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ODHALIL TØI TISÍCE LET STARÉ SÍDLITÌ
Èernorudá zástava nad mìstem BULDOZER
/Moravský Krumlov/
Èerstvì rozlámané støepy
XXTímto zamylením nad volbami bych rád upozornil
obèany na to, co zapøíèinila jejich nepøítomnost u voleb
a nezájem o komunální politiku.
XXNechci upozoròovat na problémy, které se neøeí,
protoe je vichni známe. Ale rád bych se podìlil se
o své dojmy z ustavujícího zasedání, volby starosty
a rady mìsta. Po dobu, kdy se hlasovalo, jsme mìli
monost vidìt obrázek, který se nám naskýtal po ètyøi
roky a který se nám po ètyøi roky naskýtat asi bude a to
tìsný výsledek hlasování ve prospìch koalice KDU-ÈSL
a KOMUNISTÙ s podporou dvou nezávislých za ÈSSD.
Zastupitelé z opozice nemají monost nijak ovlivnit
výsledek tohoto hlasování a proto byl zvolen starosta
i rada mìsta v tomto sloení. Nikdo ze zastupitelù
vítìzné koalice nebral na zøetel volbu obèanù. Ti dali
jasnì najevo svou vùli a volili nezávislé kandidáty. A u
z obèanských sdruení, nebo ty, kteøí byli zastoupeni
v politických stranách. Opozice sloená z Nezávislých
a ODS se pokusila prosadit do vedení mìsta mladé
a vzdìlané kandidáty, ale tato alternativa nemìla anci.
XXZbývá se zamyslet nad tím, jak je moné, e KDUÈSL a ÈSSD mùe vstoupit do koalice s komunisty.
Pøedstavitelé tìchto stran u asi zapomnìli na to, jak se
nám ilo pod jejich vedením, nebo snad ani tak nejde
o obèana a prospìch mìsta, ale o koryta a vlastní zájmy.
Nesmíme zapomenout na to, e nejvìtí vina je na nás,
na obèanech. My jsme jim to umonili, a u proto, e
jsme patnì volili, anebo, e jsme nevolili vùbec.
Tomá Hájek, MK

XXZahájení stavby prvního
bloku obecních bytù v Moravském Krumlovì se znovu
zastavilo. Hned po hrubé
skrývce ornice bylo vidìt
obrovské archeologické nalezitì. Krumlovtí ani tak
pøevratnou událost ve mìstì
nedokáí proít jako senzaci.
Vdy na jejich panelovém
sídliti pobývali lidé ji v tisíciletí, které pøedcházelo naemu letopoètu.
XXVlastnì je to skvìlé, u se
nezachraòují hlouposti v mezilidských vztazích ani státní
dotace kolem diskutované a
tøi roky marnì prosazované
bytovky. Vimnìte si, jak
soudobé pojmenování parcel
Zachránìná dostalo nálezem prehistorického osídlení
nìkolik nových významù.
XXCelá velká plocha s rozlohou kolem jednoho hektaru je
doslova posetá mnoha desítkami pravìkých objektù.
Témìø jistì zasahují také pod
sousední zahrady, kotelnu a
paneláky. Na svìtle lutém
jílovém podloí kontrastují
tmavohnìdé skvrny prohlubní
vyplnìných kulturní vrstvou.

IVANÈICKÁ RADNICE NASTOLUJE ZMÌNY
XX/Ivanèice/ Jetì do konce
letoního roku hodlá nové
vedení ivanèické radnice
zasáhnout do nìkolika chronických a opravdu bolavých
problémù mìsta.
XXJak nám øekl starosta
Vojtìch Adam, rádi by jetì
bìhem prosince zprovoznili
novì opravený Dùm Alfonse
Muchy. Budova je po nákladné rekonstrukci stále prázdná.
Uvnitø je pouze temperovaná
a to na jedenáctistupòovou
teplotu. Stìny vyzaøují vlhkost a celá stavba za tìchto
podmínek trpí. Jde vìtinou
o kamenné zdivo reagující na
chladné klima pøicházející
zimy velmi negativnì. Za této
situace je ádoucí, aby byla

vyuívaná a hlavnì vytápìná
na bìnou pokojovou teplotu.
V první etapì se do jejího
interiéru pøestìhuje kulturní
a informaèní centrum. S ním
se pøemístí také muzeum
Vladimíra Meníka. Budova
se tak pøedstaví veøejnosti
a zùstane dostatek èasu
k pøípravì rozsáhlé expozice
Alfonse Muchy, jí mìl tento
objekt v budoucnu slouit.
XXDalím krokem je prakticky okamitá reorganizace
Mìstské policie. Situace k tomu nazrála u v minulých
letech a velmi ráznou zmìnu
mnozí obèané Ivanèic od voleb oèekávali. Snad se tím
také proèistí atmosféra ve
mìstì. Zruení odlouèeného

pracovitì u øeky lidé v Ivanèicích uvítají a vesmìs èekají,
jestli mnozí pracovníci tohoto sboru dokáí své dosavadní zaité návyky, smýlení a
léty nauèený model chování
radikálnì zmìnit.
XXStarosta nám potvrdil, e
se èinnost Mìstské policie
v minulých letech odchýlila
od pùvodního poslání. Dalí
komentáø odmítl, ale dodal,
e v centru mìsta by mìla
plnit ty úkoly, ke kterým je
ve skuteènosti urèena. Nejde
jen o dohled, ale jsou to také
sluby obèanùm, vstøícnost,
ochota jim poradit a pomoci.
I proto se pøestìhuje do prostor kulturního a informaèního
centra.
/dokonèení na str. 2/

pálené keramiky leely po
skrývce zeminy viditelnì ji
na povrchu. Podle nich byly
nìkteré nádoby i velmi hmotné, s masivní stìnou. Pøedbìnì odhadované datování
nálezù hovoøilo o starí dobì
elezné (haltatské) a moná
po mladí období doby bronzové. Èasovì jde snad o první
tøetinu posledního tisíciletí
pøed naim letopoètem. Koneèné slovo budou mít po vyhodnocení výzkumu studovaní a
praxí provìøení profesionálové.
XXV chladném deti a v blátì,
s podrákami obtìkanými
neodbytným jílem, pracuje
skupina zakolených lidí u
krumlovských panelákù vèetnì víkendù ji druhý týden.
Rýèová metoda s ruèním
dokonèením se nedá nièím
nahradit. Záchranný výzkum
lokality zaèínal témìø hned
za buldozerem shrnujícím
trávník se slabou vrstvu
ornice. Výzkum provádí znojemské pracovitì archeologické památkové péèe. Na
nìkdejí pláni kousek od
Rokytné se znovu objevily
tehdejí prehistorické objekty. Vzornì do kruhu vytvarované zemnice a polozemnice. Jámy témìø ideálních
válcových tvarù modelované

Foto: mape
lidskou rukou primitivními
nástroji v lepivé hlínì. Ty
nejkrásnìjí mají prùmìr i
hloubku vìtí skrue, dosahují asi kolem jednoho metru.
Drobných objektù bude asi
vìtina, ale postupnì se
odkrývají dalí pozùstatky
osídlení. Co je pod zemí, pøedem nikdo neví. Pøekvapení
mùe pøijít kdykoliv, tøeba a

v poslední chvíli.
XXJak nám zatím pilnì
pracující a velmi skromnì
mluvící personál výzkumu
øekl, kromì vudypøítomné
keramiky jim nìjaký originální nález jetì rukama
neproel. Moná je na
takovou radost dvoutýdenní
pobyt v blátì stále malá
zásluha.
Petr Jurák

PØESTANOU IVIT NEPLODNÉ SPOLKY
XX/Miroslav/ Své vystoupení ze vech zbyteèných
neplodných a nic nepøináejících spolkù avizovala obec
Miroslav. Vedení radnice hodlá k pøelomu roku velmi dùkladnì probrat potøebnost své
spoluúèasti v rùzných sdrueních a udìlat za hromadou
minulých let dùsledný úklid.
Jak nám odpovìdìl starosta
Augustin Forman: Od devadesátých let se vytváøela øada
velijakých spolkù s tím, e
budou hájit zájmy mìst a
obcí. Kdy zjistíte, e z toho
po tolika letech nic neplyne,

ani vás nijak nezatiují, pak
není dùvod, abychom tam
byli. Kadá taková instituce
potøebuje ít a potøebuje vá
pøíspìvek. Obèané i zastupitelé by se mìli právem zeptat,
proè v ní setrváváme, kdy
nám nic nepøináí.
XXJako
nejmarkantnìjí
pøíklad uvedl starosta Energetické sdruení 2020, které
bylo zaloené v rámci
Jaderné elektrárny Dukovany.
Pùvodní pásmo kolem elektrárny bylo v okruhu tøiceti
kilometrù, dnes se zúilo
na pouhých pìt kilometrù.

Obce vzdálenìjí se vlastnì
neberou v potaz. Pøitom ale
tento fenomén ovlivòuje ivotní prostøedí ve vìtí vzdálenosti, jistì asi ne zdravotnì,
ale kadopádnì psychicky.
Mínìní lidí je zapotøebí vzít
do úvahy. Druhým dùvodem
je i to, e v pásmu kolem
tøiceti kilometrù jetì musíte
budovat obranný a ochranný
systém, který obnáí finanèní
náklady. Obci je také nikdo
nekompenzuje., øíká miroslavský starosta. Neshledává
dùvod v tomto sdruení dále
setrvávat.
/PeJ/
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Komentáøe - názory
Je volební zákon dobrý?

XXDomnívám se, e tento zákon (è. 491/2001 Sb.) dobrý
není a to z tìchto dùvodù: 1) Preferuje strany i nezávislé zakrtnutím tøeba jen jednoho kandidáta. 2) Na stranické kandidátce by nemìli být nestraníci (dùvod k diskusi). 3) Kdo
nechce pracovat v mìstském Zastupitelstvu, nemìl by
VÙBEC kandidovat! Tím by odpadly pøesuny ve zvoleném MZ. (Jedinì v pøípadì odstìhování, váného onemocnìní, nebo úmrtí.) 4) Dle mého názoru by mìlo být
zvoleno MZ podle poètu hlasù ze vech kandidátù, od
nejvyího po nejnií, podle poètu èlenù v MZ bez rozdílu
politické pøíslunosti. Dùvod k zamylení je i ten, aby byl
s nejvyím poètem hlasù zvolen starosta, dále místostarosta
i èlenové rady. Nemusela by se konat trapná ustavující
zasedání MZ a byla by to vùle VECH volièù. Rozhodnì by
potom chodilo více lidí k volbám a neøíkali by, e si to tam
zase nìjak upeèou. Jistì mnoho funkcionáøù øekne, e to
nemohou ovlivnit, ale od toho tam jsou, aby pøipomínky
obèanù pøenáeli dál.
XXDne 18. listopadu bylo ustavující zasedání MZ, kterého
jsem se zúèastnil. Odcházel jsem s velmi smíenými pocity.
Po urèitých nedostatcích v prùbìhu zasedání ve mnì vyvolala úsmìv ve tváøi volba nezávislých (Nezávislých a ODS)
do rady MZ. Nejprve prosazovali do vedení mìsta mladé,
nezkorumpované a nakonec zvolili do Rady MZ
edesátiletého juniora p. Trefila, který je druhým nejstarím èlenem Zastupitelstva. Suma sumárum: odcházel
jsem ze zasedání s pocitem, e budou opìt abo - myí
války, strana proti stranì, jedni rivalové proti druhým atd..
Voliè - obèan bude a na posledním místì a to je velmi
smutné zjitìní.
Jiøí Peøina, MK

Kdo má zaplatit dopravu ?

