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Redakce ZRCADLA pøeje
vem svým ètenáøùm a inzerentùm
krásné a veselé Vánoce
a do nového roku pevné zdraví,
tìstí a spoustu optimismu.

Zachraòte si svátky !!! MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY
XXNedejte se strhnout ílenstvím davu a pøelote vánoèní
zmatkování na 24. ledna !!!
XXPro rozumáøsky uvaující svìt mám ke zdánlivì bláznivému nápadu øadu pøísnì logických a vìdeckým materialismem
podloených dùvodù. První z nich je romantický, v lednu bývá
sníh. Druhý je ekonomický, v obchodech jsou výrazné
výprodejní slevy. Tøetí je k lumpárnì svádìjící, hajný u
nehlídá stromky. A dál, vechno stihnete a jetì mùete dostat
víc, pøíbuzní vám s úlevou vìnují ve, co u za mìsíc ze svých
dárkù nepotøebují, moná jim v mrazáku zaène pøekáet i kus
kapra, k tomu budou znatelnì levnìjí èokoládové kolekce,
s nimi i vechny vánoèní ozdoby. No a programy v televizích
se prý také opakují. Proè si tu nudu s pøecpaným bøichem
nepoøídit v klidu za polovinu? Hlavní nevìdecký dùvod bych
si nechal a nakonec.
XXVimnìte si, e to, co mnozí proívají, u ve skuteènosti
vùbec Vánoce nejsou.
XXZachraòme si prosincové vánoèní dny jako svátky radosti,
pokoje a boí lásky, vdy jetì nae prababièky to skvìle
umìly! Zkusme s nimi být nemoderní, stojí to za to !
XXKristùv pøíchod na svìt je zrození nového ivota
ve své nejryzejí boské podobì: Pravý Bùh a pravý èlovìk,
øíká kniha knih tak jednodue, aby i nejvìtí prosáèek
porozumìl. Také v kadém z nás je ukrytý plamínek této
radosti, jako zdroj ivota. Umíme ho najít alespoò o Vánocích?
XXJeí vyhnal keftaøe a smìnárníky z Chrámu. Proè by mìl
být vyhánìný ze svých narozenin? Proè by se právì jeho
narození mìlo uctívat chtíèem falené radosti, hromadami
krámù a randálem supermarketù?
XXV kleèe se mu klanìli králové a vládci, v kleèe zpívával o
tìdrém dnu také nejmocnìjí z evropských panovníkù, sám
císaø Karel IV.
XXJistì dobøe vìdìl, e tìstí není ve vìcech, máme ho kadý
jenom uvnitø v sobì. Zvìdavci a pochybovaèi mohou zaèít hledat tam, kde ukazují prstem svoje JÁ. Ale vystupuje jen v
tichu, nesobeckosti, pokoøe a lásce. Kadému z nìj zùstává
tolik, kolik umí sám rozdat ostatním. Nevìøíte? Tak se podívejte, jak dobøe to jetì dovedou nejmení dìti ...
(ne je svìt polkne do naich omylù.)
Petr Jurák

/Moravský Krumlov/
XXDalí èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském
Krumlovì na poèátku prosince. V poøadí ji druhá destrukce v rozpìtí nìkolika
týdnù smetla kamennou støedovìkou stìnu hradeb do údolí
Rokytné. Kameny padaly a
na støechu dole poloených
garáí. Pád byl beztak milosrdný, hradební stìna se
sklouzla po svahu a zùstala
vìtinou hmoty leet na
stráni. Starý vtip, e je u nás
nejvìtím nepøítelem patné
poèasí a mráz, se v Krumlovì
vyplnil doslova.
XXSkalní podloí je v místech pod prùchodem krumlovské Jednoty natolik zvìtralé, e k udrení tohoto
úseku historického zdiva
s nejvìtí pravdìpodobností
ani nepùjde pouít jinak
obvyklých
mikropilotáí
a svázání vìncem. Hradbu
bude nutné znovu vyzdít po
odtìení a zabezpeèení skály.
Tedy metoda pracná a patrnì
také i velmi drahá.
XXZatím místní stavební
firma masivními kulatinami

První plat senátora elezného
na integraci postiených dìtí
V pátek 13. prosince potvrdil senátor za Znojemsko dr.
Vladimír elezný obsah své Smlouvy se Znojemskem. Zahájil
tak projekt, ve kterém se zavázal odevzdat kadý mìsíc svùj
senátorský plat na charitativní, kulturní èi sportovní úèely.
První ek zùstal v samotném mìstì Znojmì. Senátor elezný
jej osobnì pøedal øediteli Základní koly na Vídeòské ulici
Mgr. Petrovi ákovi. Pøíspìvek 46.500 korun pouije kola
pøedevím na integraci tìlesnì postiených dìtí, které
navtìvují zdejí Základní kolu, konkrétnì pak na jejich
pomùcky a asistenty.

POHØEBNÍ ÚSTAV

M U S I L
si dovoluje popøát vánoèní svátky
plné lásky a pohody vem lidem
dobré vùle.
Tímto souèasnì dìkujeme vem, kteøí nám projevili dùvìru
a poslední rozlouèení se svým drahým svìøili naemu pohøebnímu ústavu.
Dùstojné prostøedí naich kanceláøí najdete na adresách:
ZNOJMO, Horní nám. è.5, I. patro, tel.: 515 225 661
MORAVSKÝ KRUMLOV, Zámecká 2, tel.: 515 322 223
MIROSLAV, Malinovského 26, tel.: 515 333 271

Foto: mape
podloila to, co vùbec nìjak
bylo moné jetì zajistit pøed
naprostým znièením.
XXDùkladnìjí kroky musejí
poèkat na jarní mìsíce a také
na finance. Mìsto ádalo o
státní dotaci z památkových
fondù s pøedpokladem, e si
zajitìní mìstských hradeb

vyádá alespoò desetimilionovou èástku. Jak nám
k èerstvému pøípadu øekl
starosta Bartolomìj Pitlach:
Udìlali jsme to, co jsme
udìlat mohli. O dotacích se
bude rozhodovat ji v lednu
a budeme proto s pøípadem
èerstvé destrukce interveno-

vat na ministerstvu kultury.
Zatím by nám staèila alespoò
pomìrná èást penìz.
XXO kolik dalích financí
navíc si øekne pøicházející
zima zatím nikdo nedokáe
odhadnout. Svahy jsou po
letoním létì a podzimu promáèené vodou.
/PeJ/
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Komentáøe - názory
Volební zákon je, jaký je.
XXV minulém vydání Zrcadla se pan Jiøí Peøina zamýlí nad
volebním zákonem a jeho vlivem na obsazení Rady mìsta
Moravského Krumlova. Má plnou pravdu v tom, e Sdruení
nezávislých kandidátù - koneènì nìco pro obèana, ve svém
volebním programu chtìlo zmìnu a to hlavnì na postu starosty.
Z tohoto dùvodu jsme na pøední místa kandidátky umístili úplnì
nové a mladé lidi. Pan Trefil, který je zmiòován v uvedeném
èlánku, byl a osmý v poøadí. Pøesto se ve volbách umístil
celkovì na ètvrtém místì se 713 hlasy, hned za vítìznými
komunisty. Tento úspìch, cca o 50 hlasù více, ne dostal pan
starosta, je zavazující a nìco napovídá!
XXVolební zákon mimo jiné øíká: Pøi výkonu práva není èlen
Zastupitelstva vázán ádnými pøíkazy volièù, stranických klubù
a sekretariátù, ani jiných fyzických nebo právnických osob.
Tolik citace zákona.
XXSNK - koneènì nìco pro obèana získalo ve volbách druhé
místo podle poètu hlasù a ètyøi mandáty z 21 èlenného Zastupitelstva. Pøi jednání vech stran, které ve volbách uspìly, bylo
nám (SNK) koalicí KDU-ÈSL, KSÈM a ÈSSD slíbeno velkoryse jedno místo v Radì, namísto pøijetí naeho návrhu zvolit
místostarostkou Ing. Yvonu ákovou plus dalí místo v Radì
mìsta. Dojemná na tomto setkání byla podpora stávajícího
starosty z KDU-ÈSL komunisty. I kdy KSÈM volby vyhrála,
nechtìla ani dobøe placenou funkci starosty ani jeho zástupce,
co se jeví jako zøíkání se odpovìdnosti. Výsledkem bylo
obsazení dvou nejvyích pozic na radnici zastupiteli s nízkou
podporou volièù. Tento postoj koalice (KDU-ÈSL, KSÈM,
ÈSSD) svìdèí o jejím pohrdání volièi!!! S tímto stavem jsme
se nemohli spokojit a s ohledem na ná volební úspìch jsme se
snaili na ustavujícím zasedání Zastupitelstva mìsta urvat,
co se dalo. Námi podpoøený zpùsob hlasování, (navrhl ho pan
tulík), podle vìku od nejmladího po nejstarího byl také smeten koalicí KSÈM, KDU-ÈSL a ÈSSD, takté byly smeteny
i nae návrhy na starostu. Jediná ODS respektovala výsledek
voleb a pøání obèanù a nenavrhla na nejvyí funkce ádného
svého èlena.
XXJsem pøesvìdèen, e kdyby v nás vech bylo víc odvahy,
odpovìdnosti a upøímnosti, tak by se na ustavujícím zasedání
nemusel obèanùm naskytnout trapný pohled na politikaøení a volební zákon by se nejevil tak patným!!! Pavel Procházka M.K.

