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Tak to vidí mámo
Je právì 11. (moná 12.) ledna. Pan Novák je nervózní,
chodí po pokoji z rohu do rohu a kadou chvíli vykoukne ven
z okna. Náhle s sebou u okna cuká a volá:" Mámo, to bude on!"
Pan Novák utíká ke vchodovým dveøím. Prudce je otevírá a
sráí se na chodbì paneláku, ve kterém bydlí, s panem
Voprálkem. Pak oba berou schody po dvou a utíkají ke svým
schránkám. Otevírají své potovní schránky. Jsou tam. Jako
vdy. Pravidelnì. U celý rok to tak je ... Mámo, otevøi ampaòské!, volá pan Novák na manelku poté, co se vrátil. Pak
pokládá sklenici, usedá pohodlnì do køesla a zaèíná èíst své
ZRCADLO èíslo jedna druhého roèníku. Tak to vidí mámo.
A ty jsi øíkala, e nepøeijí ani jeden rok ...
Pan Novák se pomalu rozplývá nìkam do ztracena a já se
pomalu probouzím. Byl to sice jenom sen, ale to, e si nás
právì ètete ji druhým rokem je skuteènost. Pro mnohé (alespoò doufám) je to skuteènost milá a naopak pro nìkteré jsme
se stali trnem v oku, který jen tak hned nevypadne. A tak to asi
musí být. Ale ne si dovolím malé bilancování, chci vám v roce
2003 popøát pøedevím pevné zdraví a pohodu. Nenechte se
v novém roce nièím rozházet. A kdyby vám chtìl nìkdo tu
pohodu kazit, tak nám napite do redakce. O tom, e u vás
doma ZRCADLO zdomácnìlo, dnes u není pochyb. Po roce
poctivé práce je z nás uznávané a ekonomicky stabilní periodikum. Skuteènost, e nás ètete, je pro nás nejvìtí odmìnou,
ale také motorem v naí dalí práci a urèitì i velikým
závazkem. Pro podnikatele jsme se stali dalí alternativou efektivní reklamy v regionu, kterou dnes mnozí ji pravidelnì
vyuívají. Slíbili jsme, e budeme ourat a také jsme
ourali. Dokonce nám proto bylo vyhroováno a právníci
nìkterých velkých spoleèností nám èasto hrozili alobami
a podobným zpùsobem se nás snaili odradit od naí práce. Ale
také je nutné pøiznat, e ne ve se nám podaøilo splnit. Slíbili
jsme, e ZRCADLO bude i na internetu. e vás necháme
nakouknout do zákulisí ZRCADLA a pøedstavíme postupnì
ty, díky kterým jsme pravidelnì ve vaí schránce. Doufejme, e
to splníme letos, ale teï ji radìji bez slibù.
Pøi pøíleitosti naí malé oslavy prvního výroèí ZRCADLA
jsme (jak jste si doufám vimli) zmìnili papír. Je sice slabí, ale
o mnoho bìlejí. Kvalita obrázkù (rastrù) bude vyí díky jiné
technologii pøedtiskové pøípravy. Plocha jedné strany se zvìtila, take se nám toho na ni vejde víc a jednotlivé inzertní moduly díky tomu budou také vìtí a to pøi zachování stejné ceny.
Zatímco ZRCADLO 2002 mìlo standardnì est stran,
ZRCADLO 2003 bude mít nejménì osm stran, take spousta
informací pro Vás navíc. A také mìníme modrou, doufám, e
bude pro vae oèi pøíjemnìjí. A doufejme toho v roce 2003
bude jetì víc, ale to nechci prozrazovat a slibovat. Nechte se
pøekvapit. A pite nám pøíspìvky a podnìty jetì víc ne v roce
2002. Nìkdy jste se báli hovoøit nahlas, ale není dùvod. Máme
pøece demokracii.
Pavel ainka - vydavatel
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CZERNEK Robert
Moravský Krumlov

Pøíval vody varoval dvakrát
XX/Moravský Krumlov/
Povodòové drama pøipravila
rychlá obleva poprvé na øece
Rokytné v Moravském Krumlovì jetì bìhem posledních
hodin minulého roku. Dalí
vlna velké vody v pátek 3.
ledna u probìhla korytem
bez mimoøádných událostí.
kody nejsou nijak veliké,
voda v obou pøípadech neopustila záplavové území, pøinesla vak øadu moná i zbyteèných nepøíjemností, doufejme i pouèení do budoucnosti.
XXCelý den pøed Silvestrem
vypadala øeka jetì pokojnì
a nic nenasvìdèovalo tomu,
e se za pár hodin situace velmi rychle obrátí. Potvrdil nám
to také velitel krumlovské
poární stanice Hasièského
záchranného sboru JMK Jan
Pokorný. Kdy el o pùl ètvrté
odpoledne z pracovní smìny,
byl na øece klid. Bìhem noci u
jeho hoi zasahovali na ostro.
XXRychlý pøíval z oblevy
navril kry na souvisle zamrzlou plochu hladiny a zasekl
se u splavù. Zátaras velmi
rychle narostl pøes pùlkilometrovou délku. Zaplnil koryto ledem a voda se vylila do
okolních polí a zahrádek. Kry

Foto mape: Odstraòování ledových ker
se zaklínily do stromù podél
øeky a malér byl bìhem noci k
nerozuzlení. Vechny sloky
záchranáøù i správy mìsta
pracovaly na plné obrátky
a zodpovìdný správce toku
Povodí Moravy pøiváel
chodící bagr a z Jihlavy.
Dalím strojem pohotovì
vypomohla místní TAZSka.
Rozbíjení a propoutìní ledù
po øece bylo pomalejí, ne

postupující mráz, a tak dìti
naly v dalích dnech na
zaplavených polích bezpeèné
prázdninové bruslitì. Následky odnesli zahrádkáøi a dílem
i líheò, kde byl pohotovì odpojen pøívod proudu, natìstí
byla v té dobì vyskladnìná.
XXOstrá zkouka jarního tání
ukázala, e vichni potøební
dokáí nasadit celé své síly
bez ohledu na èas. Slabinou

se ukázal svízelný pøístup
k øece v úseku zahrádek a také
pøíli hustá pobøení vegetace, kde by u nekodila
dùkladnìjí proøezávka stromù. Moná chybìla i trocha
vydatnìjí intuice a pøedvídavosti øádìní ivlu. Jistì by
zabralo alespoò èásteèné rozlámání ledu u pøi samotné
pøedpovìdi
mimoøádnì
teplého poèasí.
/PeJ/

elezného senátorský obvod
má svou vlastní úøadovnu
XX/Znojmo/ Svou senátorskou kanceláø slavnostnì
otevíral ve støedu 8. ledna
uprostøed historické èásti Znojma senátor Vladimír elezný.

k nepohnutí zaplnilo nìkolik
desítek hostù a zástupcù
sdìlovacích prostøedkù. Nový
a vùbec nejrychleji zvolený
senátor záøil pøirozeným kli-

pozdní sbìr a astný roèník
1999. Pro znalce mùeme
doplnit i dalí detail, a to e
byl z vinaøské obce Dobré
Pole. Jak senátor na uvítanou

Krumlovský podnikatel
získal ocenìní
XXKvalitní výrobek, kvalitní sluba, profesionální pøístup
k zákazníkovi. Tyto ukazatele jsou hodnotícími prvky kupujícího klienta. Vstupem ÈR do zemí EU bude muset øada
domácích firem podstoupit ekonomický a obchodní souboj
o pøízeò a spokojenost zákazníka. Nìkteøí nai podnikatelé ji
tuto cestu dokonalosti profesionálního pøístupu nastoupili.
XXSdruení èeských spotøebitelù sídlící v Praze provádí
v oblasti ochrany spotøebitele potøebnou sledovanost firem
v jejich chování a pøístupu k zákazníkovi na domácím trhu.
Pod drobnohledem stanovených kritérií vybírá z více jak
ètyøiceti organizací ty nejlepí. Sledované firmy, které
dlouhodobì v oboru svého podnikání naplòují poadavky
a oèekávání spotøebitelù, jsou vyhodnoceny a navreny
k ocenìní. V silné konkurenci mezi navrenými byla vybrána
i nae moravskokrumlovská firma Stanislav Mach, vývoj
a výroba tepelných èerpadel. Cena je udìlována na dva roky.
Dne 16. prosince loòského roku v Brnì na Krajském úøadì
pøevzal osobnì Cenu SÈS majitel firmy Stanislav Mach.
Slavnostní pøedání provedli hejtman Jihomoravského kraje pan
Stanislav Juránek a bývalý senátor Ing. Jan Zahradníèek.
XXTímto ocenìním bylo zhodnoceno jeho úsilí o vytvoøení
kvalitní profesionální firmy, která má schopnost obstát v silné
konkurenci nejen kvalitou výrobku, ale i dokonalým zvládnutím sluby pro obèana - zákazníka. Mùeme si jen pøát, aby
takových èeských podnikatelù bylo více a dokazovali svìtu, e
dovednost a profesionalita èeských rukou a podnikatelských
schopností nevymøela.
/VM/
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Foto Michal Schneider

XXPodle spìchu montérù,
pøipevòujících pouhé dvì
minuty pøed slavnostním zahájením u venkovních vchodových dveøí cedulku s oznaèením senátorské kanceláøe
bylo vidìt, e se tato akce
nechystala dlouho dopøedu.
XXPronajaté prostory v historickém domì na rohu Èeské
a Kramáøské ulice pak

Senátor Vl. elezný otevírá svoji kanceláø ve Znojmì.

dem. Aèkoliv to uvnitø nebylo
na pohled vidìt, pøiznal, e
jetì zdaleka není vechno
vybavení úplnì dokonèené,
ale od pondìlí následujícího
týdne u bude jeho kanceláø
slouit veøejnosti. Pøi uvítacím pøípitku se rozléval
zelený veltlín, nikoliv znojemský, ale z proslunìnìjí
vinaøské oblasti mikulovské,

øekl, tìil se na tuto chvíli.
Zahájení pøipravil v pøátelském duchu bez projevu,
nìkolikrát vybízel hosty k
odloení starostí i kamer, nabízel jim místo nich do ruky
sklenièky. Vtipnì komentoval
vybojované výhody vinaøù
po vstupu do Evropské Unie
a sám ve velmi dobré pohodì
dlouho nechtìl podávat ádné

komentáøe ani vyjádøení
k souèasnému vøení kolem
imunity, aby tím nerozbíjel
úplnì jinou atmosféru zahájení svého pravidelného
pùsobení ve Znojmì.
XXNeodbytným pak poukázal na zbrklost, pøekotnost
a chaotiènost, s jakou se projednávání tìchto vìcí dalo do
pohybu. Øekl, e prostudování tøicetistránkového materiálu trvá bìnì dva a tøi
týdny a uvedl, e se v jiných
pøípadech napøíklad bìná
autonehoda v klidu a maximálnì korektnì projednávala
i tøi mìsíce. Na dotaz, zda
by se v pøímé volbì ucházel
o presidentský post striktnì
a øíznì odpovìdìl: Urèitì ne!
Nikdy!
XXSenátorská kanceláø bude
ve Znojmì úøadovat pro veøejnost jednou týdnì a to kadé
pondìlí od osmé hodiny ráno.
Pøístupná je vchodem z Kramáøské ulièky naproti èíslu 18,
vlastní tøetí zvonek shora
a obèané se zde mohou kontaktovat s vedoucí kanceláøe
Petrou Viktorovou, která s nimi jejich problém projedná
a pøípadnì i dohodne moný
termín osobních schùzek se
senátorem elezným nebo
i dalí vhodná øeení jejich
záleitostí. Prvním úøedním
dnem senátorské kanceláøe je
ji pondìlí 13. ledna.
/PeJ/
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Bylo hezky a nic se nestalo

