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VOLEBNÍ PØÍLOHA

Mají mít minulé sòatky koly získají subjektivitu, obec pøijde o peníze
XX/Miroslav/ Nad havým
sníenou platnost?
tématem pøi pracovním obìdì
Pøed nesprávnì chlupatým ocasem si u dalí snoubenci
své ANO øíkat nesmìjí.
Tato pohroma, pùsobící daleko víc jako dokonalá akárna,
postihla v minulých dnech Moravský Krumlov. Nepatøiènì
vyøezaný ocas heraldického lva ve skoku s oizenými chlupy
stojícími rozevlátì vzhùru je vánou pøekákou uívání
dosavadního státního znaku v obøadní síni tamní radnice.
Zbývající dvì pole ètvrceného erbu nesou orlici moravskou
a slezskou, ale nic se nedá zachránit ani tím, e oba ptáci
stojí vyøezáni na chlup, nebo spí "na brko", správnì.
Heraldicky správný lev má ze zákona pìt chlupù u ètvrceného znaku a o jeden chlup víc u samostatného zobrazení.
ádný mu nesmí pøebývat, chybìt, ani vykukovat.
Snoubenci by pod øezbáøským dílem mohli také naèichnout
umìleckou lehkováností. Radostnì by pak mohli pøistupovat k manelským povinnostem, chlup sem chlup tam, tedy
a nedùkladnì, moná neuèesanì, nebo pøímo rozcuchaní.
Pokraèovatelé Hakových postav po bezmála sto letech dál
ijí mezi námi. Stát si znovu zøídil úøedníky, kteøí mají za
povinnost spoèítat nám kadý chlup a dbát nad striktním
dodrováním zákonù na chlup pøesnì, aby byla vánost symbolù a tím i nás vech "setsakramentsky" pøísnì zachována.
S umìleckým fortelem vyøezávaný znak z lipového døeva
skonèil po dlouhém desetiletí poctivého pùsobení na èestném místì poníenì zastrèený pod stolem krumlovské
matrikáøky. Na stìnì jako symbol u viset nesmí. Mìsto si
po takové hoøké zkuenosti muselo poøídit nový, pøedepsaný. Co kdyby nìjaký oural pak chtìl jetì dodateènì
zpochybnit svùj málo pohodlný sòatek?
Ale to nejhorí nás asi teprve èeká! Pod stolem moná jednou skonèí celá nae mìna, a si nìkterý kontrolor chlupù
posvítí na peníze. Vimnìte si, e kadý lev na mincích
i bankovkách vypadá úplnì jinak.
Petr Jurák

v Miroslavi se setkal minulý
ètvrtek s vedením radnice
a kol námìstek ministrynì
kolství Václav Picl.
XXJediným tématem vzájemných rozhovorù byla právní
subjektivita kol. Setkání se
proto zúèastnili øeditelé vech
kolských zaøízení a také kolních jídelen, s nimi i odboráøka
a senátorská kandidátka Rùena alamonová. Poklidný
zaèátek obsahoval pøedstavení
jednotlivých kol, kterého se
ujali øeditelé. Vìtinì zbývajících kol se do právní subjektivity vùbec nechce, je pro nì
ale závazná od prvního ledna
následujícího
roku.
Bez
nadení to mnohde berou také
obce. Stát pøehazuje na jejich
bedra u druhou desítku let
jednu kládu za druhou. Zbavuje se zodpovìdnosti i povinnosti mít peníze. Obecní rozpoèty
u podpírají kde co a nepøímo
tak suplují státní rozpoèet
v mnoha rovinách.
XXPo obìdì se vichni odebrali do Základní koly. Obec
letos dokonèovala teprve první
etapu rekonstrukce kolní budovy. Probìhla výmìna oken a
zateplení fasády, to jsou dva

Ilustraèní foto: Výuka v Z Miroslav

nejzákladnìjí kroky k úsporám pøed následující zimní topnou sezónou. Dalí nutné
stavební zmìny nemùe obec
financovat sama bez pomoci
státu. Nejhorím problémem je
kolní jídelna. Ji za minulého
vedení radnice ji hygienik
striktnì uzavøel pro vysoký
výskyt radonu a dál se tento
problém nedaøilo vyøeit. Dnes
funguje kolní kuchynì a jídelna v novém DPS Miroslav.
Tam byla projektována na

Budou Ivanèice pøítí Rokytnicí? Aneb promarnìné pøíleitosti!
XXHrozí skuteènì Ivanèicím
osud zbankrotované Rokytnice nad Jizerou? Kadý se ptá,
jak je to moné a proè?
XXVdy jsme byli vichni
po celá pøedchozí léta pøesvìdèováni, e mìsto vzkvétá,
nemá ádné potíe, dluhy
prakticky nejsou a pokud jsou,
tak se úspìnì umazávají.
Skuteènost je vak ponìkud
odliná a není vùbec pøíjemná.
XXPro pochopení procesu,
který pøivedl Ivanèice na
hranu bankrotové propasti, je
tøeba se vrátit zpìt do minu-

losti a shrnout si základní
fakta. Ivanèice mìly na poèátku 90. let vynikající výchozí
pozici pro dalí rozvoj. ádné
dluhy, pøebytkový rozpoèet,
bezúplatné pøevody majetku
od státu v hodnotì nìkolika
stovek milionù korun - domy,
nebytové prostory, pole, lesy,
akcie JME, JMP, VAK atd..
XXZaèaly investièní akce bez
pøímé kontroly jejich hospodárnosti a úèelnosti, postupnì
se utrácelo i za zbyteèné vìci
(nabubøelé projekty, nedokonèené stavby, vybavení, vozový

park, zahranièní cesty, atd.).
Peníze tekly, tekly a tekly...
XXPár èísel pro ilustraci
(údaje pocházejí z rozpoètù,
závìreèných úètù a auditorských zpráv). Pøíjmy: 500
mil. Kè - dotace od státu od
roku 1990 do souèasnosti
(plyn, kanalizace, penzion),
200 mil. Kè - prodej movitého a nemovitého majetku,
700 mil. Kè - vlastní daòové
i nedaòové pøíjmy od roku
1990. Souèasný stav: 150
mil. Kè - souèasný dluh vùèi
bankám a jiným subjektùm,

110 mil. Kè - hodnota zastaveného majetku.
XXPokud by mìsto mìlo fungovat jako standardní instituce, kde je vyrovnaný rozpoèet, musely by se na rok a
ètvrt pøestat vyplácet sociální
dávky a zavøít radnice (i související organizace: KIC,
DDM, PCO, pension, Mìstská
policie a mateøské kolky).
Toto samozøejmì nelze. Proto
je nutná zmìna ve zpùsobu
hospodaøení a tím pádem
výmìna vedení naeho mìsta.
Ing. P. Valenta a Ing. E. Feith

kapacitu 150 strávníkù, ale
vyvaøuje ji pro trojnásobek!
Dennì produkuje 450 jídel.
K tomu takøíkajíc obrátka na
jednu idli je sedm strávníkù,
ale mìla by v èase obìda
poslouit podle zavedených
norem jen a pouze tøikrát.
Takové bizarní rekordy nejsou
právì vhodné k následování.
Pøi zoufalém pøetíení u
nedokáe jídelna pøipravovat
volbu ze dvou jídel a má to
i mnoho dalích záporných
dopadù.
XXProtoe také miroslavtí
zastupitelé nechtìli rozhodnutí
o právní subjektivitì uspìchat,
rozhodli se, e se k nìmu vrátí
a po návtìvì námìstka Picla.
Jak nám øekl místostarosta
mìsta Roman Volf, teprve èas
ukáe, jestli je právní subjektivita vùbec tím pravým
krokem k lepímu. Vedení radnice se podle jeho sdìlení domnívá, e by nemìlo být kompetencí rady stanovovat plat jednotlivým øeditelùm. Mohlo by
pak snadno docházet k nezdravým vztahùm a k názorùm, e
jsou radnici nìjak zavázáni.
Stejnì jako jinde, i v Miroslavi

se potýkají s úbytkem ákù.
Projevují se populaènì velmi
slabé roèníky. Dùsledkem bylo
uzavøení mateøské koly v pøilehlém Kaenci, a to ji pøed
dvìma lety. Náklady na jednoho pøedkoláèka tam u dosahovaly pìtinásobku toho, co
stála kolka v Miroslavi.
XXDalí diskutovanou ránou
obci je státní pøíspìvek na
áka. V okrese Znojmo se
sníil z èástky 1.600 korun na
smìných 904 koruny. Jako by
si stát stále víc pøedstavoval, e
koly mohou ít ze vzduchu.
Jak mají za takových podmínek
hospodaøit samostatnì? Nebo
jinak, kdo jim to bude muset
doplatit?
XXZdá se, e ministerská
návtìva alespoò ve slibovací
fázi zabrala. Bude zajímavé
sledovat, jestli se v patøièném
rozsahu také naplní. Jak nám
závìrem místostarosta sdìlil,
jsou rádi, e nali s námìstkem
Piclem nakonec spoleènou øeè.
Slíbil jim finanèní pomoc na
opravu fasády a uzavøené kolní jídelny i na nevyhovující
ákovské atny v Základní
kole.
/Petr Jurák/
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Pohotovost do konce roku? V. elezný: Region potøebuje práci a investice

XX/Moravský Krumlov/ Lékaøská pohotovostní sluba
zùstává a do posledních hodin roku beze zmìny, ale o jejím
dalím osudu zatím spolehlivì nikdo nic neví.
XXertem tak mùeme napsat: Dejte si na Silvestra lehké
dietní jídlo, zapijte destilovanou vodou, ulehnìte do pohodlného køesla a sledujte bez nervákù tichou noèní oblohu. Pokud
se ani tak ráno neprobudíte, soukromí funebráci mají slubu
vdy a rádi se o vás s konkurencí i trochu poperou.
XXJak nám potvrdili na poliklinice v Moravském Krumlovì,
jsou si dosavadními slubami jisti jen do konce letoního prosince. Lékaøskou pohotovost jim financují z Okresního úøadu
prostøednictvím Okresní nemocnice ze Znojma, øíká pøítomný
jednatel spoleènosti APEX s.r.o. MUDr. Pavel Mastný. Jak to
bude dál po ukonèení èinnosti Okresního úøadu sám nemùe
odpovìdìt, protoe to dosud neví. Do konce roku zùstává
pohotovost ve mìstì od tøí odpoledne do sedmi hodin ráno
a stejnì tak v sobotu platí i zubní pohotovost. Nedìlní je ve
Znojmì pøes den a celodenní i celonoèní najdou zubní pacienti
spolehlivì v Brnì na Koliti. Beze zmìny, úplnì mimo tento
okruh problémù, jde pøes hranici roku rychlá zdravotní pomoc,
takzvaná záchranka, a to buï ze Znojma, nebo z Ivanèic. Pøi
tísòovém volání na centrálu si rychlejí dojezd vyhledá dispeèer sám. Ve høe tedy zùstává øídnoucí, ale stále velmi potøebná lékaøská pomoc náhlým pacientùm zejména v noèních
a také v odpoledních hodinách.
/tr/