XX/Miroslavsko/ Uplatnit nárok do fondu dopravní
obslunosti a uetøit pøinejmením dosud vynakládané obecní
peníze chtìjí od pøítího roku obce na Miroslavsku. Jak se
starostové dotèených obcí shodli na pondìlním spoleèném
zasedání, mají podle platných regulí na pøístup k tomuto fondu
nárok. Napøíklad ètyøkilometrová vzdálenost od státní silnice
do mìsta stojí miroslavskou radnici 22 tisíc korun mìsíènì.
Dalími dotèenými obcemi jsou Suchohrdly a Moraice. Obce
mají podle vedení radnice nárok na tøi párové spoje dennì
a peníze na jmenovanou dopravu by tedy mìly dostat z fondu,
který je za tímto úèelem zøízený pro vechny.
/PeJ/

Oije ivanèická televize
do pohyblivých obrázkù ?

XX/Ivanèice/ Zejména opozièním stranám mnohdy takøíkajíc
nevonìlo pøedvolební pravidelné vysílání ivanèické
kabelové televize, která je ve spoluvlastnictví mìsta a je také
nemalou èástkou financována z obecního rozpoètu. Ti mírnìjí
poukazovali na to, e neplní svou veøejnoprávní funkci a pomáhá, nebo nadruje, ve volebním klání døívìjímu vedení
radnice. Po zmìnách, které pøece jen ve mìstì nastaly, nový
starosta Vojtìch Adam na ná pøímý dotaz k této problematice
pøiznal, e se budou postupnì zabývat i promìnami ve vysílání
kabelové televize. V souèasné dobì má televize kvùli nemoci
spíe personální problém, ale po jeho odstranìní bude co
zlepovat. Kupøíkladu to, e televize nepøináí aktuální
zpravodajství o událostech ve mìstì, jak to bìnì od takového
média oèekáváme. ivé televizní zprávy jsou vynechány, nebo
se vysílají ve strnulé fosilní podobì. Zastupitelé mohou zváit,
zda by nebylo výhodnìjí tento subjekt od samosprávy mìsta
oddìlit a pøípadnì ho nechat pracovat na komerèní bázi, jak to
v republice dìlají mnohá jiná lokální studia.
/PeJ/

Mùe za to reklamní panáèek Grebucha
XXKoho pak to pøipomíná
nazlobený koilatý panáèek
vedle volební agitace vylepené na ivanèických autobusech? Výtvarník mu vdechl
pohled nespokojence, ubrblance, zlostníka. Místo
jásání nad ivotem køièí s vyzývavì nastrèeným palcem.
Je z nìj èertík v andìlské
noèní koilce ozdobené rudou rùí na pupíku. Nápisy
okolo bláhovì slibují, ale nad
svou vlastní vládní stranou
urèitì nereptají. Jemu schází
k výrazu tváøe úplnì jiná
bublinka z kreslených seriálù.
Øekla by nám tøeba: Vak
my vám to jednou nandáme,
vy burujsti a trafikanti!
XXU si vímáte, jak to
spolu najednou ladí? Nic se ve
svìtì neobjevuje jen tak samo
o sobì. Co kdy právì výsledky voleb ukázaly, koho e to

do postavièky autor skrytì
zaifroval? Zkuste si to porovnat sami. Prozrazuje ho typická ktice a rùové tváøièky.
Pozornìjí a výtvarnì zdatnìjí diváci moná najdou
i jiné shodné a jetì mnohem
shodnìjí znaky.
XXe by to byla podprahová
reklama míøící pøímo a zákeønì do podvìdomí lidí v celém
regionu? A zabrala? Kdopak
tam letos vyhrával obecní
volby na celé èáøe a se znaènou poèetní pøevahou?
XXNedivme se, profesionální obchodní psychologové
mají právì toto moc dobøe
vyzkouené. Zákazníci v obchodech a hlavnì v supermarketech také bez pøemýlení pøednostnì volí zboí,
které se jim zdá odnìkud
dùvìrnì známé a velmi,
velmi povìdomé.
/PeJ/

Foto: PeJ

Zmatky pøi ruení okresù jsou tvrdou zkoukou
XX/Ivanèice/ Ruení okresù
je provázeno zmatkem a nejednotou. Rajóny se vzájemnì nekryjí a nikdo zatím
nechce, nebo moná ani
neumí nastolit jasnou koncepci územní pùsobnosti jednotlivých sloek. Nekryje se
rámcovì policejní rajón,
zdravotnický rajón, správní
rajón, nekryje se nic, co
dosud nìjak územnì fungovalo!, øíká nový ivanèický
starosta Vojtìch Adam.
Brnìnské èásti, jako Modøice a dalí, spadají najednou
pod Rosice a bizarních pøípadù je celá øada.
XXPøed prokletím zdravotnických problémù se jako
lékaø neschoval ani do starostenské idle, kdy hned
v prvních dnech svého starostování musel øeit horké problémy zdravotního resortu.
XXDo patové situace se

dostává ivanèická nemocnice. Na rozsáhlou tøísetmilionovou investici patrnì jetì
dnes chybí potvrzení spoluúèasti státního rozpoètu. V
nejlepím pøípadì tento
zásadní arch papíru létá ve
vìtru mezi Ministerstvem
zdravotnictví a financí, aèkoliv by mìly u bìhem minulého listopadu zaèínat stavební
akce dostavby a rekonstrukce. Ve, co se zatím v nemocnici odehrává, je moné povaovat pouze za pøípravné
práce, aèkoliv tam bagr jezdí
po dvoøe a do starého betonu
vydatnì buí sbíjeèky. Druhým závaným momentem je
viditelná, ale nepøiznaná neochota okresního pøednosty,
který má jmenovat nového
definitivního øeditele tohoto
zdravotnického zaøízení. Mìsto se ocitá v situaci, kdy mùe
mít o svou nemocnici obavy.

Ivanèická radnice nastoluje ...
/dokonèení ze str. 1/

XXTøetím bodem k okamitému øeení je svoz odpadkù zejména na sídliti. Lidé
z panelákù produkují odpad
v odliné skladbì, ne tøeba
domkaøi a také v daleko vìtím objemu. Kapacita sídlitì
vzrostla a prostorù pro potøebné nádoby nepøibylo.
Kdy se spoèítá mnoství
rodin v této nevelké lokalitì,

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO KOLY A ORGANIZACE
Moravský Krumlov, Okruní 395
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za velmi výhodné ceny
tel.: 515 322 220, 515 322 260, fax: 515 322 224, mobil: 602 706 348

volné plochy pro odpadní
nádoby nezbývají. Rytmus
dvoutýdenního svozu je
pomalý a odpad se èasto rozkládá jetì pøed odvezením.
Reim se musí podle starosty
zorganizovat pøinejmením
tak, aby nebyly ohroovány
hygienické podmínky. Nejménì jedenkrát za týden, nebo i
èastìji. Radnice bude ve vìci
jednat se svozovou firmou. /tr/

Jak nám starosta potvrdil,
vlastní rekonstrukce zaèíná
teprve demolicí dosavadní
polikliniky. Celková situace
kolem nemocnice nepøispívá
ke klidu, mìsto za ni musí
intervenovat. Dalí zmateèné
prostøedí je stále kolem pohotovostních slueb lékaøù.
XXIvanèice mají zastat slubu
za Moravský Krumlov, kde
byla pohotovost navrena
ke zruení. Starosta si nechal
hned v prvních dnech pùsobení zpracovat rozbor nákladù podle nìkolika moných
variant. S lékaøi dosavadních
slueb se shodli, e by tento
úkol dokázali v praxi zvládnout. Zejména také proto, e
mají v záloze provoz nemocnice. Záleí jen na pøidìlení

financí, stanovení pravidel
a jasném rozhodnutí, kdo
bude smlouvy s lékaøi uzavírat. Zda to bude kraj, nebo
povìøené mìsto.
XXCentrum zmatkù, neøeených úkolù a bezkoncepèního
poèínání zaèíná od státní
správy. Po zruení dosavadních okresù mìlo být ve pøedem doøeeno u Krajského
úøadu. Místo toho propadne
kadý problém bez odporu
a bez øeení na povìøené obce
tøetího stupnì. Jsou nad otázkami LSPP bezradné z pøidìlených financí. Takto skonèí
LSPP moná vùbec nedoøeené na hlavách jednotlivých
obèanù. Jako by státní správa
èekala, co to asi s pohotovostními marody udìlá? /tr/

Bude námìstí slouit lidem ?

XX/Ivanèice/ Døívìjí zámìry na rozsáhlé pøestavby Tesaøova
námìstí vidí souèasná vládní strana na mìstské radnici
v Ivanèicích jako nereálné a zcestné. Místo zboøeného objektu
èekárny mìla vyrùst daleko vìtí budova, která by si svým
objemem vyádala dalí návazné úpravy dopravního øeení.
Vlastnì na otázce, Kdo má takový zbyteèný luxus zaplatit?
celý zámìr viditelnì zkrachoval. Nastoloval nekoneènou øadu
následných problémù sahajících do mnohamilionových
èástek, a to bez viditelného prospìchu pro obèany. Ti by se
mohli doèkat víc zhorení dosavadní dopravní situace.
Souèasný starosta je toho mínìní, e se dají veøejné toalety
vyøeit jiným nenároèným zpùsobem. Rád by vidìl námìstí
zadládìné a upravené do funkèní podoby i se zachováním
dneních autobusových zastávek tak, aby mohlo celé co
nejdøíve slouit potøebám veøejnosti.
/PeJ/

Vladimíra Sedláèková

V hájku 22, 664 12 Oslavany
Tel.: 546 423 711, 723 259 978
E-mail: zaclony@quick.cz

ZÁCLONY I. A II. JAKOSTI
UBRUSY
Prodejní doba:
úterý a ètvrtek 10-12 14-18, sobota 8-12
Na poádání Vám zaleme katalog v elektronické podobì. Po dohodì Vás rádi
obslouíme i mimo nai prodejní dobu.

Vítá Vás nový

HOTEL PRINC

v centru Dolních Kounic
Vám a Vaim obchodním partnerùm
nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 restaurace, bar, obèerstvení
tel./fax: 546 421 977

MÌSTSKÉ LESY
MORAVSKÝ KRUMLOV s.r.o.