Komise hrála pøesilovku

XX/Ivanèice/ Výbìrové øízení na øeditelský post s jediným
uchazeèem svolal do Ivanèic na 10. prosince pøednosta OkÚ
Brno-venkov Zdenìk Køí. Celkem sedm èlenù výbìrové
komise si povolal, aby s ním vybrali nejlepího kandidáta na
øeditele. I kdy mohl také pøednosta zvolit jednoduchou
a ze zákona èistou metodu prostého jmenování øeditele
ivanèické nemocnice. Pøijel zdravotní rada kraje, okresní
zdravotní rada, vedoucí sekretariátu pøednosty OkÚ, právnièka zdravotního referátu, zástupce odborù nemocnice, starosta
mìsta, zástupce èeské lékaøské komory. S jediným uchazeèem
pak probìhl od osmé ráno pohovor a následujícího dne byl
pøednostou vyzván k vyzvednutí jmenování øeditelem nemocnice, co také ten den i probìhlo. Rozhodnutí okresu se
z nepochopitelných dùvodù vleklo a zpoïovalo. Po odchodu
pøedchozího øeditele uplynula doba od 2. záøí 2002 do 11.
prosince. Doøeení hned v prvních dnech po volbách urgoval
starosta mìsta. Uspokojivì logické vysvìtlení jsme nezískali,
prý se èekalo na komunální volby, ale ty s øeditelováním
v nemocnici vùbec nesouvisejí. Snad nebylo to správné
poèasí, nebo nìjak podobnì. K ádné personální zmìnì od
povìøení øízením nemocnice nedolo, ale jeden rozdíl je pøece
jen podstatný. Z postu øeditele je moné dosáhnout do jiné
hloubky rozhodování, ne umoòují pravomoci povìøeného
zástupce. Snad v této neviditelné zápletce bude i pøíèina pøedchozí neochoty OkÚ situaci okamitì doøeit.
/tr/

Nali si nového tajemníka

XX/Ivanèice/ Jiného tajemníka má ivanèická radnice ji od
poloviny prosince. Pøedcházející tajemník Ing. Jaroslav Horák
se rozhodl ukonèit své pùsobení ve funkci. K tomuto kroku ho
prý vedly ryze osobní dùvody. Jak nám následnì øekl nový
starosta mìsta Vojtìch Adam, také podle nìj nesouvisí zmìna
na tajemnickém postu s povolební výmìnou radnice.
S pùsobením pøedcházejícího tajemníka byl spokojený a rozhodnì by o nìjakou zmìnu na tomto postu neusiloval. Pøíprava
k pøechodu na výkon státní správy byla pøedevím jeho zásluhou zvládána v plánovaných termínech a to nebyl lehký
úkol. Starosta pak zdùraznil, e pøedchozímu tajemníkovi nesmírnì dìkuje za vykonanou práci i za celou pøípravu reformy.
Jak nám starosta øekl, po dohodì s pøednostou OkÚ Brno
venkov jmenoval do této funkce s nástupem od poloviny prosince Mgr. Jiøího Vaøejku, dosavadního støedokolského profesora ivanèického Gymnázia. Øekl, e musel celou neèekanou
záleitost kolem zmìny øeit okamitì, vybrali tedy èlovìka,
který je podle jeho poznatku organizaènì velmi schopný, ví co
chce a zaruèuje spolupráci ve zmìnách, které si nové vedení
radnice vytyèilo. Vìk edesáti let není pøekákou, naopak
pøináí s tímto èlovìkem i jeho ivotní zkuenosti.
/PeJ/

A K VYKOPÁVKÁM STAROSTA PITLACH MLÈÍ
/Moravský Krumlov/ Jetì
v pátek 6. prosince do pozdních veèerních hodin likvidoval na krumlovském sídliti
pozùstatky pravìkých objektù
velký pásový bagr.
XXStavební firma projevila
tak rychlou iniciativu dùkladnì skoncovat s neádoucími
parazitními útvary pod budoucím panelákem, e si vyslouila údiv i pochybnosti.
Nezvyklý den i tmavá hodina
pro bleskovou hømotnou akci
pùsobí dojmem èehosi potmì
itého a nekale neplechého.
S obdivuhodnou rychlostí,
døív, ne by na jedné noze
ve stoje hamburgr skøoupnul,
dokonèili archeologové prùzkum lokality, kde by se pøi
ploném odkryvu takového
mnoství objektù dalo usilovnì pracovat celou letní archeologickou sezónu.
XXBudoucí zájemci o prehistorii tak moná najdou
dostatek støepù a pokladù
jetì na místech, kam se zemina vysypávala. Na pláni u
sídlitì jejich dnení pøedchùdci odkryli natolik zajímavé útvary, e by se vyplatilo
uspoøádat pro místní kultury
a historie milovné obèany

Ø
Foto: mape

alespoò jednu exkurzi s odborným výkladem. Opravdu
se bylo na co dívat. Snad právì to byl hlavní dùvod, který
na staveniti drádil barbarsky smýlející souèasníky.
Bagr ty ladnì vyhlíející
zemnice, hliníky a desítky
drobných výtvorù v podloí
pøepracoval na úhlednì rovné
jámy pro vylití betonových
základù a pøedkové u tam

První fáze výkopové sondy na jednom z vìtích oválných objektù

mohou chodit s otìpem jen
strait jako duchové.
XXPrùzkum lokality archeologickým pracovitìm zaplatí
mìsto. Jinde by právì na toto
dokázali být patøiènì hrdí, ale
v Krumlovì? Místo oèekávaného chlubení, kolik e to
vìnovali na záchranu kulturního dìdictví zachovalého do
tøetí tisícovky let pod zemí,
starosta skromnì mlèí a velmi

vytrvale odmítá èástku sdìlit
s tím, e se teprve bude jednat, e to ani a tak neví a
jediné, co nemùe popøít, je
jeho neochota takový údaj
zveøejnit. Opravdu si spolu
s ním také nemyslíte, e by to
byly první vánì uiteènì a
opravdu prospìnì vìnované
peníze související se stavbou
obecních bytù v Moravském
Krumlovì ?
/PeJ/

ZDRAVOTNÍ SLUBY MAJÍ TÉMÌØ VYØEENÉ
XX/Ivanèice/ S podstatnì
meními potíemi, ne na
Znojemsku, se potýká pøerod
lékaøských pohotovostních
slueb v bývalém brnìnském
okrese tam, kde je dodává
ivanèická nemocnice
XXZpùsob zajitìní slueb
nám na poádání vysvìtlil
øeditel Nemocnice s poliklinikou v Ivanèicích Jaromír
Hrube. V praxi to od pøítího
roku vypadá následovnì: Na
základì smlouvy s nemocnicí
budou sluby financovat povìøená mìsta. Zaplatí nemocnici jen to, co nebude pokryté
zdravotními pojiovnami.
Nemocnice sjedná smlouvy
na výkon slueb s lékaøi,

zajistí je materiálnì a pøípadnì sjedná dopravní zdravotní
slubu, zajistí také prostory
k výkonu slueb (LSPP).
Nemocnice je zajiuje a
provádí na poádání radnic
ve tøech povìøených mìstech.
Vedle Ivanèic jsou to také
idlochovice a Rosice.
XXPohledy Zastupitelstev na
problematiku slueb se vzájemnì lií a nebudou v pøítím roce provozovány podle
jednotné ablony, jako dosud.
idlochovice hledaly optimální øeení a naly se spádovými obcemi levnìjí variantu
provozu. Ve vední dny tam
budou sluby od 15.30 do
22.00 hodin, ve svátcích,

sobotách a nedìlích bude
sluba od 7.00 do 19.00
hodin. Finanènì by mìli tuto
variantu pokrýt, vejde se pod
jeden milion korun. Problémem zùstává budova dosud
pronajímaná od OkÚ. Nemocnice po dohodì s vedením
okresu pøebírá budovu. S její
správou pøejde do majetku
kraje. Tím se odvrátilo vlastnické vakuum a hrozba uzavøení objektu.
XXRosické Zastupitelstvo se
rozhodlo ponechat sluby ve
stávajícím rozsahu. Rozpoèet
na sluby by se mohl pohybovat v èástce kolem 2,3 milionu
korun. Nemocnice pak samozøejmì musí po mìstu tuto

dotaci na zajitìní slueb
poadovat. Sama na sluby
doplácet nemùe.
XXV samotných Ivanèicích
zatím Zastupitelstvo povìøilo
starostu, aby pøedloil moné
varianty zajitìní slueb
ve mìstì, a to do pøítího
zasedání. Mìsto je v tomto
pøípadì ve výhodì, protoe
s akutními pøípady mohou
pacienti pøímo do nemocnice.
Jak nám starosta mìsta øekl,
èástka 40,5 milionu korun,
urèená pro celý Jihomoravský
kraj, zùstává a bude rozdìlená
podle poètu obyvatel mìstùm. Urèitì nemohou LSPP
dotovat ze svého rozpoètu,
prostì na to ani nemají. /tr/

NA INKOUST A NA UBROUSKY SNAD PENÍZE VYSTAÈÍ
XX/Moravský Krumlov/
Stìhování úøedníkù je asi stejnì nepøehledné zvenèí, i zevnitø pro samotné aktéry zatím
nejvìtího kolotoèe ve státní
správì. V pøedvánoèním
týdnu se daly vìci do pohybu
a dlouhá øada nejasností buï
roste, nebo pøetrvává.
XXPøinejmením není jasné,
co a z jakých fondù kdo
zaplatí. Kolik budou roènì mìsta doplácet na výkon státní
správy? A také proè by mìli
radní dávat z napjatých
rozpoètù napøíklad místo
opravy chodníkù na potøeby
státních úøedníkù? Spolehlivá
odpovìï zatím chybí.
XXJak nám øekl krumlovský
starosta Bartolomìj Pitlach,
mají dostat na kadého jednoho úøedníka ze státního
rozpoètu témìø 340 tisíc
korun roènì. (Pozn.: ale hovoøilo se o nákladech pøes 400
tisíc korun.) Mzdu má kadý
z nich jistou podle tabulek
a k ní odvody jsou také neodvolatelné. K tomu není zapo-