Starý znak musel zmizet

XXV dobì, kdy vzniká tento
rozhovor, chybìjí do prvního
kola voleb ji jen tøi dny. Padá
na vás pomalu nervozita?
XXNervózní urèitì nejsem.
Volby pro mì nejsou otázka
bytí a nebytí. Pøijal jsem
nabídku místních lidí, abych
za Znojemsko kandidoval do
Senátu a pøijal ji jako velkou
výzvu. Proto jsem také objel
vechny obce okresu. Poznal
jsem nejen celou øadu váných problémù, ale pøedevím spoustu skvìlých lidí.
Ji dnes je jasné, e to pro mnì
byla skvìlá zkuenost. Podle
mého názoru by podobnou
zkuenost mìl udìlat kadý,
kdo chce v nìjakém regionu
kandidovat.
XXJak vás lidé na Znojemsku pøijali?
XXNa zaèátku jsem byl zvìdav, jak budou lidé reagovat
na èlovìka, kterého vlastnì
znají jen z televize. Ale byl
jsem nesmírnì mile pøekvapen. A na dvì nebo tøi
výjimky, probìhla vechna

setkání, a to jsem jich absolvoval pøes ètyøi stovky,
v mimoøádnì pøátelské
atmosféøe. Stejný dojem
mám i z vìtiny setkání se
starosty obcí. Nae diskuse
byly témìø vdy vìcné a
otevøené. To platí i pro
setkání s panem starostou Pitlachem na zdejí moravskokrumlovské radnici, které
bylo velmi vstøícné a korektní. To velmi oceòuji.
XXJaké poznatky jste si
z cest po Znojemsku odnesl?
XXZjistil jsem, e problémù,
které trápí lidi ve zdejím
regionu, je celá øada. Obec od
obce také lidé kladou dùraz
na nìco jiného. Tím vùbec
nejpalèivìjím je ale nezamìstnanost. Øada kdysi významných podnikù se dostala
do velkých problémù a nìkteré dnes ji dokonce ani
neexistují. Lidé tu pøicházejí
o práci a nová pracovní místa
nevznikají. Zdejí region
proto potøebuje pøedevím
práci a investice. Budoucí

senátor se ale nesmí zamìøit
jen na jeden problém a jedno
téma, které je mu nejblií,

ale musí mít pochopení pro
tisíc malých problémù, které
lidi v regionu trápí. /mape/

Léèení liek kadoroènì není levnou záleitostí
XXVakcinaèní návnadu za
ètrnáct milionù korun roènì
spotøebují liky v celé Èeské
republice. Taková je pravidelnì cena, kterou vìnuje stát na
ochranu lidského zdraví proti
smrtelné nákaze vzteklinou.
XXLetoní podzimní pokládání návnad konèilo v minulém týdnu. Mají podobu zalisovaných kapslí ochucených
rybí mouèkou a za minulé
roky ji dobøe víme, e se
máme kontaktu s takovým
nálezem radìji vyhnout.
Výsledky jsou za dobu prak-

tikování této metody obdivuhodné. V minulém roce byly
na území státu zaznamenány
pouze tøi nálezy nemocných
zvíøat, poslední z nich v dubnu.
XXPro pøedstavu jen v okrese
Znojmo se pokládá kadého
pùl roku 25.200 kusù návnad.
Jak nám øekl okresní epizootolog Jan Doèekal, je tato
akce koordinovaná v celé
republice, na hranicích okresù
nekonèí, ale pokraèuje ve stejném èase po celém území.
V nepøístupných horských
oblastech èasto i leteckými

Umìjí pìstovat kontakty
XX/Moravský Krumlov/ Dosavadní státní znak z krumlovské radnièní obøadní sínì musel být od letoního roku
nahrazený zákonem pøedepsanou podobou schváleného státního znaku. Potvrdil nám to pracovník Okresního úøadu ve
Znojmì Pavel Pacula, který má dohled nad touto problematikou
jako souèást svých pracovních povinností. Takzvanì architektonická podoba státních znakù byla podle jeho vysvìtlení
povolená na výjimku pouze do roku 2001 a pak u by skuteènì
mohlo dojít i na zpochybnìní platnosti sòatku. Bývalý znak
nesmí být veøejnì vyvìený ani jako umìlecké dílo, leda e by
se jednalo o exponát s popiskou v muzeu. Nesmí být pouíván
pro výkon státní správy. Pokud sòatek vykonávaný úøedníkem
probíhá napøíklad na parníku, nebo na louce, musejí u nìj být
pøítomné zákonem pøedepsané rekvizity. Laikùm se bude zdát
asi neuvìøitelné, e naopak církevní sòatky vùbec ádné zaklínací pøedmìty nepotøebují.
/pj/

XX/Miroslav/ Umìní oslovit
správné lidi ve správnou
chvíli je základním pøedpokladem úspìchu. Hned na
druhém místì je schopnost
vzájemného porozumìní. Na
krátkém pøíkladu mùeme
ukázat, jak to zvládají za
poslední mìsíc v Miroslavi.
Po návtìvì ministra ivotního prostøedí Libora Ambrozka a mnoha poslancù
parlamentu Skopala, Bajerové, Kalouska a senátora
paèka byl zatím posledním
hostem na radnici v Miroslavi
námìstek ministrynì kolství.

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 546 434 370
tel.: 546 437 210
mobil: 603 833 560
 PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU,
LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH
 OBKLADY A DLABA
 PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY
 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

Dùleité je, e ve vech pøípadech nelo o pøedvolební
exhibici, ale o pracovní
setkání nad konkrétními
problémy. Jak nám k tomu
øekl místostarosta Roman
Volf, vedení mìsta na rozdíl
od dob nedávno minulých
vdy usilovalo o monost
jednání a setkávání se s pøedstaviteli veøejného ivota bez
ohledu na jejich politickou
pøíslunost. Dùleitý byl
pouze pøínos pro mìsto a miroslavský region. Moná
právì proto se nám zatím
daøí, dodal Volf.
/tr/

shozy pøes dávkovaè jednotlivých kusù. Následnì je
vyhodnocován výsledek tøístupòovým zpùsobem. U nás
jsme na ètyøiceti procentech
státního území, kde roznáejí
návnadu myslivci. Souèasnì
sledují, kdy ji liky spotøebovaly. Za mìsíc probíhá kontrolní sbìr liek pro vyetøení
v referenèní laboratoøi. Vakcina je uvnitø znaèená tetracyklinem, jeho nález bývá
nepochybným prokazatelným
zjitìním, e ji lika pozøela.
K tomu se dál vyetøuje serum
na pøítomnost protilátek.
XXPotlaèením vztekliny
u volnì ijících zvíøat se
výraznì sníila její pravdì-

podobnost u domácích zvíøat.
Konkrétní výsledky minulých
let to také plnì potvrzují.
Prvoøadým cílem je vdy
ochrana zdraví lidí. Okres
zùstal bez výskytu vztekliny
od jara 1994, vyjma jedné
nemocné liky, která pronikla
k Oslnovicím pøed dvìma
lety ze sousedního Tøebíèska.
Základní roli v tomto snaení
sehráli dobrovolnou prací
myslivci. Jednak dùkladným
a dùmyslným rozmístìním
vakcinaèních návnad a zpìtnì také pøináením dùkazù
o stavu lièí populace, kterou
by nebylo moné bez poèetných odstøelù laboratornì
monitorovat.
Petr Jurák

Nevydaøený zámìr se ruí
XX/Ivanèice/ V prùbìhu
øíjna by mìly být znovu pøipsány do vlastnictví mìsta
pozemky vloené do spoleènosti Aquapark Réna. Uvedl
to místostarosta Ivanèic
Zdenìk Mucha. Vysvìtlil, e
mìsto tento zámìr povaovalo za neperspektivní
a neschopný praktické realizace. Proto zastupitelé na
posledním minulém zasedání
rozhodli o zruení spoleè-

TISKÁRNA
Moravský Krumlov

nosti, kterou za úèelem
zøízení rekreaèního areálu
zakládali spolu s firmou
IMOS. Celkem asi pìt hektarù parcel u takzvaného
malého nádraí s katastrálním názvem Malvy se tedy
vrací bez oèekávaného
vyuití. V pozadí události
mùe být cítit také zostøení
vztahu mezi firmou IMOS
a mìstem kolem nezdaøené
výstavby bytù.
/pj/

Tiskárenská 439
672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 322 281
fax: 515 322 722

Tiskárna TMK pøijme do hlavního pracovního pomìru
na dvousmìnný provoz:
 TISKAØE

 ØEZAÈE

 OBSLUHU TISKAØSKÝCH A VÝSEKOVÝCH STROJÙ

Poadujeme flexibilitu a technickou zruènost.
Praxe v oboru vítána; popøípadì zakolíme.
Nabízíme dobré platové podmínky.
Blií informace pouze na tel. èísle: 515 322 281
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Václavská 740, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 322 195, mobil: 737 128 992

NEJVÌTÍ PRODEJ LEVNÉHO
NÁBYTKU NA ZNOJEMSKU
levný nábytek  bytové doplòky  drogerie
MOBILNÍ TELEFONY  bazar  ZASTAVÁRNA

výkup zboí za hotové
NÁBYTEK:
obývací stìny 3.500 - 12.000
sedací soupravy 3.500 - 7.000
komody 2.000
jídelní rohové kouty 2.000
idle, køesla
polohovací a houpací køesla
pøedsíòové stìny
stoly, konferenèní stolky 1.600
lonice (komplet) 7.000 - 12.000
válendy, postele 900 - 2.100
dìtské postýlky
skøínì, kuchynì
skleníky, zrcadla
psací stoly, botníky

POTØEBY PRO DOMÁCNOST:
lednice, mrazáky 1.600 - 2.500
elektrické sporáky 2.500
myèky na nádobí
krájeèe
pøekapávaèe
kávovary
rádia, televizory
lustry, svìtla,
lampy
sekaèky na trávu
jízdní kola
atd.

