský pohled na svìt nemá
v mezilidských vztazích ádné,
ani sebemení cholerické ,,ale!.
XXNa samotných farách archivy
z let 1939 - 1945 úplnì chybìjí.
Jako spolehlivý zdroj se ukázal
praský Státní ústøední archiv
v Chodovci. Do vyhledávání
dokladù se zapojilo brnìnské
biskupství, které pátralo i v archivech ve Vídni, v St. Pöltenu
a v Berlínì. Doklady o zvonech
odebraných ve vnitrozemí jsou
podle slov Jindøicha Bartoe témìø
dohledané, nejvìtím problémem

elektrárna, která dodávala páru
"za pusu" a proè neusiloval o to,
aby se nìco udìlalo s parními
rozvody, které nemají vratku
a kondenzát utíká pøes mìøièe
do kanálu. Proè se neozval tehdy,
e chce plyn. Proè nemìl ádnou
pøipomínku v roce 1996, kdy
mìsto schvalovalo koncept územního plánu. Zatím se propùjèil
k tomu, aby bez argumentù
a z pocitu jakési subjektivní
ukøivdìnosti zostudil koncepèní
práci 21 lidí a napadl mìstské
zastupitelstvo formou, která hranièí se alovatelností. Zpochybnil
práci energetických odborníkù,
kteøí spolupracují s mìstem
na øeení této nelehké situace
a ve svém dùsledku taktnì pozapomnìl na vyjádøení samotné
Jihomoravské plynárenské a.s. pøi
posuzování petice a na její postoj
k CZT. Lehce se obviòuje radnice,
která musí za chodu øeit problém,
který nazrál pøed deseti lety
a kterým se nikdo nechtìl "pálit".
XXPokud jde o firmu Befacoal,
tato firma není ve mìstì proto, e
by ji do Oslavan akreditovala
radnice. V èervnu 2001 odkoupila,
bohuel, zaøízení CZT od firmy
Q-Vartep, která provozovala
výtopnu od ledna 2001. V tomto
obchodì mìsto nemohlo nikterak
zasáhnout, lo o ujednání dvou
podnikatelských subjektù, mìsto
bylo postaveno pøed hotovou vìc.
Zastupitelstvo vak nepøistoupilo
na koncepci Befacoalu s rotovým
spalováním hnìdého uhlí z dùvodù ekologické zátìe. Protoe
firmì odpadli poslední velkoodbìratelé, potácí se ve finanèních

problémech, které øeí na úkor
zbývajících odbìratelù. Pan ing.
Kocáb vyuil v èlánku slova jednatele firmy Befacoal o nutnosti
sociální
pomoci
obèanùm
z mìstského rozpoètu a vkládá je
do úst zastupitelùm a podsouvá
jim licomìrnost. V rozpoètu mìsta
není pro takovouto výpomoc
prostor a byla by na úkor jiných
aktivit (napø. právì zmiòované
plynofikace, úpravy komunikací
po výkopech a pod.) V pøípadì
nutnosti
placení
neúmìrnì
vysokých plateb za vytápìní mùe
pomoci jedinì státní sociální sí,
dostane-li se obèan prokazatelnì
pod hranici ivotního minima.
Èlánek p.ing. Kocába pokládáme
za populistický, nepravdivý,
zámìrnì zkreslující fakta a pøinejmením urálivý. Pøedpokládáme,
e ti obèané, kteøí se dlouhodobì
zajímají o celou problematiku
a jsou o ní prùbìnì informování
jak v mìsíèníku Okno, tak
na pravidelných i mimoøádných
besedách a hovorech s obèany,
pøípadnì se informují pøímo na
radnici,
jsou
"v
obraze"
a nenechali se tímto èlánkem znejistit. Pan ing. Kocáb se vak tìchto setkání pøedstavitelù mìsta
s veøejností nezúèastòuje od doby
projednávání petice a vùbec mu
tedy nemùe být znám vývoj
situace ve vech souvislostech.
XXJsme pøesvìdèeni, e v záleitosti øeení dlouhodobì zanedbávané problematiky vytápìní mìsta
bylo uèinìno ze strany souèasného
zastupitelstva maximum.
Mgr. Milo Musil
místostarosta mìsta Oslavany

ihadlo
zùstává území tehdejích Sudet.
Církev oznámila koncem roku
povìøené organizaci, e bude
nárokovat náhradu i za zbývající
pøípady, poádala o zaslání
formuláøù a dùvìøuje sdìlení, e jí
tak nabíhají dalí tøi mìsíce
na moné dopátrání zbývajících
listin.
XXJen v jednom jediném pøípadì
byly
kompletní
doklady
o odebrání zvonù uschované
a peèlivì zaloené mezi archivními dobovými materiály pøímo
na faøe. Jedná se o atov, který
byl v sudeckém území. Kompletní
potvrzení o zabavení celkem
pìti zvonù, váících dohromady
dvì a pùl tuny, tam objevil bývalý
atovský knìz Otec Milan, který
ji pùsobí na Slavkovsku. Obnova
tìchto zvonù by dnes pøi zjitìné
cenì 500 Kè za kilogram váhy
pøila na jeden a ètvrt milionu
korun. Nikdo zatím nedokázal
církvi øíci, zda budou tyto kody
kompenzovány
stoprocentnì,
èásteènì, nebo jen symbolicky.
Celé dohledávání a zpracování
podkladù si vyádalo kromì
lidského usilí také obrovské
a zatím nevyèíslené finanèní náklady.
Dosavadní
nejistota
vyvolává pochopitelnou otázku,
zda budoucí pøiznaná kompenzace
øímskokatolické církve vùbec
pokryje
výdaje
vynaloené
na uplatòování nárokù?
Petr Jurák