XXNenechte se zastrait hned u titulku. Ètìte dál. Mnozí ètenáøi
pøímo volají po pozitivních zprávách. Mají ji mít! Tak povzbuzující titulek jsem mezi tisícovkami novinových èlánkù jetì vùbec
nikdy nenapsal. Tìm ostatním musím nezakrytì øíci, e jsme se
jetì nezbláznili. Chtìli jsme jim jako normální noviny poctivì
napsat tøeba, jak si zfetovaný neastník zapíchl kost v krku
rukou utrenou od domácí pyrotechniky, kdy si zlámal nohy na
náledí, kde ho pak znásilnili opilí výtrníci, kteøí se po hromadné
silvestrovské rvaèce neuvìøitelnì rozmlátili v ukradeném autì.
Ale! (Také Vám Milé Hyeny!!!) Pravdivá realita je veskrze
sluná a pozitivní. Co s tím mùeme jiného dìlat? Jak nám
potvrdili na chirurgickém oddìlení ivanèické nemocnice, nemìli
ani jediný pøípad, který by souvisel se silvestrovským veselím.
Lékaøi proili prùmìrnou, tedy víceménì klidnou slubu s obvyklým reimem výkonù. Svátky jim natìstí probìhly i ve slubì
bez lidského netìstí.
XXChtìli jsme vám napsat alespoò o neurvalém bìsnìní pøírodních ivlù. Metry neprohrabaného snìhu, pøeteklé obì pøehrady a
kry pøiplavené z rozvodnìných øek a na námìstí, jene ty se také
nekonaly. Poèasí si zaøádilo opakovanou oblevou, ale jeho
dùsledky zùstaly v bøezích øek i normálu. Jak nám zaèátkem
ledna potvrdili také na ivanèické radnici, jedinou ledovou bariéru
na Rokytné zlikvidovali na Silvestra místní hasièi. Voda, která
nìkolik hodin pøed tím zaplavila pole i zahrady u Krumlova
profrèela kolem Ivanèic bez následkù. Chtìli jsme alespoò romantickým duím napsat, který z jejich spoluobèanù letos pøiel
na svìt hned v prvních vteøinách, minutách, èi hodinách Nového
roku a kdo z novì narozených dìtí byl ten den první, druhý, tøetí
a tøeba desátý, ale místní maminky mìly jiný plánovací kalendáø
a konec i zaèátek roku slavily úplnì jinak. Jak nám potvrdili
v porodnici ivanèické nemocnice, nenarodilo se tam letos ádné
dítì ani prvního a pro jistotu ani druhého ledna. O to vìtí zájem
byl o datum tìdrého dne, kdy se narodily dìti dvì. Urèitì je to
ten nejkrásnìjí dárek na svìtì prozáøený Boím poehnáním
a láskou tryskající celým vesmírem. Mezi Jezulata, která budou
mít oslavu svých narozenin právì 24. prosince, pøibyl
v Ivanèicích od minulého roku jeden chlapec a jedno dìvèe. /PeJ/

Miroslavské borovice umírají

XX/Miroslav/ O chøadnutí porostù borovice èerné jsme vás ji
døíve informovali. Miroslavská radnice na tento problém
reagovala a nechala po dohodì s lesním hospodáøem mìsta ing.
Heleicem vypracovat znalecký posudek. Pro výzkum byly
odebrány vzorky, které byly odeslány Dr. ing. Jankovskému
z Mendelovy zemìdìlské a lesnické univerzity v Brnì.
XXZ posudku vyplývá nìkolik rizikových faktorù. Jedním z nich
jsou i extrémní teplotní výkyvy, které v tìchto dnech panují.
Borovice dobøe snáí teploty letní, ale patnì sucho v pøedjaøí
a prudké zmìny teplot v zimním období. V minulosti byla
vysázena na nevhodná místa, co je i pøípad národní pøírodní
památky Miroslavské kopce. Odumírání v posledních letech
zaviòují i rùzné druhy hub a hmyzích kùdcù.
XXI kdy za souèasného stavu nelze provést ádná opatøení,
Dr. Jankovský doporuèil postupné odstraòování pokozených
stromù, u kterých nelze oèekávat revitalizaci a nahrazení
porostem novým. Výbìr moných døevin je diskutabilní.
Borovici èernou by mohla nahradit borovice lesní.
/abé/

Úèetnictví Bureová Vlasta
nabízí vedení: jednoduchého a podvojného úèetnictví
vekeré mzdové agendy
zpracování daò. pøiznání fyzických i právnických osob
rekonstrukce úèetnictví pøedelých daòových období
x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x

Bureová Vlasta, Pionýrská 532, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 398, mobil: 728 728 619
e-mail: vlasta.buresova@tiscali.cz

Je lepí být zdravý a bohatý, ne chudý a nemocný
XX/Ivanèice/ Krach ve financování lékaøských pohotovostí
øeila porada starostù dotèených obcí na ivanèické radnici
hned 3. ledna ráno. Horkým
telefonem narychlo svolané
setkání mìlo nalézt zpùsob, jak
se vypoøádat se situací, která
oproti optimistiètìjímu oèekávání dopadla velmi natvrdo
s pøíchodem nového roku.
XXDalí existence lékaøské
sluby první pomoci má mnoho nevyøeených zádrhelù a vývoj zatím smìøuje k tomu, e
bude tato zdravotnická sluba
obèanùm jednoho dne úplnì
zruena. Pøednì, dosavadní
legislativa na ni vùbec nepamatuje. Po ukonèení èinnosti
Okresních úøadù nikdo nemá
povinnost tuto slubu zorganizovat. Krajùm nepøísluí a povìøená mìsta se o ni starají jen
proto, e nechtìjí pøipustit dopad zruení slueb na obèany.
XXJak nám øekl starosta Ivanèic Vojtìch Adam, dozvìdìl se
o realitì finanèních podmínek
s definitivní platností a tøetí
kalendáøní den letoního roku.
Kraj rozdìlil èástku 41,5 milionù korun podle poètu obyvatel
tak, e na jednoho obèana v
tomto roce pøipadá na financování lékaøských pohotovostí
53,95 korun. S údivem pak
zjistil, e je jejich zdravotní
spádový obvod na pøídìlu jetì
pokrácený o dalí stovky tisíc
korun. Pøidìlená kalkulace
1 milion 222 tisíc korun nestaèí
ani na polovièní zkrácený
provoz pohotovostních slueb.
Pak se bìhem chvíle dopátral,
e krajtí úøedníci pouili pro
rozdìlení penìz statistickou
roèenku z posledního sèítání
obyvatel, ale nikdo z nich u
nedomyslel, e jsou zdravotní
spádové obvody úplnì jiné,
ne je územní správa. Tedy
území pro èinnost úøadù a pro
práci zdravotníkù se vzájemnì

LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH
STROPNÍCH KAZET

OF JETMAR
Pionýrská 536, Moravský Krumlov
tel./fax: 515 323 988
mobil: 728 249 328

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

nepøekrývají, jsou rozdílná.
Zásluhou takového pøehmatu
ly napøíklad peníze pro zdravotní obsluhu obcí Prtice a
Silùvky na radnici do lapanic,
místo do Ivanèic.
XXPøi variantì zkrácení slu-

doøeení problémù. Starostové
se na spoleèné poradì shodli,
e se pokusí nalézt prostøedky
ve svých rozpoètech do vyøeení krize a e chtìjí svým
lidem zdravotní slubu zachovat neokletìnou v pøedchá-

Nespokojení lékaøi vak hovoøí
o 200 a 300 korunových
poadavcích za odslouenou
hodinu. Pokud se nám nepodaøí nasmlouvat dostatek lékaøù na støídání, nemùeme pak
tyto sluby plnì zajistit. Nad

zejícím rozsahu. Po pùl roce
provizorního provozu pak
starostové chtìjí tento problém
znovu vyhodnotit.
XXDalím kamením v pomyslném soukolí slueb je neochota nìkterých lékaøù podepsat smlouvu za stanovených
podmínek. Pro mìsto by pohotovostní slubu smluvnì dodávala ivanèická nemocnice. Jak
nám øekl její øeditel Jaromír
Hrube, nemá dosud jistotu, e
se jim podaøí sluby personálnì obsadit. Dodal, e nìkteøí
lékaøi ji smlouvu podepsali,
ale jiní s neochotou stále váhají. Krajem byla jednotnì
odsouhlasená maximální hodinová sazba odmìn za tyto
sluby 150 korun ve vední dny
a 180 korun ve dnech volna.

stanovenou sazbu jít nemùeme, prostì na to nejsou podmínky, ani prostøedky. Na druhou stranu to pro mìsta také u
levnìji udìlat neumíme. Smìrem dolù to jde jedinì za cenu
pokrácení slueb., zdùrazòuje
øeditel nemocnice.
XXCelá záleitost tedy dál
zraje k poslednímu definitivnímu výbuchu, který mùe
ukonèit pùsobení lékaøských
pohotovostí úplnì. Pacientùm
pak mùeme jen zdarma poradit, aby se jim udìlalo patnì
jen v ordinaèních hodinách
a aby stihli jetì pøed tím
dobìhnout ke svému praktickému lékaøi, nebo si li v pøedem jasných pøípadech rovnou
sednout do èekárny na patologické oddìlení.
/PeJ/

Ilustraèní foto redakce

eb na dobu od 15.00 do 22.00
hodin ve vední dny a 7.00 a
19.00 hodin ve dnech volna
s minimálním personálním
obsazením jeden lékaø a jedna
sestra chybí k dofinancování
slueb v Ivanèicích asi 200
tisíc korun roènì., øíká starosta Adam. Na plný provoz jako
do minulého roku by podle
zpracovaného rozboru potøebovali jetì 1.274.336 korun.
Z fondù kraje tedy nepøila ani
polovina potøebných penìz.
Mìsta podle nìj nemohou
financovat zdravotnictví pro
své obèany, své rozpoèty mají
na úplnì jiné sluby a potøeby.
Zdùraznil, e bude dál jednat
s krajským zdravotním radou,
ale v souèasné situaci nevidí
mnoho nadìjí na rychlé

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

ÚVÌRY
od 5% a BEZ AKONTACE

TEL.: 723 110 363
607 949 608

PNEUSERVIS
Znojmo

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

NABÍZÍ PRO NÁKLADNÍ A OSOBNÍ AUTOMOBILY
DEMONTÁ  MONTÁ  PRODEJ  OPRAVY  LIKVIDACE
ULOENÍ VAICH LETNÍCH PNEU V NAEM SKLADU
ZVLÁTNÍ NABÍDKA:
pro vozy FAVORIT a FELICIE pneu ji od 990,- Kè.
Pracovní doba:

Po - Pá
5.30 - 16.30 hodin
Sobota
6.00 - 14.00 hodin
 Tìíme se na Vai návtìvu 
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Zodpovìdnost na vlastní nebezpeèí ? ROÈNÍ PRAXE S ODPADY
XX/Oslavany/ Pøedsilvestrovské povyraení s velkou vodou
znovu odzkouelo profesionály i dobrovolníky v Oslavanech. Povodòová komise a
zásahový sbor hasièù celý den
kontrolovali øeku Oslavu.
XXUpozornìní o pøicházející
povodòové vlnì pøilo od
správce toku pøedposlední
den roku za poledne a pøíval
byl odhadovaný na pozdní
noèní hodiny. U veèer protékalo ètrnáct kubíkù za
vteøinu, tedy o dva víc, ne
nejvyí normál. Kolem tøetí
hodiny po pùlnoci øekou proletìla mohutná vlna asi
ètyøicetikubíkového prùtoku.
Kilometrová délka souvislé
vrstvy ledu nad splavem
hrozila zatarasením od prvního zvednutí øeky.
XXJak nám øekl místostarosta
mìsta Milo Musil, v kritických chvílích úplnì chybìla
obsluha elektrárenského jezu.