PRODEJNÍ PLOCHA 800 m2

Monost prodeje na splátky HOME CREDIT
Rozvoz zboí zajitìn
naleznete nás dle místních
smìrových tabulí
fa Antares

NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA

po - pá 9.00 - 17.00
pol. pøestávka 12.30 - 13.00
sobota 8.30 - 11.30
pondìlí 28.10. OTEVØENO 8.30 - 11.30

U NÁS NAKOUPÍTE VE CO POTØEBUJETE

Nezávislí se pøedstavují
V minulých èíslech se na stránkách nezávislého moravskokrumlovského ètrnáctideníku Zrcadlo nìkolikrát prezentovalo Sdruení nezávislých kandidátù v Moravském Krumlovì. Dovolte,
abychom vám pøedstavili dalí krumlovskou kandidátku pro volby do zastupitelstva mìsta v roce
2002 nazvanou prostì Nezávislí. Toto volnì vzniklé sdruení soustøeïuje obèany Moravského
Krumlova bez politické pøíslunosti, kteøí se chtìjí zapojit do veøejného ivota mimo sféru politických stran. Nechceme ve svém programu slibovat vzduné zámky, ale vycházíme ze souèasné
ekonomické situace a reálných moností mìsta v budoucích letech. Finanèní rozpoèty mìsta
budou limitovány náklady na vybudování povìøeného úøadu III. stupnì i samotným výkonem
státní správy a úvìrovým bøemenem, které na sebe mìsto vzalo v minulém volebním období.
Naím cílem je úvìrové zatíení dále nezvyovat, ale pøi tvorbì rozpoètu preferovat úèelné
vynakládání prostøedkù na provoz a investice. Ná program je spíe minimální a je koncipován
tak, abychom se mohli v pøípadì naeho volebního úspìchu podílet na jeho realizaci.

Co chceme? Aby Krumlov il a nestával se mìstem, kde se zastavil èas!
1. V oblasti výkonu státní správy, èinnosti MìÚ a organizací zøízených mìstem

- podporovat tíhlou formu místní správy a státní správy obce povìøené III. stupnìm øízení,
- v èinnosti organizací zøízených mìstem se více zamìøit na spolupráci s obcemi náleícími do tzv. malého
okresu jak poradenskou èinností, tak provádìním slueb,
- podporovat efektivnìjí vyuití mìstské policie, vèetnì rozíøení její pùsobnosti i pro okolní obce.

2. V oblasti kolství, mládee a vyuití volného èasu

- zvýit podíl mìsta na podpoøe sportovních aktivit mládee tak, aby pøíspìvek na tyto èinnosti èinil
minimálnì 0,5 % rozpoètu mìsta,
- vytipovat vhodné lokality a vybudovat na nich malá, finanènì nenároèná sportovitì,
- vyøeit rekonstrukci a údrbu stávajících sportovi.

3. V oblasti ivotního prostøedí

- vyøeit svoz odpadu, vèetnì sbìrných míst na separaci komunálního odpadu, vyuitím kapacit organizace
zøízené mìstem - TaZS,
- zasadit se o øeení automobilové i autobusové dopravy ve vnitøním mìstì,
- pokraèovat ve zvyování rekreaèních moností bezprostøedního okolí mìsta,
- dokonèit rekultivaci skládky na Lerchu.

Kandidátní listina sdruení Nezávislí pro volby do zastupitelstva mìsta
Moravský Krumlov rok 2002
1. Ladislav tulík, podnikatel, 54 let
2. Ing.Duan Utinek, lesník, 41let
3. Ing.Petr Záruba, logistik, 39 let
4. Mgr. Boøivoj Ziegler, øeditel, 40 let
5. Mgr. Jaroslava Dohnalová, øeditelka, 51 let
6. Mgr. Zuzana Marková, uèitelka, 39 let
7. Zdenìk Coufal, hasiè, 38 let
8. Ing. Libor Uhliar, policista, 36 let
9. Zdenìk Peterka, dìlník, 35 let
10. Zdeòka Sobotková, fyzioterapeutka, 40 let
11. Petr Burian, strojvedoucí, 26 let

12. Jiøí Nejedlý, podnikatel, 31 let
13. Otakar Kudrna, specialista nákupu, 34 let
14. Zdenìk Kopeèek, podnikatel, 38 let
15. Frantiek Hlaváè, podnikatel, 44 let
16. Mgr. Dagmar Drahozalová, uèitelka, 32let
17. Pavla Bukaèová, dìlnice, 51 let
18. Miroslav Pospíil, podnikatel, 43 let
19. Mgr. Kvìtoslava Kotková, uèitelka, 42 let
20. Jitka Dufková, nezamìstnaná, 30 let
21. Jitka Fialová, laborantka, 49 let

Dìkujeme vem 621 obèanùm Moravského Krumlova, Polánky, Rakic a Rokytné, kteøí
svým podpisem vyjádøili souhlas s naí úèastí v komunálních volbách v roce 2002.

SLUBA VEØEJNOSTI,
NE VLASTNÍ KAPSE.
XXTakhle u to dál nejde. Nemohu dále jen mlèky pøihlíet, jak
stále ti stejní a rok od roku unavenìjí slibují a budují lepí zítøky
pro obyvatele Moravského Krumlova.
XXJi pøed volbami si radní udìlali prostor pro odchod nepøíli
prozíravým spravováním obecních penìz (viz.Quantum).
Namulèovali tisíce pod stromy na námìstí a Vy nic. Vùbec jste
nepochopili, e se chtìli u tehdy vzdát svých mandátù a odejít. Vy jste je chudáky prostì odejít nenechali. Museli dál setrvat
a valit balvan !
XXTak se volièi zamyslete a nechtìjte, aby pro Vás tito utvaní
zástupci pracovali dalí ètyøi roky. Pøièiòte se svojí úèastí ve volbách o to, aby po volbách do komunální politiky vstoupili lidé
s elánem, nezatíeni minulostí a vztahy, které by je svazovaly.
Koneènì se nechte zastupovat tìmi, kteøí jsou schopni prosazovat politiku, která bude slubou pro veøejnost nikoliv pro vlastní
kapsu..
XXJménem vech kandidátù dìkuji obèanùm, kteøí svým podpisem
podpoøili nai registraci pro nadcházející komunální volby.
XXLídr Sdruení nezávislých kandidátù - koneènì nìco pro
obèana
Mgr. árka Svobodová
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MO KDU - ÈSL Moravský Krumlov
 Co jsme slíbili:
- propagaci naeho mìsta
- maximální pozornost ivotnímu prostøedí
- plynofikaci Polánky a Rokytné
- podporu peèovatelské slubì, získání dotace na DPS
- zvyování úrovnì kolských zaøízení
- zachování galerie Slovanská epopej v naem mìstì
- podporu sportovních aktivit
- zachování kulturního dìdictví a historických objektù
- dokonèení dopravního znaèení na území mìsta
- podporu majitelùm rodinných domkù pøi opravách
a výstavbu nových bytù
- udrování èistoty a poøádku ve mìstì
- hledat zpùsob pro záchranu zámku (i kdy není v majetku mìsta).
- vytváøet podmínky pro rozíøení pracovních pøíleitostí
- vybudovat trnici
 Co jsme za pomoci vstøícných zastupitelù splnili:
- zøízení informaèního centra mìsta, vydání plánkù ap.
- dokonèení práce na èistírnách odpadních vod a kanalizaci - hodnota díla 3 mil. Kè (+25,5 mil. Kè jako splát
ka dluhu z minulých let)
- Polánka i Rokytná jsou plnì plynofikovány
- peèov. sluba v naem mìstì je na velice dobré úrovni
- DPS je v souèasné dobì témìø pøed dokonèením
- v roce 1999 byla uskuteènìna pùdní vestavba na Z
Kláterní za 3 mil. Kè a kolská zaøízení byla prùbìnì
vybavována moderní technikou. Podporovány jsou pøátelské vztahy mezi kolou Ivanèická a Dolními Rakousy,
mezi naimi kolami vyího stupnì se studenty z Holandska - Barneveldu. Mìsto mìlo také finanèní podíl
na zøízení taneèního sálu ZU ve výi 0,7 mil. Kè
- jednání naeho pana starosty bylo úspìné a tak stálá
výstava Slovanská epopej zùstane jetì nejménì
2 roky v Mor. Krumlovì
- mìsto podporuje sportovní organizace kadoroènì
èástkou 300 tis. Kè

OHLÉDNUTÍ ZPÌT, SOUÈASNOST
A POHLED DO BUDOUCNA
- byla provedena rekonstrukce vnitøních prostor muzea
a galerie, opraven kostel Vech svatých (1,9 mil. Kè
mìsto, 1 mil. Kè Ministerstvo kultury a 0,4 mil. Kè církev)
- v souèasné dobì probíhá oprava atlavy - celkem
náklady 2,4 mil. Kè
- celé mìsto bylo vybaveno dopravními znaèkami a také
znaèením dùleitých objektù
- na opravu starích rodinných domkù jsou prùbìnì
poskytovány pùjèky z Fondu rozvoje bydlení.
- TAZS pravidelnì seká trávníky, èistí a zametá mìsto
a ve srovnání s jinými mìsty se nám to nae (a na
výjimky) jeví èisté a upravené
- byla sníena zadluenost mìsta o 25 mil. Kè
- byla dokonèena technická infrastruktura v Polánce
i v Rakicích (celkem 10,5 mil. Kè)
- byla vyuita dotace k realizaci pùdní vestavby a byly
tak získány 4 nové byty (hodnota 4 mil. Kè) a rozíøeny
dva stávající byty z 1+1 na 2+1
- byla provedena stavební úprava na MìÚ i na potì za
úèelem zøízení nových prostor pro pùsobnost III. stupnì
- byla provedena oprava chodníkù v nìkterých èástech
naeho mìsta
 Co jsme splnit nedokázali:
- zachránit zámek
- vèas zahájit výstavbu nájemních domù
- sníit nezamìstnanost
- vybudovat trnici
 Co máme v plánu pro pøítí volební období:
Pro seniory
- dostavba domu s peèovatelskou slubou
- vybudování parku u kostela v Rakicích
- vybudování domova dùchodcù
Pro rodiny s dìtmi
- výstavba mìstských bytù s regulovaným nájemným
- podpora drustevní a soukromé bytové výstavby
(pùjèky s nízkým úrokem)