Zamylení nad prací Mìstského
úøadu v Moravském Krumlovì
a systémem jeho øízení
XXMìstský úøad v Moravském Krumlovì je ji opìt nìkolik mìsícù
bez tajemníka, co zde není nic neobvyklého. Dá se øíci, e je to
na tomto úøadì celkem obvyklá praxe. A proè tomu tak je? A kdo
za tím vím stojí? Stojí za vím jeden èlovìk, anebo je to souhra
náhod? Podívejme se trochu do historie.
XXPrvní ze tøí tajemníkù, kteøí byli odvoláni nebo byli "odejiti"
bìhem tøí let, byl pan Jiøí Velík. Na základì informací
z Moravskokrumlovského zpravodaje byl na 80. zasedání Mìstské
rady dne 23.2.1998 øeen "pøípad" tehdejího tajemníka Mìstského
úøadu pana Jiøího Velíka. Na základì èeho rada pana Velíka
odvolala? Dùvodem byl dopis tehdejích zastupitelù mìsta pana
Pitlacha a paní Illkové, kteøí poukazovali na nevhodné chování
tajemníka vùèi starostovi mìsta. Dle starosty poruil § 58 a 59
zákona O obcích. Potud ve v poøádku. Pozoruhodné je, e byl
odvolán pùl roku pøed komunálními volbami a jeho døívìjí nìkolikaletá práce byla zapomenuta. (Na to poukazuje i èervnové èíslo
zpravodaje U nás z tého roku, kde se pøímo uvádí, e "byl nahrazen
nìkým pohodlnìjím").
XXMìstskou radou bylo vyhláeno výbìrové øízení a 20.5.1998
nastoupila nová tajemnice. O pøedávání funkce se nebudu rozvádìt,
ádné nebylo. Zaèala s èistým stolem. Probìhly komunální volby,
tajemnice si nala svou koncepci øízení úøadu, absolvovala zkouku
odborné zpùsobilosti (i pøes znaèné potíe ze strany nìkterých
radních, viz pan Èerný, kterému se kolení na tuto zkouku zdála
pøíli drahá - cca 15 000 Kè). Vypadalo to, e tajemnice mohla zaèít
plnì uplatòovat své nabyté znalosti v praxi. Mìlo to vak jeden
problém. Na radnici pøiel po volbách nový starosta. Byl to ji døíve
jmenovaný pan Pitlach. Mìsíc po volbách zaèal zpochybòovat
rozhodnutí tajemnice, zasahoval do jejích výhradních pravomocí,
podrýval její autoritu, ignoroval ji a zahájil informaèní embargo.
Tajemnice se bránila. Napsala o pomìrech na radnici pøednostovi
Okresního úøadu a tehdejímu ministrovi vnitra. Ne se staèilo nìco
øeit, byla tajemnice 27.9.1999 bez udání dùvodù a navíc v dobì své
pracovní neschopnosti odvolána.
/pokraèování na str. 4/

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3

RYCHLÉ ÚVÌRY
OD 5 %
tel.: 0621/ 33 48 38
tel.: 0723/ 11 03 63
 SILIKONOVÉ TÌSNÌNÍ oken a dveøí
 ALUZIE vertikální, horizontální
 PØEDOKENNÍ ROLETY z PVC a hliníku
 SÍTÌ PROTI HMYZU svinovací, pevné
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY

PAVLÍK IVO

675 56 Dukovany 221
tel.: (zázn.) 0618/ 86 53 21
tel.: (mobilní) 0602/ 71 91 56

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 0502/ 43 43 70,
tel.: 0502/ 43 72 10
mobil: 0603/ 83 35 60







ELEZÁØSTVÍ
DOMÁCÍ POTØEBY
MILAN ÈERNÝ.

PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
OBKLADY A DLABA
PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

D
N

RUPOS, s.r.o.

Makléøská pojiovací, zajiovací,
úvìrová a realitní spoleènost

Sídlo firmy: Palackého nám. 10, Ivanèice, tel./fax: 0502/ 43 72 13

Poradenské a realitní centrum: Drùbeí trh 15, Ivanèice, tel.: 0502/ 45 10 23
mobil: 0723/ 03 96 30, 0723/ 70 67 07

KOUPÌ  PRODEJ  NÁJEM  VÝMÌNA BYTU (RD)
VYKUPUJEME POZEMKY  PROVÁDÍME VÝSTAVBU RD
STAVEBNÍ A PROJEKTOVÁ ÈINNOST

SPOJOVACÍ KOMPONENTY
VODOINSTALAÈNÍ
MATERIÁL

Výhodné úvìry: hypotéèní, spotøebitelské, ze stavebního spoøení.
Krátkodobé pùjèky bez ruèitele.  Vechny produkty pojitìní.
Likvidace pojistných událostí pro tøi nejvýznamnìjí pojiovny.

TOPENÁØSKÝ MATERIÁL
STAVEBNÍ KOVÁNÍ

JSME VÁ BEZPLATNÝ FINANÈNÍ PORADCE

HUTNÍ MATERIÁL
Moravský Krumlov

Pionýrská 539 (za Benzinou)
tel.: 0621/ 32 39 37

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

NÁØADÍ
ELEKTRO NÁØADÍ
ZAHRADNICKÉ NÁØADÍ
DROBNÉ KOVOVÉ ZBOÍ
Miroslav

TECHNICKÉ PLYNY

Husova 76
PO DOMLUVÌ MONOST DOVOZU ZBOÍ VÌTÍCH ROZMÌRÙ

- zajitìní kompletních slueb:
zamìøení na místì  vypracování cenové
nabídky  doprava zdarma
- demontá  zednické práce  odvoz odpadu
- plastové bazény  septiky  jímky
- prodej na splátky i s 0% navýením
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Zamylení nad prací Mìstského
úøadu v Moravském Krumlovì
a systémem jeho øízení
/pokraèování ze str. 2/
XXA zabìhnutý scénáø se opakuje. Znovu Mìstská rada vyhlásila
výbìrové øízení, starosta mìsta informuje pracovníky úøadu o tom
jaká bývalá tajemnice byla kverulantka. Nyní èeká Mìstský úøad
na nového tajemníka více jak pùl roku, èím pochopitelnì musí být
ochromena práce úøadu v oblasti finanèní a personální. V kvìtnu
2000 je vybrána nová tajemnice a zaèínají se rozvíjet zpoèátku
dobré vztahy. Ale jednoho dne znovu dojde na starý dobrý scénáø.
Tajemnice je odpojena od informací, starosta s ní nekomunikuje
(nyní to vylepil, protoe ji nekomunikuje ani se svým zástupcem),
zpochybòuje její rozhodnutí apod. Toto ve podrobnì popisuje
zastupitel Ing. upa ve svém èlánku Pyrrhovo vítìzství ze dne
2.1.2002 v novinách Znojemský týden. Je jenom koda, e si tìchto
problémù neviml Ing. upa ji v roce 1999. Kvùli nemonosti
pracovat a neúnosným pracovním podmínkám nakonec tajemnice
v listopadu 2001 odstupuje. Tentokrát je jí vytýkáno, e neabsolvovala ani kurz odborné zpùsobilosti viz odpovìï pana Pitlacha
uveøejnìná v novinách Znojemský týden dne 14.1.2002. Na tento
populisticko - frázovitý èlánek pøipomínající éru budování socialismu nebudu dále reagovat.
XXA opìt je vypsáno dalí výbìrové øízení na tajemníka, i kdy je
dle zákona O obcích obsazení funkce tajemníka plnì v pravomoci
starosty a výbìrové øízení není tøeba. Mìsíc po uzavøení pøihláek
do výbìrového øízení (tj. 21.1.2002) se stále nic nedìje.
XXJe opravdu zaráející a pozoruhodné, e bìhem necelých ètyø let
je zásluhou jednoho èlovìka døíve zastupitele nyní starosty odvolán
nebo "odejit" ji tøetí tajemník. Není èasté odvolávání tajemníkù
mrhání finanèními prostøedky daòových poplatníkù? Jak asi pracuje úøad, kde starosta nekomunikuje s místostarostou a úøad nemá
svého vedoucího?
XXJe mi líto pana Pitlacha, kdy v takových podmínkách musí
pracovat a vechno si musí zaøizovat sám. Kvalitní práce pracovníkù Mìstského úøadu nemùe nahradit práci tajemníka, jeho práce
je urèena zákonem, ani nemùe nahradit práci místostarosty,
jeho kompetence vymezila Rada mìsta. Musí to být znaènì vyèerpávající, a proto si myslím, e by si u mìl pan Pitlach odpoèinout.
Ing. Svatava Padalíková