PRODEJ
VÁNOÈNÍCH
STROMKÙ

n
áje
h
a
z

borovice - støíbrný smrk

na mìstské lesovnì
v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
tel./fax: 515 322 410
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Václavská 740, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 322 195, mobil: 737 128 992

NEJVÌTÍ PRODEJ LEVNÉHO
NÁBYTKU NA ZNOJEMSKU
ZASTAVÁRNA

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

NEJRYCHLEJÍ
PÙJÈKA ZASTAVUJEME VE
MOBIL CENTRUM
pøijde se starým,
odejde s novým

- výkup a prodej

za HOTOVÉ

tel.: NONSTOP, 605 783 551
Elektrospotøebièe:
-

solárium
lednice,mrazáky 2.200 Kè
samost. keram. desky
rádia, reproduktory
televize 2.000 Kè
lustry, svìtla 150 Kè
náøadí
hrnce, noe
el. varhany
mobil. telefony od 1.500 Kè
lye 400 Kè
bìky 350 Kè

NIC NENÍ NEMONÉ

PRODEJNÍ PLOCHA 800 m2

Monost prodeje na splátky HOME CREDIT
Rozvoz zboí zajitìn
po - pá 9.00 - 17.00
naleznete nás dle místních
smìrových tabulí
fa Antares

pol. pøestávka. 12.30 - 13.00

sobota 8.30 - 11.30

15.12. støíbrná nedìle 8.30 - 12.00
22.15. zlatá nedìle 8.30 - 12.00

U NÁS NAKOUPÍTE VE CO POTØEBUJETE

KUCHYÒSKÉ STUDIO
MORAVSKÝ KRUMLOV
Okruní 394, tel.: 515 320 718
(bývalý areál OSP)

SUPER CENA:

KUCHYÒSKÁ LINKA TÁÒA
délka 160 cm .................................... 8.350,- Kè
délka 180 cm .................................... 8.800,- Kè

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin
So 8.00 - 11.00 hodin

 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ
 PRACOVNÍ DESKY
 DØEZY zn. Franke (SRN)
zn. Reginox (Holandsko)

MONTÁ ZDARMA  PRODEJ I NA SPLÁTKY

Pøejeme vem zákazníkùm astné proití vánoèních svátkù
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PRODEJ A SERVIS
VÝROBKÙ FIRMY

Hotel EPOPEJ
v Moravském Krumlovì
pøijme:

 RECEPÈNÍ
 ÈÍNÍKY, SERVÍRKY
pro restauraci
 ÈÍNÍKY, SERVÍRKY
pro diskotéku







(poadujeme: USO, sluné
vystupování a pøimìøený vìk)

Motorové pily
Køovinoøezy
Strunové sekaèky
Motorové sekaèky
Brouení øetìzù

Provozovna:
Alexovice 115, 664 91 Ivanèice
Tel.: 546 437 323

tel.: 515 267 207, 602 436 415
MK 515 322 373, 605 736 078
e-mail: bode@volny.cz

Pracovní doba: Po-Èt 8.00-16.00 hod.
Pá 14.00-16.00 hod., So 9.00-12.00 hod.

GE Capital Bank
GE je jednou z nejvìtích a nejrozíøenìjích nadnárodních spoleèností se zastoupením ve více ne 100 zemích
svìta, zamìstnává víc ne 270 000 lidí a její roèní obrat pøedstavuje 90 mld. USD.

Pro obchodní místo v Moravském Krumlovì hledáme:

OSOBNÍ BANKÉØ
GE Capital Bank

Náplò práce:

· Jednání s klientem, podávání kvalifikovaných
informací o produktech a slubách zákazníkùm
banky
· Zakládání, vedení a ruení bìných
a vkladových úètù
· Prodej a výplata depozitních produktù
· Typování pokladních dokladù na PC a jejich
následná kontrola
· Proplácení ekù a jiných platebních instrumentù
· Vedení dokumentace k úètùm klientù
· Provádìní bezhotovostního platebního styku
· Kontrola úplnosti a správnosti pøíjmových
a výdajových dokladù

Poadavky:

· Ukonèené S vzdìlání
· Dobrá uivatelská znalost PC
· Znalost bìných bankovních produktù a procesù
· Vynikající komunikaèní schopnosti
· Flexibilita
· Obchodní zkuenosti výhodou
· Praxe v bankovnictví výhodou
· Znalost cizího jazyka výhodou

V pøípadì Vaeho zájmu pøedejte prosím
Vá ivotopis pracovnicím na tomto OM:
T.G.M. 41, Moravský Krumlov
tel.: 515 322 864

podzimní
provozovna Havlíèkova 1163
MIROSLAV
tel.: 515 334 796

VÁNOCE A SILVESTR U NÁS LEVNÌJÍ
Firma Masiko, s.r.o. si Vás dovoluje opìt pozvat od 25. listopadu
2002 do své velkoobchodní provozovny v areálu Jednoty, s.d.
k pøedvánoèním nákupùm kompletního sortimentu drùbee
a masouzenáøských specialit.

Èerstvé chlazené maso:
Krùta celá
59,00
Krùtí prsa
109,00
Krùtí horní stehno (kýta) 69,00
Krùtí guláová smìs
79,00
Krùtí køídlo
39,00
Krùtí èína
85,00
Polévkové kosti
9,00
Ramínko
49,00

Mraená drùbe:
Kuøe
39,90
Kuøecí prsa
112,00
Kuøecí stehna
49,00
Kuøecí ètvrtky
41,00
Kuøecí játra
41,00
Krùtí SOTÉ 500 g
39,00
Krùtí ASIE 500 g
49,00
Krùtí prsní øízky 200 g
25,00
Krùtí kebab
89,00
Uzenáøské speciality:
Kachna
79,00
Krùtí unka Standard
89,00 Husa
119,00
Krùtí uzená rolka
99,00
Aspik
95,00
Otevøeno:
Krùtí klobás EXTRA
139,00
Pondìlí - Pátek
Krùtí salám polosuchý 129,00 7.00 - 11.00 12.00 - 17.00
unkový salám 1 ks
45,00
Parkovitì u provozovny

Na Vai návtìvu se tìí zamìstnanci firmy MASIKO

akce

Drtiè vìtví SHARK Round 2,2
prùmìr drceného materiálu: do 4,5 cm
výkon motoru: 2,2 kW

7.220 Kè

4.440 Kè

Kotouèová pila
PARTNER P351
7.990 Kè

5.600 Kè

AGROSERVIS
Jan Holý
672 42 Vémyslice 275
tel./fax: 515 323 451

pøi nákupu
motorové pily
Husqvarna
uetøíte a

3.000 Kè

Provádíme: montá elektrických zaøízení
revize
E L E K T R O M O N T Á  E montá hromosvodù, MAR, EPS
rozvody sítí NN
A
L
P
R
ET
venkovní osvìtlení
D
R
projektová dokumentace
E

Adresa: Tiskárenská 433, 672 01 Moravský Krumlov
tel.: 515 324 222, 602 520 793, 602 758 327, 606 723 520
fax: 515 321 055
e-mail: sedrla.elektro@quick.cz
www: http://web.quick.cz/sedrla.elektro
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DALÍ VÝBUCH NA OSLAVANSKÉ HALDÌ Náraz do stromu nepøeil
XXNìkolik desítek metrù
vysokou haldou strusky, kterou spoleènost Prefa Brno a.s.
odkoupila od bývalé elektrárny, otøásl v poøadí ji pátý
odstøel. Ètyøi øízené odpaly
byly provedeny hlavnì pro
zvýení bezpeènosti pracovníkù Prefy, kteøí sypký materiál postupnì odebírají ke
zpracování do vlastní výroby,
ale i pro úpravu v posypový
materiál pro silnièáøe. Po
nìkolika letech bagrování se
nad hlavami dìlníkù vytvoøil
nebezpeèný pøevys, který se
mohl kdykoliv utrhnout.
øekl nám Jaroslav Habáò,
který vechny odstøely øídil.
XXVe dìláme pro bezpeènost lidí a také pøi samotném

odstøelu není nic dùleitìjího. Proto mì pobouøil
èlánek ve Vaich novinách o
tom, e jsme ohrozili dvì
dìti, které byly v dobì
výbuchu na haldì. O ádných

dìtech ve hlídané zónì nevím.
Pokud nìkde byly, tak urèitì
ne v nebezpeèné zónì. Kolem
celé haldy byli rozmístnìni
stráníci Mìstské policie,
moji kolegové i pracovníci

Foto: mape

samotné Prefy. Ne dolo
k odpalu, ve jsme zkontrolovali a vysílaèkou potvrdili.,
vysvìtlil pyrotechnik Habáò.
XXPátý odstøel byl urèen
právì k zajitìní bezpeènosti
dìtí. Nìkolik kilogramù
výbuniny Perunitu odstranil
nebezpeèný pøevis a nestabilní, dìtmi sbudované bunkry,
na severní stranì haldy.
XXU druhý den po odstøelu,
kdy jsem kontroloval haldu,
byly na místech bunkrù dìtské lápoty. Bude tøeba tyto
prostory lépe zabezpeèit a
zajistit dozorování. Na pøítí
rok, asi na duben, plánujeme
dalí odstøel, který by mìl
znièit celý vrchol nebezpeèné
haldy. dodal Habáò. /mape/

Pùsobnost Kraje zaèíná zmatkem ve zdravotnictví
XX/Miroslav/ Spoleèná porada starostù a zástupcù obcí
Miroslavska se uskuteènila
na miroslavské radnici v pondìlí odpoledne. Tøíhodinového jednání se zúèastnilo
jedenáct ze tøinácti sezvaných obcí oblasti. Jak nám
øekli, scházeli se takto na poèátku minulého volebního
období nejprve dvakrát do
roka, ale vzhledem k prospìnosti spoleèného postupu
schùzky pokroèily k intervalu
ani ne dvoumìsíènímu. Stále je
co øeit a jednání mají smysl.
XXPrvním havým tématem
bylo opìt zamýlené ruení
lékaøských pohotovostních
slueb v rámci takzvané
optimalizace. Na pohotovostní sluby lékaøù nebyly
jednoznaènì vyèlenìné prostøedky, asi 55% dával stát
a zbytek el z rozpoètù dosavadních Okresních úøadù. Je
vylouèené, aby toto financo-

valy rozpoèty mìst a obcí. Ty
jsou urèené k jiným úèelùm.
Konkrétnì u slueb v Moravském Krumlovì vychází
frekvence oetøení asi jeden
pacient za tøi hodiny sluby.
Udrení slueb v tomto mìstì
obnáelo 1,2 mil. korun roènì.
Lékaøi poadují zvýení sazby na 150 korun za hodinu.
Tím náklady znovu vzrostou.
XXMiroslavská oblast byla
podle pøedstav kraje zaèlenìná pod slubu v Ivanèicích,
co je z mnoha dùvodù nepøijatelná varianta. Ukazuje se,
e tento návrh byl od poèátku
zbrklý, bezkoncepèní a bez
znalosti místních podmínek.
Zdejí region ho odmítá.
XXSpádová vzdálenost je asi
stejná, jako do Znojma. Dopravní dostupnost je ale na
krkolomných silnièkách smìrem k Ivanèicím podstatnì
horí, ne po takzvané státní
silnici Brno - Znojmo. Pøi obou

moných trasách silnic na
Znojmo je také v zimì vìtí
jistota, e budou hlavní tahy
udrované, prohrnuté a posypané. Smìrem k Ivanèicím je
to èasto velmi nejisté.
XXÚplnì jinak je organizovaná sanitní sluba. Záchranka má spoèítaný dojezd do
místa zákroku do dvanácti
minut, tím je daný její region.
V oblasti garáuje pìt znojemských sanitek pro svoz
akutních pøípadù ke Znojmu.
Je na nì navázáno deset pracovních míst, o která by region pøi reorganizaci také
pøiel a dostupnost by se
výraznì zhorila.
XXLékaøi z oblasti mají
smlouvy pouze s VZP Znojmo, ani jeden s poboèkou
VZP Brno. I tuto okolnost
nový zámìr zatím ignoruje.
Porada s lékaøi znovu potvrdila smysluplnost pøipojení
této oblasti ke Znojmu.