- výstavba dìtských høi
Pro mláde
- výstavba víceúèelového sportovního areálu
- výstavba mìstského koupalitì a krytého bazénu
- podpora absolventù pøi získávání zamìstnání
Pro podnikatele
- startovní podnikatelské pùjèky
- podpora drobného a støedního podnikání
- dostavba prùmyslové zóny pro strategického investora
Pro nás vechny
- zlepení dostupnosti slueb pro obèany mìsta
- podpora kulturní èinnosti
- podpora sportovních klubù
- zajitìní èistoty mìsta, poøádku a bezpeènosti
- podpora tradic a rozvoje mìsta
- postupné opravy a roziøování místních komunikací
- prodlouení úèel. vozovek za obce (oprava polních cest)
- vyøeení causy zámek
- sníení poètu stráníkù Mìstské policie
- vyøeení odpadového hospodáøství vèetnì kompletního
tøídìní
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace (vnitøní mìsto,
ul. Pionýrská, Znojemská a Husova)
- vybudování parkovacích ploch ve mìstì
- aby i nadále zùstala v naem mìstì galerie Alfonse
Muchy Slovanská epopej
- areál Vrabèí hájek uvést do takového stavu, aby byl
vhodný k rekreaci
- nezapomínat na ètvrti Polánka, Rakice a Rokytná
- odborná péèe o zeleò - odstranìní starých a nebezpeèných døevin a výsadba nových stromù a keøù
Ná pan starosta B. Pitlach má dùvìru mnoha obyvatel
naeho mìsta a my pevnì vìøíme, e s jeho pomocí
a s pomocí ostatních vstøícných a sluných lidí se nám
ná program podaøí v pøítím volebním období uskuteènit.
MO KDU-ÈSL Moravský Krumlov

ODS PØEDSTAVUJE SVÉ KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA
MÌSTA MORAVSKÝ KRUMLOV

Ing. Boøivoj upa, 58 let

Jiøí Dvoøáèek, 24 let

Marie Valachová, 50 let

Tomá Hájek, 38 let

XXDùsledné dodrování zákonù a dalích
právních norem povauji za východisko práce
volených orgánù mìsta a proto se chci této
èinnosti vìnovat i nadále. V minulosti dolo
k nìkolika chybným rozhodnutím Rady i Zastupitelstva, na které jsem upozornil. Jednalo
se napø. o neoprávnìné vybírání pøíspìvkù
na plynové pøípojky, nesprávné hospodaøení
s FKSP na radnici, chybné formulace vyhláek
apod.. Ve chvíli, kdy v M. Krumlovì zaène
fungovat malý okres, vzroste presti mìsta
v rámci tohoto regionu. A o tuto presti se
nesmíme nechat pøipravit chybnou prací
orgánù mìsta.
XXV pøedchozích letech byly realizovány
investièní akce zajitující základní potøeby
mìsta jako plynofikace nebo èistící stanice
odpadních vod. Domnívám se, e nadela
doba, kdy je nutno investovat do akcí, které
uèiní mìsto krásným pro jeho obèany
a pøitalivým pro návtìvníky mìsta tak,
aby po první návtìvì touili vrátit se opìt
a zase. Za jednu z takových akcí povauji
zásadní úpravu a oivení námìstí, které
ustrnulo ve své podobì z padesátých let.

XXZájem vrátit ivot do horního zámeckého
parku probíhá napøíè celým obèanským
spektrem naeho mìsta.
XXKoncerty vech ánrù, matiné, taneèní
zábavy, sportovní a zábavné poøady pro
mláde veho vìku, èi aktivity vycházející
z bohaté historie mìsta, to je jen zbìný
výèet akcí, které obohatí spoleèenský ivot
mìsta. Budova technického zázemí, stojící
v parku bez uitku, se pøímo nabízí pro ubytování cyklistù, pøijídìjících do mìsta
po novì zbudovaných cyklotrasách .a to ve
v nádherném prostøedí udrovaného parku
a bez nutnosti velkých investic!
XXStaèí trocha vzájemné tolerance a dobré
vùle øeit obèanské vztahy a nebudeme
muset pøihlíet k masovému odjezdu
mladých v pátek a sobotu veèer na zábavu
do irokého okolí. A s tìmi mladými odjídí
nejenom peníze, ale pøedevím jejich aktivní
zájem o mìsto. Proto budu prosazovat zájmy
mladých lidí a snait se o jejich dobré souití
se starími spoluobèany.

XXMìsto Moravský Krumlov je domovem
mým a mé rodiny. Vytvoøila jsem si k nìmu
velice vøelý vztah. Vyrostly zde mé dìti. Jak
soukromì, tak pracovnì jsem vdy mìla
blízko k lidem vech vìkových kategorií.
Poznala jsem, e ivot v kadém spoleèenství je o kompromisu a porozumìní a ne o prosazování sebe sama. Stejnì jako ivot
v rodinì i ivot ve mìstì je zaloen na toleranci a vzájemné úctì mladé a starí generace. Zejména ivotu mladé generace chci
vìnovat svoji pozornost. Vytváøení pracovních pøíleitostí, zlepování podmínek
pro bydlení a vyuití volného èasu bude
cílem mé práce. Mìsto Moravský Krumlov
má bohatou historii a je vìcí nás vech ji
dále rozvíjet.
XXJsem ochotná a pøipravená prosazovat
zájmy a potøeby obèanù naeho mìsta,
s ohledem na reálné monosti, nebo vím,
e zde ijí dobøí, vzdìlaní a inteligentní lidé.
To je dùvod mého rozhodnutí kandidovat
do Zastupitelstva mìsta.

XXKandiduji do Zastupitelstva proto, e mi
není lhostejný osud Moravského Krumlova
a chci ovlivnit chod mìsta ku prospìchu
jeho obyvatel. Chci se vìnovat pøedevím
podpoøe malého a støedního podnikání,
protoe je to jediná cesta k vytváøení nových
pracovních míst. Velké firmy toti pozvolna
opoutí nae mìsto a pracovních pøíleitostí
ubývá. Proto je tøeba hledat náhradu, kterou
vidím v rozvoji cestovního a turistického
ruchu.
XXMoravský Krumlov je jedním z nejkrásnìji poloených mìst v Èeské republice.
Vdy byl vyhledáván jako oáza klidu a pohody. Udìlám ve proto, aby tato tradice
byla nejen zachována, ale i dále rozvíjena. Je
tedy tøeba vyuít bohaté historie mìsta,
mnohých památek a pùvabného okolí. Bez
vstøícného postoje radnice budou monosti
Moravského Krumlova promrhány!

ZA VSTØÍCNÉ, VZHLEDNÉ A IVÉ MÌSTO
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Zastavme spoleènì úbytek obyvatel Ivanèic
1.

Pracovní pøíleitosti

2.

V Ivanèicích 22. øíjna 2002

PROGRAMOVÉ PROHLÁENÍ
KANDIDÁTÙ ZA ÈESKOU STRANU
SOCIÁLNÌ DEMOKRATICKOU

Zdravotní péèe

- ivnostníci

- nemocnice

- prùmyslová zóna

- zdravotní personál

- dopravní situace

- ambulantní sluby

%

VOLEBNÍ STRANA è. 2

US-DEU a nezávislí kandidáti
volební strana è. 7 v Ivanèicích
3.

XXVáení spoluobèané - volièi.

- bytová výstavba

- volný èas

- ubytování seniorù

- kultura

XXNae mìsto se mìní, jako se mìní celá spoleènost. Vymoenosti tøetího
tisíciletí v Ivanèicích, Øeznovicích, Hrubicích a Budkovicích nejsou
zásluhou jedné osoby, ale výsledkem pøirozeného vývoje ve vech oborech
lidské èinnosti.
XXVámi zvolení zastupitelé mají povinnost zajistit chod naeho mìsta
ke spokojenosti svých obèanù v souladu s poadavky doby. Avak startovací
pozice nového zastupitelstva bude znaènì ztíena. Pøedevím :

- místní komunikace

- sport

L zadlueností

Kulturní bydlení

4.

Neménì dùleité

- ...........

Normální je nelhat
Správkynì konkursní podstaty nabízí prodej níe
uvedeného majetku úpadce Zemìdìlského drustva
Moravský Krumlov v likvidaci se sídlem v Moravském
Krumlovì, Tiskárenská 433:
- nemovitosti: pøevánì zemìdìlské hospodáøské budovy v k.ú.
Vémyslice, Dolní Dubòany, Tuleice
- pozemky v k.ú. Rybníky
- vodojem v Dobelicích, ultrazvukový generátor, kontrolní hodiny,
míchací stùl
- soubor pohledávek
Seznam nabízených vìcí je k nahlédnutí u správkynì konkursní
podstaty v sídle úpadce.
Prodej uvedených vìcí bude realizován v souladu s podmínkami
stanovenými Krajským soudem v Brnì, a to:
1. vìci, majetkové hodnoty a pohledávky budou prodány nejvýhodnìjí nabídce
2. kupní ceny budou uhrazeny nejpozdìji pøi podpisu kupních smluv
Prohlídka nabízených vìcí bude umonìna na základì dohody se
správkyní konkursní podstaty.
Písemné nabídky s uvedením kupní ceny doloené výpisem z obchodního rejstøíku, pøíp. výpisem ze ivnostenského rejstøíku pøijímá
správkynì konkursní podstaty do 30. listopadu 2002.
Správkynì konkursní podstaty má právo zruit nabídkové øízení nebo
neakceptovat ádnou nabídku.