Pozn. redakce: Tento èlánek byl poprvé uveøejnìn v pondìlí
28. ledna v regionálním listì Znojemský týden. Staèil pouhý den
na to, aby tyto noviny zmizely z pultù krumlovských stánkù. Nabízí
se otázka, proè o nì byl tak veliký zájem. Vyvolaly tento nebývalý
interes fotografie z pohøbu znojemského róma Ladislava Biháriho,
zvaného Loula, nebo výe uvedený èlánek o pomìrech
na krumlovské radnici? Bylo toto èíslo vyprodáno, nebo ztaeno
z prodeje? Byly-li jedny z posledních dostupných novin neúplné
(vytrený list se stranami 3 a 4) na jednom z prodejních míst
v Moravském Krumlovì, lo pouze o nìjaký vtip, nebo o zámìrnou
likvidaci tohoto èísla Znojemského týdne?

XXPøetiskujeme otevøený dopis Mìstské policie ze dne 24. ledna 2002, jakoto reakci na èlánek
Drogy na zemìdìlské kole v Krumlovì z èísla 01/2002.
XXVáená redakce nezávislého
regionálního ètrnáctidenníku
ZRCADLO,
XXChtìli
bychom
tímto
otevøeným dopisem reagovat
na vámi vydaný èlánek dotýkající
se drogové problematiky v naem
mìstì.
XXPøednì by bylo vhodné zde
uvést, e drogová problematika
není jen problém naeho mìsta,
ale bohuel je to problém celorepublikový a dá se øíci i do jisté
míry generaèní. Pevnì vìøíme
tomu, e se problém uívání marihuanových cigaret se kodlivými
úèinky THP nevyskytuje pouze
na Zemìdìlské kole, ale na celém
území mìsta. Je nutné si zde

uvìdomit, e tyto nekodné
cigarety jsou prvním stupínkem
k získání návykovosti na omamné
a halucinogenní látky, kdy je zde
u jen malý krùèek k uívání látek
se silnìjími úèinky, jeliko
samotná marihuana u nesplòuje
oèekávaný efekt uivatele!
XXK vámi popisovanému pøípadu
mùeme uvést pouze tolik, e je
v poøádku a nanejvýe chválihodné, e se kola a potamo
výchovní a pedagogiètí pracovníci tìchto kol nebojí problém
pojmenovat, odhalit a úèinnì
takto s ním bojovat. Protoe
budeme-li se k drogovým závislostem (chcete-li experimentùm)
otáèet zády, hrozí, e nám vem

tento problém - a on to problém
bezesporu je - pøeroste v nekontrolovatelnou explozi. To samo
o sobì by mìlo dalekosáhlejí
následky, ne odhalení jednotlivého pøípadu, který navíc
jetì díky slouícímu vychovateli
byl tak citlivì posouzen. Jeliko
byl neprodlenì vyrozumnìn
sociální pracovník, zabývající se
danou problematikou, tak i lékaø
a posléze i mìstská policie, která
na základì tohoto pøípadu
provedla na internátu dvouhodinovou pøednáku o kodlivém
vlivu návykových látek na lidský
organismus a jeho okolí.
za mìstskou policii M. Krumlov
str. preventista Hamerník Jan

Zaplatí pochybení oslavanské radnice
obèané?
XXVýrazné zvýení ceny tepla
v Oslavanech, jeho pøíèinou je
nekvalifikovanost a neèinnost
vedení mìsta vèetnì upøednostnìní osobních zájmù nìkterých
zastupitelù vyvolává u øady oslavanských obèanù dohady o pøípadné úspìnosti právního vymáhání
vzniklých kod na vedení mìsta èi
zastupitelstvu v pøípadì, pokud
mìsto nebude výrobci tepla dotovat jeho cenu do doby vybudování
plynofikace. Je rozhodnì evidentní, e vedení mìsta se v r. 1999
pøi rozhodování o energetické
koncepci mìsta i pøi zamítnutí
petice obèanù proti teplofikaci
v r. 2000 dopustilo poruení
zákona è. 106/99 Sb., o svobodném pøístupu k informacím.
Fakta:
XX1. V pøíloze Hospodáøských
novin 6. dubna 1999, tj. 2 mìsíce
pøed
termínem
odevzdání
"nezávislého" Územnì energetického dokumentu (ÚED) a pøed
èervnovým
"rozhodováním"
za-stupitelstva o energetické koncepci se o dodávkách tepla píe
jako o hotové vìci. Automatické

schválení a samozøejmá podpora
vedení mìsta teplofikaci se jaksi
pøedpokládalo. Není divu, ve høe
bylo 300 mil. Kè
XX2. V obsáhlém ÚED honorovaném èástkou 300 tis. Kè jsme se
doèetli mnoho o geotermální,
solární aj. energii, avak zcela
"opomenuto" zùstalo, e : a) v cenové úrovni r. 1999 stojí výroba
1 gigajoule v domácí plynové
kotelnì 198 Kè, projektovaná cena
tepla z horkovodu 321 Kè;
b) budoucí rùst ceny zemního
plynu o 10 % znamená rùst ceny
tepla z horkovodu o 7,5 %;
c) odstranìní kumulované zadluenosti 23,5 mil. Kè (viz deník
ROVNOST z 30. 7. 1999 "Zhruba
polovina obyvatel Oslavan by se
mohla ocitnout bez teplé vody")
znamená pøi nemìnné roèní
výrobì 107 000 gigajoule tepla
rùst jednotkové ceny o 219,63 Kè,
pøi sníení odbìrù tepla na 45 000
gigajoule rùst ceny o 522,22 Kè!;
d) budoucí zvýení sazby z pøidané
hodnoty u tepla z 5 na 22 % bude
znamenat rùst spotøební ceny tepla
o 17 procentních bodù; e) chybìla