èítané plánované navýení
mezd státních úøedníkù,
o kterém se rozhodlo právì
v tìchto dnech. Zbývající èást
pøídìlu penìz má obci pokrýt
vechny ostatní náklady, tedy
úplný provoz budovy i potøeby kanceláøe pøes tuku, papír
a po známky na obálkách. Je
to prakticky moné z pokráceného státního pøídìlu ve
zaplatit? Kdo a z jakých penìz
bude financovat pøepych
zruení dosavadních fungujících okresù?
XXKrumlovský malý okres
bude mít takových úøedníkù
celkem 38. Èást lidí pøechází
z okresních pracovi Znojma, ale dalí nové lidi bude
muset radnice pøijmout.
Kolik jich bude? Odpovìï
starosty opìt chybí, neví, je
prý to stále v pohybu. Podle
zákona mají být vybíráni
konkursem, ale a od pøítího
roku. Jak nám starosta øekl,
jetì letos vybírá vedoucí
pracovníky Rada mìsta a dalí
zamìstnance si urèí tajemník

spolu s vedoucími odborù. Je
prý tedy ve v poøádku.
XXKolik bude chybìt vnitøního vybavení a inventáøe
jsme se zatím také nedovìdìli, pøijde se na to a po
dostìhování. e nebude staèit
pøistavìná budova ji v Krumlovì vìdí, na potu se do vol-

ných prostor pøestìhuje referát
ivotního prostøedí, ivnostenský úøad a kanceláø pro
práci státní veterinární sloky. Moná tam pùjde i referát
kultury, ale to se jetì také
neví. Pøesný plán stìhování
neexistuje. Tøeba se nìjak
vtìsná do hlavní budovy. /tr/

Má dopravce zájem o nové cestující?
XXZmìní se provoz na autobusových linkách mezi Znojmem
a Moravským Krumlovem od pøítího roku? Zatím nám na tuto
otázku nedokázal nikdo odpovìdìt. Pøestanou lidé dojídìt
tam, kam tak nikdy moc nesmìøovali? Autobus, který se za
cestu jednou a dvakrát témìø úplnì vyprázdní, by mìli z více
ne poloviny zaplnit na celé trase dojídìjící úøedníci
krumlovského okresu. Mezi Znojmem smìrem do Krumlova
a zpìt se oèekává pøírùstek asi pìtadvaceti cestujících. Co to
s nimi udìlá, a si odzkouejí dosavadní pøepych autobusové
dopravy? Vzdálenost 33 kilometrù pøekonává s nesrovnatelnì
vyím poètem ujetých kilometrù rychlostí starého traktoru,
tedy za jednu a jednu a ètvrt hodiny. Vyhlídkový výlet s pøíslunou nelidovou cenou poøádá dosavadní dopravce
po mnoha okolních vesnièkách a s jejich koloritem dává
vychutnávat hrby a díry odlehlých silnièek. Pøijde pozitivní
zmìna pøímého spojení mezi mìsty døív, ne se tito noví lidé
také nauèí radìji cestovat pohodlnì, za pùl hodiny a za stejné
peníze vlastním autem?
/PeJ/
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Hotel Epopej

(bývalý hotel Jednota v Moravském Krumlovì, nám. TGM 27)

Vás zve na oslavu

SILVESTR
2002
Zaèátek v 19.30 hodin

Program:

BROVSKÁ ESTKA hraje pro støední
a starí generaci lidovku, moderní skladby
a evergreeny (taneèní hudbu) 60. a 70. let.
Taneèní skupina REBELKY Vám pøedvede
ukázku moderního country LINE DANCE,
panìlský tanec a jako tøenièku na dortu
pùlnoèní KANKÁN.

ELEKTROMONTÁE
RL A PET
D
R
E

montá elektrických zaøízení
revize
montá hromosvodù, MAR, EPS
rozvody sítí NN
venkovní osvìtlení
projektová dokumentace

Dìkujeme naim zákazníkùm a partnerùm
za dosavadní spolupráci a pøízeò v letoním roce
a pøejeme vem pøíjemné proití vánoèních svátkù
a mnoho úspìchù v roce 2003

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

Losování vstupenek s tombolou na Nový rok.

Vstupenka + láhev vína + veèeøe
350 Kè
Vstupenka pro manelský pár:
600 Kè
(2x vstupenka + víno + 2x veèeøe)
Samostatná vstupenka
150 Kè

Vstupenku mono zakoupit pøímo v Hotelu Epopej
u sleèny Vorlové, tel.: 515 322 373, mobil: 605 736 078.

ASTNÝ NOVÝ ROK 2003 PØEJE HOTEL EPOPEJ

Dìkujeme vem
svým zákazníkùm
za projevenou
dùvìru v roce 2002.
Pøejeme krásné
proití Vánoc
a do nového roku
mnoho zdraví
CYKL
T.G.M. 44
a úspìchù.
672 01 Mor. Krumlov

L
VE T N Ý
A
P VO
NO

SERVIS
Tel.,fax: 515 322 236

KOLA - SPORT - SERVIS

671 42 Vémyslice 228
provozovna: Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427
mobil: 603 510 525
e-mail: mirysavy@volny.cz
http://www.volny.cz/mirysavy
 Komplexní obèanská a bytová výstavba
 Kompletní prùmyslová výstavba
 Výstavba inenýrských sítí: vodovody, kanalizace,
zpevnìné plochy, chodníky, komunikace
 Vodohospodáøské objekty: vodojemy, nádre,
èistírny odpadních vod, koupalitì, bazény
 Opravy fasád, rekonstrukce interiérù, opravy støech
 Pùdní vestavby, sádrokartonové konstrukce
 Zemní práce, terénní a sadové úpravy
 Sanaèní úpravy
 Nákladní doprava
 Prodej stavebního materiálu
 projektová dokumentace dle poadavkù zákazníka

Pøejeme vem svým
spolupracovníkùm, zákazníkùm
a obchodním partnerùm
pøíjemné proití svátkù vánoèních,
hodnì zdraví a osobní pohody
v roce 2003.
S naimi zákazníky se tìíme
na dalí spolupráci.
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Znojmo

Moravský Krumlov, Okruní 395

Pøeje svým zákazníkùm radostnou
vánoèní pohodu, hodnì zdraví
a tìstí v roce 2003.
Dìkujeme za pøízeò
projevenou v letoním roce
a spoléháme, e nám ji zachováte
i v roce 2003.

K

Dùm
slueb
servis

IVANÈICE - Nìmèice 299, www.3k-servis.cz
Tel.: 546 434 124, 602 737 581
Provozní doba: po - pá 7.00 - 18.00 hodin

Vem naim zákazníkùm, zamìstnancùm
a obchodním partnerùm pøejeme
krásné proití Vánoc
a do nového roku hodnì zdraví,
tìstí a pohody.

tel.: 515 322 220, 515 322 260, fax: 515 322 224, mobil: 602 706 348

Pøejeme svým zákazníkùm
a obchodním partnerùm
pøíjemné proití vánoèních
svátkù, hodnì zdraví, tìstí
a spokojenosti po celý pøítí
rok 2003.

Veselé Vánoce a astný nový rok

IVANÈICE, V OLÍCH 1
tel./fax: 546 434 370, tel.: 546 437 210, mobil: 603 833 560

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

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

Sektorové kuchyòské linky
s pøísluenstvím

MONTÁ ZDARMA
PRODEJ NA SPLÁTKY

Pøejeme vem zákazníkùm
pøíjemné proití vánoèních svátkù
a úspìný start do nového roku.

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO

STÁTNÍ ROZPOÈET PØESTAVBU NEMOCNICE ZAPLATÍ
XX/Ivanèice/ Pozitivní vývoj
nabralo v závìru roku financování dostavby ivanèické
nemocnice. Po nìkolika intervencích vedení mìsta i nemocnice nakonec ministerstvo
zdravotnictví a financí vydala
rozhodnutí o úèasti státního
rozpoètu na tøí set milionové
investici do tohoto zdravotnického zaøízení. Dosavadní
práce se tím posunuly dopøedu o jistotu finanèní podpory.
XXRozhodnutí bylo vydané
9. prosince a øeditel nemocnice jej pøevzal ji o tøi dny
pozdìji na ministerstvu

zdravotnictví. V koneèném
dùsledku to potvrzuje úèast
státu na investici, øíká øeditel
ústavu Jaromír Hrube. Podle
nìj je moné ji letos profinancovat asi osm a pùl milionu na významné pøípravné
práce. Z toho témìø pìt milionù
na stavební pøípravu a zbytek
na èinnosti projekèního, inenýrského a prùzkumného
charakteru. V dalím roce se
oèekává podle rozpoètu proinvestování 110 milionù
korun a v roce 2004 ve výi
asi 184 milionù korun.
XXNásledující rok by tedy

mìla v nemocnici vyrùst celá
nová centrální budova (jak
jsme informovali v pøedminulém èísle novin). Stavební
podstata vèetnì technologických èástí má v harmonogramu termín dokonèení
bøezen 2004. Postupnì by
mìla na pøelomu roku nastat
úprava èásti budovy chirurgicko gynekologického oddìlení. Dalí etapa by navázala
rekonstrukcí druhé èásti
tohoto pavilonu. V prùbìhu
by nové èásti mìly být dovybavovány tak, aby ke kolaudaci celé stavby mohlo dojít

nejpozdìji do konce prosince
následujícího roku 2004.
XXHarmonogram prací je
velmi napjatý , øíká øeditel,
ale musíme udìlat vechno
pro to, aby byla nemocnice
v uvedeném termínu skuteènì
dokonèená. Po dva roky se
tedy vedení nemocnice bude
kromì své dosavadní práce
prodírat stavaøskou problematikou. Jednoduché to nebudou mít ani pacienti, i kdy
je maximální snaha, aby se
k nim i stavaøi se svou technikou chovali co moná nejvíc
ohleduplnì.
/PeJ/