Kontaktní adresa:
Mgr. Olga Vlèková
SKP Zemìdìlského drustva Moravský Krumlov - v likvidaci
Údolní 11, 602 00 Brno, tel.: 542 219 170,
Ludmila Vyskoèilová, tel.: 515 322 753

XXVìtina závaných dluhù vznikla jetì pøed rokem 1998. Tehdy potøetí
zvolení kandidáti ODS slibovali øeení. Místo oèekávaného øeení se zadluenost navýila o úroky a penále z tìchto dluhù (pøíklad za vechny: pùvodní
dluh firmì S 9,6 mil. Kè èinil k lednu 2002 ji 22,3 mil. Kè !).
XXVichni víme, e dluhy se musí platit. Pokud dostaneme pøíleitost,
chceme :
- pøeetøit jednotlivì nevýhodné smluvní vztahy
- povolat k zodpovìdnosti ty, kdo tyto vztahy uzavírali
- zahájit jednání s vìøiteli o skuteèné výi dluhù.
XXBez pomoci vlády se neobejdeme. Vyjednávání s naí vládou budeme mít
jednoduí ne ti, kteøí tento stav zapøíèinili. (Jakékoliv volební sliby jsou za
této situace zahráváním si s vaí dùvìrou).
L nepøipraveností mìsta na probíhající reformu veøejné správy
XXStávající vedení nezúroèilo svým vlaným pøístupem pøíleitost navrátit
Ivanèice do pozice významného regionálního centra.
XXDo konce letoního roku je nezbytné pøipravit podmínky pro fungování
aparátu malého okresu. Tím vzroste dostupnost nejèastìji vyuívaných
úøadù pro nae obèany.
L èinností NsP
XXPoslanci ÈSSD z naeho regionu prosadili dotaci bezmála 400,000.000,Kè na pøestavbu a modernizaci naí nemocnice.
XXVedení nemocnice v barvách ODS nezvládlo ji pøípravné práce natolik,
e hrozilo zruení této dotace. Nai kandidáti dotaci uhájili a zajistili její
èerpání ve výhodnìjích èasových podmínkách. Pokud budeme moci ve své
práci pokraèovat :
- zajistíme do vedení nemocnice odborníky, kteøí finanèní prostøedky
úèelnì vyuijí ve prospìch nemocnice a pacientù
- nedopustíme dalí ohroení èinnosti nemocnice poskytující péèi na
vysoké úrovni irokému okolí.
XXNai kandidáti dostojí svým úkolùm a zmìní zásadním zpùsobem
pøístup mìstského úøadu ke kadému obèanovi.
XXVaim podnìtùm budeme pozornì naslouchat a budeme vás pravidelnì
a nezkreslenì informovat o výsledcích své práce.
XXTìíme se na setkání s vámi ve volebních místnostech.
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Cestující si poèkají v mrazu MODERNÍ ZØÍCENINA BUDE MÍT SEDMILETÉ VÝROÈÍ
XX/Ivanèice/ Doøeení prostranství u autobusového nádraí
èeká jako jeden z prvních úkolù na nové zastupitelstvo
v Ivanèicích. Vleklý problém se podaøilo v minulých letech
dovést sotva do poloviny a pøed nedávnem znovu na zaèátek
zaèarovaného kruhu. Ohavná budova u zastávek autobusù
zmizela a zùstala po ní jetì oklivìjí díra obehnaná
betonáøským pletivem. Cestující si na právì pøicházející zimu
mohou pøizout teplé boty, vysoký límec a dobré detníky.
Chybìt jim budou veøejné toalety. Firmì, která mìla podle
pøedstav mìsta tuto záleitost vyøeit, propadl na konci èervna
poslední termín u zdejího stavebního úøadu. Podle radnièní
informace nedokázali dospìt ani ke stavebnímu povolení. Byla
provedená pouze demolice. Dál se zaèínalo uvaovat o zøízení
kruhové francouzské køiovatky, ale pro ni je ve zmínìném
prostoru málo místa. Øeení jako by usnulo, a také od poloviny
letoního roku nikdo tento nepodaøený zámìr dál nepostrèil. /pj/

Okresní instituce zùstávají

XXZruením Okresních úøadù neskonèí k prvnímu lednu èinnost a územní pùsobnost jiných okresních institucí. Dosavadní
okresy tak budou jejich prostøednictvím jetì nìjaký èas
pøetrvávat. Pøíkladem mùe být tøeba Státní veterinární správa.
Pøi sjednocení své pùsobnosti na celém území republiky mìla
nespornì pøedstih. Její poèítaèový mozek v Liberci snad jako
vùbec první dokázal spojit aktuálními informacemi vechny
hranièní pøechody, také laboratoøe, stìejní pracovitì i okresní
centra. Jak nám ve Znojmì potvrdili, jejich pùsobnost zùstává
nezmìnìná za horizont nového roku, a do platnosti novely
veterinárního zákona, který poèítá s utváøením také krajské
správy. Celý systém plynule pøejde do pøípadných zmìn dìlících èar na mapì, tedy do nìjaké nové územní pùsobnosti.
Krajské pracovitì bude podle potøeb doby posíleno o právníky, jejich odborná rada se postupem doby stala nutností. /pj/

Odstøel se podaøil napotøetí

XX/Ivanèice/. Vzácná jednotná shoda vech osmi
volebních subjektù v Ivanèicích se týká likvidace nepodaøené bytové výstavby
uprostøed sídlitì na Boí hoøe.
XXNejmodernìjí zøícenina
nedostavìného torza nemá
podle dosavadního etøení
ádnou monost dalího
vyuití. Ruina je dále neopravitelná, nebezpeèná a naprosto nepouitelná.
XXJediným zbývajícím východiskem je drahá likvidace,
tedy zboøení, rozebrání a zaskládkování vybouraného
odpadu. Tento postup je
finanènì odhadovaný na
dalích asi dva a pùl milionu
korun nákladù a nikdo
nedokáe pøedem spolehlivì
øíci, jestli je taková èástka
opravdu nepøekroèitelná
a koneèná. Nejdraím bude
uloení vybourané suti, která
nemùe být pro pìnovou èást
povrchové izolace vysypaná
jako beton mezi bìné
stavební sutì. Polystyren je
neoddìlitelný a musí být
vyvezen na speciální skládku.
Mìsto zatím podle radnièních
informací vloilo do zøíceniny 20 milionù 160 tisíc
korun. Oèekávaných 2,5 milionu témìø jistì ponese také.
Dalích dvacet milionù je
hrozící pokuta, protoe mìsto

èerpalo státní dotace a následnì nedodrelo podmínky
stanovené zákonem pro jejich
pouití na mìstskou výstavbu
obecních bytù. Pøíèinou krachu stavby byla nepokora,
jednodue pøíliné chytráctví,
jak si zadarmo a za cizí
peníze poøídit nákladný
majetek. Spor mezi stavební
firmou a mìstem jako by v
minulých letech ani neprobíhal a lze oèekávat, e po
volebních zmìnách teprve
v budoucnu odkryje dalí

nepøíjemné souvislosti.
XXCelá kauza výstavby 64
bytù je od samého poèátku
propletená nekoneènou øadou
omylù, pøehmatù, hloupostí,
nièemností a takzvanì neastných souher okolností,
e by vydala nad rámec novinového èlánku, moná na
celou knihu literatury faktu.
Skuteèností zùstává, e tento
nebezpeèný pomník moderní,
prý nìmecké technologie,
musí být zboøený a po
betonové základy.

XXPodle posledních informací dosavadní ivanèické
radnice mají na základové
desce vzniknout dvì nové
budovy, kadá s dvacetisedmi byty. Radnice dala souhlas novì vybrané firmì
k zahájení územního øízení
pro novou zástavbu znevaøené parcely. Teoreticky by
pak bìhem dalích deseti
mìsícù, a jednoho roku,
mohly na místì stát nové
bytovky. Po volbách vak
mùe být vechno jinak. /pj/

Zem mlékem a strdím neoplývající

XX/Oslavany/ Teprve minulou støedu odpoledne se a na tøetí
pokus podaøilo pyrotechnikùm odstøelit nebezpeèný pøevis
v obøí haldì popela u oslavanského nádraí. Akce si pøi kadém
z odstøelù vyádala rozsáhlá bezpeènostní opatøení. Zastavena
byla eleznièní doprava i provoz na silnici, v ohroeném prostoru uzavírala prùchod Mìstská policie. Nálo v pøedchozích
dvou pøípadech vdy jen upoukla, trhací síla se i pøi
hloubkovém navrtání rozloila do mìkké hmoty popela
a vyprskla ven navrtanou dírou.
/pj/
Nápovìda:
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velkého mìsta ohrnul nos. Je
to ale úasný fenomén moravské obce. Musím pøiznat,
e setkání s obcemi na Znojemsku, zejména s tìmi, které
jsou v okrajových èástech
a nejsou navázány na hranièní
pøechod, tedy za Vranovem
a v severních èástech regionu,
ukazuje, e vývoj v tomto
kraji je velice patný, na
hranici katastrofy. Setkání
v obcích bylo pro mne jednou
z nejvýznamnìjích ivotních
zkueností. Smutek vás zachvátí v obci, kde klekly
vechny hospody. Pospolitost
se tam u drolí viditelnì.
Znojemsko je ve velmi tíivé
situaci.
/Petr Jurák/
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stìnách hospody proto, protoe nemá práci. A s tìmi
diskutujete, padají z nich
rùzné problémy, pak navtívíte hasièe a vechno, co tvoøí
obecní pospolitost. Zjiujete,
e jestli je nìco u nás v truchlivém stavu, pak je to obec,
která by mìla vytváøet stát,
nikoliv úøad. Obecní pospolitost a obecní pocit je nìco
velmi cenného. Jsem pøesvìdèen, e pøeívá, ale ve
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úasnì integrující roli sehrávají. Nad tím by obyvatel
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ce. Moná jako jediný právì
proto dokázal v kontrastu
dvou polovin tého svìta víc
vidìt. Myslím poznat a hluboce proít jiným ve vednosti skryté neviditelné jevy.
Nacházel jsem lidi, kteøí u
jsou zapklí a zmasakrovaní
duevnì. K tomu dlouhý
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klekly. Prohlubuje to pocit
deprese, zmaru a ztráty perspektivy. Kampaò trvá u
devìt týdnù od rána do veèera. S více ne stovkou
starostù jsem mluvil dlouhé
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XXJe to ivotní záitek,
ivotní zkuenost, mìl by ji
prodìlat kadý. Do mnoha
míst se urèitì vrátím! øekl
upøímnou hloubkou hlasu ve
volnìjím závìru tiskovky
ve znojemském hotelu Prestige Vladimír elezný. Tolik
diskutovaný, tolikrát publikovaný, nìkterým sporný a mnohým svou odliností neèitelný kandidát na znojemského
senátora dostal na zdejím
venkovì asi opravdu hlubokou ivotní lekci.
XXZdá se, e profesionál
navyklý potkávat rovnì podobnì raené profesionály
najednou skuteènì vidìl nìco
jako odvrácenou stranu Mìsí-

Spojka
Duchovní

KØÍOVKA

PRO VOLNÝ ÈAS
V tajence naleznete Edelsteinovu radu:
Nedìlej si starosti s tím, co si o tobì
myslí druzí. Ti mají ... (viz. tajenka).