VE DVOU POHLEDECH

Foto mape: Oslavanský splav
Ten patøí spolu s dalími objekty praské firmì Befacoal,
která v Oslavanech své obsluhující pracovníky nemá.
XXSvou starost a vlastnì i

zákonnou povinnost vyøeili
pøímo neuvìøitelným zpùsobem. Faxovou zprávou povìøili hospodáøe místního
rybáøského svazu, e mùe se

Stavební spoleènost JOKA s.r.o.
Tiskárenská 433, Moravský Kumlov

NABÍZÍ K PRONÁJMU

KANCELÁØSKÉ PROSTORY V SÍDLE FIRMY
 3 kanceláøe 19 m2 (monost vzájemného propojení)
 1 kanceláø 31m2
 parkovitì pøed budovou
Informace na tel./fax: 515 322 655, nebo osobnì v sídle firmy.

strojním zaøízením jezu na
své nebezpeèí pracovat(!).
Místní sportovní rybáøi mají
v sousedství pìtici rybochovných nádrí, které by se pøi
znièení jezu vysuily. Stávají
se tak vlastnì a rukojmím
firmy, které je funkènost jezu
asi dost lhostejná. Za asistence hasièù se podaøilo mechaniku uvést do chodu a válec
chátrajícího jezu zvednout. Po
tomto zákroku nahromadìné
kry mohly projít dál.
XXProti postupu firmy okamitì písemnì protestovala
radnice i Povodí Moravy jako
správce toku. Tøíhodinový
rachot procházejících ledù na
mohutné vlnì vody nakonec
pominul bez následkù, jen na
nejhornìjím z trojice splavù
zmizely døevìné pøístavky,
které se ji nepodaøilo pøed
/PeJ/
zimou sejmout.

XX/Miroslav/ V roce 2001 rozhodlo mìstské Zastupitelstvo
v Miroslavi o zavedení systému pauální platby na obyvatele
za likvidaci domovního odpadu. Zavádìní této zmìny provázely velké diskuse o tom, zda je systém správný. Objevily se
hlasy, e mìsto nevybere poadovanou sumu, potøebnou na
sbìr a likvidaci odpadù, e nebude motivovat obèany k separaci odpadù a podobnì. Po roce fungování jsou vak zkuenosti
miroslavských zcela opaèné. Poplatky dle poètu trvale pøihláených obyvatel byly vypoèteny na 885 tisíc korun. Podaøilo se
vybrat 881,4 tisíc, co je úèinnost pøes 99 procent. Naproti
tomu v roce 2001 platilo za svoz asi 60 procent rodin.
XXO zvýeném tøídìní odpadù svìdèí plné kontejnery, zejména
na plast a papír. Uvaujeme o tom, e omezíme poèet kontejnerù na sklo a zvýíme poèet na plasty, protoe dnes je vìtina
nápojù plnìna do PET lahví., øíká místostarosta Roman Volf.
Jako v minulých letech i letos v bøeznu se uskuteèní elezný
víkend. Získané finance budou pouity na nákup drtièe
zahradního odpadu, který bude zahrádkáøský svaz pùjèovat
obèanùm. Vechny tyto skuteènosti se projevují i v mením
výskytu èerných skládek, které donedávna hyzdily okolí
mìsta., dodal Volf.
/mape/
XX/Ivanèice/ Novou vyhláku o odpadech schválilo po
bouølivém prùbìhu jednání první øádné povolební zasedání
obecního Zastupitelstva v Ivanèicích. Mìsto si vzhledem ke
svým dluhùm nemùe dovolit dotovat odpadové hospodáøství
ze svého rozpoètu. Cenu, kterou obyvatelé zaplatí, vytváøejí
skuteèné náklady na svoz a likvidaci odpadù, kde je podstatnou
èástí samotné skládkovné. Poplatky poèítané takzvanì
na hlavu se odliují podle ètvrtí v závislostech na èetnosti
svozù. Nejdraí poplatek ve výi 470 korun mají pøi zrychleném týdenním svozu na sídliti. Souèasnì je vyzkouené, e
právì tento zpùsob bydlení produkuje vìtí objemy odpadù.
etrnìjí produkci odpadù potvrzenou mení frekvencí svozù
v dvoutýdenních cyklech mají zohlednìnou obyvatelé jiných
ètvrtí mìsta a takzvaní domkaøi. Jim radní pøiznali devadesátikorunovou úlevu na svozy a poplatek 380 korun. Jak nám
k problematice sdìlil starosta mìsta Vojtìch Adam, budou náklady na likvidaci odpadù prùbìnì sledované a vyhláka se
mùe zdokonalit u bìhem letoního prvního pololetí.
/PeJ/

Václavská 740, 672 01 Mor. Krumlov
tel.: 515 322 195, mobil: 737 128 992

NEJVÌTÍ PRODEJ LEVNÉHO
NÁBYTKU NA ZNOJEMSKU

levný nábytek
bytové doplòky
drogerie
NÁBYTEK:

obývací stìny 3.500 - 12.000 Kè
sedací soupravy 2.500 - 7.000 Kè
skøínì 2.000 Kè
komody 2.000 Kè
jídelní rohové kouty 2.000 Kè
idle, køesla 600 Kè
polohovací a houpací køesla
pøedsíòové stìny 2.000 Kè
stoly, konferenèní stolky 1.600 Kè
lonice (komplet) 7.000 - 12.000 Kè
válendy, postele 900 - 2.100 Kè
dìtské postýlky
kuchynì, samost. keramické desky
skleníky, zrcadla
psací stoly, botníky
stylový a proutìný nábytek
selský nábytek z masiv. dubu
skøínì na víno

naleznete nás dle místních
smìrových tabulí fa Antares

Neváhejte s návtìvou naeho autosalonu!
Tìíme se na Vás

ZASTAVÁRNA
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
rádia, reproduktory
televice 2.000 Kè
videa a pøehrávaèe
pøímotopy
lustry, svìtla 150 Kè
el. náøadí
vrtaèky, sekaèky
- mobil. telefony od 800 Kè
- hrnce, noe
- brusle od 300 Kè

NIC NENÍ NEMONÉ
Monost prodeje na splátky
HOME CREDIT
Rozvoz zboí zajitìn

po - pá 9.00 - 17.00
pol. pøestávka. 12.30 - 13.00

sobota 8.30 - 11.30

U NÁS NAKOUPÍTE VE CO POTØEBUJETE
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ZMIZELA CELÁ BUDOVA

Foto mape: demolice nemocnièní budovy
XX/Ivanèice/ Nový výhled do nového roku pøipravili novým
pacientùm stavbaøi v Ivanèicích. Z areálu nemocnice se ztratila
celá budova bývalé polikliniky. Stavaøi vyuili pøíhodného
období, kdy je ve zdravotnických zaøízeních hospitalizovaný
nejmení poèet pacientù. Vichni, kterým to jen troièku jejich
zdravotní stav dovolí, bývají na období vánoèních svátkù
a konce roku proputìni do domácího oetøování. V nemocnicích bývá nejslabí provoz z celého roku. Plánovaná demolice budovy probíhala jetì tìsnì pøed vánoèními dny volna
a odvoz vybouraného materiálu pokraèoval 27. prosince a rychle skonèil v nìkolika dnech do konce minulého roku. Jak nám
øekl øeditel nemocnice Jaromír Hrube, mají v tuto chvíli
dùvod ke spokojenosti. První èást prací probìhla bez komplikací a financování ze státních prostøedkù je rovnì odsouhlasené. Potíe mohou podle oèekávání nastat ji pøi
odstraòování betonových základù. Pøedchozí pøízemní budova
prý byla postavená na masívní betonové bloky jako
nedokonèený zámìr budoucí výkové stavby. Perlièkou je, e
její "doèasná" støecha s plánovanou ivotností pouhých deseti
let pøeèkala celé tøicetileté provizórium.
/tr/

INFORMACE NAD ZLATO

Informace jsou v dnení
spoleènosti dùleitým artiklem. Umoòují lidem správnou
volbu v politice, obchodì,
zamìstnání a ivotì, jsou zdrojem vzdìlání, nositelem moci.
Zkusme se proto podívat na
to, jak informace z radnice v
Moravském Krumlovì putují smìrem k obyvatelùm
mìsta, volièùm i nevolièùm.
Je typickým paradoxem,
a snad právì zákonitostí, e
médium, jen informuje o záleitostech, které obèany
nejvíc trápí, aktuálnì a se irokým zábìrem problematiky,
není u naich mìstských pøedstavitelù pøíli v oblibì. Èasto
se o Zrcadle vyjadøují pohrdavì, není výjimkou ani takový
názor, e by bylo vhodnìjí
tyto noviny zruit nebo zakázat.
Svobodnì uvaující èlovìk
s pluralitním tolerantním mylením musí existenci Zrcadla
vítat. Dává prostor rùzným
názorovým proudùm, nìkdy
takøka z opaèného spektra,
vyjadøuje se rychle a aktuálnì
k záleitostem, které jsou
v centru pozornosti obèanù
a umoòuje otevøenou diskusi
o problémech. Na jeho stránkách se mùe vyslovit kadý
a obèané to vìdí a vyuívají
toho. V naem regionu pøineslo Zrcadlo do domácností
svìí vítr a nemá díky svým
výe uvedeným schopnostem
a vlastnostem konkurenci.
Právì jeho výhoda je nìkterými pokládána za zápor.