POHOTOVOST V KRUMLOVÌ ZÙSTÁVÁ, ALE ZA JAKOU CENU?
XX/Moravský Krumlov/ Lékaøská pohotovost v Krumlovì od nového roku zùstává.
Potvrdil nám to na radnici
osobnì
starosta
mìsta.
Jednání, která na kraji k této
vìci probíhala, mìlo zavrit
setkání s ministryní zdravotnictví. Na smluvenou schùzku vùbec nepøijela. Kraj má
celkem 40,5 milionù korun,

které na poèet obyvatel
rozdìlí. Mzda lékaøù za tuto
slubu èekání byla na kraji
ujednána maximálnì do 150,korun za hodinu ve vední
dny, o víkendech a svátcích
do 180,- korun. Minimální
ordinaèní doba sluby má být
ve vední dny est a o volnu
dvanáct hodin. Dosavadní
stanice slueb mají být

zachovány, redukce na polovinu byla po jednáních pro
odpor dotèených odmítnuta.
XXZáleí tedy na mìstech,
jak se dokáí v propletenci
problémù dohodnout. V Krumlovì není tato vìc definitivnì
dovedená do konce, ale jak
jsme zmínili, s pøelomem
roku sluba nekonèí. Starosta
je celkem smíøený, e by

XX/Moravský Krumlov/
Pøímo pohádkovì nesnadný
úkol propadl a na stùl
investièního technika krumlovské radnice. Má prodat
nepotøebnou novou trafostanici, kterou si mìsto
v èervnu poøídilo k pøipojení
Domu s peèovatelskou slubou. Prostøednictvím zmìnìné legislativy je tak trochu
podfoukli samotní energetici.
Konkrétní viník souèasného

problému je nehmotný a
nepojmenovatelný, ale mìstské pokladnì vyhodil 215
tisíc korun za nepotøebné
zaøízení. Projektant ke stavbì
napoèítal zmìnu trafostanice,
kdy ji se stavbou mìlo investovat mìsto. O zaèátku roku
se ale pøedpisy zmìnily, trafo
by mìla financovat JmE, øíká
starosta, ale tìm prý staèí
dosavadní zaøízení. Jistì e
nechtìjí financovat nic navíc.

Mìstu tedy zùstane k nepotøebì. Jak starosta dodává, s poøízením èekali na poslední
chvíli a k tomu jetì volili
nejlevnìjí dostupné zaøízení
ze Slovenska. Z nìmecké produkce by byla mnohonásobnì
draí. Jak nám øekl, má tuto
záleitost zdokumentovanou
a pokud dosavadní napojení
nestaèí, velmi tvrdì bude
mìsto ádat nápravu na úkor
energetikù.
/PeJ/

Energetici pøevezli krumlovskou radnici

Pøejeme vám radostné
proití Vánoc
a do nového roku
hodnì zdraví a tìstí

ÚÈETNICTVÍ

BUREOVÁ Vlasta
Pionýrská 532, Mor. Krumlov
tel.: 515 323 398, 728 728 619
pøeje vem svým klientùm
pøíjemné proití vánoèních
svátkù a mnoho úspìchù
v roce 2003

IVAPLAST

Nìmèice 731, Ivanèice
tel./fax: 546 451 297

Pøíjemné proití
vánoèních svátkù,
hodnì zdraví, tìstí
a spokojenosti
v novém roce
pøeje kolektiv
prodejny
Lubomír edrla
PRÙMYSLOVÉ ZBOÍ
nám. TGM 47, M. Krumlov
tel./fax: 515 322 372

mìsto mohlo i nìco doplatit.
Nedovede si ruení slueb
pøedstavit a chtìl by v takovém pøípadì jednat i s dalími
obcemi obvodu. Øíká: Nemùeme vidìt jenom mìsto,
ale celý obvod sahající a tøi
desítky kilometrù okolo.
Smlouvy chtìjí uzavøít na
první ètvrtinu roku a doufají,
e se mezi tím vyøeí legislativní problém. Nemùeme,
ne pøipomenout, e se o
ruení okresù vìdìlo dost
dlouho pøedem a kraj dìlal
mrtvého brouka, jako by
èekal, kam tento problém
sám spadne a jak se v chumlu
dalích sám vyøeí. Starosta
Krumlova to vidí pozitivnìji
a navíc øíká, e napøíklad
v pøípadì úmrtí a podobných
událostí by bylo èekání na
lékaøe dlouhé hodiny dost
neetické a naemu cítìní
odvyknuté.
/tr/
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Komentáøe - názory
Jsou tady lidorouti ?
Polykaèùm hotové pravdy ze zpravodajských hamburgerù budu znovu nesrozumitelný:
Odpuste panu Ptáèkovi, e je v minulém èísle novin
zlej. astný èlovìk nikomu neubliuje a necítí potøebu
øíkat, co kdy kde nedìlal.
Volièi mu ke tìstí nepøidali. Udìlali z nìj úspìného
skokana. Pøeskoèil z devátého místa a na tøetí pozici
pøímo do krumlovského Zastupitelstva. Tam sedìt ètyøi
roky není také ádné tìstí. Urèitì to nedostal jen za to, e
nikdy nebyl komunistou. Vdy napøíklad nikdy nebýt
Eskymákem jetì taky není ádná kvalifikace. Sluòákù
bývá mezi lidmi od nepamìti menina, a tak jistì dostal
hlasy i od té druhé èásti zdejí populace. Jako domnìlého
autora hambatopisù ho moná volili i jejich pisatelé, vdy
mohli být rádi, e to nepadlo na jejich hlavy. Tøeba ho brali
jako svého, snad mu i projevili vdìènost.
U nepodepsaných pøíerností v ulicích není dùleité, kdo
je zplodil, ale politujme toho chudáka. Jak mu asi bylo
hroznì, kdy se mu v hlavì honily tak pinavé potøeby?
A platí to i jinde. (Vimnìte si tøeba v galeriích u obrazù,
taky tam ádná ifra nezamaskuje, co se v autorovi dìlo.)
Mít chu s nìkým bojovat, ublíit, dotknout se ho, ranit
ho, nebo se snad i pomstít, to je choroba due, jeduplná
nemoc ze pinavých pocitù, otrava vlastního ivota. Pokud
takový neastník nìkomu ublíil, nejvíc tím ublíil
souèasnì sám sobì, zaplete se do svých pocitù a velmi
dlouho to nechápe.
Tisíce let staré moudré texty radí nìco zastarale neuvìøitelného. Øíkají nebojovat se zlem zlobou ani pomstou.
Teoreticky je to jednoduché: Skutek odsoudit, ale toho
zlého èlovìka milovat a vnímat jako sami sebe. Mùe se
nám to zdát obrovsky nesrozumitelné, èasto je to nepøedstavitelnì tìké, ale pøímo úasnì to odjakiva funguje.
No, zkuste si to nìkdy (?).
Pro ostatní nenapravitelné bojovníky a zatvrzelce platí
otøepaný vtip: Jsou tady lidorouti? U NE ! Vèera jsme
toho posledního sami snìdli!
Petr Jurák

dìkuje vem svým
zákazníkùm
za pøízeò v letoním roce
a pøeje krásné Vánoce
a do nového roku 2003
mnoho zdraví, tìstí
a spokojenosti.

IVAN VALACH
nám. Svobody 12, Miroslav
tel.: 515 333 223, 602 831 359

STAVEBNINY BELIN, s.r.o.
Radnièní 6, 671 72 Miroslav
tel./fax: 515 333 343

Váení zákazníci, spoluobèané,
pøejeme vám klidné a v míru
proité svátky vánoèní
a novým rokem aby Vás
provázelo zdraví,
tìstí a nadìje.
Zamìstnanci firmy Belin s.r.o.
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Kojenci plní popelnice zdarma

VÁNOÈNÍ KAPRY
PØIVEZLI VÈAS

XX/Oslavany/ Cenu za likvidaci komunálních odpadù
odsouhlasilo první øádné zasedání obecního zastupitelstva
v Oslavanech. Pro pøítí rok dotuje mìstská pokladna odpady
ze svého èástkou sedmdesáti korun na jednoho obyvatele
a úètuje tak obèanùm sazbu 380 korun. Úlevy mají dìti do tøí
let a obyvatelé pøes osmdesát let vìku. Tuto minoritu z místní
populace by mìli radnici èásteènì vykompenzovat také
poplatky od uivatelù rekreaèních objektù a v celkovém objemu je natolik nepoèetná, e si radnice mùe takovou úlevu
ve svých podmínkách dovolit.
/tr/

/Moravský Krumlov/
XXProdej vánoèních kaprù
se v Moravském Krumlovì
objevil ji dva týdny pøed
tìdrým dnem. Profesionální
technikou vybavený speciál
pohoøelických rybáøù dorazil
na námìstí a nabízel výbìrové upináèe ve velmi dobré
vitální kondici. Kapøi kolem
tøí kilogramù váhy mìli v nádrích pøivzdunìní kyslíkovou bombou a vypadali víc
ne feácky. Pøíznivá a v dnení dobì lidová byla i cena
73 korun za kilogram výbìrových kaprù. Jen datum
prodeje bylo trochu pøedèasné i na ty zákazníky, kteøí se

Odstraní nebezpeèné stromy

XX/Moravský Krumlov/ Zejména z bezpeènostních dùvodu
dochází bìhem letoní zimy na kácení pøevánì topolové aleje
v Moravském Krumlovì. Øada spadených vìtví byla prvním
varováním a následný prùzkum ukázal, e jsou zde témìø dvì
desítky stromù v nebezpeèném prohnilém a nestabilním stavu.
Biologický vìk stromù se naplnil a je tøeba s tím poèítat pro
obnovu vegetace. Mìsto dokázalo tento problém vyøeit velmi
elegantnì. Místo pùvodních nabídek, e by mìli firmì
provádìjící kácení jetì zaplatit, nali úplnì opaèné øeení.
Nabídla se jim firma, která kácení zajistí na své náklady
a mìstu jetì zaplatí za získané døevo. Topol jako velmi
úporný materiál má své skromné speciální vyuití. Je
houevnatým drákem pro høebíky palet a v podobných pøípadech se nedá jiným materiálem rovnocennì nahradit. Mìsto
navíc získá peníze na novou výsadbu nové aleje z jiných
vhodnìjích døevin. Oèekávaná èástka kolem tøiceti tisíc korun
by mohla vystaèit mìstským lesùm moná i na dvojnásobek
poadované výsadby nového stromoøadí.
/PeJ/

PØIPOMÍNKA VÝROÈÍ KRUMLOVSKÝCH IDÙ
XX/Moravský Krumlov/
Zaniklou idovskou komunitu pøipomíná v tìchto dnech
výstava na panelech ve vstupních prostorách krumlovské
radnice. Pøichází právì v dobì
vánoèní, kdy se nám toto téma
mùe v souvislostech víry
pøipomínat èastìji, ne jindy.
XXLetoní rok uplynulo kulaté výroèí, rovných est století od první písemné zmínky
o pøítomnost idù ve mìstì.
Usadili se v blízkosti tehdejího panského sídla, dneního
zámku a v prostoru ulice dnes
pojmenované jako Palackého.