XXIvanèická nemocnice je
zaøízením niího øádu, nemá
zdaleka vechna oddìlení
jako dosavadní Okresní nemocnice Znojmo. Pøípadný
pacient by pak byl stejnì
pøevezen buï do vzdálenìjího Brna, nebo zpìt do
Znojma, kam je i lepí dopravní dostupnost pøíbuzných.
XXRegion Miroslavska se
chce za této situace bránit
bezkoncepèním zmìnám spoleènì. Jako krajní nouzovou
variantu mají pøíslib místních
lékaøù dret pohotovost v podobì své dostupnosti doma,
ne se podaøí prosadit rozumné øeení. Velmi ostrá slova
zaznìla na to, e se koncepce
zdravotnictví v celém jihomoravském kraji neøeí jako
jeden komplex. Nejde jen
o pohotovosti! Navazuje celý
soubor otázek, kde Okresy
konèí a Kraj nedokáe
smysluplnì reagovat.
/tr/

Nová epocha zaèíná Stavebním slohem kolních stravoven
XXZásluhou nenasytných
kolních jídelen a vývaøoven
proijí hladové volební období mnohé obecní rozpoèty.
XXNa tøi miliony korun mají
spoèítanou pøestavbu kolní
vývaøovny v Miroslavi a se
stejným poètem nul musí
poèítat v oèekávaném vyèíslení ceny také starosta ze
sousedních Hostìradic.
XXVnìjí pøíèinou tìchto
závratných vydání je zpøísnìný reim nových pøedpisù
a norem (i stavebních) pro
povinný standart kolního
stravování. Jak se pøedstavitelé obcí shodli, pøi rozpoèí-

Vem Vanèákùm pøeji
krásný den. Nejprve chci øíci
díky za Vae hlasy, které jste
nám (SNk) dali v letoních
komunálních volbách. Dùvìra tìí a zároveò zavazuje
k tomu, abychom uvedli
do praxe to, co jsme hlásali
pøed volbami. Vynasnaíme
se o to ze vech sil.
Vím, e o tìchto volbách
u bylo napsáno mnoho, ale
chci se k nim jetì jednou
vrátit a popsat skuteènosti,
které pøedcházely vlastnímu
ustanovení starosty a místostarosty.
Vox populi aneb hlas lidu
rozhodl následovnì: pravice
9 hlasù, levice 6 hlasù t.j.

tání nákladù do jednotlivých
obìdù by své áèky mohli
stravovat v luxusním interhotelu a vylo by to stejnì.
XXVlna velmi podobných starostí v pøítím volebním období postihne vìtinu obcí, kde
sídlí kola a kolní jídelna.
Takzvané zavádìní evropských pøedpisù do naich ekonomických podmínek tlaèí
vývoj k tomu, aby si dìti nosily do meních kol vìtí
krajíc chleba a kolní jídelna
tam zùstane zavøená.
XXNa druhé stranì mùe
dojít k zablokování dalích
investic. Pøestanou se napøík-

komunisté 5 a 1 ÈSSD (zámìrnì zjednoduuji na levici
a pravici, abych mohl srozumitelnìji popsat dalí jednání). Ze strany pravice byli
ochotni ucházet se o funkci
starosty a místostarosty jen
p. Sládek, p. Mucha a já.
Ostatní z pravice neprojevili
zájem o práci v uvolnìných
funkcí a to z dùvodu pracovních èi zdravotních. Jeliko
jedním z naich nosných
volebních bodù byla zmìna
na radnici (vìøím, e i to byla vùle lidí, kteøí nám dali
hlas), jít do vedení mìsta s p.
Sládkem èi p. Muchou bylo
pro mì nepøijatelné, z dùvodu odliného pohledu na zpù-

lad opravovat chodníky, ale
koláèci dostanou nachromovanou jídelnu s pøistavìnou budovou pøedepsaného
poètu místností, komnat a oddìlených pracovi i skladù
extra - kuchyòského areálu.
Naèasování je takové, jako by
to byla cílená snaha stravování
ze kol vytlaèit a zlikvidovat.
XXSpolu s nastupující právní
subjektivitou kol se valí
soustøedìná lavina nových
finanèních nárokù ze státního
rozpoètu na pokladny obcí.
Vláda øeí svùj problém za
cizí, v tomto pøípadì za obecní peníze, a dìlá za nì popu-

lární gesta, øíká shodnì s dalími miroslavský starosta
Augustin Forman. Dodává,
e si øeditelé kol budou
muset nacházet i jiné sloitìji
dostupné zdroje financování,
ne z obecního rozpoètu.
Nemohou dìlat sbírky skrze
áèky od rodièù, ani spoléhat
na sponzorské dary pro uhrazení provozních potøeb. Obec
vkládá do základní koly
kolem milionu korun roènì.
Systém je nastavený tak
neastnì, e se budou obce
s vedením kol dostávat do
rozporných situací i v pøípadì, e své kole pøejí. /tr/

sob øízení naeho mìsta.
Moná to zní tvrdì, ale je to
fakt. Probìhlo nìkolik schùzek mezi námi, ale nepodaøilo se nám najít jinou reálnou
alternativu. Proto námluvy
skonèily døív, ne zaèaly.

bude mít dva lidi v radì
a obsadíme místa pøedsedù
kontrolního a finanèního výboru (oba jsou povinnì zøízeny ze zákona). Tato varianta nám byla pøedloena
s tím, e buïto souhlasíme,

Komentáøe - názory
Dalí a zároveò jedinou
monou alternativou bylo
jednání s levicí. Zpoèátku se
jevila reálnì monost komunisté è starosta a nae seskupení è místostarosta. Postupem èasu dolo k posunu
preferencí a varianta znìla
následovnì: obì uvolnìné
funkce obsadí levice, (SNk)

nebo mùeme odejít z jednání a dva nutné hlasy si
levice seene jinak. Jinak
znamená u bývalých pøedstavitelù mìsta.
A dilema bylo zde:
a) Mohli jsme odejít, úplnì
vyklidit pozice a nechat jednat levici s bývalým vedením
mìsta. Co by to znamenalo?

XX/Oslavany/ Dopravní havárie se stala osudnou pro
48letého øidièe z Oslavan. S vozidlem Fiat 125P jel ve smìru
Oslavany - Ketkovice. Pøi jízdì do mírného stoupání se zøejmì
plnì nevìnoval øízení vozidla a na pøehledném úseku vozovky
sjel vpravo mimo vozovku, kde èelnì narazil do stromu. Pøi
nárazu utrpìl smrtelné zranìní. V dobì nehody vedle øidièe
sedìl 57letý mu, který utrpìl zranìní tìké a vzadu sedící
33letý spolujezdec vyvázl s lehkým zranìním. Oba zranìní
byli odvezeni do nemocnice. Tìlo zemøelého bylo pøevezeno
k provedení pitvy, která upøesní mimo jiné, zda øidiè nepoil
pøed jízdou alkohol. Nehodu nadále etøí policie.
/pol/

Prozøetelnì plánují provizorium

XX/Miroslav/ S rozpoètovým provizoriem u pøedem
miroslavská radnice poèítá. Jak nám øekl starosta mìsteèka
Augustin Forman, za souèasné situace pøevládající a do zaèátku prosince nevìøí, e by mohl být státní rozpoèet jetì
letos schválený. Od nìj se odvíjejí vechny obecní rozpoèty.
Obecní rozpoèet tedy nemùete schválit do okamiku, ne je
schválený státní rozpoèet, na to je zákon a ten platí!, øíká
starosta, Stále se tedy pohybujete v nìjakém provizoriu, které
ale má svá jasná pravidla v èerpání prvních mìsícù a je to jednoznaènì vymezeno, pøedem dáno. To znamená, e my
budeme schvalovat rozpoèet jako rozpoètové provizorium,
protoe u pøedem pøedpokládáme, e nebude státní rozpoèet
do potøebného termínu schválený. My ale nemùeme jen
èekat, potøebujeme mít hospodaøení alespoò v nìjaké formì
odsouhlasené Zastupitelstvem obce."
/PeJ/

Ohroení zamìstnanci

XX/Moravský Krumlov/ Závodní výbor Odborového svazu
krumlovské divize Hutních montáí má velké obavy o budoucnost firmy i více jak ètyø stovek zamìstnancù. Nový management sliboval od svého nástupu pøed pùl rokem zajitìní
garancí, úvìrù na profinancování zakázek i srovnání
dvoumìsíèního skluzu ve vyplácení mezd. Podle nìkterých
informací se vedení spoleènosti - skupinì Jet Investment zøejmì garance a úvìry na financování nákupu materiálu pro
výrobu získat nepodaøilo a finanèní problémy øeí
rozprodáváním majetku. Dluné mzdy, které se zatím také
srovnat nedaøí, chtìjí odboráøi po vedení tvrdì vymáhat, i za
cenu podání návrhu na vyhláení konkurzu.
abé/

Rómky zahrály divadlo

XX/Ivanèice/ V pondìlí 25. listopadu v 10 hodin dopoledne se
u domu 86leté eny v Ivanèicích objevily tøi Rómky. Po
zazvonìní dùchodkynì otevøela a tøi eny si vynutily vstup do
domu pod záminkou nevolnosti jedné z nich a nutnosti zapití
práku. Zatímco dvì z podvodnic odpoutaly pozornost majitelky domu, tøetí se podaøilo ze skøínì v lonici odcizit
finanèní hotovost v hodnotì 20.000 korun. Podvedená ena
byla z krádee neastná o to víc, e peníze nepatøily jí samotné, ale uschovala si je v domì její dcera.
/pol/

kolaèka zavinila nehodu

XX/Pravlov/ astný konec mìla dopravní nehoda, která se
stala 28. listopadu pøed 14. hodinou v obci Pravlov. Ze zavinìní je podezøelá devítiletá kolaèka. Dívenka, ani by se
øádnì rozhlédla, se rozbìhla do silnice za stojícím autobusem,
ze kterého právì vystoupila. V tu dobu jelo od obce Nìmèièky
osobní vozidlo Renault. Øidiè vozidla spatøil na vozovce
dívenku a zaèal intenzivnì brzdit. Dostal se do smyku, pøi
kterém dívenka lehce narazila na zadní èást vozidla. Upadla na
auto a následnì na silnici. Vzápìtí ale rychle vstala a utekla z
místa do blízkého domu. Vylekaný øidiè utíkal za dìvèetem do
domu a pøivolal policii. Natìstí se tento støet obeel bez
váných zranìní. kolaèka byla s lehkými odøeninami
pøevezena do brnìnské nemocnice k pozorování. Zavinìní
ze strany øidièe dopravní policisté vylouèili.
/pol/
Vím, co by to znamenalo pro
nás - ztráta reálné monosti
podílet se na plnìní naeho
programu a kontroly hospodaøení mìsta. Co by to znamenalo pro levici podporovanou minulým vedením?
Nevím - nechci spekulovat a
nechám na kadém z Vás
zváení této varianty. b) Souhlasit a podpoøit tento návrh.
Rozhodli jsme se pro druhou
variantu s nìkolika podmínkami, které se váou na
zpùsob vedení naeho mìsta.
Závìrem musím øíci, e
jednání levice bylo tvrdé,
avak seriozní. Tak tvrdì, jak
oni jednali o uvolnìné
funkce, tak tvrdì budeme i