kvantifikace daòové výnosnosti
pro obec;
XX3. Výe uvedené argumenty
jsem v r. 1999 - 2000 rùznou
formou veøejnì prezentoval: a) pøi
rozhodování zastupitelstva 28. 6.
1999, b) ve zpracovaném,
na pokyn vedení mìsta neuveøejnìném
ètenáøském pøíspìvku
do èasopisu OKNO dne 4. 7. 1999
"Bude zvolené energetické øeení
v Oslavanech výhodné pro dodavatele tepla, èi pro obyvatele?",
c) v doporuèeném dopise starostovi mìsta dne 12. 12. 1999 (tím,
e za více ne 2 roky neodpovìdìl
se dopustil poruení zákona
è. 106/99 Sb., o svobodném
pøístupu k informacím), d) na
shromádìní oslavanských obèanù
dne 18. 1. 2000, e) v únoru 2000
v materiálu "Lesk a bída oslavanské teplofikace aneb oslavanská
teplofikace krásy zbavená", který
jsem byl vzhledem k negativnímu
pøístupu vedení mìsta nucen
zveøejnit ve výkladu jednoho oslavanského obchodu a oslavantí
obèané si ho rozmnoovali jako
samizdat.
/pokraèování na str. 6/

POKUD PO SKONÈENÍ SOUTÌE ZALETE NA KORESPONDENÈNÍM LÍSTKU
VECH DESET KUPONÙ SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENEK, BUDETE ZAØAZENI
DO SLOSOVÁNÍ. VÍTÌZ OBDRÍ V REDAKCI ZRCADLA FINANÈNÍ HOTOVOST 5.000,- Kè.
Soutì je urèena pro starí 18 let. Pracovníci redakce, tiskárny Naa a jejich rodinní pøísluníci se soutìe zúèastnit nemohou. Do slosování budou zaøazeny korespondenèní lístky
zaslané na adresu: Redakce Zrcadla, Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov do 15. èervna 2002. DNENÍ TAJENKA: HEZKÉ CHVÍLE ... (dokonèení v tajence).

KØÍOVKA O CENY
Norm, Lo,
tin, Ort, il,

Olun, SA

Kaz
na látce

Aspik

Východ
(nìm.)

1. èást
tajenky

Znaèka
tuny



SPZ aut
Ústí nad
Labem

Drák

Místnosti

Obé

Lov

Ch. zn.
hliníku

MPZ
Norska

Trs

Jméno
pro psa

Cizí
muské
jméno

Email

O tomto
Povoz
(zast.)

Znaèka
kotlù
SPZ aut
Bruntál

Podnebí
Zájmeno

Legend.
postava
Brána
(nìm.)

Slovák
(hanlivì)
Pøítel


Zn. rakous.
mìny
Mys v arab.
moøi

Neznaboh

Oddìlen
tavením

Kùò
(maïar.)



Kunovitá
elma
Zázrak

Trny

Tulák
(exp.)
Nestabilní

3. èást
tajenky
lágr

Argentin.
mìsto
Chem. zn.
Tritia

Alkohol

Ch. zn.
draslíku

Kód portugaltiny

Podobizna
Citoslov.
odporu

Vrh

Zápor

Africký
stát

Mluvit
(angl.)

Ruské
pohoøí
Znovu

Pøístavitì

Znaèka
polomìru
Tìlní
tekutina

Zájmeno

SPZ aut
Karviné
Obchodní
centrum

Støední
kola
Let. kód
jiní Afr.

Zprostøedkovávat

Obr

Øímsky
50

Americká
step

Souèást
auta
Norma
(angl.)

Spojení
dvou
bøehù

Otec
zast.

Spojka

Udìlal
motáním
Omyl

Jedlík



Moravská Konzerva
øeka
(angl.)

KUPON è. 2
03/02

Pøedloka

Pusa
Øímsky
100

Muské
jméno
Znaèka
délky

2. èást
tajenky

Dùlní
pracovitì
On
(franc.)

Váení inzerenti,
vyuijte monosti prezentace
vaí firmy formou vlastní
køiovky v ZRCADLE,
do které Vám umístíme
tajenku, dle vaeho pøání.
Pro blií informace volejte:
0608/ 25 25 41

Kulturní servis

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

Kulturní programy 11. - 23. února
Plesy a karnevaly

 16.2. ve 20.00 hod. - Spoleèenský ples vech pøátel koní,
v DDM Ivanèice, hraje skupina Sanklabáno. V klubu OKNO:
skupina Tak fajn, vstupné: 60,- Kè, tombola.
 17.2. ve 14.00 hod. - Tradièní dìtský makarní karneval,
poøádá Èeský svaz en v Dobøínsku, v kulturním domì, hraje
Hudba p. Langa, bohatá tombola, obèerstvení zajitìno, vstupné
20,- Kè, v maskách zdarma. Kontakt p. Sutterová, Dobøínsko 33,
tel.: 0621/ 33 83 93 (domù) a 0621/ 32 21 38 (do práce).
 22.2. ve 19.00 hod. - 37. Studenstský ples gymnázia, poøádá
sdruení rodièù pøi Gymnáziu v Moravském Krumlovì, v hotelu
v Moravském Krumlovì. Hraje: VELVET, slavnostní zahájení,
polonéza, taneèní skupina DDM MK, tombola, volba Miss plesu.
Prodej vstupenek v kanceláøi gymnázia.
 22.2. ve 20.00 hod. - 43. reprezentaèní ples SO a SOU
dopravní a mechanizaèní, poøádá SRP pøi SO a SOU dopravní
a mechanizaèní, v Besedním domì v Ivanèicích, vstupné: velký
a malý sál - 200,- Kè, restaurace - 140,- Kè, bez místenky - 80,Kè. Informace na tel. è.: 0502/ 45 18 31.
 23.2. ve 20.00 hod. - Spoleèenský ples, poøádá sdruení rodièù
pøi Z v Miroslavi, v kulturním domì v Miroslavi, k tanci hraje
DUO BAND, pøedtanèení ákù Z, tombola. Vstupné: 40,- Kè,
místenka: 30,- Kè. Pøedprodej vstupenek od 11. února v prodejnì
nábytku paní Otøísalové.
 24.2. ve 14.00 hod. - Tradièní dìtský makarní karneval, aneb
pojïme do cirkusu. Pro dìti i dospìlé, kteøí si rádi hrají a soutìí.
Poøádá DDM M. Krumlov, sál hotelu v M. Krumlovì, ivá kapela,
disko hudba, bohatá tombola, obèerstvení. vstupné: dìti 5,- Kè,
dospìlí 10,- Kè. Dobrovolné sponzorské dary jsou vítané.
 24.2. v 15.00 hod. - Makarní karneval, èeká na vás mnoho her,
soutìí a tance ve vech prostorách DDM Ivanèice, vstupné:
s maskou 10,- a bez masky 30,- Kè.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 16.2. - Lyování v Øíèkách, odjezd od Besedního domu
v Ivanèicích, sraz v 6.00 hod., cena: 165,- Kè
 17.2. v 16.00 hod. - Valentýnská párty pro mláde, odpoledne
plné her a zábavy pro ty, kteøí mají rádi ..., v DDM, vstupné:
20,- Kè.
 Hravé pondìlky v klubu OKNO, 11.2. turnaj v pikvorkách,
18.2. turnaj v dámì, 25.2. turnaj v kartách, vdy ve 14.30 hod.,
vstupné: 10,- Kè.