Informaèní servis

Brouèci pochodovali tmou

XXByl podzim. Svìtla ubývalo, zimy pøibývalo. A tak brouèci se
rozhodli, e u nikam nepoletí... Ani na chvilku nikdo nezapochybuje o autorovi tìchto slov J. Karafiatovi, který ve své kníce pro dìti
Brouèci vdechl ivot právì tìmto malým tvoreèkùm. Tato kníka se
stala námìtem pro akci, která dostala od pracovnic DDM Ivanèice
název pochod brouèkù. Ten se konal v pátek 18. øíjna po setmìní.
XXA u nastal ten veèer, na který dìti, coby malí brouèci, dìti èekaly.
Pøed DDM na Tesaøovì námìstí se zaèaly rozsvìcovat svìtýlka
a lampiony, které patøily malým brouèkùm, je se pøili rozlouèit
pøed dlouhým zimním spánkem. Na zaèátku je pøivítali velicí
kamarádi: brouci mùra, mucha, mravenec, beruka, èmelák a pavouk.
Ti se zárovìn stali pro ten veèer i jejich prùvodci.V tu chvíli u bylo
pøebrouèkováno, a tak prùvod mohl zaèít.
XXMalý prùvod smìøoval pøes ivanèické námìstí, na ulici
Chøestovou a pak dále k parku Réna, kde na nì èekal osvìtlený
palouèek, kde bylo nachystáno 7 stanovit u sedmi broukù. První
úkol byl u svìtluky, kde dìti probìhly slalom s lampionem. Dál
rozhoupávaly jahodu u mravence. Dalí kamarád pavouk chtìl, aby
prohodily pavuèinu koulí, u mùry pøeskakovaly pøes polena, a pak
hned prolítly kruhem, který jim drela mucha. A u byly skoro
u cíle, kdy se jim jetì do cesty postavil èmelák, kde nosily med do
pláství a poslední z broukù, beruka, je zkouela ze sbírání kapek rosy.
XXA to u byl cíl, ve kterém dìti dostávaly diplom a sladkou
odmìnu. Pak zaèaly zhasínat svìtýlka a jak se píe v Brouècích
od J. Karafiáta: A Brouèci spali a spali...
/DDM/

Krumlovtí vystavují v galerii
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 4.11. - Marie Rottrová a skupina Neøe. Kino Réna. OBSAZENO!
 8.11. - Afrika. Divadlo Bolka Polívky v Brnì. Nejnovìjí divadelní
komedie Divadla Járy Cimrmana. OBSAZENO!

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 listopad - Výstava moravskokrumlovských výtvarníkù. Vystavují:
Mgr. Helena Vanèurová, Jana Kováøová, Ing. Boøivoj upa, Kamil Poul,
Juraj Kováè, Miroslav Vlaín, Jana Vlaínová, Václav Koèí a Antonín
Veselý. Galerie Kníecí dùm.
 4.11. - Sluha dvou pánù. Zájezd do Mìstského divadla Brno. Zaèátek
v 19.30 hodin. Cena: vstupenka 220 a 110 Kè, doprava 80 Kè.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 8.11. ve 20.00 hod. - Taneèní zábava se skupinami LUSY, SECRET
a DARKEN. Dìlnický dùm.
 15.11. v 18.00 hod. - Koncert folkové legendy Pavla ALMANA
Lohonky. Dìlnický dùm, vstupné: 100 Kè.
 22.11. ve 20.00 hod. - Taneèní zábava se skupinou RELAX. Dìlnic. dùm.
 30.11. ve 20.00 hod. - Country bál se skupinou TREMOLO. Dìlnic. dùm.

Bistro Kolis - BAR v Moravském Krumlovì zve vechny
rekreaèní bìce z Krumlova a okolí na silnièní bìecký závod

Krumlovská Kolisova desítka,

Námìstí plné záchranáøù

XX/Ivanèice/ U se to stalo skoro pravidlem, e se vdy na podzim
koná v Ivanèicích na námìstí akce, kterou poøádá DDM s názvem
Záchranáøi v akci. Letos témìø tisícovka zvìdavcù zaplnila námìstí
v nedìli 20. øíjna. Za krásného poèasí mohli zájemci u vojákù
z Rapotic shlédnout prostøedky ochrany jednotlivce a ukázky
bojového umìní musado. Mìstská policie Brno pro dìti pøichystala
dopravní høitì. Pøihlíející si samozøejmì mohli vyzkouet své
znalosti z dopravní výchovy. Dopravní policie Brno pøedvedla svùj
modrý ford, nám vem dost známé auto, které neposluným øidièùm
oznamuje jejich rychlost. Policie ÈR pøedvedla výcvik a útok
sluebních psù. Ty pøivezla i Záchranná brigáda kynologù Jihomoravského kraje z Brna a pøedvedli souhru záchranáøe a psa v nebezpeèných situacích jako jsou vyhledávání lidí v sutích a podobnì.
XXNezapomeòme na domácí Hasièský sbor, který pøedvedl
slanování postieného z kostelní vìe k rukám pracovníkù Rychlé
záchranné pomoci, aby ukázali souhru pøi záchranì lidského ivota.
XXBohatý program zpestøily elektrokáry, které potìily hlavnì ty
mení diváky. Odpoledne sice velmi rychle ubìhlo, ale myslíme si,
e u vech pøítomných zanechalo alespoò malou pøedstavu o tìchto
lidech, kteøí nám vem mohou jednou zachránit ivot.
/DDM/

Medaile patøí hasièùm

XXMedaile Hasièského záchranného sboru ÈR udìlí pøi pøíleitosti
státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu
ministr vnitra Mgr. Stanislav Gros a jeho námìstek, generální øeditel
HZS ÈR genmjr. Ing. Miroslav tìpán 49 hasièùm z celé republiky.
Mezi ocenìnými, kterým medaile pøedá Ing. M. tìpán v sobotu
26. øíjna odpoledne v Rytíøském sále hradu Bouzov, budou i ètyøi
pøísluníci HZS Jihomoravského kraje.
XXMedaili HZS ÈR Za zásluhy o bezpeènost pøevezme øeditel územního odboru Brno pplk. JUDr. Antonín Osvald a vyznamenání je
mimo jiné ocenìním jeho 12letého pùsobení v èele Hasièského
záchranného sboru okresu Brno - venkov a úspìné spolupráce
s obèanskými sdrueními.
XXMedaile HZS ÈR Za vìrnost 1. stupnì, udìlované za nejménì 30
let sluby a vynikající pracovní výsledky, pøevezmou pøísluníci
územního odboru Brno kpt. Karel Danìk a nprap. Alois Koch a také
pøísluník územního odboru Znojmo nprap. Jiøí Fukaè.
/ha/

KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
30.10.

Prezentovat se mùete od 8.00 hodin v prostorách bistra Kolis. Chlapci a dívky
vybíhají v 10.30 hodin, a to na tra dlouhou 2,2 km. Veteráni a eny v 11.00
hodin na 4,5 km a mui startují deset minut po dvanácté na rovných 10 km.
Na vechny, kteøí se nebojí pro sebe nìco udìlat, se tìí poøadatelé a sponzoøi.

 29.10. v 10.00 hod. - Linoryty ve znamení zvìrokruhu. Tvoøivá dílna
pro ikovné ruce na DDM. Návtìvníci si budou moci linority vyrobit
vizitky, dopisní papíry nebo blahopøání se svým sluneèním znamením,
a to ve z linorytu. Cena 25 Kè.
 30.10. - Plavání v Hrotovicích. Odjezd od DDM v 9.00 hod. Návrat
okolo 12.00 hod. Poèet míst omezen. Poplatek 65 Kè.
 31.10. bude ukonèena výtvarná a literární soutì Co mi chybí v naem
mìstì, vyhláená pro rùzné vìkové kategorie. Své práce odevzdávejte na
DDM paní M. Novotné. Po vyhodnocení odbornou porotou budou nejlepí
práce vystaveny v prostorách MìÚ.
 1.11. od 14.00 hod. - Turnaj v ipkách. V prostorách klubu Pokolák
na DDM bude probíhat dalí kolo turnaje v ipkách. Zájemci se mohou
hlásit telefonicky nebo osobnì na DDM. Vítìze èeká sladká odmìna.
4.-5.11. - Den bez úrazu. Výukový program dopravní výchovy a prevence dìtských úrazù pro 4.- 6. tøídy Z. Poøádá DDM spoleènì s Mìstskou policií na základì celostátního projektu Podaná ruka.
 20.11. v 16.30 hod. - Lampiónový prùvod. Dìti spoleènì s rodièi i prarodièi se sejdou na tradièním pochodu Moravským Krumlovem se záøícími lampióny. Na Floriánku spoleènì pøivítáme pána podzimu a pokusíme
se spojenýma rukama obejmout kapli.
 Na jakékoliv dotazy Vám rádi odpovíme osobnì, telefonicky na èísle:
515/322770, elektronicky na adrese: ddmmk@mboxzn.cz nebo
ddm.mkrumlov@zn.orgman.cz.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

Podzimní prázdniny:  29.10. v 9.00 hod. - Víceboj dvojic. Soupeøení
dvojic v míèových disciplínách: florbal, hod na ko, nohejbal. V Orlovnì,
poplatek : 30 Kè.
 29.10.v 10.00 hod. - Jazyková olympiáda s angliètinou pro áky
5. tøíd, v DDM, poplatek: 20 Kè.
 30.10. v 10.00 hod. - Vzpomínka na prázdniny. Pøijï si prohlédnout
fotografie z letních táborù. V DDM, poplatek: 5 Kè.