Názorová rùznost drádí
a zvlátì lidmi se sklonem
k totalitnímu mylení není
vítána. Nechtìjí naslouchat
jiným názorùm, chtìjí být
jenom posloucháni.
Dalí tiskovinou v naí lokalitì jsou Moravskokrumlovské
noviny. Jsou financovány
mìstem Moravský Krumlov.
Zprávy z radnice a Zastupitelstva jsou zkratkovité, nìkdy
tìko pochopitelné a zpravidla se vejdou na 1-2 strany.
Aktuálnost zpráv je nedostateèná, diskuse o jednotlivých
záleitostech ádná. Noviny
si na rozdíl od Zrcadla nezískaly dùvìru obyvatel, ani
pøispívatelù. Vìtina stránek
je vìnována sportu, kultuøe,
kolství a historii mìsta. To
jsou záleitosti, které obyvatele mìsta také zajímají. Oehavé diskuse o stìejních problémech mìsta, jeho rozvoje,
ekonomiky, politiky, svobodné názory, podnìty a názorová rùznost vak na stránkách Moravskokrumlovských
novin chybí. To je myslím to,
co tam patøí na prvním místì.
Jako pøíklad uvedu první
povolební èíslo. Nejdùleitìjí
politické akci posledních ètyø
let, komunálním volbám je
vìnována jedna strana novin.
Zvolení zastupitelé jsou tu
uvedeni bez svých vysokokolských titulù. To snad
proto, aby nebylo pøíli nápadné, e 2/3 zastupitelù mají
vysokokolské vzdìlání, ale

budoucí starosta i místostarostka budou patøit ke zbylé
1/3. Náhradníci jsou pak uvedeni pouze u volební strany
è.1, náhradníci ostatních volebních stran se ji na tuto jednu
stránku neveli. V tomté
èísle jsou vìnovány tøi stránky
èinnosti Mìstské knihovny,
mìstským památkám dvì stránky, zdraví jedna a pùl stránky
a václavské hody v Rakicích
prezentuje stránka a pùl.
Sdìlení, které si z toho
musím nutnì odvodit, je následující: milý obèane, starej se
o své zdraví, hodnì èti literaturu, vzdìlávej se a bav se.
Ale o komunální politiku se
nestarej. Ji si zvolil, tím
skonèila na ètyøi roky tvoje
úloha.
Dalím zdrojem moných
informací z mìsta jsou internetové stránky mìsta. Pohled
na internetové stránky mìsta
byl jetì v prosinci roku 2002
alostný. Zastaralé a dávno
neplatné informace (rok). Po
interpelaci v Radì dolo k èásteènému zlepení. Zároveò
byl starostou dán slib, e se
stav zcela zlepí s pøíchodem
nového správce poèítaèové
sítì 1. ledna 2003. O skuteèné situaci se mùete sami
pøesvìdèit na internetové
adrese mìsta www.moravskykrumlov.cz.
XXPosledním médiem, které
pøináí informace z mìsta a
radnice a do naich domovù,
je televizní kanál regionální

kabelové televize SELF.
Mìsto Moravský Krumlov pøi
realizaci kabelových rozvodù
v naí lokalitì investovalo
do tohoto projektu èástku 7 milionù Kè. Za to se jeho obyvatelùm dostává divácky
líbivých zpráv ze kolek, kol,
koncertù, taneèních, plesù.
Zde u ani sport není na výsluní. Podstatných záleitostí
mìsta se televize dotkne
málokdy. Aktuálnost je
nejhorí ze vech médií.
Nejdøíve vidíme zprávy po
dvou mìsících, ale i po
ètyøech, nìkdy i mnohem
pozdìji. Stejnými poøady nás
zahlcuje televize ráno, veèer
a v noci. Snad jen pøedvolební
diskusi starostù se podaøilo
správnì naèasovat.
XXNa závìr se ji jenom
krátce zmíním o novì
zøízeném místì tiskového
mluvèího mìsta Moravský
Krumlov. Jak jinak. V naem
mìstì toto místo bude zastávat
obyvatel Oslavan. Pøedpokládala jsem, e pro takového
èlovìka je dùleité znát
krumlovský místopis, realitu,
kulturní, politický a ekonomický vývoj mìsta, a rovnì,
alespoò pøiblinì, lidský
potenciál mìsta. Ne, není to
dobré. Takovou úlohu potom
moná jetì lépe splní rodilý
Vietnamec nebo Ukrajinec.
Nebo jetì lépe. Hluchonìmý.
Ing. arch. Kudrová Daniela,
èlen Rady MK

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

AKÈNÍ CENY NEREZOVÝCH DØEZÙ
ETX 614 IND

1590,- Kè

fa FRANKE

KUCHYÒSKÉ LINKY

JI OD 8350,- Kè

 SEKTOROVÉ KUCHYNÌ OLA
 PRACOVNÍ DESKY
sektorová kuchyò
BOLONIA - MASIV

NOVINKA
vechny
ceny døezù
jsou vèetnì
kompletního
pøísluenství

RBX 610 IND

1390,- Kè

MONTÁ ZDARMA - PRODEJ NA SPLÁTKY
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OBECNÍ POLICIE S NOVÝMI PRAVOMOCEMI AUTA ODTAHOVAT NEBUDOU
XXOd ledna vstoupila v platnost novela zákona è. 553/91
Sb. O obecní policii, která
pøináí celou øadu nových
kompetencí do práce stráníkù
obecní policie. Ta je novelou
oznaèována jako orgán obce,
který je pøímo podøízený
starostovi, nebo povìøenému
èlenu Zastupitelstva obce.

níci mohou nyní uloit fyzickým osobám v blokovém
øízení pokutu za pøestupek,
kterého se dopustí nedovoleným stáním nebo zastavením
vozidla na pozemní komunikaci, nebo vjezdem do míst,
kde je to místní pøechodnou
úpravou provozu zakázáno.
Mohou vak sankcionovat i

dem pro chodce k zajitìní
bezpeèného pøechodu osob.
XXPosunem vpøed je i monost stráníkù obecní policie
vyadovat vedle podání
vysvìtlení i doloení potøebných listinných dùkazù. Mohou tedy po obèanovi chtít
pøedloit napøíklad potvrzení
o zaplacení poplatkù za dre-

Ilustraèní foto redakce
XXDolo k rozíøení pravomocí obecní policie pøedevím
v oblasti projednávání a sankcionování pøestupkù v oblasti
bezpeènosti a plynulosti dopravy. Stráníci mohou rozhodnout o odstranìní vozidla na
náklad jeho provozovatele,
je-li pøekákou provozu na
pozemní komunikaci, nebo
neoprávnìnì stojí na vyhrazených parkovitích. Strá-

poruení pravidel jízdy na
zvíøatech a nesprávné vedení
a hnání zvíøat po pozemní
komunikaci. Zamìøí se také
na pohyb chodcù, jízdu na kolech, lyích a na koleèkových
bruslích, odporující pravidlùm
provozu na pozemních komunikacích. Stráníci mohou
zastavit vozidlo, jeho provozovatel je podezøelý ze spáchání
pøestupku, nebo pøed pøecho-

ní psù, povolení záboru veøejného prostranství, nebo ivnostenské oprávnìní. Touto zmìnou by se mìla práce obecní
policie provázat s èinností
státních institucí.
XXZásadní zmìnou v práci
obecní policie je monost
obce, která obecní policii
spravuje, uzavøít s jinou obcí
veøejnoprávní smlouvu, ve
které se zaváe u smluvní

Pøistìhovali si dobrou náladu

ZRCADLO
Redakce ètrnáctideníku pøijme

externího inzertního poradce
Poadavky:








dobrá komunikativnost
dobrá znalost regionu
flexibilita, èasová prunost
vlastní automobil, mobilní telefon
ivnostenský list výhodou
souèasná obchodní èinnost výhodou

Nabízíme:

 vedlejí pracovní pomìr
 pevná i provizní odmìna
 po zapracování monost hlavního
pracovního pomìru

Struèný profesní ivotopis zalete potou na adresu:
Zrcadlo, Tiskárenská 439, 672 01 Moravský Krumlov
nebo emailem: noviny.zrcadlo@seznam.cz, nebo
faxem na èíslo: 515 322 722, a to do 25. ledna 2003.

XX/Moravský Krumlov/ Po zatìkávací zkouce s pøechodem radnice na pøenesený výkon státní správy nám øekla místostarostka krumlovské radnice Marie Valachová: Nebylo to
snadné a v daných podmínkách jsem nakonec ráda, e to jde
alespoò tak. Úspìchem bylo, e se nám podaøilo rozjet poèítaèovou sí pro evidenci øidièù, vozidel a obyvatel. V pátek
pøed prvním úøedním dnem jsme si vyzkoueli pøístupové kódy
a jak se ukázalo, na ministerstvu vnitra jsme byli z celé republiky pøipojení jako první. No a první pøíjemné pøekvapení nám
pøipravili hned 2. ledna úøedníci bývalého znojemského okresu.
Ráno jsme zaèínali jejich slavnostním pøivítáním. Po nìm se
stalo nìco neèekaného a u nás jetì neobvyklého. Obratem, se
stejným úsmìvem, s naprostou samozøejmostí a hlavnì
s dobrou náladou si pøevlekli naehlené sváteèní obleky za montérky. Optimismus jim vydrel pøi stìhování skøíní a výbavy a
do úplného dokonèení prací. Vlastnì asi ne lehko mìnili
Znojmo za Krumlov a tento jejich postoj mìl úroveò.,
podtrhuje místostarostka. První úøední den zaèínal pro pøicházející obèany bez nìjakých viditelných zádrhelù.
/PeJ/

PØIJME DO TRVALÉHO
PRACOVNÍHO POMÌRU

JEDNOTA, spotøební drustvo
Moravský Krumlov
pøijme pracovníka(-ci) na funkci:

správce
výpoèetních systémù
Znalost programování výhodou.
Informace podá ing. Èech
tel.: 515 300 313

email: ekonom.jednotamk@oknet.cz

obce vykonávat úkoly obecní
policie. Mìní se tak jedna ze
zásadních skuteèností, e
obecní orgány jsou pøi své
èinnosti omezeny územním
obvodem obce. Kupøíkladu
Mìstská policie v Moravském Krumlovì nabídla své
sluby pìti obcím z nejbliího okolí. Prvotní zájem
projevila pouze obec Petrovice, ale ve je zatím v jednání. Patrolování stráníkù je
samozøejmì placenou slubou a proto podstatným kritériem pro uzavøení smlouvy
jsou finance, kterých v okolních obcích není nazbyt. Obce
vak nemusí vyuívat jen pravidelného hlídkování stráníkù. Smluvnì lze dojednat jen
výjezdy stráníkù v pøípadì
ohroení. Díky stálé slubì je
Mìstská policie v Moravském
Krumlovì schopna reagovat
rychleji ne policie státní,
která musí zajiovat nejvìtí
rajon na Znojemsku.
XXNovela zákona pamatuje i
na samotné stráníky. Musí
splòovat nìkolik kritérií: vedle
èeského obèanství, vìku
nejménì 21 let a duevní i
tìlesné zpùsobilosti stanoví
zákon jako pøedpoklad výkonu povolání stráníka bezúhonnost a spolehlivost.
XXNovela jistì pøinese øadu
otázek a problémù. Ale jen
praxe v ulicích ukáe, zda
pravomoc vloená do rukou
obecních stráníkù pøinese
klid a poøádek a pøestanou
øeèi o zbyteènosti obecních
stráníkù.
/mape/

PRACOVNICE
NA KNIHÁRNU
 znalost práce s papírem vítána
 bydlitì v MK výhodou
 smìnný provoz
 nástup moný ihned
Blií informace POUZE
na telefonním èísle:
515 322 281.