kolní klub a druina Oslavany

 14.2. ve 14.00 hod. - Výroba Valentýnek, ve kolním klubu,
vstupné: èlenové K zdarma, ostatní 10,- Kè.

Taneèní zábavy

 16.2. ve 20.00 hod. - FAN DANIEL, Sokolovna Nové Bránice

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 21.2. v 18.00 hod. - Vysoké Tatry, pøednáka Ivana Hochmanna s promítáním diapozitivù. Kino Réna Ivanèice - malý sál,
vstupné: 20,- Kè.
 25.2. v 19.00 hod. - Jaromír Nohavica, koncert, Kino Réna
Ivanèice, pøedprodej vstupenek zahájen, cena: 250,- Kè.
 Pøipravujeme: 27.2. - Koloèava, zájezd na muzikál Petra
Ulrycha do Mìstského divadla v Brnì. Úèinkují: Hana a Petr
Ulrychovi se skupinou Javory, herci mìstského divadla v Brnì.
Odjezd v 18.00 hod. od Besedního domu v Ivanèicích, cena: 440,Kè, studenti a dùchodci: 260,- Kè.
 23.3. - KRYSAØ - zájezd na Dirty muzikál Daniela Landy,
odjezd ve 14.00 hod. od Besedního domu v Ivanèicích, cena: 735,Kè, závazné pøihláky na KIC Ivanèice.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 Výstava Kacíøi a velmoové Nového vìku, aneb duchovní
svìt renesance na jihozápad od Brna, Galerie Kníecí dùm, výstava otevøena do 24. bøezna: po-pá: 9-12 a 13-16 hod., ne: 13-16 hod.
 Výstava fotografií - prof. Novotná z gymnázia M. Krumlov,
Mìstský úøad M. Krumlov, výstava potrvá do konce bøezna 2002.
 18.2. v 18.00 hod. - Pøednáka Nic ne národ - èeský pravicový extrémismus v dobì První republiky. Pøednáí PhDr. Libor
Vykoupil, galerie Kníecí dùm, vstupné: 15,- Kè.
 19.2. v 19.00 hod. - Koncert KPH, Richard Samek (baryton),
Marta Vaková (klavír), galerie Kníecí dùm, vstupné: 60,- Kè
 24.2. v 17.00 hod. - Kdes to byl(a) v noci, zájezd do divadla
Bolka Polívky v Brnì na situaèní komedii Alana Ayckborna. Hraje
hostující Divadlo bez zábradlí. Cena vstupenky: cca 190,- Kè, cena
dopravy: 80,- Kè.
 Pøipravujeme: 18.3. v 19.00 hod. - Spirituál kvintet, koncert
v kinosále v M. Krumlovì, od 1.2. zahájen pøedprodej vstupenek.

Únor v zapomenutých i ijících lidových tradicích
MASOPUST
XXV minulém vzpomínání
jsme si pøipomnìli, e Masopust je období od Tøí králù
do úterka pøed Popeleèní
støedou. Popeleèní støeda letos
pøipadá ji na 13. února. Vloni
napøíklad byla a 28. února.
A tak máme letos masopustní
období o celé dva týdny kratí.
XXObdobí Masopustu bylo
pro nae pøedky dobou
bujarého veselí a blahobytu.
Stejnì jako Vánoce má Masopust koøeny ji v dobách
pohanských. Patøily k nìmu
rùzné mumraje i nezbytné
masopustní prùvody. Veselil se
v nìm bohatý i chudý, pán
i slouha, mistr i tovary. Zprávy
o masopustních radovánkách
se zachovaly ji ze 13. století,
ale jisté je, e koøeny tohoto
zvyku sahají mnohem, mnohem hloubìji do minulosti.
XXNai dávní pøedkové si
na masopustní veselí opravdu
potrpìli, co bylo trnem v oku
mnohým mravokárcùm. Ale
staøí Èechové a Moravané
na tato jalová napomínání
vùbec nedbali. Kadý jedl
masopustní iky a koblíky,

vesele popíjel, zpíval a také
si zatanèil pøi muzice. Dokonce
i èetí králové v tuto dobu poøádali masopustní hodokvasy
a zvali na nì nejen lechtu, ale
také mìany.
XXMasopustní mumraj poøádali také na vídeòském
císaøském dvoøe, kde bylo zvykem vystrojit selskou svatbu,
pøi které nechybìl ani èeský
a hanácký sedlák se svojí panímámou, ovem v podání kníat,
hrabìnek a dvorních dam.
XXPoslední ètvrtek masopustního období byl nazýván
Tuèným neboli Tuèákem.
Nìkolik dní pøed tímto významným dnem, obyèejnì
v pondìlí, se zabíjelo prase, aby
bylo ve stavení dostatek masa
a hlavnì omastku. O Tuèném
ètvrtku bývala k obìdu znamenitá
vepøová
peèenì
s nezbytným zelím a knedlíkem.
Nesmìl chybìt nìjaký ten
dbánek piva. Odpoledne
mívala chasa volno. Lidé byli
pøesvìdèeni, e na Tuèný
ètvrtek má kadý hodnì jíst
a pít, aby byl celý rok pøi síle.
XXPo tomto dni následovala
slavná masopustní nedìle, kdy
se tancovalo a hodovalo ve ves-