my poadovat plnìní konkrétních bodù jejich volebního programu. Hlavní dùraz
bude kladen na provedení
strukturálních zmìn ve zpùsobu hospodaøení naeho
mìsta a na zkvalitnìní
poskytování veøejných slueb pro nás vechny.
Hlavním zámìrem tìchto
nìkolika vìt je podat vysvìtlení toho, proè volby radních
dopadly tak, jak dopadly a
jakým zpùsobem probíhala
jednání. Tenhle èlánek je
mùj subjektivní pohled a
vyjadøuje zkuenosti, které
jsem nabyl bìhem povolebních jednání. Nic víc, nic
ménì.
Ing. Erik Feith
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Spoleènì dosáhnou na dotace Krumlovtí ochotníci nastudovali novou hru
XX/Miroslav/ Na zaloení sdruení obcí mikroregionu se
shodli pøi spoleèné poradì starostové spádové oblasti Miroslavska. Na jednání velmi zøetelnì zaznìlo, e jako spoleèný
mikroregion stejnì ji øadu let fungují. Dosavadní spoleèné
pùsobení bude tedy mít oficiální rámec a svùj právní rozmìr
jednoho subjektu tam, kde je to ve spoleèném zájmu zapotøebí.
Obce mají jetì do konce prosince tuto otázku projednat na
zasedáních Zastupitelstev a pøípadnì i odsouhlasit svùj vstup
do sdruení obcí. Mìsteèko Miroslav, jako nejvìtí z nich, jim
nabízí zpracování zakladatelské agendy, návrh stanov a dalí
potøebné podklady. Pøedbìnì byla projednaná také výe
vstupního vkladu a roèních pøíspìvkù. Ty by se mìly odvozovat od poètu obyvatel jednotlivých obcí tak, aby slabí a mení
obce nezùstávaly v nevýhodì. Spoleènì vìøí, e se jim jako
jednomu celku podaøí snáze dosáhnout na dotace z fondù
Evropské unie a na dalí dotaèní tituly vypisované u nás. Jak
øekl starosta Miroslavi Augustin Forman, nemá smysl zakládat
formální sdruení, tak, jak je to mnohdy okolo vidìt. Musíme
pøipravit konkrétní projekty, které mají anci uspìt a pøinést
peníze do obecních rozpoètù na potøebné a prospìné investice. Sdruení obcí by nemìlo být formálním úøadem jen pro
zviditelnìní regionu. Nepotøebovalo by tak ani obvyklého
tajemníka, nebo jinou placenou sílu, jak bývá zvykem, ale
soustøedilo by se jen na získávání zdrojù pro konkrétní
spoleèné investièní akce v regionu.
/tr/

Dobrá zpráva o stavu kasy

XX/Ivanèice/ Ivanèické dluhy nedosahují podle dosavadních
zjitìní a tak astronomické èástky, jak pesimisté pøed volbami oèekávali. Sto padesát milionù korun pøi dosavadním
prohledávání hospodaøení radnice o nìco málo pokleslo, ale
pøesto je bilance pùsobení døívìjího starosty Romana Sládka
úctyhodná právì v této oblasti. Nikdo z ostatních kandidujících zastupitelù pøesnì nevìdìl, jaká je vlastnì úèetní skuteènost. Zùstávala jim po léta ukrytá. Jak nám sdìlil v minulém
týdnu nový úøadující starosta mìsta Vojtìch Adam, seznamují
se postupnì se strukturou mìstského dluhu a harmonogramem
jeho splácení. Speciální úkoly dostává v souèasné dobì kontrolní a finanèní komise mìsta. Její vedení bylo proto zvoleno
hned na ustavujícím zasedání po volbách.
XXPodle prvních pøedbìných informací byl dluh naèasovaný
tak, e by kritická situace ve splátkách mìla nastat ji v roce
2005. Podle starosty je financování mìsta na pøítí rok jetì
s mením vykøièníkem, dalí rok 2004 s ji podstatnì vìtím,
ale následující období by si radìji ani nechtìl pøedstavit.
V plné výi bude nabíhat splácení. Povauje vak za pozitivní,
e celková výe do avizovaných sto padesáti milionu nedosáhla.
Pøi blií analýze vzniku zadluení mìsta lze pravdìpodobnì
najít zcela konkrétní individuální zodpovìdnost za tento stav.
Po prvním týdnu práce na radnici není jetì moné zveøejòovat konkrétní poznatky, jistì jsou zatím v mnohém neúplné
a bylo by pøedèasné je nìjak uzavírat. Na ná konkrétní dotaz
starosta souhlasnì odpovìdìl, e by bylo vhodné provìøit
hospodaøení radnice v celém uplynulém dvanáctiletém období
pùsobení svého pøedchùdce, ale zatím je pøedèasné uvaovat,
do jaké èasové hloubky se kontrolní orgány nové samosprávy
postupnì propracují. Øekl, e v dané situaci musí prioritnì
øeit budoucnost mìsta a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby
dokázal nalinkovaný katastrofický scénáø finanèní situace
v mìstské kase v pøítích letech odvrátit.
/PeJ/

XXS bláznovou komedií souèasného anglického autora
Raye Cooneyho pod názvem
1+1=3 zavítal pøed krumlovské obecenstvo ochotnický divadelní soubor.
XXZa matematicky nesmyslným názvem se skrývá
neuvìøitelná zápletka jednoho mue a dvou en. Hlavní
hrdina, kterého ve høe ztvárnil
Václav Ostrovský ml., je
enat hned se dvìma enami
najednou, co se mu daøí po
nìkolik mìsícù úspìnì tajit.
Díky drobné nehodì se ocitne
v nemocnièním oetøení, kde
omylem uvádí jinou adresu,
ne u vyetøujícího policisty.
Co je první krùèek k prozrazení tajemství, o kterém
obì manelky v podání Naïi

Znovu

Oslovovat

3. pádem

Peèivo

SPZ aut
Prahy

Hvìzda

Èili



Ménì
(hudeb.)

jetì jedna repríza, nebudeme
více prozrazovat. Poslední
z trojice pøedvánoèních pøedstavení bude opìt v kinosále odehráno v úterý 10.
12. od 19.00 hodin.
XXOchotníci, kteøí po témìø

pùlroèní práci hru sehráli, ji
úvodem z úst reiséra Marka
Ostrovského vìnovali svému
pøíteli a kolegovi z øad
krumlovských
ochotníkù
Josefu Jandovi, který v srpnu
letoního roku zemøel. /abé/

tu, v ní usedli kantoøi vyuèující sólový zpìv na okolních
ZU (tzv. lidukách). Mía
má ji v tomto útlém vìku
velmi profesionální a vyzpívaný hlas, který navíc podbarvila vlastním doprovodem
na keybordy. Ve druhé kategorii (4. - 6.tøíd) se ze 17 soutìících umístila na 1. místì
nìkolikanásobná ostøílená
vítìzka pøedelých roèníkù
Nicol Dvoøáková ze Z
Vémyslice. Vybrala si intonaènì nároènou pohádkovou
píseò Z pekla tìstí, kterou
v originále nazpívala Iveta
Bartoová spolu s Danielem
Hùlkou. Obzvlá tìké
muselo být hodnocení ve III.
kategorii, kam patøí áci 7.-9.
tøíd. Pìvecká vystoupení tìch
nejstarích jsou toti obvykle
na dost vysoké úrovni a porota to zde pøi vyhodnocování
výsledkù nemá jednoduché.
Nejvyí poèet bodù zde z devíti soutìících jednoznaènì
získala ákynì 9. tøídy Z
Kláterní v Moravském
Krumlovì Radka edová
s legendární pohádkovou písní
Petry Èernocké
Saxana.
Chvíli napìtí pøed oèekávaným vyhláením výsledkù
vyplnili loòtí vítìzové, kteøí

se pøedstavili v doprovodu
hudební skupiny Moravský
Blok. Bylo to takové malé
vyvrcholení celého soutìního klání a zároveò motivace pro budoucí zpìváky
dalích roèníkù. Na úplný
závìr si vichni soutìící
spolu s loòskými vítìzi a kapelou zazpívali píseò Dìlání,
ovem s ponìkud upraveným
textem: ,, Zpívání, zpívání,
vechny smutky zahání, zpívání, zpívání, je lék. Dreli
se pøitom spoleènì okolo ramen a v tu chvíli bylo naprosto
jedno, kdo z nich je vítìz
a kdo poraený. Nejdùleitìjí
byl pocit radosti ze zpívání
a touha setkat se pøítí rok
znovu. Obdiv a podìkování
zaslouí nejen soutìící a
jejich vyuèující, kteøí je
doprovázeli, ale také poøadatelé. Nesmím zapomenout
ani na hudební skupinu, která
hrála bez nároku na honoráø
a na sponzora, kterým byla
firma
Stanislav
Mach.
V dnení uspìchané dobì je
jen málo nadencù, kteøí jsou
jetì ochotni dìlat nìco nezitnì pro potìení druhých.
Vám se to povedlo. Pokraèujte i pøítí rok.
Alena Hostaová

Zpívání, zpívání je lék
XXPísnièkou a zpìvem se dá
vyjádøit mnoho. Smutek, radost, lítost, bolest, zklamání.
XXKdy jsem odjídìla z regionální pìvecké soutìe,
kterou uspoøádala Z Vémyslice, mìla jsem radost. Proè?
Dìti nádhernì zpívaly, spoluáci v hlediti skvìle fandili
a po organizaèní stránce bylo
ve zajitìno do posledního
puntíku. Vémyslická Lyra se
pomalu stává tradièní podzimní akcí koly. V letoním
roce probíhal ji pátý roèník,
na který se sjelo celkem 37
soutìících z 9 Základních
kol a víceletého gymnázia.

Germán

Dùkazem toho, e soutì si
získává urèitou presti, je i to,
e kadým rokem poèet pøihláených kol, vysílajících své
zpìváky na zkuenou, pøibývá.
XXBìhem listopadového
soutìního dopoledne se nejdøíve pøedstavili ti nejmladí
zpìváèci z 1. - 3. tøíd, kterých
bylo celkem deset. Zde
doslova zazáøila Michaela
Lukáová ze Z Kláterní
v Moravském Krumlovì
pomìrnì neznámou písní
Láska je jak dítì od skupiny
Argema. Svým projevem
okouzlila nejen diváky v hlediti, ale také odbornou poro-

Na vysvìtlenou.

Vem ètenáøùm
Zrcadla, kteøí se mì
ptali, nadávali mnì a vyèítali, co to píu za nesrozumitelné
a nesmyslné èlánky pod ifrou /pj/ sdìluji: Já se podepisuji Ptáèek MK.
A protoe je po volbách, take mì nikdo nemùe podezøívat ze snahy získat hlasy, sdìluji vem soudruhùm a bratrùm, pøisuzujících mì autorství anonymních blívajzù, jimi
byl zaplaven Krumlov, následující: Já se podepisuji Ptáèek
MK! Ani témìø ètyøicet let komunistické výchovy (a e se
soudruzi sakra snaili) neudìlalo ze mì morální zrùdu
schopnou napsat takové nechutnosti. I kdybych mìl patøièné
informace. Národnofrontáøi, nepodaøilo se vám dostat mì
na vai zavreníhodnou úroveò! Hledejte autora ve svých
øadách. Já u jsem pøíli starý a hlavnì líný na to, abych
plýtval èasem ku psaní nìèeho, pod co se nedokáu podepsat. Take tìm z vás, kterých se to týká (a urèitì víte kterých)
Èest bùh. A pøítì jako vdy s podpisem.
Ptáèek MK

KØÍOVKA O CENY
Nápovìda:
Ylo,
Chromel,
Aachen

Dvoøákové a Jitky védové
nemají ani zdání.
XXZaèíná vyetøování se
spoustou zápletek a neuvìøitelných zjitìní pod
policejním dohledem dvou
detektivù - Markem Ostrovským a Boøivojem védou.
XXAby toho zmatku nebylo
na diváky málo, zapojují se
do hry dalí dva protagonisté.
Radek Straka, který na sebe
vzal roli souseda a zachránce
rodiny a David oukal, který
se v dámských lodièkách
a v béovém upánku náramnì zhostil své role.
XXZápletka graduje a smyèka kolem Johna Browna se
uzavírá. Ve dopadne vskutku
neèekanì, ale vzhledem
k tomu, e ochotníky èeká

POKUD SPRÁVNÌ VYLUTÍTE NAI KØÍOVKU, MÙETE SE STÁT JEDNÍM Z TØICETI MAJITELÙ
HUDEBNÍHO CD. SE SPRÁVNÝM ZNÌNÍM TAJENKY SI JEJ MÙETE VYZVEDNOUT U SPONZORA
DNENÍ KØÍOVKY NA NÍE UVEDENÉ ADRESE A TO OD STØEDY 11. PROSINCE V PRACOVNÍ DOBU.
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(básnic.)