XX/Ivanèice/ Navýení kompetencí mìstské policie by nemìlo
v Ivanèicích pøinést ádné dramatické zmìny a podle mínìní
pøedstavitelù radnice nemusí mít obèané dùvod k obavám.
Starosta Vojtìch Adam vidí posílení kompetencí jako velmi
pozitivní zmìnu. Vìøí, e pøispìjí k plynulejímu zvládání
úkolù. Mìstská policie se pøestìhovala na námìstí a starosta
pøedpokládá, e je pro tuto chvíli její promìna snad uzavøená
a stráníci budou moci plnit své úkoly tak, jak to od této zmìny
vedení mìsta oèekávalo. Jak nám øekl, nepøipravují zatím ani
ádné tvrdí postupy proti neukáznìným øidièùm. Situace
zatím nenazrála k tomu, aby byly podobné kroky zapotøebí.
S objednáváním, nebo se zøízením odtahové sluby pro patnì
zaparkovaná vozidla zatím v Ivanèicích nepoèítají.
/PeJ/

Bude povìøený úøad
velkým tøeskem ?
XXS novým rokem 2003 skonèily po dvaaètyøiceti letech svou
èinnost okresní úøady a jejich kompetence byly pøevedeny
vèetnì úøedníkù na 205 obecních (mìstských) úøadù tzv. III.
typu, na krajské úøady a dokonce na ministerstva. Této bombastické akci, kterou by rádi nìkteøí její protagonisté spodobnili
se vznikem nového vesmíru - proto ten název - pøedcházela
dvouletá pøíprava investièní, stavební, ideologická i personální. Dnes, po více ne týdnu, slyíme ze vech stran, jak akce
dopadla, e pøes 50% úøadù své stìhování a nové úkoly
v plném rozsahu zatím nezvládá. Zaznívají dokonce obavy,
zda si státní administrativa - zejména ministerstvo vnitra
- neukousla pøíli velké sousto.
XXMoravský Krumlov je také jedním z mìst tímto zpùsobem
vyznamenaných (nebo poznamenaných?). Zájem o povìøení
výkonem rozíøené pùsobnosti III. typu (malým okresem) byl
ze strany vedení mìsta a Mìstského úøadu obrovský, dokonce
byli jednou svoláni starostové spádových obcí, aby pro vedoucí
roli Moravského Krumlova lobovali! Jedna vìc ovem je
proklamovaný zájem, druhá vìc je nìco pro to udìlat. A tak
zaèátek byl úplnì opaèný, ne by rozumný èlovìk oèekával.
ádná dalí jednání s obcemi, co vedlo a k odstøedivým tendencím Miroslavska, ádné stavební úpravy, ádná rozhodnutí
o dislokaci nových úøedníkù, ale pøedevím tajnosnubné úvahy
vedení mìsta, jak a kým obsadit pøípadná nová místa. V prùbìhu roku 2002 se ukázalo, e k 38 pùvodním zamìstnancùm
mìsta bude pro plnìní úkolù obecního úøadu s rozíøenou
pùsobností III. typu - malého okresu delimitováno 38 úøednických míst z Okresního úøadu Znojmo, pøièem pouze
23 úøedníkù ze Znojma bylo ochotno zmìnit pùsobitì.
O 15 míst, která mìla být obsazena z místních zdrojù, se strhl
lítý boj. Není divu, e ve mìstì, kde je tak vysoká nezamìstnanost, se selo mnoho desítek (dokonce snad stovky) ádostí.
XXTento stav umoòoval ji podle pøedpisù platných do konce
roku 2002 vèas zajistit velmi nároèný a kvalifikovaný výbìr
a doplnìní zkuených úøedníkù ze Znojma skuteènì kvalitními
místními uchazeèi. Také nový zákon è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù, k tomu vytváøí
vechny pøedpoklady. Velmi pøesnì toti stanovuje poadavky
na kvalifikaci a zpùsobilost úøedníkù a krok po kroku popisuje
povinný a prùhledný systém výbìrových øízení od podání
ádosti a po pøijetí do pracovního pomìru nebo jmenování. To
bychom ale nesmìli být v Moravském Krumlovì! Na zdejím
Mìstském úøadu mají v posledních letech zákony vùbec tìký
ivot, zejména pokud ukládají pøesné postupy a jejich prùhlednost (napøíklad v oblasti personální a finanèní). Daleko vìtí
úsilí je èasto vìnováno legalizaci chyb ne jejich nápravì,
a hledání klièek a øeení na hranì zákona. /pokraèování na str. 8/
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Místostarostka vìøí na Levnìjí elektøina pro jiní Moravu
prùhlednìjí výbìr firem
/ M o r. K r u m l o v /
XXNovou tváøí v samotném èele krumlovské radnice se
po volbách stala místostarostka Marie
Valachová. Jako
pøekvapení se tam
ocitla zásluhou povolebního pohybu
stran, mylenek a
zvednutých rukou
svých kolegù, novì
zvolených zastupitelù. Pøedem to neèekali krumlovtí volièi a snad ani ona
Místostarostka Marie Valachová
sama. Na prahu
nového prvního uceleného kalendáøního roku jejího ètyøletého
pùsobení jsme se jí proto zeptali na zámìry, pøedstavy a pøání,
s nimi vstupuje do své práce.
XXVím, e to nebude jednoduché, ale chci do veho jít s plným nasazením, øíká hned v úvodu místostarostka Valachová.
Plány do budoucna jsem si pøipravovala jako kandidát pøed
volbami. Vlastnì se zhruba dají rozdìlit do tøí kategorií.
XXTa první se zajímavou shodou okolností ozvala sama,
vùbec první jednání ve funkci místostarostky bylo se Státním
fondem ivotního prostøedí v souvislosti s odpadovým
hospodáøstvím a ve vìci zámìru regenerace zámeckého parku.
Právì tato témata jsem si vlastnì pøed volbami chystala a stejnou náhodou se mi zaèínaly ozývat k øeení i dalí body. Ráda
bych bìhem let nala prostøedky pro areál Vrabèího hájku, kde
by mohlo být pøírodní koupalitì a jistì se dá najít zpùsob také
pro likvidaci stoky tekoucí od Dobøínska.
XXZ oblasti kulturního vyití dìtí a mládee jsem chtìla
nejprve podpoøit to, co dobøe funguje, napøíklad dùm dìtí. Tam
i z mála dokáí svou iniciativou udìlat maximum. Chci prosadit osvìtlení a cestu k zábavnímu centru Na Kaèence. Je to
problém a jistì i tam je co k dobrému obrátit.
XXPodpora místních podnikatelù a prùhlednost tìchto krokù.
Budou-li bohatí podnikatelé, bude bohatý Krumlov. Tam jsem
si pøedsevzala, e pøi zadávání radnièních zakázek musí být
vypisované øádné, korektní a hlavnì prùhledné výbìrové
øízení. Jak nám zdùraznila, vìøí, e se jí podaøí prosadit tyto
zmìny a nastolit jiné chápání výbìrových øízení, ne tomu bylo
a dosud. Nabídka by vdy mìla pøesahovat poptávku. Kdy
bude deset zájemcù o zakázku, tím líp. Jen jeden, ale jen ten
nejlepí s nejvýhodnìjí nabídkou pro mìsto mùe být vítìzem.
Tak mùeme pøedejít pochybnostem, které se nad výbìrem
doposud vznáely. Nemusí se to vem líbit, ale budu se snait,
co bude v mých silách., dodává místostarostka.
XXJak nám øekla, dali si se starostou v prvním rozhovoru pøi
nástupu do funkce jasná pravidla a kompetence. Aèkoliv se ji
na prvním výbìrovém øízení v názoru úplnì rozeli a neshodli
se, na korektnosti a dobrých vzájemných vztazích se nic
nemìnilo a to je velmi dùleité.
XXTak nìjak to má vlastnì být, aby radnice dokázala fungovat pospolu., dodává závìrem místostarostka.
/PeJ/
Nápovìda:
AEP, All,
Orensin,
Maru, Nt

Alkaloid

Formovat

1. díl
tajenky

Iniciály
spisovatele Poa

SPZ aut
Tachova



XXLevnìjí elektrickou energií mohou obyvatelé jiní
Moravy svítit a topit ji od
ledna letoního roku. Stane se
tak poprvé v porevoluèní historii, kdy dojde v nìkterých
krajích Èeské republiky ke
sníení cen za elektrickou
energii. O kolik, a zda vùbec,
záleí na ekonomice dodavatelských subjektù. Energetický regulaèní úøad vyhodnotil hospodáøské výsledky
vech tuzemských rozvodných spoleèností a ve vìtinì
pøípadech rozhodl o sníení
cen. Jak nám øekl mluvèí JME
a.s. pan Ale Øíháèek, sníí se
jihomoravským domácnostem
záloha na odbìr elektrické
energie o 10 procent, a to ji
od ledna. Komu vak souèasná výe záloh vyhovuje, mùe
na ní zùstat i nadále.
XXNejvíce znatelný pokles
cen v ÈR je právì na jiní
Moravì díky velkým koncentracím obyvatel a prùmyslovým aglomeracím. Rozhodující pro výi nákladù jsou také
pøírodní podmínky. Na vechny tyto faktory doplácí napøíklad Jihoèeská energetika,
kde vlivem energeticky

slabího potenciálu zùstává
cena elektøiny beze zmìn.
XXNení daleko doba, kdy si
domácnosti budou moci samy
rozhodnout, jakou formu
energie odebírat. Pro lidi s eko-

sátka nejvìtích velkoodbìratelù vybrat svého výrobce
elektrické energie. Podmínkou byl celkový roèní odbìr
40 milionù kwh. Pro letoní
rok je stanovena dolní hranice

Ilustraèní foto redakce
logickým cítìním zde bude
elektøina z vìtrných horských
elektráren, pro lidi spoøivé
energie atomová. Ji v
loòském roce si mohla pade-

na 9 milionù kwh a v roce
2005 si bude moci vybrat
kadá domácnost.
XXSe sníením ceny za elektrickou energii by mohlo dojít

STÌUJTE SI NA NÁDRAÍ!
první testovací jízdì, nás ÈD
vechny povozily o pùl hodiny déle, co není na asi padesátiminutové trati zase tak
patný výsledek, nemyslíte ?!
V pozdní odpoledne, kdy se
z Brna vracím, bývá u situace
ale lepí a vlaky (pokud lze
vak o pouhých dvou vagóncích vypravovaných z Brna
hovoøit jetì jako o vlaku)
odjídìjí pravidelnì v rámci
akademické ètvrthodinky.
XXI klima je vdy pøíjemné,
moná a subtropické a tak si i
v mrazech klidnì mùete
dovolit luxus v podobì otevøených oken. Zatímco teï, kdy
tyto øádky píu, je pátek pùl
sedmé ráno a mám pocit, e ve
vlaku je stejná zima jako
venku (-12°C). Pøíjemný,
studený vzduch mi chladí
nohy a pára krásnì stoupá od
úst. Proto nemùu ani podøi-