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 0502/ 45 14 69
13.2.

ve 20.00 hod.
JURSKÝ PARK 3
Film USA, èeské titulky

17.2.

ve 20.00 hod.
MOULIN ROUGE
Film USA, èeské titulky

20.2.

ve 20.00 hod.
BABÍ LÉTO
Nová èeská komedie

24.2.

v 17.00 hod.
SHREK
Pohádka USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 0621/ 32 26 18
13.2.

v 17.00 hod.
ATLANTIDA: Tajemná øíe
Kreslený film USA, èeské titulky

16.2.
17.2.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
JAKO KOÈKY A PSI
Komedie USA, èeské titulky

20.2.

v 17.00 hod.
KRÁLOVSKÝ SLIB
Èeská pohádka

23.2.
24.2.

v 17.00 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
PRCI PRCI PRCIÈKY II
Komedie USA, èeské titulky

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 11. - 15. února - Pøímìstský tábor CESTOVNÍÈEK, pro ty,
kteøí chtìjí poznat okolí svého bydlitì, historii, legendy, souèasnost. Pondìlí - výlet kolem M. Krumlova, úterý a støeda - dvoudenní putování s noclehem na DDM Zastávka (Brno, Zastávka,
Rosice), ètvrtek - výlet do Ivanèic a okolí, pátek - Hrotovice (spojeno s plaváním v krytém bazénu), pøihlásit se dá i na jednotlivé
dny. Blií informace v DDM, tel.: 0621/ 32 27 70.
 11. - 15. února - Zimní aerobic camp 2002 - týdenní sportovní
tábor zamìøený na aerobik a lyování (bìky). Místo: Slavonice,
penzion Bejèkùv mlýn, cena: 1760,- Kè.
 Pøipravujeme: 16.3. - Starci na chmelu, autobusový zájezd
do divadla Milenium v Praze na známý èeský muzikál, cena:
630,- Kè.
 Hledáme: aktivní, nadené a komunikativní mladé lidi s nekonvenèními nápady pro spolupráci na Otevøeném klubu mladých
v prostorách DDM. Jedná se o práci s dìtmi a mládeí v odpoledních hodinách. Informace u øeditelky DDM na tel.: 0621/ 32 27 70.

nických hospodách a pozdì
do noci. Druhý den, o masopustním pondìlí, se v tanci
pokraèovalo. tehdy byl poøádán
muovský bál, kam nemìla
svobodná mláde pøístup.
V kole bylo vidìt jenom samé
enáèe a vdané. Stavení a dìti
hlídaly babièky, tak jaképak
starosti. Pøi tanci kadý sedlák
vyhazoval svoji panímámu
co nejvý. To aby prý se urodil
na poli vysoký len a oves.
XXI masopustní úterek byl
sváteèním dnem. Byl to den
makar, kterých bývalo vude
plno. Kdyby nìkdo v tento den
tancoval pøes pùlnoc, zjevil by
se mu èert v zeleném kabátì
a poøádnì by ho postrail.
XXMasopust mnohdy konèíval
hrou o Bacchusovi, pøi ní
pán oralcù Bacchus byl
s komickou váností souzen
pøed soudem. Bývaly vak
hrány i jiné masopustní hry
a tehdejí ákovská divadla
lákala k návtìvì, pøi které se
veselí áèkové postarali, aby se
diváci nenudili.
XXO úterní pùlnoci vak
pro nae pøedky veselí skonèilo
a nastalo dlouhé období pùstu.
Bláznivý masopust vystøídala

váná doba pokání. Zaèala
Popeleèní støedou. Název je
odvozen od zvyku svìtit v tento
den popel z ratolestí, které byly
posvìceny v pøedcházejícím
roce o Kvìtné nedìli. Popeleèní
støeda byla nazývána karedou,
Èernou, Bláznovou nebo
Adamùv den.
XXDo naich èasù se dochovalo pro masopustní období
pøedevím poøádání spoleèenských plesù spojených s hudbou, tancem a tombolou.
Masopustní reje masek pak
pøipomínají plesy makarní,
které vak bývají poøádány u
jen zøídka. Postní období
zaèínající Popeleèní støedou
(letos 13. února), pak vìtinou
nedodrujeme vùbec. Vdy
øada plesù bývá poøádána
dokonce po celý bøezen.
Moná, e je to svým zpùsobem i koda, protoe vzpomínané
zvyky
vycházely
ze souznìní s pøírodou, ale
pokrok se nedá zastavit.
A tak si v pøítím pokraèování
pøipomeneme zapomenutou
postní dobu alespoò nìkolika
zajímavostmi
spojenými
s prvními tøemi postními
/Bohumil Bubeník/
nedìlemi.
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KINO OSLAVANY
tel.: 0502/ 42 30 18
16.2.

v 18.00 hod.
ZLATÍÈKA PRO KADÉHO
Film USA, èeské titulky

17.2.

v 18.00 hod.
ATLANTIDA: Tajemná øíe
Kreslený film USA, èeské titulky

23.2.

v 18.00 hod.
PEARL HARBOR
Film USA, èeské titulky

24.2.

v 18.00 hod.
PØÍBÌH RYTÍØE
Film USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

Sportovní kalendáø
 16.2. - Toulky lesnickým Slavínem
(Adamov - Babice/Svitavou), chùze 20 km,
vlakem 7.50 hod. Poøádá KÈT Ivanèice,
zájemci, hlaste se do 12.2. p. Flíèkovi.
 16.2. od 9.00 hod. - Turnaj v sálové
kopané, ákynì, Sportovní hala Ivanèice.
 17.2. od 9.00 hod. - Volejbalový turnaj,
ákynì, Sportovní hala Ivanèice.
 22.2. - Futsalový zápas, Sportovní hala
Ivanèice
 23.2. - Pochod Dlouhého, irokého
a Bystrozrakého v Buèovicích, (5 km,
30 km). Hlaste se p. Bednáøové po 20.00
hod. na tel.: 0737/ 84 09 58.
 23.2. od 9.00 hod. - Turnaj v sálové
kopané, ákynì, Sportovní hala Ivanèice.
 24.2. - Olená - Odranec - Studnice Nové Mìsto, (18 km na bìkách), hlaste se
do 20.2. p. Flíèkovi.
 24.2. od 8.00 hod. - Házená muù Èeský pohár, Sportovní hala Ivanèice
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Zaplatí pochybení oslavanské DUCHOVÉ NAEPTÁVAÈI
Libor Balák
radnice obèané?
/dokonèení ze str. 4/