Opak
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Stroje
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Úsluha

Sed
(expres.)
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Hrob
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(expr.)
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1. díl
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kód
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SPZ aut
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Nebo
(angl.)
Sezdat
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Appela
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Pøe

Koupì

Bohynì
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Citoslovce

tiení
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nakladatelství
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enské
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Pták

Citoslovce

2. díl
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Ukazovací
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Ch. zn.
síry

Obruby
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Krást

Kø. jméno
Polívkové

SPZ aut
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Mìsíc
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Povyk
(angl.)
Slitina na
topný otvor

Dìlit

Pasti
na zvìø

Tìlocvièný
prvek
Ch. zn.
draslíku

Poradenské místo ÈMSS

Moravský Krumlov
budova Jednoty,1. patro, kanceláø è. 14
Po,St 9.30 - 12.00 13.30 - 16.30 Út,Pá 13.30 - 16.30

tel.: 603 167 269, 777 167 269
/ah/

Informaèní servis

Pohádka o stateèné princeznì
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Kulturní a sportovní programy
9. - 22. prosince

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 13.12. v 19.00 hod. - Vánoèní koncert Jarmily ulákové a skupiny
Fleret. Kino Réna Ivanèice. Vstupné 170 Kè.
 20.-22.12. - Vánoèní trhy. Na Palackého námìstí v Ivanèicích.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 10.12. v 8.30 a 10.00 hod. - Husovické betlém. Loutkové divadlo Radost
- poøad pro Z, kinosál MK, vstupné 40 Kè.
 10.12. v 18.00 hod. - Vernisá výstavy obrazù - Filomenová. Galerie
Kníecí dùm. Výstava potrvá do konce ledna 2003.
 10.12. v 19.00 hod. - 1+1=3. Konverzaèní komedie v podání ochotnického souboru z MK. Hrají: V. Ostrovský ml., R. Straka, N. Dvoøáková,
J. védová, M. Ostrovský, B. véda a D. oukal. Reie: M. Ostrovský.
 11.12. v 8.15 a 9.30 hod. - O tom, co se moná stalo. Poøad pro M
a Z v kinosále MK. Vstupné 25 Kè.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany
XX/Padochov/ Ochotnický soubor Magi a spol. ve spolupráci s TJ
Sokol Padochov sehrál v pátek 22. listopadu v sále místní Sokolovny
reprízu úspìné pohádky O stateèné princeznì. Bìhem dopoledne se
uskuteènila tøi pøedstavení, pøi kterých se vystøídalo v hlediti témìø
250 dìtí z mateøských kol z Oslavan a Padochova, áci prvních a druhých tøíd Z Oslavany a vystoupení se také zúèastnily dìti ze Speciální
koly sluchovì postiených z Ivanèic. Podle velkého potlesku a rozzáøených oèí dìtí se jim pøedstavení zøejmì líbilo. Vybrané vstupné
ochotníci vìnují na tradièní dìtský makarní karneval v Padochovì.
Dìti se ji nyní mohou tìit na dalí pohádku v podání ochotnického
souboru Magi a spol.
/Ctibor Adam/

 13.12. ve 20.00 hod. - Rocková zábava se skupinami RELAX a LUSY.
Dìlnický dùm v Oslavanech.
 18.12. v 16.00 hod. - Tradièní zpívání u vánoèního stromku.
Vystoupení ákù a uèitelù ZU na námìstí pøed radnicí.
 21.12. ve 20.00 hod. - Oldies diskotéka, hudba 60., 70. a 80 let.

Jubilejní Mrazík plný pøekvapení

Klienti ÚSP pro mentálnì postienou mláde Støelice u Brna

XX/Moravský Krumlov/ Jiø podesáté se seli milovníci dobré hudby
na pøehlídce tentokráte pouze tøíèlenných kapel. Hlavní poøadatel,
krumlovská skupina TAH, si u pøíleitosti tìchto kulatin pozvala øadu
zajímavých hostù. Na témìø ètyøhodinovém hudebním maratónu se
postupnì pøedstavili Jazzbluezová kapela BLUESSHELL, ofie
Kabelková se svou skupinou Kabela, ji tradièní host Ivo Cicvárek
s formací OKO a trampská kapela F.T.PRIM.

TRADIÈNÍ PØEDVÁNOÈNÍ AUKCE

obrázkù a výrobkù z koíkáøské, keramické a tkalcovské
dílny, která se koná pod zátitou vedoucího odboru
zdravotnictví a sociálních vìcí Jm. kraje MUDr. Josefa
Drbala v Galerii Centra volného èasu Brno Luánky
dne 2. prosince 2002 v 16.00 hodin.

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
11.12.

ve 20.00 hod.
ÚDOLÍ STÍNÙ
Váleèný film USA, èeské titulky

15.12.

ve 20.00 hod.
TEMNÁ VODA
Thriller USA, èeské titulky

18.12.

ve 20.00 hod.
AGENT BEZ MINULOSTI
Akèní film USA, èeské titulky

22.12.

ve 20.00 hod.
MINORITY REPORT
Film USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
11.12.

v 19.30 hod.
xXx
Akèní thriller USA, èeské titulky

14.12.
15.12.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
PROSTÌ SEXY
Komedie USA, èeské titulky

18.12.

v 19.30 hod.
ÚDOLÍ STÍNÙ
Váleèný film USA, èeské titulky

21.12.
22.12.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
ZNAMENÍ
Sci-fi horor USA, èeské titulky

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 13.12. v 17.00 hod. - Diskotéka pro náctileté. Souèástí taneèního reje bude
výuka disko tancù zkuenými taneènicemi z Esperance a ukázka z èinnosti
kroukù moderních tancù. Vstupné 20 Kè.
 18.12. v 16.30 hod. - Vánoèní setkání pracovníkù DDM se zástupci
mìsta a radnice. Neformální rozlouèení s rokem 2002 a podìkování
externím pracovníkùm za spolupráci na èinnosti DDM.
 19.12. ve 12.00 hod. - Vánoèní hvìzda. Rukodìlné dílny v prostorách DDM
s rùzným zamìøením. Ukonèení v 17.00 hod. Pøijïte vyrobit svým blízkým
vánoèní dárky, nebudete litovat. Akce je urèena pro dìti i dospìlé. Mùete
navtívit tyto dílny: malování na hedvábí  cena dílny od 25 do 45 Kè
podle velikosti átku, v suterénu DDM. Malování na sklo  cena dílny 25
Kè (mùete si donést vlastní sklenièku), v kanceláøi DDM. Výroba svíèek
 cena dílny 25 Kè (découpage, toèení ze vèelího vosku), v kuchyòce.
Drátìné ozdoby  cena dílny 20 Kè (hvìzdy, svícny), v sále DDM.
Vánoèní pøání  cena dílny 10 Kè (papír, pøírodniny, koøení), v sále DDM.
 20.12. ve 13.30 hod. - Vánoèní film na pøání v klubu Pokolák. Dìti si
mohou bìhem prosince vybírat z nabídky nìkolika filmù. Vítìzný film
budeme promítat od 13.30 hod. ve vánoènì vyzdobeném sále DDM.
 Upozornìní: Výtvarné a literární práce ze soutìe Co mi chybí
v naem mìstì budou do konce roku 2002 vystaveny na chodbách pøed
DDM a budou volnì pøístupné vem zájemcùm, kteøí si je nestihli prohlédnout na výstavì na Mìstském úøadì.

KINO OSLAVANY
tel.: 546 423 018
14.12.

v 18.00 hod.
ZATRACENÍ
Film ÈR, v èeském znìní

15.12.

v 18.00 hod.
ZNAMENÍ
Sci-fi horor USA, èeské titulky

21.12.

v 18.00 hod.
TAKOVÁ ZVLÁTNÍ RODINKA
Oscarový film USA, èeské titulky

22.12.

v 18.00 hod.
PROSTÌ SEXY
Komedie USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena

Sejdeme se na spoleèném koncertu ivanèického
a rousínovského sboru SUIL

XXPo pøedstavení vech tìchto kapel a vylosování výhercù cédéèek
z øad poèetného publika se pøedstavila skupina TAH. Diváci mohli
vyslechnout jedineèný koncert této kapely, která se takto pøedstavila
krumlovskému publiku poprvé. Diváci, kteøí TAH znali pøedevím
jako hosty na rùzných oslavách a vernisáích, si tak mohli vyslechnout
i zcela nové kousky. Na pódiu se spoleènì s trojicí TAH objevili
i hosté, kteøí vystoupení doplnili hrou na bicí, trubku i klarinet. /abé/

SLAVNOSTNÍ PØEDVÁNOÈNÍ VEÈER

s veèeøí pøipravenou éfkuchaøem naí restaurace a

S CIMBÁLOVOU MUZIKOU M. HRBÁÈE
V restauraci POD HRADBAMI v Moravském Krumlovì
dne 21. prosince od 19.00 hodin.
Rezervace na tel. èísle: 724 147 557, nebo v restauraci.
Vyuijte monosti netradièního vánoèního dárku
pro Vae blízké v podobì poukázky k odbìru
pití a jídel v naí restauraci.