Stráníky zatím nevymìní

XX/Ivanèice/ Reforma mìstské policie v Ivanèicích ji
probíhá. První krok spoèívá ve zmìnì pùsobitì a v dùsledném
oddìlení èásti zvané pult centrální ochrany. K polovinì prosince má být toto rozdìlení jako nejzásadnìjí zmìna definitivnì dokonèené. Pracovníci zùstávají, øíká ivanèický starosta
a dodává: Kdy si korektnì vyøíkáme, co od stráníkù oèekáváme, je to nakonec pøijatelné pro vechny strany. Mìsttí
stráníci budou mít své nové pùsobitì pøímo v centru mìsta
po uvolnìní prostor dosavadního kulturního støediska.
/tr/

Dukovany na plný výkon

XX/Dukovany/ Jaderná elektrárna Dukovany dokonèila
poslední revizi a výmìnu paliva tohoto roku a v prùbìhu následujícího pùlroku bude pracovat na plný výkon 1760 MW.
Úspìnì byla ukonèena revize na ètvrtém reaktoru a ten svùj
výkon na 100%. Vechny ètyøi výrobní bloky Dukovan tak
pracují na plno. Tento stav vydrí a do 12. duban 2003, kdy
je plánováno zahájení revize a výmìny 1/5 paliva ve tøetím
reaktoru. Postupnì budou revidovány i ostatní.
/abé/

XX/Moravský Krumlov/ Dobré zprávy se doèkali zamìstnanci krumlovské poboèky Hutních montáí. Po dlouhých
tahanicích a urgencích jim ostravské vedení doplatilo dlunou
mzdu za dva mìsíce a to v termínu 16. a 17. prosince. Tím byli
vyrovnány dluhy se vemi zamìstnanci, kteøí tak proijí
vánoèní svátky ve vìtí pohodì. Podle slov odborového pøedáka Boleslava Stozska se daøí s managementem jednat. Dolo
ke zklidnìní atmosféry mezi lidmi. Zatím se ale nepodaøili
zajistit peníze na financování zakázek, take od ledna zcela
jistì nepojede výroba na sto procent. dodává Stoszek. /abé/
Americká Havraní
step
skøehot

Batoh

Resort

SPZ aut
Vykova

Ypsilon

Jejich osídlení se plnì rozvinulo a v polovinì estnáctého
století. Tvoøili velmi významnou souèást krumlovského
obyvatelstva a z mìsta zmizeli
a tragickými událostmi minulé války. Takzvaná Horní
idovská ulice zaèínala v místech dneního kina a konèila
u katolické fary. Svou synagógu si vystavìli a v roce
1547. Postupem doby idé
získali dalí nová místa pro
výstavbu domù, a to ve pitální ulici. idovské domy pak
vedly od farního kostela a ke
kostelu pitálnímu a para-

XXNa gulá do miroslavského kulturního domu pøilo
minulou sobotu na ètyøista
gurmánù. Zábavný veèer ji
estým rokem patøil pokrmu
rozlièné chuti i konzistence.
XXNa jídelním lístku bylo
k mání rekordních jednatøicet
druhù guláe, co v celkovém
objemu pøedstavovalo více
jak 155 litrù. Kromì stálých
dodavatelù pokrmu ze strany
místních obyvatel a podnikatelù, mohli hosté ochutnat
i vzorky Slovenský mix a
Zahranièní vinohradnický
ze Svätého Juru.
XXVyhláení výsledkù soutìního klání pojali organizátoøi
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hovala chudina. Výstava ukazuje v dlouhé øadì fotografií
prakticky to poslední, co
v Krumlovì po idovských
obèanech zùstalo. Jsou to
náhrobky místního idovského høbitova. Pùsobivì výtvarnì zpracovaný kámen na nich
promlouvá atmosférou doby
z minulých staletí do souèasnosti. Vzpomínanou výstavu
i pøipravovanou publikaci
o krumlovských idech tvoøila se svými spolupracovníky
Eva Grunová. Svou rozsáhlou
prací nabízí pak jetì hlubí
prùhled do této tematiky. /PeJ/

ponìkud nezvykle. Starostu
Augustina Formana, který
Øád zlaté vaøeèky pøedával
vem zúèastnìným, doprovázel za víøení bubnù organizátor celé akce Ota Schlezinger
s dvojicí dívek ve sluivých
kuchaøských èepcích.
XXCelá akce se neobela bez
hudby, o kterou se starala
také ji na guláích tradièní
dvojice Jarry Band ze Znojma.
Tu o pøestávkách doplòovala
ivanèická taneèní skupina A
JE TO s výukou country a keltských tancù.
XXZábava trvala do vèasných ranních hodin, i kdy od
dvou u bez guláe. /mape/

Planeta

Pøístøeí
(mn. è.)

doxnì pojmuly obì køesanské sakrální stavby mezi sebe.
Ty jako by se staly souèástí
idovské ètvrti. Podobný
úkaz asi v jiných mìstech
nenajdeme. Svìdèí mimo jiné
také o vyspìlosti smylení
místních obyvatel a o skuteèné toleranci k odliné kultuøe
idovské komunity. Zlom v osídlení nastává s rokem 1848, kdy
se idé mohou volnì stìhovat. Zámonìjí z nich si
koupili domy na námìstí a zaøídili si v nich výnosné obchody. Do uvolnìných bídnìjích
domù se pak postupnì naste-

VICHNI GULÁOVÍ OLYMPIJÁCI ZVÍTÌZILI

Pøeci jen mají tìdré Vánoce

Nápovìda:
Item, Tap,
Artel, DT,
Salem

kvùli radosti svých dìtí
dokáí øadu dní nekoupat
ve vlastní vanì. Kapøi by pøi
pøechodu nedosaitelného
komfortu do garsonky bytové
vany asi ty dva týdny stejnì
nepøeèkali naivu. Chlapi od
rybáøù vypadali schopní
veho, tedy podle pøipravené
palièky a odhodlaných tváøí,
jinak to ale byli uèinìní dobráci, no posuïte sami.
XXPro velmi skromný zájem
kupujících nevydreli na
promrzlém krumlovském námìstí dlouho. Hned brzy odpoledne prodejci stoleèek
s váhou zabalili a s celým nákladem cestovali jinam. /tr/

Krajní napomenutí
(mn.è.)

Inic. malíøe
Kustodìva
Znaèka
tuny

d

TISKÁRNA TMK MORAVSKÝ KRUMLOV
PØEJE ÈTENÁØÙM ZRCADLA:
(viz. tajenka køíovky)

Informaèní servis

Kumlovtí ochotníci opìt bodovali

XX/Moravský Krumlov/ Druhá a zatím poslední ohláená repríza
divadelní hry 1+1=3 v podání ochotnického souboru pøivedla do
hleditì krumlovského kinosálu více jak tøi stovky divákù. Nìkteøí
z nich museli sedìt mimo hleditì na pøistavených idlích. Tak veliký
zájem potìil hlavnì samotné herce, kteøí dali do pøedstavení ve.
Ochotníci pro velký zájem o pøedstavení plánují dalí reprízy. Ta první
by mìla být na pøelomu ledna a února pøítího roku. Zda budou dalí,
rozhodnou opìt diváci.
/abé/

Tøi z Filemonù vystavují v Galerii

XX/Moravský Krumlov/ Vernisáí v úterý 10. prosince zaèala výstava tøech autorù: Evy Filemonové, jejího syna Borise Filemona
a vnuèky Jitky Filemonové. Výstavu uvedl Bedøich Smýkal a o hudební èást se se svými houslemi postaral profesor Bohumil Smejkal.
Návtìvníci výstavy mohou ve vech prostorách Galerie shlédnout
obrazy, fotografie i netradièní instalaci Labyrint svìta a ráj srdce
pøipravený osmnáctiletou Jitkou Filemonovou. Její otec se zde prezentuje abstraktními fotografiemi zachycující jeho výtvarné nápady.
Napøíklad hudbu, notové záznamy fug, kvartet a zrody hudebních
mylenek hledá ve fotografiích svìtel mìst a ohòostrojù. I kdy tyto
fotografie plné barev mají vlastní popisku, jistì ve vnímavém pozorovateli vyvolají øadu asociací. To platí i o druhé skupinì fotografií,
na kterých zachytil stromy, jejich vìtve, koøeny a zvlátnosti. Malíøka
a sochaøka Eva Filemonová pøináí návtìvníkùm Galerie rozmanitì
ladìná plátna, zachycující její osobní i profesní vývoj. Od dramatického napìtí, èisté mylenky a duchovní síly a po optimistické výjevy
zachycujíci autorèin poslední ivotní styl. Její obrazy mají silný náboj,
na stranì jedné emocionální a na stranì druhé oèistný a pozitivní. /abé/