XXÈeské dráhy se opìt po roce, a týden pøed vánoèními
svátky odhodlaly zmìnit alespoò jak odbornì uvádìjí
grafikon, zkrátka máme nový
jízdní øád. Kdy si koneènì po
nìkolika týdnech, moná mìsících, zvyknete na jízdní øád a
dokonce i na vlaky, které jezdí
vcelku pøesnì, je zcela logické,
e potøebujete zmìnu. Proè
také nìco nezmìnit, kdy to
funguje, e? Shodou okolností
nám ve stejné dobì zaèala
docela sluná zima, co ÈD
zjevnì zaskoèilo. Protoe jezdím vlakem do Brna kadý den,
pocítil jsem vechny inovace
pøímo na vlastní kùi.
XXSkuteènì nevím, kde udìlali eleznièáøi chybu, ale rannímu vlaku se v podstatì za celý
týden nepodaøilo do Brna
dostat podle jízdního øádu.
Dokonce v pondìlí, asi pøi

Britové

Oslovení
Èistící Slovenská
otce
prostøedek pøedloka



Nic
nedìlat

Kauèuk

Pokyn

movat jako obvykle, ponìvad
drkotající zuby by mì urèitì
ruily ze spaní. ÈD u
v podstatì nemusí pøes zimu
ani mýt okna vagónù, protoe
pøes námrazu z nich beztak
vùbec nic neuvidíte. Poèítám,
e dneska nepotkám ani prùvodèího a pøitom by mne tolik
zajímalo, jestli bude mít stejnì
èervený nos jako já. (Pochopitelnì jsem ho nevidìl).
XXDoufal jsem, e alespoò pøi
mé zpáteèní cestì z Brna bude
u ve normální, ale hluboce
jsem se mýlil. ÈD se
pravdìpodobnì pokusily vytvoøit rekord o co nejvìtí
poèet cestujících pøepravených
v jednom voze. Chytøe toti
zavedly výfukové plyny asi
z naftového topení pøímo do
zadního vozu, èím doslova
vykouøily, pøiznávám, a na
nìkolik silnìjích povah, vìt-

Èekatel

Krátké
myslivec.
kabátky

Patøící
Emanovi



Otrhat

Situace

Gluten

Název
hlásky

Batoh

Øímský
mravokárce
Záchrana
(náøeè.)

Zákeøná
nemoc
Vpraven
dovnitø

Vyhynulý
chobotnatec
SPZ aut
Komárna

Slza
Mnoho bez
-úhonných
Mladí
lechtici

Popravèí

SPZ aut
Nitry

Zdánlivì

Plánek
Perské
ztìlesnìní
ohnì

Dìtský
pozdrav
Chem. zn.
boru



Tøi
(italsky)

lágr
Afrièan

Západoèes.
mìsto
Èeský
básník

PRO VOLNÝ ÈAS

Osahávání

Evropan

Nanáeti
omítku
na obydlí
Sykavka

Vruboun
posvátný

Mládì
psa

KØÍOVKA

Úhoø
(nìm.)
Politická
strana
Africká
sopka
Znaèka
miliampéru

Naè ?

Prostor
za mezní
èárou

Huba
Zájmeno
Jedno
z jmen Komenského

Proud
Milostnì
touit
Chem. zn.
Nitronu



Pozlacenì

Lovný
pták

V roce
2004

Získat

Ch. zn.
dusíku
Øímsky
5

Ulhaný
baron
Asijské
pohoøí

Naøíkati
Ch. zn.
jodu

inu cestujících do (bez toho
u znaènì zaplnìného) vozu
prvního. Nezasvìceným kolemjdoucím se tak naskytl vskutku
zajímavý pohled na soupravu s
jedním vozem naprosto pøeplnìným a druhým témìø zejícím prázdnotou (jenom doufám, e ÈD proto od pøítího
týdne nezredukují svoje soupravy na jediný motorový vùz).
XXAle ji dosti kritiky. Je tìsnì pøed Vánocemi a novým
rokem, kdy tyto øádky píu,
a proto bych chtìl celým ÈD
a jejím pracovníkùm popøát
spoustu podobných nápadù, jak
nám cestujícím oivit mnohdy
nudné cestování a jejich
odborovým bossùm pak úspìné vyjednání o navýení platù
minimálnì o poadovaných
deset procent. Myslím si, e si
to nai milí eleznièáøi skuteènì
zaslouí!
Ing. R. Lang

2. díl
tajenky
Slovensko
(zkr.)

Vojenský
útvar

Staroøec.
bajkaø

k enormním nárùstùm její
spotøeby.
Desetiprocentní
sleva je ji znát a umoní
napøíklad déle vytápìt, nebo
svítit. Dle slov tiskového mluvèího JE Dukovany pana
Petra Spilky vak v nejbliích letech rasantní nárùst
zøejmì nehrozí a i cena by
mìla díky pøebytku elektrické
energie stagnovat.
XXLiberalizací energetiky
vznikne pro èeskou domácnost pøíleitost vybrat si nejen
zdroj, ale i obchodníka, který
jí vybranou energii dopraví a
do zásuvek jejího domu, èi
bytu. Neznamená to ale, e do
panelového domu povede
deset párù elektrického vedení. To bude zase jenom jedno
a nad rozvodnými závody,
jakoto monopolní spoleèností,
bude bdít regulaèní úøad.
XXPøijde doba, kdy u dveøí
bytu zaklepe tzv. energetický
poradce a bude svým klientùm vysvìtlovat, jaká forma
energie je pro nì ta nejlepí,
kde nìjakou korunu uetøit
a jakých spotøebièù se zbavit.
Dobøe nakoupit elektøinu se
tak mùe stát jednou z úspor
moderní domácnosti. /mape/

Plemeno



Redakce ètrnáctideníku ZRCADLO
pøeje do nového roku 2003
vem svým ètenáøùm a inzerentùm
optimistický pohled do zrcadla

Informaèní servis

Miroslavský strom øemesel

XX/Miroslav/ Dùm dìtí a mládee spoleènì s Mìstským

kulturním a informaèním centrem a obecnì prospìnou
spoleèností Marek uspoøádaly tøi dny pøed tìdrým dnem setkání nadencù v miroslavském Kulturním domì. Pod názvem
Vánoèní strom øemesel se otevøelo deset øemeslnických
dílen. Zájemci si mohli vyzkouet vyrobit slamìné ozdoby,
drátìné andílky, vázat a aranovat vánoèní vìnce a seznámit se
s postupy i ménì tradièních technik. Jednou z nich je takzvaná
decoupage pøedmìtù. Pod názvem francouzkého pùvodu se
skrývá zdobení pøedmìtù pøilepováním výstøikù z papírových
ubrouskù. Nejádanìjí dílnou bylo místo provonìné vèelím
voskem, ve které se vytoèilo více jak 170 svíèek a spotøebovalo
se 6 kilogramù vosku. Pøedvánoèním dopolednem provázely
dvì mládenické kapely Navzdory a Zlom vaz. Obì pùsobí
a cvièí pod zdejím Domem dìtí a mládee. Návtìvníci také
mohli zhlédnout výstavu výtvarných prací Kam poletí draci.
Poutìní drakù bylo tématem soutìe, které zúèastnilo na 170
dìtí ze 13 kolských zaøízení.
/abé/

Jubilejní silvestrovský pochod

XX/Ivanèice/ Ji dvacátý roèník Silvestrovského pochodu
pøipravili èlenové odboru KÈT Ivanèice na poslední den v roce
2002. Tento roèník byl výjimeèný nejen svým kulatým
výroèím, ale také tím, e poprvé v historii byl oznaèen jako
pochod IVV, co je v Evropì oznaèení pro lidový sport. Jsou
takoví pochodníci, kteøí kvùli speciálnímu razítku jsou ochotni
váit velké vzdálenosti.
XXU zrodu tohoto pochodu pøed 20 lety bylo pìt nadencù
z Ivanèic. Byly to: Dr. Dostál, Ladislav Franzl, Vlastimil Zádìra,
p. Kubánek a Rudolf Pokorný. Z nich ije jen poslednì jmenovaný. Pan Pokorný byl také uvítán hlavním organizátorem
a byla mu pøedána malá pozornost.
XXStart a cíl byl tentokrát mimoøádnì v èekárnì na nádraí
ÈD v Oslavanech. Celkem 38 dospìlých a 4 mládeníci si
mohli vybrat kratí trasu na 15 km nebo delí na 22 km. Kromì
pamìtního úèastnického listu a pøísluných razítek obdreli
vichni pochodníci malé obèerstvení. Ocenìní byli i nejvzdálenìjí úèastníci, kterými byli matka a syn z Hroznìtína,
co je obec u Karlových Varù. Nejstarí úèastnicí byla tøiaosmdesátiletá èlenka odboru KÈT Ivanèice. Za støídavého poèasí,
kdy dopoledne prelo a pozdìji byl a ètyøstupòový mráz,
probìhla celá akce bez úrazù a ke spokojenosti vech úèastníkù, z nich 22 bylo z Ivanèic v èele s místostarostou MìÚ
Jaroslavem Pospíchalem. Prùbìh celé akce zajiovalo dvanáct
obìtavých organizátorù, pøevánì z ivanèického odboru KÈT.
Vem patøí podìkování a uznání.
J. Flíèek, hl. organizátor XX. roèníku Silvestrovského pochodu.

Návod, jak proít klidný pátek

XX/Moravský Krumlov/ Polete nezbedné potomky na
Divoký západ, oddechnete si po kolních prázdninách a jim se
to bude asi také líbit. Atraktivní a pro dìti napínavý program
pøipravil krumlovský Dùm dìtí a mládee hned na první
lednový pátek po kolních prázdninách.
XXZa poetickým názvem Den na domeèku se skrývá ivý
western se vemi napínavými proitky, které k takovému
tématu patøí. Jak nám zdejí pracovnice øekly, jen ivé konì si
do sálu nepustí, ale vechno ostatní bude jakoby doopravdy.
Soutìe a hry na ivou westernovku se protáhnou do
pozdìjích veèerních hodin. Pak mají pøipravené jetì promítání filmu se stejným nosným námìtem a nakonec mohou
vichni pøespat jak se øíká po èundrácku na sále ve spacáku,
protoe vlastnì i u nás je v lednu venku poøádná aljaská zima.
Dìti si dokáí takové dny proít jako opravdové dobrodruství
a urèitì to pro nì bývá zábavnìjí naplnìní víkendu, ne
domácí tupá nuda u televize.
XXWesternovému páteènímu podveèeru pøedchází odpoledne
v DDM samostatná soutì ve støelbì lukem na terè. Zúèastnit
se mohou vichni zájemci o tuto sportovní zábavu. Jak jsme
zjistili, luky a terèe prý dneska jetì nejsou ádný problém. Na
rozdíl od indiánských profesionálù i naich prapøedkù, zùstala zapomenutou dovedností výroba pøesných ípù. Støela do
luku by mìla mít ty správné parametry a dokonce u stará støedovìká èetina pouívala výraz kluk nepeøený jako velmi
hanlivou nadávku pro ty, kteøí se také k nièemu nehodili. íp
(staroèesky kluk) má být nejen perfektnì rovný a vyváený,
ale také s odbornì vyrobeným opeøením na konci. Právì to je nejdùleitìjí, aby støela drela za letu k cíli svùj pùvodní smìr. /tr/

Sekrtaný milion jim vrátili

XX/Oslavany/ K narovnání financí mezi Státním fondem
ivotního prostøedí a oslavanskou radnicí dolo jetì pøed koncem minulého roku. Chybìjící, zkrácený a sekrtaný milion
korun dotací byl urèený na výstavbu kotelny oslavanského
sídlitì. Radnici se ho podaøilo znovu získat na základì
rozhodnutí ministra Ambrozka. S dìkovným úsmìvem se
k tomu øíká, e v nové funkci napravil svou vlastní chybu
z doby, kdy jetì zasedal v komisi fondu. Mìsto u tedy
nemusí pracnì hledat náhradní zdroje na dalí dofinancování
beztak nákladné plynofikace oslavanského sídlitì.
/PeJ/
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Kulturní programy
13. - 26. ledna 03´
Kulturní a informaèní centrum Ivanèice

 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.
 25.1. - Brouk v hlavì. Zájezd na divadelní pøedstavení - Divadlo na
Vinohradech v Praze. Odjezd od Besedního domu v 10.00 hodin.
 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.
 Pøipravujeme: 1.3. - Galileo - Zájezd na nový muzikál Janka
Ledeckého. Odjezd v 10.00 hodin od Besedního domu. Cena vèetnì
dopravy: 785 a 735 Kè.  28.2. v 19.00 hod. - Turecká kavárna.
Divadelní komedie - Tøi pøíbìhy témìø detektivní. Úèinkují: V. Vydra,
J. Bouková, N. Konvalinková, M. Hádek. Kino Réna Ivanèice.
Pøedprodej od 13. ledna. Vstupné: 240 Kè.

Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov

 do 24.1. - Výstava: Trojí vhled. Eva Filemonová - obrazy, Boris Filemon - fotografie a Jitka Filemonová - instalace. Galerie Kníecí dùm.
 do 31.1. - Výstava: idovská obec v Moravském krumlovì. 600 let
od první písemné zmínky. MÚ, chodba v 1. poschodí, nám. Kláterní.
 23.1. v 8.30 a 9.30 hod. - Jak el Honza do svìta. Poøad pro M,
kinosál Moravský krumlov, vstupné: 30 Kè.
Pøipravujeme:  27.1. v 18.00 hod. - Kámen a krajina. Pøednáka
Mgr. Jaroslava merdy, Galerie Kníecí dùm.  8.2. - Muzikál West
side story. Zájezd do brnìnského Mìstského divadla. Cena: vstupenka 320 Kè (senioøi a studenti 160 Kè), doprava 80 Kè. Pøihláky
na MìKS do 15. ledna.

Dùm dìtí a mládee Moravský Krumlov

 17.1. ve 14.00 hod. - Tvoøivá dílna pro ikovné ruce. Akce pro dìti
bez omezení vìku. Tentokrát se nauèíte tvoøit z kaírovaného materiálu. e nevíte co to je? Pøijïte do dílny. Ti nejikovnìjí si odnesou
karnevalovou masku. Cena vèetnì materiálu 15 Kè.
 24.1. ve 13.00 hod. - Burza samolepek v klubu Pokolák. Po celé
odpoledne si mùete s kamarády mìnit nejrùznìjí samolepky a tím si
rozíøit vlastní sbírku.
 24.1. v 15.00 hod. - Malování na sklo. Semináø pro dospìlé.
Jakoukoliv sklenièku, tøeba i od zavaøeniny, vlastnoruènì pøemìníte
v umìlecké dílo. Poplatek 40 Kè. V cenì jsou barvy a ostatní pomùcky.
 29.1. - Bylinky a zdravá výiva. Beseda o významu zdravé výivy
v naem ivotì a jak s tím souvisí bylinky. Presentace výrobkù
z pøírodních bylin a ukázka zdravé kuchynì. Pozvání DDM a paní
Drahozalové pøijal pan Tùma, známý bylinkáø.

Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav

 11.1 ve 20.00 hod. - Ples mysliveckého sdruení Hubertus. Hraje
skupina Free Band. Kulturní dùm Miroslav.
 17.1. ve 20.00 hod. - I. spoleèenský obèanský ples. Hraje skupina
Dreams. Výtìek akce bude vìnován na realizaci díla Miroslava
akademického sochaøe Pavla Krbálka. Kulturní dùm Miroslav.
 26.1. ve 13.30 hod. - Tradièní makarní karneval pro dìti. Letos
èarodìjnicko-kouzelnický s Harry Pottrem. Soutìe a hry o drobné
ceny a slosovatelné kupóny, za které lze získat pìkné ceny.
Obèerstvení zajitìno. Vstupné dobrovolné. Po 16. hodinì bude letos
poprvé Diskotéka pro starí koláky. Poøádá DDM Miroslav

Dùm dìtí a mládee Ivanèice

 18.1. - Jednodenní lyování v Alpách. Lyaøské støedisko Hochkar.
 18.-19.1. a 25.1.-26.1. - Kurz pro hostesky a manekýnky.
Dvouvíkendový kurz zahrnuje: personální managment, individuální
barevnou typologii, kadeønické sluby, kosmetické sluby, péèe o ple,
styl - odívání, líèení, úèesy, základy stolování, povinnosti hostesky,
povinnosti manekýny, nácvik chùze, fotodokumentace, videozáznam.
Uplatnìní po absolvování kurzu: veletrní akce, reklamní a propag.
akce, zvýení sebevìdomí, pøíprava pro práci manekýny. Kurzovné:
3.900 Kè. Blií informace vám poskytneme na tel.: 777 808 133 - p.
I. Procházková. Nutné se pøihlásit pøedem, osobnì nebo telefonicky,
omezený poèet míst.
 25.1. - Lezecké centrum RAJÈE. Je vám -náct a nevíte, co se svojí
energií? Jeïte s námi do lezeckého centra, proijete tam zajímavé
odpoledne. Odjídíme v 15.00 hodin od DDM do Brna do lezeckého
centra RAJÈE. Poplatek: do 15 let 100 Kè, nad 15 let 120 Kè (doprava
+ vstupné). Nutné se pøihlásit pøedem, telefonicky nebo osobnì.

Program kin
KINO RÉNA IVANÈICE
tel.: 546 451 469

 15.1. ve 20.00 hod.
INOMNIE
Film USA, èeské titulky
 19.1. ve 20.00 hod.
MUI V ÈERNÉM II
Film USA, èeské titulky
 22.1. v 17.00 hod.
MYÁK STUART LITTLE 2
Film USA, èeské titulky
 26.1. ve 20.00 hod.
NÁHODNÝ MILIONÁØ
Film USA, èeské titulky

KINO MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 515 322 618

 15.1. v 19.30 hod.
NEJHORÍ OBAVY
pionání thriller USA, SRN, èeské titulky
 18.1. v 19.30 hod. a 19.1. v 17.00 a 19.30 hod.
ÈERVENÝ DRAK
Kriminální thriller USA, SRN, èeské titulky
 22.1. v 19.30 hod
WATERLOO PO ÈESKU
Povídková èeská komedie
 25.1. v 19.30 hod. a 26.1. v 17.00 a 19.30 hod.
BLADE II
Akèní horor USA, SRN, èeské titulky

KINO OSLAVANY
tel.: 546 423 018

 18.1. v 18.00 hod.
AUSTIN POVERS
Komedie USA, èeské titulky
 19.1. v 18.00 hod.
BLADE II
Akèní horor USA, SRN, èeské titulky
 25.1. v 18.00 hod.
ÈERVENÝ DRAK
Kriminální thriller USA, SRN, èeské titulky
 26.1. v 18.00 hod.
HARRY POTTER
Dobrodruný film USA, èeské titulky
Zmìna programù vyhrazena.

Mìsto Miroslav ve spolupráci s firmou Hodináøství Dubèíková organizuje
sbírku dìtského atstva pro dìtský domov v Budkovì
u Tøebíèe. Nepotøebné dìtské obleèení a hraèky mùete pøináet do KD
v pondìlí 13. ledna od 1200 do 1700 a v úterý 14. ledna od 900 do 1200
hodin. V zaøízení ije 45 chlapcù a dívek ve vìku od 3 do 19 let. Vem
dárcùm pøedem dìkujeme.
Dìtský domov Budkov, 675 42 Budkov, tel.: 568 443 122, è.ú.: 1523154329/0800.

Sdruení rodièù pøi Gymnáziu MK srdeènì zve na

XXXVIII. STUDENTSKÝ PLES

Gymnázia Moravský Krumlov
pátek 31. ledna od 1945, hotel Epopej Moravský Krumlov
K tanci a poslechu hrají:
Raffael, Vlakvous, Nakrk a hotelová diskotéka

Klub èeských turistù Ivanèice

 14.1. v 18.00 hod. - Pøednáka Antické Turecko. Pøednáí s diaobrázky p. Ludmila Klímová. Velký sál Besedního domu. Vstupné:
èlenové KÈT: 15 Kè, ostatní: 20 Kè. Pozvìte známé.
 19.1. ve 13.30 hod. - Vycházka kolem Ivanèic. (asi 2 hodiny) Sraz na
toènì u Lanatexu (býv. Mosilana). Vede p. Flíèek.
 25.1. ve 13.30 hod. - Vycházka do Krumlovského lesa. Sraz
u mostu na Rénu. Vede p. Flíèek.
 26.1. - Vycházka do Pøíbrami s pøekvapením. Chùze asi 15 km.
Autobusem z Ivanèice v 6.30 hodin do Tetèic, dále vlakem v 7.12
hodin na Zastávku, pìky do Pøíbrami. Zpìt pøes Zakøany a Lukovany.
Vede p. Bednáøová - poèká na zastávce u vlaku. Zájemci se pøedem
nahlásí p. Bednáøové na tel. èísle: 737 840 958 do 23. ledna.

Kulturní a informaèní støedisko Oslavany

 18.1. ve 20.00 hod. - Myslivecký ples. Dìlnický dùm.
 22.1. ve 17.00 hod. - Koncert ZU. Dìl. dùm, vstupné dobrovolné.
 24.1. ve 20.00 hod. - Ples kolního klubu a druiny. Dìl. dùm.
 Pøipravujeme:  1.2. ve 14.00 hod. - Dìtský makarní karneval, 1.2.
ve 20.00 hod. - Makarní ples divadla Na Mýtinì. Dìl. dùm.