Prùhled do idovské kultury

XX/Miroslav/ Den idovské kultury pøipravili na tuto sobotu
v Miroslavi. Téma v mìsteèku má tradici pøinejmením od minulého
roku, kdy sklidila úspìch první hodnotná výstava. Na akci se i tentokrát
spolupodílela radnice. idovská komunita mìla v Miroslavi významné
místo a tvoøí nedílnou souèást zdejí historie. Lidem zùstává idovství
témìø neznámým pojmem bez hlubího obsahu. Zpravidla znají jen
tragédii minulé války. O kultuøe, náboenství a zvyklostech vesmìs
mnoho nevìdí. Program zaèíná ji o tøi ètvrtì na dvì odpoledne prohlídkou místního idovského høbitova. Odborným výkladem návtìvníky
doprovodí PhDr. Lia Ryavá. Od tøí hodin pokraèuje program na radnici výstavou fotografií, ochutnávkou tradièní idovské kuchynì, besedou
a divadelním pøedstavením souboru apka. Poøadatelem je N.S.
Mirosnièky a jejich spolupracovníci.
/PeJ/

v nedìli 15. prosince 2002 v 18.00 hodin v Besedním domì
v Ivanèicích. Za dobrovolné vstupné zveme vechny pøíznivce.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 Vánoèní besídky:  9.12. v 16.00 hod. - Vánoèní besídka dìtí M Malinovského.  10.12. v 15.00 hod.- Vánoèní besídka dìtí M Husova, v 16.00 hod.
- Vánoèní besídka dìtí M Malinovského, v 17.00 hod. - ákovská besídka
v sále na Radnici - poøádá ZU Miroslav.  11.12. v 15.00 hod. - Vánoèní besídka dìtí M Husova, 12.12. v 15.00 hod. - Vánoèní besídka dìtí M Husova.
 14.12. ve 20.00 hod. - Guláová olym-pijáda. degustace guláù, kot
mladých vín, módní pøehlídka. V KD poøádá OPS Marek a mìsto Miroslav.
 15.12. v 8.00 hod. - 3. adventní me - Øímskokat. farní úøad.  v 8.30 hod.
- 3. adventní bohosluby v evangelickém kostele. v 17.00 hod. - Hudba
v evangelickém kostele.
 17.12. v 17.00 hod. - Vánoèní koncert ZU Miroslav v KD.
 18.12. - Celodenní vánoèní turnaj ve vybíjené. Poøádá DDM a Z.
 19.12. - Vánoèní turnaj ve stolním tenise. Poøádá DDM a Z.
 21.12. od 8.00 hod. - Vánoèní trh na námìstí Svobody. Vánoèní strom
øemesel, k poslechu hrají skupiny Navzdory a Zlom vaz, obèerstvení,
prodej výrobkù DDM a výstava výtvarné soutìe Kam poletí draci?.
 22.12. v 8.00 hod. - 4. adventní me - Øímskokat. farní úøad.  v 8.30 hod.
- 4. adventní bohosluby v evangelickém kostele. v 16.00 hod. - Vánoèní
koncert Pøemysla Forsta a jeho pøátel v evangelickém kostele.

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 9.12.-13.12. - Vánoèní dílna. Pøijïte si vyrobit vánoèní dekoraci (svíèky,
hvìzdy z proutí, ozdoby z vosku, ...). Dopoledne pro Z, odpoledne pro
veøejnost. Úterý 10.12., støeda 11.12. od 13.00 do 17.00 hod. v DDM cvièebna. Poplatek: dle nároènosti výrobku
 13.12. v 17.00 hod. - Pøedvánoèní posezení v DDM. Pro externí pracovníky, pøátele DDM a Pohádkového lesa.
 14.12. v 15.00 hod. - Turnaj Dáma. Klub OKNO, poplatek: 15 Kè.
 21.12. v 15.00 hod. - Turnaj achy. Klub OKNO, poplatek: 15 Kè.
 29.12. - Muzikály z BRODWAYE. Èeká vás bezmála tøíhodinový veèer
plný hudby, zpìvu a tance. Koncertní pøedstavení je sloeno z písní svìtovì
proslulých muzikálù jako jsou Hair, Les Misérables, Cats, Evita, My Fair
Lady, Jekyll and Hyde, Miss Saigon a dalích. Odjezd od DDM ve 13.00
hodin do Mìstského divadla v Brnì. Poplatek: 490 Kè (dospìlí), 280 Kè
(dìti, mláde, dùchodci). Nutné se pøedem pøihlásit v DDM.
Prosincové diskotéky pro náctileté. Pátky, zaèátky vdy v 17.00 hod.
v klubu OKNO, poplatek: 15 Kè.

DECHOVÁ HUDBA POLANKA
A TANEÈNÍ SKUPINA FANTAZIE
dìkuje svým pøíznivcùm za podporu.

Pøejeme vem pøíjemné proití
vánoèních svátkù a astný nový rok.

Profesionální èitìní
vozidel,
kobercù a èalounìného
nábytku extrakèní metodou.

Ivanèice - Ivacar (u autobazaru)
telefon ........................ 737 713 696
Ma-Fra
d

Riwax

Sonax

NABÍZÍME PRONÁJEM
kanceláøských, skladovacích
a montáních prostor
v Ivanèicích
Informace: p. Novák 777 805 734
p. Friedl 777 805 727, 549 256 251

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

XXPokraèování z èísla 21/02
a tentokráte i s nadpisem.
XXVe tøídì 125 ccm obhajoval titul Manuel Poggiali ze
San Marina na stroji gilera.
Nejvìtími soupeøi mu byli
Francouz Arnaud Vincent na
aprilii a Daniel Pedrosa ze
panìlska na hondì. V této
tøídì se rozhodovalo a v posledním závodì, kde mìl
Vincent 8 bodù náskok pøed
Poggialim, který jako jediný
mohl titul jetì získat.
Vincent si anci nenechal vzít
a druhým místem vybojoval
v této kubatuøe první titul
mistra svìta pro zemi galského kohouta. V této sezónì
zvítìzil pìtkrát, ètyøikrát byl
druhý a jednou tøetí. Jako jediný dokázal bodovat ve vech
odjetých závodech.
XXVícemistr svìta Manuel
Poggiali zvítìzil ètyøikrát,
tøikrát byl druhý a tøetí.
Sedmnáctiletý Daniel Pedrosa
dokázal ve své druhé kompletní sezónì zvítìzit tøikrát,
druhý a tøetí byl také tøikrát.
Na ètvrtém místì figuruje Ital
Lucio Cecchinello s aprilií,
který si vyjel tøi vítìzství a
dvì druhá místa, ale v pìti
podnicích cíl nevidìl. Pátý
Steve Jenkner na aprilii se

Foto: Kvìtoslav Adam

snail ze vech sil, ale na
vítìzství stále èeká. Nejlepím
letoním umístìním je pìt
tøetích míst.
V celém seriálu startovali
také dva nai zástupci, Jaroslav Hule a Jakub Smr, kteøí
zaèínali sezónu ve stopìta-

Marco Melandri /Ita/

dvacítkách. Tým Jardy Hulee
pøeel od hondy k aprilii. Pøi
prvním závodì v Japonsku
jsme mìli po hodnì dlouhé
dobì monost vidìt èeského
jezdce na první pozici. Tento
závod v deti po pádu nedokonèil. Potom ji následovaly

samé potíe s motocyklem
a z toho i pramenící nervozita.
Ze sedmi závodù dokonèil
dva a na jeho bodovém kontì
byla nula. Dva závody vynechal pro zranìní a od Brna jel
tøídu do 250 ccm v týmu
Yamaha Kurz. Do konce
sezóny dokázal ètyøikrát
bodovat, kdy nejlépe dojel
jedenáctý v Brazílii a celkovì
skonèil na 24 místì s jedenácti body. S týmem podepsal
smlouvu i na pøítí rok.
XXJakub Smr na hondì s
obsahem 125 ccm vybojoval
tøi body za tøinácté místo
v Jerezu a celkovì skonèil
na 32 místì. Ve ètyøech závodech chybìl pro zranìní
a od závodu v Brazílii byl na
hostování v týmu De Graaf,
kde jel na hondì do 250 ccm.
Jakub v této tøídì získal jeden
bod a skonèil celkovì na 36
místì. Od pøítí sezóny se
vrací zpìt do týmu Elit Grand
Prix a pojede stejnì jako
Hule dvìstìpadesátky.
XXPøítí sezóna zaèíná 6. dubna 2003 na okruhu Suzuka
v Japonsku. Velká cena Èeské
republiky se na Masarykovì
okruhu pojede 15. - 17. srpna
2003. O prùbìhu závodù Vás
budeme informovat. Ctibor Adam

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
Soupis událostí za listopad 2002
 Jako jeden z nevarù, které se nám
v poslední dobì velmi èasto opakují, je pálení zejména listí, ale i ostatního odpadu. Za mìsíc listopad
stráníci øeili hned est takovýchto
pøípadù. Obèané si stále neuvìdomují, e zákonem je zakázáno pálit
ve, vyjma vyschlé døevní hmoty.
Stráníci zcela zámìrnì zatím tyto
pøípady øeili domluvou. Není
vylouèeno, e bude nutno pøikroèit
k razantnìjím sankcím. Za vechny ostatní palièe uvádíme oblast
RD na sídliti, RD na ul. Václavská
a RD v èásti Rakice.
 Opìt bylo nutno, jako ji kadý
mìsíc, odchytit psa, který se toulal
na ulici Pionýrská. Majitel byl pøi
vyzvednutí psa na sluebnì MP
pokutován za volné pobíhání psa.
 Smutnou skuteèností se rovnì
stává fakt, kdy stráníci uklízejí
ze silnic pøejetá zvíøata. Tento
mìsíc to byly tøi koèky. Stráníci
v této vìci spolupracují s fa AGRIS
Medlov a tato za poplatek zajiuje
odbornou likvidaci uhynulých zvíøat.
 V mìstské èásti sídlitì nám po-

slední dobou èas od èasu houká
alarm neznámého pùvodu. Byly na
to dokonce i stínosti. Mìstské
policii se podaøilo zcela náhodou
zjistit, e pùvodcem je vozidlo 
Forman støíbrné barvy. Stalo se tak
pøi bìné kontrole provádìné na
sídliti v 03.20 hodin, kdy bezprostøednì vedle procházejících
stráníkù tento svìdomitý alarm
spustil. Bìhem této noci se takto
stalo hned nìkolikrát. Jen by nás
zajímalo, jak ráno majitel tohoto
vozidla startuje svùj vyèerpaný vùz.
 V mìstské èásti Rakice pøed
hostincem se nepohodli dva mladí
lidé. Nepohodli se tak hluènì a
aktivnì, e pøi kontrole hlídkou MP
vylo najevo, e sleèna je na zádech
umazaná od bláta. Ani jeden z aktérù se vak necítil napaden, èi ohroen. Proto MP jen páru doporuèila,
aby své soukromé problémy øeil
pøed 22. hodinou a tieji.
 Stalo se rovnì v Rakicích. Jeden
silnì podnapilý mu z neznámého
dùvodu rozkopal popelnice hned
nìkolika rodin a pøi napomenutí
majiteli tìchto popelnic jetì obsah

dále rozkopával po silnici. To mu
vak nestaèilo a k tomu vemu
pøidával hrubé a neprezentovatelné
slovní výtky smìrem k majitelùm
popelnic. Pøi kontrole stráníky MP
bylo a z podivem, e byl vùbec
schopen takových prudkých pohybù, které je tøeba pro nakopnutí
popelnic. Tento fotbalista byl
odvezen na preventivní vyetøení
na polikliniku, kde si ho vyzvedla
matka. Maminka se za jeho dalí
sluné chování zaruèila a odvedla si
ho domù. Nic to vak nemìní na
skuteènosti, e ve bude mít dohru
pøed pøestupkovou komisí.
 Armáda sice v naem mìstì ji
konèí a to s úèinností od 1.1.2003,
pøesto, nebo moná právì proto, se
nali hrdinové z øad vojákù základní sluby. Hrdinsky a nevybíravì se
domáhali vstupu na pùdu Výchovného ústavu. Chtìli se blíe (slunì
øeèeno) seznámit s chovankami a s
jejich noèní vychovatelkou. Protoe se jim to nedaøilo, vyhroovali
podpálením vozidla výchovného
personálu. Vemu uèinila pøítr a
hlídka MP, která dojela okamitì

po telefonátu na místo a ètveøice
vojákù, kteøá z lesa pøila se zase
do lesa rozutíkala. Ve se doøeilo
ve spolupráci s vojenskou policií.
 V lokalitì na Floriánku v tomto
mìsíci neznámý poberta, a nutno
øíci i elektroamatér, za vypìtí velké
síly hned nìkolikrát a opakovanì
proboural otvory do rozvodného
elektrobudníèku. V posledním pøípadì dokonce utrhl celé hlavní
dveøe. Evidentnì dle zpùsobu provedení mìl zájem o elektrohodiny,
které se snail vytrhnout. Otázkou
zùstává, uvìdomil-li si, e je ve
stále pod proudem? Nejen, e vznikla opakovaná koda na majetku
mìsta, ale mohl být zmaøen i jeden
zlodìjský ivot! Z tìchto dùvodù
nebude osvìtlena v noèních hodinách nae památka, tyèící se nad
mìstem. V souvislosti s touto událostí vyzývá MP Moravský Krumlov obèany, zda-li si nevimli
podezøelého pohybu osoby, èi osob
v tìchto prostorách. Informujte nás
prosím na telefonním èísle 156.
Dìkujeme.
Pokraèování pøítí mìsíc ... /MP/