Slavnostní adventní koncert

XX/Moravský Krumlov/ Základní umìlecká kola v Moravském
Krumlovì ve spolupráci s RS a MìKS pozvala své pøíznivce 16. prosince do kinosálu na adventní koncert, kde se pochlubila dovednostmi
svých ákù, a to ze vech umìleckých oborù, které na kole vyuèují.
Dramaturgie poøadu byla volena tak, aby se v kaleidoskopu skladeb
pro sólový zpìv, housle, klavír a v kreacích ákù taneèního oboru
prezentovali autoøi úctyhodného spektra od neznámých skladeb
barokních a po díla souèasná. Interpretaci pøevzali áci irokého
vìkového rozpìtí a uèitelé koly.
XXkola se vìnuje i ansámblové høe, jak dokumentovalo hned úvodní
vystoupení vokálního instrumentálního souboru. V pásmu koled a
verù navodil vánoèní atmosféru. Produkce pokraèovala komorním
souborem ákù a uèitelù a také v malém komorním orchestru. Kadý,
by jen ákovský výkon, bylo mono oznaèit ve své kategorii za
pozoruhodný, leckterý a pøekvapivì vyspìlý, který by si zaslouil
samostatné hodnocení.V tom podveèeru se nám pøedstavila plejáda
mládí, které si tvùrèí èinností obohacuje nejen ivot svùj, ale pøináí
potìení i druhým.
XXV této struèné zprávì nelze jmenovat vechny úèinkující. Jen
sólistù jsme napoèítali pìtadvacet. V souborech zpívalo na tøicet dìtí,
hráli harmonikáøi, houslisté, flétnistky, trumpetista, èelistka a basista.
Doprovod obstaraly tøi uèitelky a dvì ákynì. Program chystala desítka uèitelù spolu s øeditelkou koly V. Koèí. Na výzdobì scény se
podíleli uèitelé výtvarného oboru. Struènì shrnuto: krumlovská ZU
pøedstavila to nejlepí, co zdobí její jméno. Z koncertu návtìvníci
odcházeli s pocitem pohody a radosti.
Jan Kouøil

kody povodní na CD ROMu

XX/Vranov nad Dyjí/ Zásluhou obecního úøadu ve Vranovì nad Dyjí
byly zdokumentovány události, k nim dolo ve dnech 13. - 16. srpna
2002 a které jsou známy pod pojmem Povodeò 2002. CD ROM
obsahuje více ne 180 fotografií a 25 videoklipù, na kterých je
zachyceno postupné vzedmutí hladiny Dyje od Podhradí, pøes Vranov
po Znojmo a Hevlín a kody, které voda napáchala. Na CD jsou
i zátopové mapy a èíselné údaje o prùtocích obìma pøehradními tìlesy.
Cédéèko stojí 99 korun a je k dostání na Informaèním støedisku
ve Vranovì nad Dyjí a je moné si jej i objednat na telefonním èísle:
515 296 285, nebo e-mailem: infocentrumvnd@volny.cz.
/abé/

Zpodìné stìhování brzy bude

XX/Ivanèice/ Léty jako by zatuhlá klimatizace dosud zabránila
vèasnìjímu stìhování do prostor Domu Alfonse Muchy
v Ivanèicích. Automatický systém vytápìní se takøíkajíc nedal rozchodit k provozu na vyí teplotu. Technika si vynutila zásah
odborníkù. Jak nám starosta vysvìtlil, poádali ji renomovanou
firmu, aby prostudovala dokumentaci, zjistila pøíèiny a nastavila
v dlouho nepouívané klimatizaci správný otopný reim. Jak nás
starosta ujistil, jetì bìhem prosince stìhování Kulturního støediska
i Muzea Vladimíra Meníka bude, jen co teplota uvnitø budovy
dosáhne minimálnì dvaceti stupòù.
/PeJ/
KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ POØÁDÁ

31. prosince - SILVESTROVSKÝ POCHOD - 20. roèník

Trasa 15,22 km, start v 8.30 u Gymnázia Jana Blahoslava nebo v 8.30 - 9.30
na nádraí ÈD Oslavany. Na startu obdrí kadý úèastník popis tras. Cíl
nádraí ÈD Oslavany do 17.00 hodin. Startovné 20 Kè.

1. ledna - NOVOROÈNÍ VÝSTUP NA BABÍ LOM - 32. roèník
9.30 - 14.00 hodin - prùbìný pøíchod po zvolené pøístup. cestì na vrchol
Babího lomu, pøedání pamìtních listù, monost vyzkouení slanìní, výstup
a lanovku pod vedením cvièitelù vysokohorské turistiky.

nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7
Kulturní a sportovní programy
23. prosince 02´ - 12. ledna 03´

Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 27.12. Cyrano z Bergeracu. Zájezd na pøedstavení do ND Praha.
Pøipravujeme:  18.1. ve 20.00 hod. - Reprezentaèní ples mìsta Ivanèic.
Plesem provází skupina Raffael. Program: slavnostní pøedtanèení - Studio
Danza Brno, komický tanec - Viktor a Viktorka, tombola. Vstupné: 170 Kè,
sál Besedního domu Ivanèice.  26.1. v 16.30 hodin - The Musicalmania.
Úèinkuje Hudební divadlo Glottis. Koncertnì scénické pøedstavení ze svìtových muzikálù Evita, Koèky, Pomáda, Vlasy, Bídníci, Jesus Christ Superstar a dalích. kino Réna Ivanèice. Vstupné: 50 kè.

Poøad bohoslueb Øímskokatolické farnosti v Mor. Krumlovì
24.12. - 24.00 Tichá a pøece tak tìdrá noc
25.12. - 10.30 V kadém a pro kadého: Nám, nám se narodil
26.12. - 23.00 Nesem vám noviny, nesem vám pohlazení
31.12. - 23.00 Sláva na výsostech Bohu, sláva dobrému èlovìku
01. 01. - 10.30 Maria, Matko Boí, pros za nás a za nai zem

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 prosinec - Výstava: idovská komunita v Moravském Krumlovì.
Výstava v prostorách Mìstského úøadu v M. Krumlovì.
 prosinec a leden - Výstava: Eva Filemonová - obrazy, Boris Filemon fotografie a Jitka Filemonová - instalace. Galerie Kníecí dùm.
 26.12. - zájezd do Brna - J.J. Ryba - Èeská me vánoèní. Katedrála sv.
Petra a Pavla v Brnì. Cena: 280 Kè.
 5.1. v 17.00 hod. - Tøíkrálový koncert. Vystoupí Pìvecký smíený sbor
Karla Nìmeèka. Farní kostel M. Krumlov. Vstupné: 20 a 40 Kè.
 Pøipravujeme: 8.2. - Muzikál West side story. Zájezd do brnìnského
Mìstského divadla. Cena: vstupenka 320 Kè (senioøi a studenti 160 Kè),
doprava 80 Kè. Závazné pøihláky na MìKS do 15. ledna 2003.

IVANÈICKÝ PÌVECKÝ SBOR Vás zve na

koncert duchovní hudby a koled

do farního kostela v Ivanèicích v nedìli 5. ledna 2003 v 15 hodin.
Spoluúèinkuje smíený sbor SUIL z Rousínova.
Dobrovolné vstupné bude vìnováno na opravu kostelních varhan.

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469
25.12.

ve 20.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ OHNÌ
Film USA, èeské titulky

29.12.

v 17.00 hod.
LILO STITCH
Animovaná pohádka USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618
25.12.

v 19.30 hod.
TÌCE ZAMILOVÁN
Komedie USA a SRN, èeské titulky

28.12.

v 19.30 hod.
40 DNÙ A 40 NOCÍ
Komedie USA, FR a GB, èeské titulky

4.1.
5.1.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
AGENT BEZ MINULOSTI
Trihller USA, SRN, èeské titulky

8.1.

v 19.30 hod.
STROJ ÈASU
Sci-fi USA, èeské titulky

11.1.
12.1.

v 19.30 hod.
v 17.00 a 19.30 hod.
JAK NA VÌC
Komedie GB, SRN, Fr., èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 546 423 018
25.12.

v 18.00 hod.
xXx
Akèní thriller USA, èeské titulky

26.12.

v 18.00 hod.
LILO STITCH
Animovaná pohádka USA, èeské titulky

29.12.

v 18.00 hod.
WATERLOO PO ÈESKU
Povídkový film ÈR, v èeském znìní

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 10.1. ve 14.00 hod. - Soutì v lukostøelbì. Pøijïte si do klubu Pokolák
vyzkouet, jak se støílí z luku a zasoutìit si o hodnotné ceny. Je nutné pøihlásit se pøedem.
 10.1. v 17.00 hod. - Westernová noc na domeèku. Chcete strávit noc ve
stylu country and western ? Zahrát si rùzné hry z Divokého západu,
nauèit se country tance, lasovat a podívat se na americkou kovbojku? Tak
se ihned pøihlaste, protoe poèet míst je omezen. Cena vèetnì veèerního
obèerstvení a ranního èaje je 25 Kè.
 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.

Myslivecké sdruení Rybníky poøádá 10. ledna 2003 od 20 hodin

TRADIÈNÍ MYSLIVECKÝ PLES

Hraje skupina DREAMS. V Kulturním domì v Rybníkách.
Bohatá tombola. Obèerstvení zajitìno. Vstupné: 50 Kè.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 24.12. dopol. - Betlémské svìtlo. Radnice, DPS, zvonièka v Kaenci.
 24.12. ve 24.00 hod. - Pùlnoèní me s vytrubováním koled z vìe
kostela - Øímskokatolický farní úøad.
 25.12. v 8.00 hod. - Slavnostní me na Boí hod vánoèní. ØK farní úøad.
 25.12. v 8.30 hod. - Sváteèní bohosluby na Boí hod vánoèní v evangelickém kostele.
 26.12. v 8.00 hod. - tìpánská me svatá - Øímskokatolický farní úøad.
 26.12. v 8.30 hod. - Bohosluby mládee v evangelickém kostele.
 26.12. ve 12.30 hod. - Vánoèní turnaj ve stolním tenise v Sokolovnì.
Poøádá TJ Miroslav, oddíl stolního tenisu.
 27.12. - Vánoèní turnaj ve stolním hokeji spojený s výstavou a besedou
pro sbìratele hokejových karet. Poøádá DDM a p. Bednaøík.
 29.12. v 8.00 hod. - Nedìlní me svatá - Øímskokatolický farní úøad.
 29.12. v 8.30 a 15.00 hod. - Bohosluby v evangelickém kostele.
 31.12. v 15.00 hod. - Te Deum - podìkování za proitý rok. ØK farní úøad.
 1.1. v 0.15 hod. - Pøípitek pøed Kulturním domem na Zdar nového
roku. Poøádá mìsto Miroslav. V 0.30 hod. Novoroèní ohòostroj u KD.
Poøádá MKIC a mìsto Miroslav.
 1.1. v 8.00 hod. - Novoroèní me - Øímskokatolický farní úøad.
 1.1. v 8.30 hod. - Novoroèní me - Evangelický farní úøad.
 5.1. v 16.00 hod. - Vystoupení pìveckého sboru Základní koly
Maovice v evangelickém kostele.
 8.1. ve 14.00 hod. - Setkání k 6. výroèí zprovoznìní DPS Miroslav - DPS.
 11.1. ve 20.00 hod. - Tradièní myslivecký ples. V Kulturním domì poøádá
Myslivecké sdruení Miroslav.