Dùm dìtí a mládee v Ivanèicích spolu s Ivanèickým pìveckým
sborem a Základní umìleckou kolou zve kulturní veøejnost na
Benefièní koncert na téma Hudba z jevitì
poøádaný 17. listopadu v 18.00 hodin v Besedním domì v Ivanèicích.
Dobrovolné vstupné bude vìnováno nìkteré z obcí ze zaplavených oblastí.

Klub èeských turistù Ivanèice

 6.11. - Exkurze do Památníku J.G.Mendela ve Starobrnìnském
kláteøe. Sraz v 15.30 hod. na Mendlovì nám. v Brnì. Vstupné pro dùchodce 40 Kè. vede p. Staòková a p. Flíèek.
 10.11. - Úzkokolejky Brnìnska (Rosicko - Oslavansko). Sraz v 8.50 hod.
v Oslavanech na mostì (u elektrárny), trasa 15 km. Vede p. Bednáøová.

kolní klub a druina Oslavany

 30.10. - 8.30-11.30 a 14.00-17.00 hod. - Den s keramikou ve kolním
klubu. V této dobì si kdykoli pøijïte vyrobit nìco z keramické hlíny.
Cena 50 Kè za hlínu, barvy, pálení, popø. glazura +20 Kè. Pro vypálené
výrobky si mùete pøijít za 14 dní.
 7.11. - Kuelky. Sraz ve 14.00 hod. u stadionu v Oslavanech. Èlenové
KaD 10 Kè; ostatní 20 Kè.
 9.11. - Plavání v Hrotovicích. Plavání se saunou a víøivkou v krásném
prostøedí SPORT hotelu. Odjezd 7.45 hod.od KaD, návrat okolo 11.00
hod.. Cena: dospìlí 75 Kè, dìti 65 Kè (sauna a víøivka v cenì).
 14.11. ve 14.00 hod. - Diskohrátky. Odpoledne plné her, písnièek
a dovádìní ve velkém sále K. Èlenové KaD zdarma, ostatní 10 Kè.

ve 20.00 hod.
PROSTÌ SEXY
Film USA, èeské titulky

Program na listopad nebyl do uzávìrky tohoto
èísla k dispozici

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
30.10.

v 19.30 hod.
PROROCTVÍ Z TEMNOT
Horor USA, èeské titulky

2.11.
3.11.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
ASTERIX A OBELIX:
MISE KLEOPATRA
Komedie Fr a SRN, mluveno èesky

6.11.

v 17.00 hod.
E. T. MIMOZEMAN
Nová sci-fi USA, èeské titulky

9.11.
10.11.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
KÓD NAVAJO
Váleèný film USA, èeské titulky

který se uskuteèní v nedìli 10. listopadu, jako IV. roèník.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

XXBohatì navtívenou vernisáí zaèala ve støedu 16. øíjna výstava
krumlovských výtvarníkù, jejich umìlecká tvoøivost v mnoha pøípadech sahá nad rámec jejich obèanského zamìstnání. Zpìvem nìkolika písní zahájení výstavy doplnila Marie Hnilicová za doprovodu
kláves Natai Slugeòové. Výstava potrvá do konce listopadu.
/abé/

Program kin

Kulturní a sportovní programy
28. øíjna - 10. listopadu

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice
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KINO OSLAVANY

tel.: 546 423 018
2.11.
v 18.00 hod.
KÓD NAVAJO
Váleèný film USA, èeské titulky
3.11.

v 18.00 hod.
ASTERIX A OBELIX:
MISE KLEOPATRA
Komedie Fr a SRN, mluveno èesky

9.11.

v 18.00 hod.
JAK NA VÌC
FilmUSA, èeské titulky

10.11.

v 18.00 hod.
ÚDOLÍ STÍNÙ
Váleèný film USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

POØÁDÁTE KULTURNÍ,
ÈI SPORTOVNÍ AKCI?
KONTAKTUJTE NAI REDAKCI !

ZDARMA
VÁS ZAØADÍME
DO INFORMAÈNÍHO SERVISU.

I policie má nová èísla

XXV prùbìhu øíjna dolo na celém území
republiky ke zmìnám telefonních èísel pro
volání na útvary Policie ÈR. Jednou z výhod
této zmìny je úètování v rámci místních
poplatkù i v pøípadech volání na pracovitì do
jiných krajù. Vechna policejní èísla nyní
zaèínají devítkou, co u nìkterých telefonù,
kde jsou majitelem blokovány placené sluby
napøíklad erotických linek, pøinese problémy.
Nadále vak u vìtiny obvodních oddìlení
zùstávají v platnosti i èísla pro místní volání
zaèínající v okrese Znojmo na 515 a v èásti
okresu Brno-venkov na 546.
/mape/

POLICIE ÈR VARUJE

XXNeopatrní a lehkomyslní øidièi ve svých
autech pøímo vystavují a nabízejí zlodìjùm
rùzné cennosti. Kromì vybavení vozù v podobì autorádií, audiokazet a reproduktorù
bývá terèem zlodìjù obleèení, kosmetika,
perky, osobní doklady, mobilní telefony,
kabelky, ale i nákup, zvedák, èi lékárnièka.
XXZ výètu ukradených vìcí vyplývá, e
lákadlem pro zlodìje mùe být cokoliv
zanechané ve voze. Je tedy pøedevím na majitelích aut, aby si uvìdomili, e auto není trezor a svou opatrností a pøedvídavostí nedali
anci pachatelùm. Za poslední týden se na
okrese Znojmo stalo hned nìkolik krádeí
z aut. Dvì v Hevlínì a ve Znojmì a po jedné
v Hruovanech, Miroslavi, Moravském Krumlovì a v Suchohrdlech u Miroslavi. Jednalo se
o vozy rùzných znaèek, od Volva po stodvacítku. Celková koda zpùsobená
pokozením vozidel a odcizením vìcí byla
vyèíslena na témìø 360 tisíc korun.
/pol/
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Vstali pøed volbami v Ivanèicích noví bojovníci?
XXPaní Jánová, nae první
setkání se uskuteènilo pøímo
na Vaem pracoviti, v oèní
optice v Ivanèicích. Byl jsem
mile pøekvapen, v jak pøíjemném prostøedí jsem Vás
zastihl.

XXDìkuji za slova uznání.
Jsem ráda, e se Vám u nás
líbilo. Za úrovní této provozovny je skryta spousta práce
a èasu. I my jsme zaèínali
s dluhy. Prací a dobrým hospodaøením, které ocenili nai
zákazníci, se nám vak

podaøilo pøekonat poèáteèní
nesnáze. Oboru se vìnuji více
jak dvacet let a pro svou práci
jsem si rozíøila i vzdìlání.
Obklopila jsem se kolektivem
kvalifikovaných pracovníkù.
Troufám si øíci, e poskytu-

jeme sluby na vysoké
úrovni. Ale oèní optika jistì
není dùvodem Vaí návtìvy.
XXAno, máte pravdu. V pátek
18. øíjna jsem se zúèastnil
setkání ivanèických obèanù
s ministrem financí Mgr.
Bohuslavem Sobotkou. Zde

Anonymy letí mìstem ...

jste se také pøedstavila jako
kandidát ÈSSD pro nadcházející komunální volby.
XXToto setkání pro nae
obèany uspoøádali kandidáti
a èlenové naí strany. Pan
ministr je dobøe obeznámen

s tíivou situací v Ivanèicích.
Beseda s ním neprobìhla jen
v duchu podpory naich kandidátù, ale jistì pøinesla nové
informace pro nae obèany.
Ministr Sobotka vyjádøil
ochotu spolupracovat s budoucí radnicí, pokud v ní èlenové
ÈSSD zaujmou významný
poèet mandátù.
XXProè pøijel pan ministr
právì do Ivanèic?
XXSamozøejmì, e pan ministr
vìnuje pozornost vem naim
mìstùm a obcím. Jeho návtìvì Ivanèic vak pøedcházela
nae vzájemná spolupráce v
Krajském výkonném výboru
ÈSSD, z doby kdy byl jetì
øadovým poslancem. Nae
pozvání pøijal mimo jiné i
proto, e se osobnì známe
déle ne dva roky a za tu dobu
vznikly nejen pracovní, politické, ale i pøátelské vazby.
V Ivanèicích ostatnì na nae
pozvání nebyl poprvé.
XXNa volební vývìsce na
námìstí jsem si viml nápisu
Vstali noví bojovníci?

Patøíte mezi nové bojovníky?
Cítíte se tak?
XXNoví bojovníci nevstali a
jako nový bojovník se necítím.
Do ÈSSD jsem vstoupila
pøed ètyømi roky a nyní jsem
èlenkou Krajského výkonného výboru, kde pracuji po
boku takových lidí, jako je
Ing. kromach nebo Mgr.
Sobotka. S tìmito, dnes ji
pøáteli, jsem letos na jaøe
kandidovala i do Parlamentu.
Vìøím, e na setkání s tìmito
lidmi na ivanèickém námìstí,
které jsem poøádala, si vzpomene øada obèanù. Politická
èinnost mi umonila zúèastnit se rùzných kolení a semináøù na téma vedení státní
správy. Poznatky v nich
získané povauji za svou
výhodu oproti tìm, kteøí
takovouto pøíleitost nemìli.
Pøiznávám, e napøíklad moje
vystoupení v pøedvolebním
otu na ivanèické kabelové
televizi mohlo pùsobit ponìkud bojovnì, ale razantnost
mého projevu byla opodstatnìna snahou upozornit své
spoluobèany na velmi závané
skuteènosti.
Návtìva pana ministra byla
dùkazem, e mé veøejnì
prezentované motto: za pomoci vlády zastavíme ekonomický propad mìsta a zajistíme
jeho dalí rozvoj, nebylo jen
líbivou frází. Realita souèasného stavu je mírnì øeèeno
neveselá. Pøedvolební sliby
se dobøe poslouchají, ale jsou
jen zahráváním si s dùvìrou
volièù. Finanèní situace toti
zatím neumoòuje realizaci
ádného slibovaného projektu.
XXMìla byste pro obyvatele
Ivanèic nìjaké pøání do
budoucna?
XXA u my, obèané, dáme
svoji dùvìru ve volbách
komukoliv, pøeji Ivanèicím
i sobì, abychom mìli pøi
výbìru astnou ruku a
rozumnou mysl a nové
vedení mìsta mìlo na pamìti
hlavnì dlouhodobý prospìch
vech jeho obèanù.
XXDìkuji za rozhovor. /abé/

Senátorství není trafika!
XX/Znojmo/ Jsem zajitìný
èlovìk a nepotøebuji ádnou
trafiku, øíká senátorský kandidát Vladimír elezný, který
minulý týden ve znojemském
hotelu Prestige podepsal
smlouvu, v ní se pøedem zøíká
senátorského platu v pøípadì,
e bude na tuto funkci zvolený.
Dodal, e by tak podle jeho
mínìní mìl udìlat kadý, kdo
není na své veøejné funkci
existenènì závislý. Senátorství
by se tak posunulo blí k té
podobì, jaká je bìná ve
vyspìlém západním svìtì. Jde
pøece o prestiní poslání.
XXSenátorský plat je jediná
èástka, s ní mùe zvolený
senátor volnì disponovat, ostatní hmotné poitky jsou spojené
s úèelovým vyuitím, a to by se
mìlo prokázat. Vìøí, e touto
cestou mùe prospìt 72 institucím, nebo osobám na okrese.