f) v "Petici obèanù Letkovské
ulice urèené vedení mìsta Oslavany pro zruení rozhodnutí
o teplofikaci a pro vybudování
plynofikace v ulici Letkovská
Oslavany", ze dne 31. 5. 2000,
která nikdy nebyla oficiálnì
Mìstem Oslavany zveøejnìna
a byla oslavanským zastupitelstvem zamítnuta bez uvedení
dùvodu.
XXUvádím výe uvedená
nudná, avak naprosto nezbytná
fakta z toho dùvodu, e dokazují, e jsem se marnì snail celou
situaci øeit standartním postupem (veøejnými vystoupeními,
písemnou ádostí starostovi
o vyjádøení apod.), avak
radnice bìhem let 1999 - 2000
bouølivì prosazovala teplofikaci (viz série propagandistických èlánkù v èasopise
OKNO autorù: starosta, místostarosta a øeditel tehdejí
Spalovny Ing. Neumann)
a na kritické pøipomínky
nereagovala. A to je i pøípad
naprosto zavádìjící dotazníkové ankety, kdy byla jedna
a pùl strany vìnována variantám teplofikace a plynofikaci
byla vìnována pouze jediná
vìta! Tie po stranì vedení
mìsta pøitom obèanùm vysvìtlovalo, e cena plynu poroste,
i to, e jsou nutné znaèné
investièní náklady pøi budování
domácí plynové kotelny.

Ze skuteèností z bodu 2 nebyla
uvedena ani jediná! Po uvedených zkuenostech z jednání
s vedením Mìsta Oslavany
jsem
se
proto
odmítal
a odmítám zúèastòovat nejrùznìjích pøedvádìcích akcí kde
se alibisticky ukazují anony
rozesílaných ádostí o pomoc.
Odpovìdné za nesprávné
rozhodnutí o energetické koncepci Oslavan z èervna 1999 je
výluènì nynìjí zastupitelstvo
a to by té mìlo rozhodnout
i o dotování magické 550
korunové ceny za jednu gigajouli tepla a to a do doby
vybudování
plynofikace.
Domnívám se té, e signatáøi
nezdùvodnìnì zamítnuté Petice
proti teplofikaci nejsou pøi pøípadném právním vymáhání
náhrady kody po zastupitelstvu Mìsta Oslavany tak úplnì
bez ancí.
Ing. Frantiek Kocáb
Oslavany

Pozn. redakce: Chápeme vyjímeènost situace a proto dáváme
v tomto èísle obìma stranám
nebývale velký prostor. Upozoròujeme vak, e rozsah
vaich
pøíspìvkù
bude
do budoucna limitován. Zvate
proto úplnost a vìrohodnost
vaich pùvodních pøíspìvkù. Po
reakci protistrany u nebude
pro vae opomenuté argumenty
prostor.

 TELEVIZE  VIDEA  CD/MG/RÁDIA  VIDEOKAMERY  FOTOAPARÁTY  KANCELÁØSKÁ TECHNIKA 

SPLÁCEJ,
ALE NEPØEPLÁCEJ !

katalog

komfort
Pohodlný nákup
spotøebního zboí
bez ruèitele
na splátky

0% úrok
Stejné ceny
jako v bìné
obchodní síti
Rozvoz zboí
do domu zdarma
Monost obchodní
spolupráce
ádejte ihned
katalog ZDARMA
0724/ 25 17 01

SPORT A RELAX  HODINKY 

ZRCADLO

 SPORÁKY  MYÈKY  VYSAVAÈE  OHØÍVAÈE VODY  ICÍ STROJE  ELEKTRICKÉ NÁØADÍ  SVÍTIDLA

MOBILNÍ TELEFONY  LEDNIÈKY

XXNa konci 18. a zaèátkem 19.
stol. byl v oblibì urèitých intelektuálních
vrstev
spiritismus
- vyvolávání duí zemøelých
pøi spoleèných seancích èi individuálních meditacích. Je málo
známou skuteèností, e s duchy
hovoøíval i kdysi slavný secesní
umìlec Alfons Mucha, jeho známou kolekcí obrazù se Moravský
Krumlov pyní.
XXJeho syn Jiøí se tímto
tatínkovým výstøelkem nijak netajil
a tak nám zanechal svìdectví
o Mistru hovoøícím s duchy pøes
papír a tuku, kdy duchové
pøicházeli, aby mu psali jeho
vlastní rukou a to i staronìmeckým
dialektem, èi rùznými rukopisy
a slohovými styly a odpovídající
mentalitou kdysi skuteènì ijících
lidí. Alfons Mucha se zpoèátku
zajímal o filosofické a transcendentální oblasti, ale po èase
rozhovory s duchy se mu staly tak
bìné, e se tito podíleli i na øeení
a komentování událostí a úkolù
vedních dnù.
XXDuchové mìli pøístup k informacím, potkávali se z jinými duchy.
Skvìlé mylenky a nápady chytrých
lidí, které vak byly odmítnuty
a zapomenuty, honili Alfonsovi
duchové kolem Zemì a pøináeli je
nazpìt do hlavy dalím géniùm.
XXMaloval-li Mucha svou slovanskou epopej, mìl tedy monost
skvìlých autentických pramenù.
Jeho vize událostí 5. a 9. století by
tedy mìly souèasné nejnovìjí
archeologické nálezy a rekonstrukèní dedukce podpoøit.
XXKdo vak navtívil zámek
na Pohansku, kde jsou trvale

v expozici Slovanského národního
památníku
jediné
novodobé
barevné olejomalby znázoròující
Starou Moravu, ví, e tomu tak
není.
XXPøed èasem jsem ilustroval
povídku jednoho archeologa
o nìjakém dobrodruství dávných
lidí. Nepøikládal jsem jí ádný
zvlátní význam, teprve po èase
jsem se dovìdìl, e dotyèný archeolog se díky speciální meditaci sám
ocitne v pravìku a svoje autentické
záitky popisuje v povídce. Povídka
zároveò osobitì vysvìtlovala nìkteré okolnosti vzniku pravìkého
umìní. Po èase jsem vak nael
v starí literatuøe více jak deset
tisíc let starou zprávu, její volný
pøeklad byl nachlup stejný jako
popisovaná situace v povídce mého
známého archeologa.
XXNejpravdìpodobnìji ji sám
nìkdy èetl, nebo mu ji nìkdo
vyprávìl a u na to zapomnìl.
Ve specifické hypnóze chtìl podvìdomì vyhovìt pøání dostat se
do pravìku a vybavil si dávnou
zprávu i s její dobovou interpretací.
XXS dneními znalostmi bychom si
zøejmì tak jednoznaèný výklad
piktogramù asi ani nedovolili
a mùeme ho povaovat za poplatný své dobì.
XXNa druhé stranì vím o pøípadech, kdy duchové sdìlovali jen
to, co evidentnì nikdo nemohl
vìdìt a jejich informace byly
opravdu cenné. Musíme tedy
konstatovat, e komunikace s oním
svìtem
není
stoprocentnì
spolehlivá, ale zato jako forma
dálkové komunikace je bezkonkurenènì nejlevnìjí.