Mìsto Miroslav a dìtská schola pøi kostele v Rybníkách srdeènì
zvou obèany na dìtské muzikálové vystoupení pod názvem

VÁNOÈNÍ

Zmìna programù vyhrazena
Do uzávìrky tohoto èísla jsme program kina
Réna Ivanèice a kina v Oslavanech
na leden 2003 neobdreli.

KIC IVANÈICE OZNAMUJE
zmìnu adresy: od 2. ledna 2003
nás najdete na Palackého nám. 9
Památník Alfonse Muchy
Od 16.12. je z dùvodu stìhování
uzavøena stálá expozice Vl. Meníka.
Znovuotevøení v Památníku A. Muchy
bude vèas oznámeno.

fa Ing. Ptáèek Jaroslav
sluby elektro - projekce, instalace,
regulace, revize, prodej

Zámecká 17, Moravský Krumlov
tel.: 737 839 383

dìkuje svým zákazníkùm
a pøeje vem
úspìný rok 2003

PØÍBÌH

které se uskuteèní v nedìli 5. ledna 2003 v 15.00 hodin v sále na Radnici.
Výtìek akce bude zaslán na konto Nadaèního fondu dìtské onkologie
Krtek pøi oddìlení dìtské onkologie Dìtské fakultní nemocnice v Brnì.
Srdeènì zvou poøadatelé

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 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.

Vá hostitel

Penzion PRINC
v centru Ivanèic

Vám a vaim obchodním partnerùm nabízí
 komfortní jedno a dvoulùkové pokoje
 apartmán
 restaurace, bar, salonek, vlastní parkovitì
Telefon: 546 452 630, Fax: 546 451 494
Mobil: 606 467 213

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Jaroslav Hule pro ètenáøe Zrcadla
XXStálý úèastník mistrovství
svìta silnièních motocyklù
Jarda Hule z Jihoèeských
Èímelic poskytl naemu redaktorovi exkluzivní rozhovor,
z kterého pro Vás vybíráme.
ZRCADLO: Jardo, co ten
zavázaný prst, to u jsi se
pøipravoval na pøítí sezónu?
JARDA: Ne, ten úraz není z
motorky. Pracoval jsem doma
na zahradì s motorovou pilou
a pøi øezání jsem malièko
zachytil o øetìz, ale není to a
tak hrozné a brzy bude palec
v poøádku.
ZRCADLO: Jak hodnotí
uplynulou sezónu?
JARDA: Tak 125 ccm, první
závod v Japonsku, jak kvalifikace tak závod si myslím,
byl dobrý. V Africe, ne se mi
zadøela motorka, tak to bylo
taky dobrý a od té doby to
bylo prostì patný vechno.
A potom v Brnì, kdy jsem
sedl na dvìstìpadesátku, tak
ten první závod byl hodnì
tìký, ale potom si myslím,
e to nebylo tak nejhorí.
Tøeba v Austrálii, kde jsem byl
sedmý v tréninku a startoval
z druhé øady. Nejlepí výsledek

je jedenácté místo v Brazílii
na okruhu, který nemám
zrovna rád.
ZRCADLO: Právì v Brnì
jsem Tì vidìl po prvním
tréninku a bylo na tobì znát,
e Ti to dalo opravdu zabrat.

samozøejmì je to jednou tak
silná motorka, mnohem tìí,
tak e ten rozdíl je velký.
ZRCADLO: Co bude dìlat
pøes zimu?
JARDA: Hlavnì budu tvrdì
pracovat na fyzické kondici

Foto: Kvìtoslav Adam Po pøestupu do dvìstìpadesátek vypadá Jarda velmi spokojen

Je to opravdu tak velký rozdíl
125 a 250 ccm?
JARDA: Tam byl hlavnì
velký problém, e jsem
dlouho nejel na motorce a

a co nejdøíve bych chtìl zaèít
jezdit na silnièní motorce, ale
to se teprve dozvím, kdy to
bude moné.
ZRCADLO: Na jaké motorce

pojede pøítí rok?
JARDA: Pøítí sezónu pojedu
stejnì jako letos v týmu
Yamaha Kurz, kde jsem ji
podepsal smlouvu a motocykl bude YAMAHA A KIT
rok 2003 ve tøídì 250 ccm.
ZRCADLO: Kdo Tì zaujal
v letoní sezónì nejvíc?
JARDA: Brazilec Alex
Barros. Kdy dostal ètyøtakt,
tak s ním umìl jezdit, jako
kdyby se s tímto motocyklem
narodil.
ZRCADLO: Jak dalece se
zná s fotbalistou Kollerem?
JARDA: Urèitì se známe,
protoe bydlí 2 kilometry
odtud. Znám se hlavnì s jeho
tátou. Kdy je ale mladý tady,
tak se potkáváme na nìjaké
akci, nebo spolu zajdeme na
pivo (smích). Ale netelefonujem si a ani si nepíem.
ZRCADLO: Jardo, pøeji Ti
brzké uzdravení, pøíjemné
proití vánoèních svátkù a
mnoho úspìchù v roce 2003.
JARDA: Taky já pøeji vem
ètenáøùm Zrcadla veselé
Vánoce a astný Nový rok.
S Jaroslavem Huleem
rozmlouval Ctibor Adam.

Anketa Mìstské policie lidi pøíli neoslovila
XX/Moravský Krumlov/
Mìstská policie v minulých
dnech vyhodnotila a Zastupitelstvu pøedloila závìry ankety,
která byla urèena vem obyvatelùm Krumlova.
XXZ více jak dvou tisíc
dotazníkù se prostøednictvím
schránek dùvìry vrátilo zpìt
rovných 53. Policista Jiøí
Hamerník, organizátor celé
akce, nám øekl, e z nezájmu
pøíli pøekvapen není. Ale i
tak je to názor obèanù a budeme se jím zabývat.
XXZe vech hodnocených
dotazníkù jsou cítit negativní
názory a zkuenosti. Dotazník právì o tom byl. Chtìli
jsme se dozvìdìt, co je patné a zaujmout k tomu

stanovisko., dodává Hamerník.
XXZ anonymního dotazníku
se lze dozvìdìt, e lidé se
nejvíce obávají krádeí vloupáním do bytù, chat, sklepù
a automobilù. S prací policie
Mìstské i státní jsou vesmìs
spokojeni. Obì dostaly shodnou známku 2,4. Podle nìkterých vak policie nemá autoritu a je ve mìstì zbyteèná.
Mìstské policii je vytýkána
pravidelnost obchùzek, to, e
vude jezdí auty a není tam,
kde by mìla právì být. Na
druhou stranu se v pøípadì
ohroení díky stálé slubì
radìji obrátí na policii Mìstskou, ne státní.
XXZa nejménì bezpeèné lokality byly oznaèeny: Sídlitì,

Borovièky, chaty a zahrádky,
zámek a zámecký park. Pro
zvýení bezpeènosti podnikli
dotazovaní rùzná opatøení.
Sedm (!) si poøídilo støelnou
zbraò. (Jde o to , zda legálnì.),
Tøi zakoupili jiný ochranný
prostøedek a tøetina se jednodue nebezpeèným místùm
vyhýbá. Polovina je opatrná i
doma a cizí lidi zkrátka do
bytu nevpoutí a dalí si
poøídili bezpeènostní dveøe.
XXPolovina
respondentù
také uvedla, e byla sama
svìdkem trestného èinu. Ve
vìtinì pøípadù se jednalo o
výtrnictví a vloupání. Ve
dvou pøípadech byli napadeni
samotní policisté.
XXSamostatnou otázkou byla

hrozba drog v ulicích. Z odpovìdí je jisté, e se o drogách
ve mìstì ví a za problém
s nimi spojený byla uvádìna
hlavnì nezamìstnanost. V
dotaznících se objevilo i
nìkolik typù, které bych teï
nerad zveøejòoval, protoe to
bude souèástí dalího etøení., uvedl k této problematice Jiøí Hamerník.
XXK odevzání dotazníku
mohli obèané pouít schránky dùvìry, které se témì
nepouívají. Rádi bychom,
aby se v nich objevovaly
námìty i kritické názory na
nás, na mìsto, Zastupitelstvo
i tøeba sousedy. Vemi pøíspìvky se budeme zabývat.,
dodává Hamerník.
/mape/

Nový turnaj v minikopané Úspìch starích ákù Ivanèic
na turnaji ve Svitavách

XX/Moravský Krumlov/ Na nultém roèníku sálové minikopané se selo pìt drustev. Svou pìtku do strhujících bojù
postavili krumlovtí hasièi, Mìstská i státní policie a záchranáøi z Moravského Krumlova a z Ivanèic. Turnaj se v nedìli
15. prosince uskuteènil v tìlocviènì Zemìdìlské koly a uèilitì. Po poledni byl znám vítìz. Cennou trofej si odnesli místní hasièi pøed mìstskými stráníky z Krumlova a záchranáøi
z Ivanèic. Celá akce skonèila obìdem v hotelu Epopej, kde
nìkteøí aktéøi zùstali pro naèerpání nových sil ponìkud déle.
Turnaj se jistì bude opakovat. Zda se do nìj zapojí dalí sloky
záchranného systému a policie jetì nevíme.
/mape/