Výzdoba plná tajemství
XX/Moravský Krumlov/
Pøedvánoèní výzdoba lemuje
dokoleèka jako kadým
rokem touto dobou i námìstí
T.G.M v Moravském Krumlovì. Èást se jí trochu ztrácí
mezi vìtvemi stromù u prostorovì zaplnìných zastávek
autobusù. Na centrální prázdné a vylidnìné letitní ploe
námìstí se pøehlédnout nedá.
(Vylidnìné do doby netradièních vánoèních trhù, kdy
se námìstí zaplní prodeje
chtivými trhovci.) Oèi se spolehlivì zastaví na okující
kombinaci adventního vìnce
a poulièních hodin. Vysvìtlení, proè neuctivì trèí skrz
duchovní symbol? To jim chybí.

ZRCADLO

Snad, e jetì nenastal správný èas k chápání pùvodního
smyslu vìcí. A k tomu dalí
pøedvánoèní, ale tvarem úplnì
nevánoèní ertovná ptákovina. Pøizdobení stojanù
veøejného osvìtlení okolo
kany nasvícenými zelenì
chlupatými ptaèími ocásky.
Tvar kany a její estetické
kvality jsou pøedmìtem mnohých kritik u dlouhá léta.
Spadá do éry pøedstíraného
umìní, e by tam patøily jako
stejné ke stejnému? Nebo
nìjak jinak? Domácí si asi
zvykli, ale návtìvníci mohou
pøemýlet, co e to nového
v tajemné øeèi symbolù jetì
nepochopili?
Petr Jurák

Øádková inzerce
Soukromá øádková inzerce: ZDARMA
K o m e r è n í ø á d k o v á i n z e rc e : 2 0 0 , - K è
(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.
bez 22% DPH
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 Prodám zaøízení prodejny
(regály, lednice, mrazáky, atd.).
Tel.: 605 763 366. Zn.: Levnì.

 Nevíte co s nadváhou? Nabízím
cílené programy na sníení - zvýení váhy, zvýení imunitního
systému a celkovou regeneraci
organismu. Tel.: 728 677 893.
 Pøíleitost pro schopné !
Zajímavé pøíjmy, podnikatelská
pøíleitost po zamìstnání a ve
volném èase. Tel.: 728 677 893.
 Potøebujete cokoliv profinancovat a nemáte dostatek penìz?
Firma Triangulum je tu pro Vás
s úvìry od 1,9 do 6% za rok bez
ruèitele a potvrzení.
Tel.: 515 334 571, 604 737 784.

Koupím

 gará z kuøimské Prefy, odvoz
zajistím. Tel.: 777 629 853, nebo
546 423 126.
 motor z V3S v dobrém stavu,
nebo NA V3S i bez OTP na ND.
Tel.: 606 928 212.
 ND na motor typ BD-1S72A/05 na frézu Agrostroj
Prostìjov. Mono i celé agregáty. Tel.: 515 323 098 po 21. hod..
 Pionýr 1SIC nebo 2SIC pojízdný, levnì. Tel.: 546 423 745.
 pøedváleèný motocykl nebo
rùzné díly i drobnosti. Dále
dobovou literaturu, fotografie
a rùzné staré reklamní cedule.
Zn: Sbìratel. Tel.: 737 974 174.
 Sbìratel koupí ve týkající se
starých motocyklù do r.v. 1945,
napø. ND, platné doklady, plechové reklamní cedule. P. Nìmec,
tel.: 723 013 578.
 el. motor 380V, 1,1 kW, 1400
ot., nebo 0,75 kW, 1400 ot., nebo
1,1 kW, 930 ot.. Stav. míchaèku
100 l, 380V, vykl. na obì str..
Kabøinec èerný 10x20 cm - 8m2.
Malotraktor na dodìlání - levnì.
Stav. kozy výsuvné, nové - 8 ks.
Radiátory Korádo, nevybalené
- 6 ks. Tel.: 737 884 165.

Prodám

 vìtí RD v Oslavanech. Tel.:
728 264 272.
 DB 3+1 v Ivanèicích na ul.
Polní. Úpravy, plov. podlahy,
obklady. Cena 720.000 Kè. Tel.:
724 110 999.
 zemìdìl. usedlost v Bykovicích u È. Hory, ZP 1200m2, zahr.
1700 m2, 2+1 a 3+1, dvùr, pìkné. Vhodné na chov koní. Cena
2,1 mil. Kè. Tel.: 724 110 999.
 restit. nárok u Pozem. fondu.
Tel.: 732 562 498.
 na R19 sadu nových zámkù
(3 zámky dveøí, víèko nádre,
spínací skøíòka. Originál, PC
4.500 Kè, prodám za 1.900 Kè.
Tel.: 737 477 358.
 moto ÈZ 125 Sport, r.v. 1968,
po TK s OTP s SPZ, v pìkném stavu. P. Nìmec, tel.: 723 013 578
 JAWA 21 Pionýr, nový lak, ladìný výfuk + dalí. Pionýr na ND.
Cena dohodou. Tel.: 776 604 477.
 malotraktor T14 K4 Agrostroj Prostìjov v dobrém stavu.
Tel.: 515 322 181, 723 457 045.
 pøívìs valníkový , dvouosý,
zaplacht., sluný stav, cena dohodou. Nové opìradlo s opìrkou do NA, PC 2.700 Kè, nyní
2.200 Kè. Komplet. kola Barum
10x20 Radial Stel, 11x20 NB60
Chemlon, a 11x20 NR53. Cena
3.800 Kè/ks. Funkèní chladnièka
Calex 170R, cena dohodou.
Tel.: 601 501 481.
 traktor Ursus s náhr. bagr.
lící, cena 66.000 Kè. Válcovou
zkuebnu brzd. Zn. Motex 7552. Málo uívaná. Cena
135.000 Kè. Tel.: 602 740 825,
606 926 022.
 plyn. kotel Protherm 24 KTO
Turbo, nový. Cena 15.000 Kè.
Tel.: 608 854 412.

 elektrický bojler, 80 l, starý 7
mìsícù, v záruce. cena 1.700 Kè.
Mohu dovézt. Tel.: 737 722 550.
 bojler Elektrolux 50 l, pouívaný 1/2 roku. Cena 900 Kè. Plynový kotel Protherm KTO 24
Turbo závìsný, cena 15.000 Kè.
Výklad 1,80 x 1,90 m, kov. rám,
determální bezpeè. sklo, vchodové dveøe se sklenìnou výplní
2,40 x 1,00 m, jekl lita Al,
levnì. Tel.: 737 577 904.
 polní vál se sedaèkou k TeøeVari. Bøezová koata a 2 cepy.
Tel.: 515 336 601.
 10 ks ocelová tyè, prùøezu I,
è.28, výka 280 mm, v délkách
1,3 a 3,8 m. (Ivanèice). Tel.:
606 467 213, nebo 605 299 286.
 notebook IBM III 900 MHz,
256 MB RAM, 18,6 GB HDD,
display 14,1" WIN ME, zvuk.+
sí. karta, faxmodem, LPT,
COM, USB, optická my,
PCMCIA, IR, DOCK. Cena:
28.000 Kè. Tel.: 607 989 409.
 Siemens MT 50, super stav,
modré podsvícení, autonabíjeèka, v záruce ! Cena 3.700 Kè.
Tel.: 737 372 350.
 tel. pøístroj tlaèítkový, tm.
zelený za 300 Kè. Koíek sv.
pes, krátký, vel. 48 za 900 Kè.
Praèku AEG Lavamat, 16 prog.,
nerez buben za 1.500 Kè a odvoz.
Karty s trampskou tematikou,
úplnì nové v obalu za 30 Kè.
Tel.: 737 407 461, 547 383 954
veèer, nebo ráno.
 zahr. bazén, prùm. 3,6 m, v.
92 cm, ocel. konstrukce, schùdky a filtrace. Nový, nevybalený,
v záruce. PC 10.200 Kè, nyní
7.200 Kè. Mono pøivézt. Tel.:
604 403 045.
 nový bílý kuch. stùl 110 x 70,
cena dohodou. Tel.: 515 333 561.
 skøíòku, výroba 1930 ve
výborném stavu, dohoda jistá.
dímaèku na prádlo, dobrý stav,
cena 500 Kè. P. ánová,
Oleksovice, tel.: 515 272 003.
 dva pánské proív. kabáty, ks
za 150 Kè, proív. kalhoty za 200
Kè, umyvadlo 50x40 cm za 100
Kè. Tel.: 515 320 657.
 malíøské plátno 18m za výhodnou cenu. Svislý èep s pøísluenstvím na  105 nebo 120.
Tel.: 546 423 349.
 dímaèku Frimetu za 1.200
Kè a barev. TV Color 110 ST
Tesla za 3.500 Kè. Vyèínìné
kùe z liek za 450 Kè a divoèáka za 600 Kè. Tel.: 601 504 032.
 dámský kyjovský kroj. Tel.:
515 323 706.
 mix pult - 18 vstupù, 4P korekce, 3x efekt, 2x monitor, 4x
subbas, LED indikace, atd. Cena:
9.000 Kè.Tel.: 728 844 577.
 neloupané oøechy 10-15 kg.
Tel.: 515 333 928 po 18. hod..
 loupané oøechy. Jateèné králíky. Tel.: 732 562 498.
 tìòata bernardýnù, leonbergrù, bieglù a kavalír king
Charles panìlù. Bez PP po
rodièích s PP. Odèervená, oèkovaná. Tel.: 728 842 674.
 prasata o váze 100 a 130 kg,
cena 30 Kè/kg. Bata Milan, Vémyslice è. 285. Tel.: 737 702 854.
 daruji dvì elvy nádherné,
vodní. Tel.: 737 449 362.
 ivá i mraená myí holátka,
3,50 Kè/ks, slevy za mnoství.
tel.: 606 581 533 po 18. hod.

Rùzné

 Rozv. mu støed. let s mení
tìl. vadou a s jedním závazkem
hledá k seznámení obyèejnou
enu podobného osudu ve vìku
od 40 do 55 let. Z oblasti MK,
Miroslav, Ivanèice a vesnice
v okolí. Tel.: 728 224 379.
 Mladý mu hledá k seznámení
pohlednou, tíhlou dívku mezi
20 - 30 lety. Tel.: 723 924 262.
Ivanèice a okolí.
 Ráda bych poznala hodného
kluka, nekuøáka do 28 let. Tel.:
606 839 211.
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