OFSETOVÝ TISK  knihtisková rotaèka - rotaèkové èíslování
výseky do formátu A1  kaírování  falcování  rylování
zlatièka  èíslování do formátu A1  vazby - knihaøské práce

AKCE

po celý únor

sleva 25%

Pro výrobce a prodejce vína, motù a pálenky nabízíme
barevné etikety na lahve vèetnì monosti raby zlatem
na vybrané druhy papíru a samolepek, které mohou
být nejrùznìjích tvarù a velikostí.
Zajistíme Vám i komplexní grafické zpracování od návrhu
po výrobu.
V pøípadì zájmu Vás navtíví ná obchodní zástupce.

zásobování velkoobchodù a maloobchodù
- rozvoz zdarma!
vyádejte si nai nabídku
nebo pøímo návtìvu obchodního zástupce

Naa

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 0621/322281, fax: 0621/322722, e-mail: tiskarnamk@quick.cz

Soukromá inzerce
Koupím

 motor  1203, tel.: 0732/98 30 69.
 starí okno 60x60 i s rámem, tel.: 0606/
53 21 84.

Prodám

 Dám do uívání pole v Miroslavi, tel.:
0621/ 33 40 39.
 Rodinný domek 3+1 v Oslavanech, po
celkové rekonstrukci, tel.: 0607/ 95 18 61.
 Rodinný domek 2+1 s pøísluenstvím
v M. Krumlovì - Rokytné, (i na chalupu),
tel.: 0502/ 45 16 46.
 kuchyòská linka 240 cm, svìtlá, nerez
døez, vhodné na chalupu, nebo chatu. cena
200,- Kè, tel.: 0728/ 12 81 54, po 15.00 hod.
 øeznický stùl (tok), polní vál se sedaèkou, (za polní frézu - teru), íøe 1m, váha 60
kg. panelka - motorka 175 cm3. Velikonoèní hrkaè - levnì. Tel.: 0621/ 33 66 01
 filtraèní jednotka s polopropustnou membránou americké výroby, zn. Aquel 200.
Kvalitní pitná voda. Mono i na splátky.
Dále aloe vera - èistý pøírodní produkt, tel.:
Tel.: 0776/ 55 10 00, po 10.00 hod.
 trezor 40 kg, doupláový s áruvzdornou
výplní, mono pøikotvit ke stìnì, klíèový
zámek - 2 orig. klíèe, 413 x 315 x 378 mm,
Nepouívaný, p.c. 5900,- Kè, nyní 3900,Kè. Tel.: 0608/ 25 25 41.
 dvì láhve na PB s regulátorem, Navrátil
Tomá, Letkovice 187, tel.: 0502/ 45 21 48.
 chladící zaøízení, starí typ (chladící
agregát - ucpávkový, 2 ks výparník s odtávacími plechy, ovládací elektropanel,
termostat uzávìr, cena 4.000,- Kè; 30 ks
èervených beden na maso, nízká 100,- Kè,
vysoká 120,- Kè, tel.: 0606/ 58 15 33,
po 18 hod.
 hnìdý smaltovaný plech (1ks), na
kruhový bazén - Vítkovice 2,5 x 1,5 m,
cena 800,- Kè; 10 kg láhve na propan butan,
cena 400,- Kè; zánovní, dvojkolový vozík
na popel, cena 400,- Kè, tel.: 0606/
58 15 33, po 18 hod.
 1.500 ks plných cihel (1/3 nových), cena
3,- Kè/ks; 4.000 ks cihel plných 1,1/3, cena
1,30 Kè/ks; hurda - zlomky 305 m3 pøi
odbìru sleva 10%, cena 700,- Kè/ 1m3; 7 ks
betonových pøekladù nové, 330 x 30 x 20
cm, cena 350,- Kè/ks (p.c. 480,- Kè/ks),
odvoz moný, 5 ks polyetylenových trubek,
prùmìr 150 mm, délka 6 m, cena 100,Kè/1m. Vhodné na kanalizace; "Antoníèek"
pro pøípojku plynu, rozmìr 60 x 40 x 85 cm,
stìny z vymývaného betonu, kovová dvíøka, nový, cena 2.500,- Kè (p.c. 3.200,- Kè),
tel.: 0606/ 58 15 33, po 18 hod.
 koda 100 v pojízdném stavu, motor po
GO, najeto kolem 8. tis. km, nová baterie v
záruce. Cena dohodou, tel.: 0502/ 45 24 14.
 Babeta, cena dohodou, tel.: 0621/ 32 41 31
 hlavu na motor Ford Sierra 2.0i, DOHC,
r.v. 90, cena dohodou, tel.: 0728/ 20 16 48.
 repasov.pøevodovku na AVII, ètyørychl.
cena 4.000,- Kè; 2 ks tané tyèe, cena 400,a 600,- Kè; 2 ks blatník na Wartburg 351,
nový, oetøen základovou barvou, cena
300,- Kè/ks, tel.: 0606/ 58 15 33, po 18 hod.
 ringl vál za traktor, cena dohodou,
p. evèík, Dolní Dubòany 11.
 Total-gym 1000, cvièební stroj na procvièení celého tìla, málo pouívaný, cena
4000,- Kè (p.c. 7.200,- Kè); cvièební
zaøízení k rozcvièení vnitøní strany nohou
(roztìp), vhodné pro gymnastiku nebo
bojová umìní, cena 2.000,- Kè (p.c. 3.500,Kè), tel.: 0606/ 58 15 33, po 18 hod.

BEZPLATNÁ INZERCE

tel./zázn.: 0621/322388, fax: 0621/322722

e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz

HOTEL M. Krumlov pøijme
 kuchaøe, kuchaøku
 èíníka, servírku
 recepèní
info v hotelu, nebo na: 0621/ 32 23 72
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