ZRCADLO

Ji týden pøed tím vìnoval
symbolicky èástku jednoho
platu 46.500 korun Dìtskému
domovu ve Znojmì, a to pøímo
do rukou jeho øeditele. Chtìl
tak viditelnì ukázat, e svùj
závazek myslí naprosto vánì.
V pøípadì zvolení uvauje o
zøízení nadace, která by
pomohla potøebné projekty
vyhodnotit a vybrat. Zdùrazòuje, e jeho kandidatura na post
senátora je nabídkou Znojemsku - nic více a nic ménì.
XXOèekává, e jetì tìsnì
pøed volbami budou proti
nìmu vedeny nejrùznìjí útoky
a osoèování. On sám se striktnì
odmítá jakkoliv vyjádøit ke
svým protikandidátùm, chce
svou volební kampaò za vech
okolností vést korektnì a do
konce. Jak k tomu øekl: Útoky
jsou vdy výrazem slabosti
a bezradnosti.
/pj/

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

tel./záznamník: 515 322 388, fax: 515 322 722
e-mail: noviny.zrcadlo@seznam.cz, sms: 608 252 541

Komerèní inzerce

 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.:
547 352 287.
 Restaurace Pod hradbami
v MK hledá servírky a kuchaøe
na celý i polovièní úvazek. Tel.:
724 147 557.
 Profesionální chemické èitìní
vozidel, kobercù a èalounìného
nábytku - Ivanèice, u autobazaru Ivacar. Provoz zahájen 16.
øíjna. Tel.: 737 713 696.
 Provádíme vekeré stavební,
klempíøské, zámeènické a sádrokartonáøské práce, zateplování
domù a budov. Klempíøství
Michal Fiala, Bohutice 22. Tel.:
515 337 075, 777/ 237 692.

Koupím

 RD 2+1, 3+1 s vjezdem, prùjezdem v Ivanèicích a okolí
(Oslavany, Letkovice, Nìmèice,
Neslovice). Tel.: 546 434 121,
nebo 606 355 925.
 RD 3+1 v Oslavanech, Ivanèicích nebo v blízkém okolí do 1
mil. Kè. Tel.: 723 624 667.
 2 nebo 4 ks diskù R13 na
pneumatiky na kodu 120. Tel.:
603 970 680.
 z Gazu M461 rumunské výroby zadní i pøední nápravu i s koly. Tel.: 605 471 368.
 pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti. Dále
dobovou literaturu, fotografie
a rùzné staré reklamní cedule.
Zn.: Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
 motor 380V, 930-1410 ot./
min., do 1,1 kW, patkový i pøírubový. Tel.: 737 884 165.
 støení krytinu jednofalcovou
Standard. Tel.: 515 322 281.
 kuch. linku, pøíp. jen její
spodní díl, délka 1,8 - 2 m, døez
vlevo. Tel.: 737 407 461.
 zachovalé obleèení pro chlapce od vel. 86. Pouze v dobrém
stavu. Monost trvalého odbìru
vítána. Dìkuji. Tel.: 604 324 448.

Prodám

 RD 5+1 v eleicích se zahradou, vjezdem a garáí. Cena
2,4 mil. Kè. Tel.: 724 110 999.
 gará v MK u Drùbeáøských
závodù. Tel.: 606 789 045.
 Dacia TX 1310, STK 02/04,
cena dohodou. Tel.: 606 928 212.
 Fiat Tipo 1,4, r.v. 91, modrá
met., 140 tis. km, nutno vidìt.
Cena 75 tis. Kè. Tel.: 604359520.
 Fiat Marea combi 1,9 TD, r.v.
1998. Bílá barva, velmi dobrý
stav, cena 189 tisíc Kè. Tel.:
776 319 337.
 MZ 150, r.v. 89, barva èervená, STK 1/04. Cena 12000 Kè.
Tel.: 728 844 577 - Znojmo.
 pøívìs valník PV 16.12.,
zaplacht., sluný stav, cena
dohodou. Nové opìradlo s opìrkou do NA, cena 2200 Kè.
Komplet. kola Barum 10x20
Radial , 11x20 NB60 Chemlon a
11x20 NR53. Cena 3500 Kè/ks.
Tel.: 601 504 032.
 TV stolek - døevo rustikál. PC
1500, nyní 900 Kè. Konfer. stùl
- døevo rustikál, PC 1300, nyní
700 Kè. Tøi roky staré, zachovalé.
Tel.: 737 707 591.
 bojler, objem 120l, 3 roky starý,
cena 3000 Kè. Tel: 723 555 475.
 kotel na tuhá pal. Dakon. Velmi
levnì, za odvoz. Tel.: 603307 573.
 novou míchaèku 100 l, vyklápìní na obì str. Tel.: 737 884 165.
 200 l sudy od oleje, cena 200
Kè, vyèinìné kùe z liek za 500
Kè a divoèáka za 1000 Kè.

Chladnièku Calex 170R, cena
1800 Kè. Tel.: 601 501 481.
 Mix pult - 18 vstupù, 4pásmové korekce, 3x efekt, 2x monitor, 4x subbas, led indikace,
mnoho funkcí. Cena 9000 Kè.
Tel.: 728 844 577 - Luká.
 èinely Sabian B8 PRO - 14
rock hi-hats - 4500 Kè, 16 rock
crash - 3000 Kè, jako nové. Nový
stojan stojan na M.B. s dojitými
nohami - 1500 Kè. PC 1950 Kè.
Tel.: 728 844 577.
 Klávesy Roland U20, cena 20
tis. Kè. Klávesy Kork X5D, cena
20 tis. Kè. Mix Behringer 2804,
cena 9 tis. Kè. Tel.: 604 580 871.
 klavír - køídlo zn. Jakob Èapka
v dobrém stavu. Tel.: 515298321.
 cvièební stroj - Stepper, PC
4300, nyní 2500 Kè a Total Gym
1000, PC 7300, nyní 4000 Kè.
Pøi rychlém jednání sleva. Tel.:
606 581 533 po 18. hod.
 automat. plyn. pistoli - model
Reck Goliath 9 mm, nová. Cena
800 Kè, pøi rychlém jednání
sleva. Tel.: 728 982 123.
 mech. psací stroj zn. Triumf
s kuføíkem, nìmecká klávesnice,
Tel.: 515 333 928 po 19. hod..
 PC AMD K6 - 2200 MHz,
HDD 1,2 GB, Voodoo, Song,
LAN, CD-ROM, Floppi 1,44,
RAM 32-64 MB, maus, kláves.,
monitor 14 SVGA, WIN. Cena
cca 5500 Kè. Tel.: 605 238 133.
 dámské jízdní kolo - 800 Kè.
Koleèkové brusle (vel.8) - 600 Kè.
Dìtské dvoustopé koleè. brusle
(23cm) - 300 Kè. ádejte kontakt pøes sms: 608 252 541.
 hl. koèárek Deltime, edá
barva, nafuk. kola, prací potah,
poloh. rukoje, kabela, síka na
hmyz, cena 3000 Kè. Hl.
koèárek, 4kombinace, modroèervená kostka, kabela, nasazovací sporák, nevybledlý, cena
2500 Kè. Tel.: 605 463 198.
 bøezová koata, vál k Tera
Vari, cep starý asi 100 let, okna
na paøenitì. Tel.: 515 336 601.
 koeinovou èepici a límec,
pìkný, zn. Opozeta - 450 Kè,
krátký svìtlý koíek PES, vel.
48, èernou koenkovou bundu s
kapucí a èernou výivkou - 300
Kè. Tel.: 737 407 461.
 krmná øepa. Tel.: 515 321 127.
 elva nádherná - 2 ks, cena
dohodou. Tel.: 737 449 362.
 tìòata bernardýnù a bíglù
bez PP po rodièích s PP, velice
pìkná, oèkovaná, odèervená.
Tel.: 728842674.

Rùzné
 Hledám práci na ranní smìnu,
nebo domù. Jsem manuálnì
zruèná a spolehlivá. Ivanèice
a okolí. Tel.: 723 465 347.
 Hledám jakoukoliv práci.
Vykonám jakékoliv pomocné
práce. Tel.: 728 982 123.
 Hledám pronájem gars., bytu
1+1 nebo malého domku s mìs.
nájmem do 5 tis. Kè vèetnì
inkasa. Spìchá. Tel.: 728 270 030.
 Hledám pronájem bytu 2+1,
nebo 1+1 v MK. Monost i odkoupení. Tel.: 603 838 980.
 Dobøe sehraná zábavová
rocková kapela mladých muzikantù (se zkuebnou) hrající
pøevzaté skladby pro taneèní
zábavy hledá zpìváka do 30-ti
let. Tel.: 605 763 334. Zn.: okres
Brno-venkov.
 Kapela tøi na tøi hledá
bubeníka a kytaristy. Tel.: 605/
406 252.
 Koupím restituèní nárok
podle par. 11, 229/91 Sb. v k.ú.
Miroslav. Tel.: 603 549 659.
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