ZRCADLO

XXDoslova husarský kousek se podaøil v prùbìhu dvou dnù
pomikuláského víkendu starím ákùm FC Ivanèice na
minifotbalovém turnaji ve Svitavách.
XXNutno podotknout, e na turnaj obsazený 14ti drustvy
pøevánì z vyích fotbalových soutìí, nemluvì
o Bohemians Praha, Vysoèinì Jihlava nebo Spartì Brno,
které kopou první ákovskou ligu, odjídìli v roli outsidera. To, e nepojede z tamní krásné, novì postavené haly
se svìenou hlavou, naznaèila u sobota. By s pøispìním
trochy fotbalového tìstí, porazili postupnì domácí Svitavy
A, Lankroun, Bohemians Praha a Moravskou Tøebovou.
Tím postoupili z prvního místa do nedìlní finálové skupiny.
V nedìlních skuteènì strhujících zápasech, kdy nestaèili
pouze na celkového vítìze turnaje domácí Svitavy A
a druhého v poøadí Spartu Brno, si po remíze s Vysoèinou
Jihlava a dvou vítìzstvích odnáeli pohár za koneèné tøetí
místo v turnaji.
XXTento úspìch byl korunován navíc tím, e nejlepím
hráèem turnaje byl vyhláen ivanèický Tomá Kleibl. Nutno
je ovem zdùraznit, e úspìch týmu byl dílem celého kolektivu, který v prùbìhu turnaje nìkolikrát dokázal sáhnout
a na dno svých sil. Vem, kdo tímto zpùsobem reprezentovali fotbalový klub a mìsto Ivanèice, gratulujeme a vìøíme,
e tento nevední úspìch bude tou správnou motivací
pro dalí sportovní úspìchy.
/abé/

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
bez 22% DPH
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 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Tel./záznam.:
547 352 287.
 Dìkujeme svým zákazníkùm
za pøízeò v letoním roce a pøejeme vem mnoho zdraví, tìstí a
pohody v roce 2003. Hodináøství
Helena Dubèíková, nám. Svobody 3, Miroslav, tel.: 515 333 746.

Koupím

 RD v Ivanèicích a nejbliím
okolí. Vjezd, nebo prùjezd. Tel.:
606 355 925, 546 434 121.
 Jawa Pionýr, typ 05, 20, 21. I
bez tech. prùkazu. Do 700 Kè.
Tel.: 723 059 136.
 ND na motor typ BD-1S72A/05 na frézu Agrostroj
Prostìjov. Mono i celé agregáty. Tel.: 515 323 098, veèer.
 kdo lacino prodá, nebo daruje
za odvoz starí kuch. linku nebo
kredenc. Jen Ivanèice. Tel.: 546
452 997, nebo mob. 607 722 402.

Prodám

 RD 4+1 v Miroslavi.
Podsklepený, vechny sítì, gará,
dílna, chlév, zahrádka. Tel./zázn.:
515 333 814.
 Byt 2+1 v Tøebíèi. Vìtí
kuchyò, pokoj, obývák, atna,
pøedsíò, iroká chodba, balkón,
4. patro. Rychlé jednání. Tel.:
737 305 982, 604 112 538.
 koda 1000 MB de luxe, r.v.
1968, ve velice dobrém stavu,
garáovaná. Nutné vidìt. Cena
10.000 Kè. Tel.: 546 421 553.
 Renault 19 Chamade, r.v. 90,
1.8 benzín, najeto 150 tis. km,
ve výbavì ABS, servo, palubní
poèítaè, v elektrice. Pøibl. prod.
cena 45.000 Kè. Tel.: 724 213 163.
 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.
 ètyøradlièní pluh a dvoukolové
rozmetadlo hnojiv (Amazone),
cena dohodou. Tel.: 607 648 639
nebo 777 111 503.
 staveb. míchaèku 100 l, 380V,
vykl. na obì str.. Kabøinec èerný
10x20 cm - 8 m2. Malotraktor na
dodìlání, levnì. Svavební kozy
výsuvné, nové - 8 ks. Radiátory
Koráro, nové, nevybalené - 6 ks.
Tel.: 737 884 165.
 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.
 kanystry na naftu (20 l) - 5 ks,
100 Kè/ks. Tel.: 604 581 182.
 Témìø nová pila na øezání trubek,
cena dohodou. Tel.: 604 112 538.
 plyn. kotel Viadrus 27 kW, 3
roky v provozu, litina + obìhové èerpadlo, cena dohodou.
P. Chalupa, tel.: 606 255 408.
 nové svaøovací impreg. mofosky, zeleno-èervené sedlo è. 56,
cena 450 Kè. Tel.: 604 581 182.
 kompletní el. záøivku 125 cm,
za 200 Kè. El. jistiè 21A ITM
500V, za 200 Kè. Tel.: 515 320 657.
 nový frézkový holící strojek
Philips, záruka 2 roky. Tel.:
546 438 770.
 nové nepou. umyvadlo Lyra
90 cm, závìsné, na stoj. baterii,
PC 900, nyní 550 Kè. (Koupì
nevhodného rozmìru. Sl. Chalupová. Tel.: 723 150 365.
 replika napoleon. dìla, asi 80
let staré. Dva cepy. Vál k teraVari. tìòata pice, odbìr asi
15. ledna. Betlém 60 let starý,
ruènì vyøezávaný, asi 30 figurek. Ve levnì. Tel.: 515 336 601.
 jídelní stùl obývákový, rozkl.
(80-120 cm), tmavý, cena 600 Kè.
Rozkl. gauè na nokách tmavý,
cena 800 Kè. Bílé balkón. døe-

vìné idle - 2 ks, køeslový typ,
cena 250 Kè/ks. Lonicové skøínì, letìný mahagon - tøídilná,
cena 1.500 Kè a dvoudílná, cena
1.000 Kè. Letìná obyvací stìna
- skøíò, sekretáø, peøináè, konf.
stolek, èást. prosklená, pìkná,
cena 3.000 Kè. Tel.: 604 581 182.
nová pizza pánev; mám dvì,
nevhodný dárek. Cena 3.600 Kè.
Tel.: 604 581 182.
 akvárium lepené, 200 l,
spoleènì s pøísl. (podstavec s úloným prostorem, kryt na svìtla,
2x znaè. osvìtlení, ponorný filtr,
topení, teplomìr atd.. Cena 9.400
Kè. Stìhujeme se, odvoz po dohodì.
Tel.: 604 972 218, 515 320 752.
 nový nerozbalený støení box
na lye Wind 300, rozmìry
225x40x34 cm, hmotnost 10 kg,
objem 300 l, na 3 a 4 páry lyí,
PC 5.500, nyní 4.000 Kè. Lye
zn. Buzar, váz. Tyrolia, délka
170 cm, cena 800 Kè. Lye zn.
Kastle, váz. Tyrolia, délka 170
cm, cena 800 Kè. Pìkné lye zn.
Fisher, váz. Salomon, délka 170
cm, cena 900 Kè. Lye zn.
Tyrolia, váz. Tyrolia, délka 200
cm, cena 1.100 Kè. Lyáky 3, 4
a 5, dvoj a ètyøpøezkové, cena
300-400 Kè/pár. Mono vyzkouet. Tel.: 606 581 533 po 18. hod..
 sjezd. lye Head, délka 180 cm
s vázáním Marker M28, v dobrém stavu, cena 900 Kè. Tel.:
604 575 846.
 lye, lyaø. boty, brusle dámské,
skiboby pro dìti. Tel.: 728 281 261.
 cviè. stroj na roztahování nohou
- roztìp, vhodné pro gymnasty a
bojová cvièení. Cena: 2.500 Kè.
Tel.: 606 581 533 po 18.00 hod..
 èinely Sabian B8 PRO 14
rock hi-hats, cena 4.000 Kè, 16
rock crash, cena 2.700 Kè, jako
nové. Nový stojan na M.B. s dvojitými n., cena 1.300 Kè. Kravský zvonec, cena 300 Kè. Mixpult - 18 vstupù, 4pásm. korekce, 3x efekt, 2x monitor, 4x subbas, led indikace, mnoho funkcí,
cena 9.000 Kè. Tel.: 728 844 577.
 rack na efekty, v. 50 cm, hl. 50
cm, cena 1.000 Kè. 2x aktivní
odposlech 100 W, cena 9.000
Kè/ks. Klávesy Roland X5D,
cena 19.000 Kè. Baskytara
Warvick Strimer Standard, cena
11.000 Kè. Tel.: 604 580 871.
 koupací kbelík Tummy Tub,
vynikající pro mimino, cena 700
Kè. Tablety Materna, doplòkové
vitamíny pro tìhotné a kojící maminky, PC 500, nyní 50% sleva.
Tel.: 606 581 533 po 18. hod..
 prodám brambory, cena 4 Kè/
kg. Tel.: 515 322 155.
 prasata o váze 110-130 kg,
cena za 1kg ivé váhy 30 Kè.
Prase je mono zabít i pùlit.
Cena za pùlku je 37 Kè/kg masa.
Adresa: Bata Milan, Vémyslice
285, tel.: 737 702 854.
 daruji dvì elvy nádherné,
vodní. Tel.: 737 449 362.

Rùzné

 Pronajmu byt 2+1 v MK na
Sídliti. Tel.: 728 128 153.
 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.
 Jsi taky tak sama jako já a
zaèíná z toho být pomalu
neastná? Jsi-li bezdìtná ve
vìku do 30 let, drobnìjí postavy,
tak mi zkus napsat pár øádkù,
tøeba právì my dva na sebe stále
èekáme. Tel.: 602 977 252.
 Hledám jakoukoli práci, provedu jakékoli pomocné práce. Jen
okolí Znojma. Jsem ze erotic.
Tel.: 728 982 123.
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