Nové trasy pro cyklisty

XX/Oslavany/. Nepatøiènì pøedèasné se mohou zdát nìkterým
ètenáøùm zprávy o novì otevøených cyklostezkách, kdy
venku tahá za ui desetistupòový mráz. V balíèku nabídky pro
pøítí turistickou sezónu vezl tento týden na brnìnský veletrh
Region tour oslavanský místostarosta Milo Musil také propagaci èerstvì zøízených cyklotras. Jak nám øekl, poslední dvì
v minulém roce pøedali dokonèené k uívání v druhé polovinì
prosince. Dohromady pøedstavují dalích ètyøicet kilometrù
z celkem stokilometrové délky znaèených a zkompletovaných
tras v roce 2002. Trasa zaregistrovaná pod èíslem 403 spojuje
Mohelno a Ivanèice. Druhá oèíslovaná jako 5173 vede ze
Zastávky a na køiovatku u Biskoupek. Obì jsou dvacetikilometrové a zbytek do stovky pøedstavuje døíve otevíraná
Energetická cyklotrasa. Z pùvodní pøedstavy navrených
a rozpracovávaných cyklotras tak zbývá do budoucna jetì asi
160 kilometrù dalích znaèených tras pro cykloturistiku.
Vedení radnice vìøí, e se jim podaøí pøivést turistiku daleko
masivnìjím zájmem i do tohoto regionu. Pracují také na faktickém oivení zámeckého areálu, kde by mìl ji od kvìtna
vaøit a èepovat pivo nový oslavanský zámecký pivovar. /PeJ/

ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník

Bude povìøený úøad velkým tøeskem?
/dokonèení ze str.5/

XXStejnì dopadl personální
výbìr z místních zdrojù.
Místa jsou dnes, jak jinak,
témìø nebo zcela obsazena.
Pokud byste vak oèekávali,
e veøejnými výbìrovými
øízeními, která zákon povinnì
pøedepisuje pro povìøené
úøady III. typu, mýlíte se.
Pokud byste oèekávali, e
byli pøijati uchazeèi s nejlepí
kvalifikací a zpùsobilostí, jste
opìt na omylu. Výbìr probíhal, a na ojedinìlé výjimky,

zní odpovìï a nabývají
dojmu, e jejich odbornost a
zpùsobilost zøejmì nebyly pro
Mìstský úøad v Moravském
Krumlovì tím pravým. Jak
chce vedení úøadu vykonávat
pravomoci územní správy
s celou øadou správních øízení,
kdy poruuje, co mùe
a neví, e na kadý podnìt se
v zákonné lhùtì odpovídá?
XXNabývám pøesvìdèení, e
citovaný zákon è. 312/2002
Sb., aè jinak velmi dokonalý,
museli hlídat stejní experti,

tìdrost hodná obdivu

/Oslavany/ Úctyhodnou sumu pøesahující padesát tisíc
korun pøedstavuje letoní souèet darù vybraných na charitativní úèely pøi takzvané Tøíkrálové sbírce v Oslavanech.
Mìsto má pouhých 4,5 tisíce obyvatel a po zruení dolù
i elektrárny má mnoho lidí vlastní existenèní problémy.
Snad také proto dokáí lépe vnímat nesnáze druhých.
/tr/

pokoutnì, nejlepí kvalifikací
byla známost s panem starostou nebo jiným èlenem
vedení. Ani pøíbuzenství,
stranická pøíslunost nebo
vdìk za jiné sluby (tøeba
dùkladné poèítání volebních
výsledkù, zamìstnávání èlena
rodiny apod.) nepøily zkrátka. A tak na jedné stranì byla
zamìstnána øada uchazeèù
bez odpovídající kvalifikace,
kteøí nemají o své budoucí
práci ani ponìtí, na druhé
stranì desítky uchazeèù, kteøí
vèas podali své ádosti,
marnì dodnes èekají na serió-

jako ti, kteøí vládnou v Moravském Krumlovì. Jen tak se
mohl do §43, nazvaného
Pøechodná ustanovení, dostat odstavec 1), který staví
celý zákon na hlavu a výe
kritizovanému postupu zamìstnání nahonem s odloenou
dobou nástupu k 1.1.2003
pøi pøijímání uchazeèù z místních zdrojù zajistil zdání
legality. Podle zákona je tedy
ve v poøádku a na pokoutnost výbìrových øízení a jejich kritéria - pro tyto akty
platily pøesné pøedpisy vdy.
Morálka ovem dostala pìknì

Na pranýø k sousedùm

/Ketkovice/ Pøed oslavanskou komisí se budou letos
zpovídat ze svých prohøekù høíníci z Ketkovic. Obec si
nezøizuje vlastní komisi k projednávání pøestupkù, ale uzavøela smlouvu s radnicí blízkého mìsta. Takzvanì
Veøejnìprávní smlouva na výkon pøenesené pùsobnosti
byla mezi radnicemi ji podepsána.
/PeJ/

na frak a jen tak hned se
z toho nevzpamatuje. Snad
pomùe i to, e vichni obèané to vìdí a vedení radnice
z toho nebude mít lehkou hlavu.
Teprve poté se mùeme nadít
i personálních zmìn na základì spravedlivých výbìrových
øízení.
XXNa závìr je tøeba dodat, e
na poslední chvíli se i nové
prostory vybudovaly a vichni úøedníci jsou nìjak
umístìni. A e nìkteøí z nich
vèetnì vedoucích nemají potuchy, co jejich práce i práce
jejich podøízených vyaduje,
e chybí poèítaèe a není

funkèní poèítaèová sí? To je
ve srovnání s tím, e vedení
mìsta má svoje lidi tam, kde
si pøálo, prkotina, která se
snad bìhem nejbliího roku
napraví!
XXNemohu si ovem odpustit
jetì jednu poznámku: celý
proces tvorby a rozbìhu
Mìstského úøadu v Moravském Krumlovì jako povìøeného úøadu III. typu skuteènì
mohl být velkým tøeskem.
Vinou prùbìhu, který je výe
popsán, a jeho protagonistù
vak daleko spí pøipomíná
velký pouk.
Ing. Boøivoj upa

Výpomoc peèovatelek

/Oslavany/ Vzájemná výpomoc mezi mìsty je výhodná
zejména z ekonomických dùvodù. Umoòuje získat levnìji
sluby, které se nevyplatí pro malý objem zøizovat u kadé
radnice samostatnì. Smlouvu o pùsobení ivanèické Peèovatelské sluby v Oslavanech schválili radní na posledním
pøedsilvestrovském zasedání zastupitelstva jetì 30. prosince v minulém roce. Pomoc je urèená tìm, kteøí se ji pro
svùj vìk a nebo zdravotní indispozici nedokáí obejít bez
asistence jiné osoby. V Oslavanech je pomoc peèovatelek
poskytována celkem esti osobám.
/PeJ/

MÌSTSKÁ POLICIE MORAVSKÝ KRUMLOV INFORMUJE
XXV posledním mìsíci roku
2002 Mìstská policie øeila
mimo jiné tyto pøípady:
 V mìstské èásti Rakice neznámý vandal vytrhl okapový
svod u garáe. Nespokojil se
vak jen s tím a takto získaný
materiál si i pravdìpodobnì
odnesl - nebyl toti v blízkosti nalezen. Snad mu vadilo, e je nový. Majiteli tak
vznikla koda cca 700 korun.
 Ve støedu mìsta v bytovém
domì na nejmenované adrese
se nesnesou nájemníci. Vzájemné napadání a psychický
teror ze strany jednoho z nájemníkù vùèi ostatním bude
proto nucena øeit komise pro
projednání pøestupkù. Podobný problém, vak o dva bloky
dále, je se stejným závìrem.
e by toto jednání bylo výsledkem tlaku pøedvánoèního
a novoroèního shonu a stresu ?
 Opìt neznámý vandal navtívil, aè nezván, døevìný

srub v zámeckém parku, který vyuívá zdejí organizace
Junák. Jeho návtìva si vyádá opravy za cca 1.500 Kè.
 V hotelové restauraci na
námìstí se jistý mu uvedl do
stavu opilosti a odmítal uhradit svou útratu se slovy e on
jetì nekonèí. Po zákroku
hlídky Mìstské policie svùj
dluh uhradil. Pøi etøení vylo
najevo, e se jedná o bezdomovce z nedaleké obce, který
zde ji delí dobu nebyl.
 O tøi dny déle hlídka Mìstské policie nala leícího
mue pøi okraji vozovky ve
smìru na lokalitu Slatiny.
Tento byl také v silnì podnapilém stavu a proto, e byl
unaven, tak si prostì lehl
k odpoèinku. Z dùvodu mrazivého poèasí byl odvezen
ke kontrole zdravotního stavu
na polikliniku v M. Krumlovì
a následnì na revers proputìn. Vylo najevo, e se jedná

Hasili zeleninu

/Moravský Krumlov/ Kuriozní pøípad si v prosinci
výádal a zásah hasièského sboru. Pøed jedním z krumlovských obchodù hoøela zelenina. Zelináø rozváející zboí
skøíòovou Avií si chránil svùj náklad pøed omrznutím.
Uvnitø v nákladním prostoru mìl umístìné plynové topidlo
s propanbutanovou bombou. Náklad se bìhem cesty posouval a od hoøáku se vzòaly obaly, krabice i bedny rozváeného ovoce a zeleniny. Ne to øidiè zjistil, rozíøil se oheò
natolik, e prohoøela také skøíò nákladního vozu. Oheò
nakonec likvidovali pøivolaní profesionální hasièi.
/tr/

ZRCADLO
.

opìt o bezdomovce neplatièe
z hotelové restaurace.
 Hlídka Mìstské policie na
telefonické upozornìní byla

vem, proè si psa poøídil, kdy
ho má ve sklepì? e by mu
tam hlídal suící se prádlo?
 Mìstská policie bohuel

Vyhrál si s automatem

/Oslavany/ V noci 29. prosince se hrubým násilím vloupal
do restaurace v Oslavanech na ulici iroké neznámý pachatel. Za výèepním pultem vypáèil zásuvky, odkud odcizil
nìkolik krabièek cigaret, dále pøíruèní pokladnièku, ve které
bylo pøes tisíc korun. Potom vypáèil hrací automat, ze kterého odcizil kovové mince. Celková koda i s pokozením
zaøízení byla vyèíslena na necelých 27 tisíc korun.
/pol/
nucena z dùvodu mrazivého
poèasí kárat maminku, která
ponechala 1 roèní a 4leté dìti
ve vozidle, od kterého se
vzdálila. Dìti ve vozidle
plakali a byla jim zima.
 Je to ji po nìkolikáté a bude
se to opakovat stále, pokud
nebudeme pozornìjí na své
vìci. V nejmenované provozovnì na sídliti ètyøi mladíci
odcizili prodavaèce penìenku s hotovostí více jak
3.000 Kè, kterou mìla
odloenou pod pultem. Dva
zabaví prodavaèku a dva
kradou - taková je bìná
praxe, bohuel. Nikoho se
nepodaøilo identifikovat.
 Nechtìli jsme se opakovat
kadý mìsíc se psy, ale na
sídliti jeden majitel psa
svého miláèka ustájil v prádelnì. Nic ho nezajímal názor
ostatních nájemníkù a je s podi-

v tomto posledním mìsíci
(den pøed a den po tìdrém
dni) byla pøivolána ke dvìma
pøípadùm úmrtí v bytì. Musel
se byt násilnì otevøít a pøivolaný lékaø u jen konstatoval
to, co bylo zøejmé na první
pohled. První pøípad byl
na Sídliti a druhý na ulici
Tiskárenská.
Mìstská policie by touto formou chtìla vyjádøit upøímnou
soustrast vem pozùstalým.
Víme, e proití svátkù pro
tyto rodiny bylo bolestnou
záleitostí.
 Touto cestou bychom také
chtìli apelovat na obèany
naeho mìsta - øidièe. Vyuívejte, prosím, pøi parkování
svých vozidel co nejvíce
prostoru u krajnice, aby
mohla technika odklízející
sníh z vozovek bezpeènì
projídìt.
/MP/

Nultý roèník turnaje stolního tenisu
XXV sobotu 4. ledna probìhl na Základní kole zkuební,
nultý roèník turnaje stolního tenisu.Protoe poèasí nebylo
vùbec zimní, domluvila se skupina nadencù, e uspoøádá turnaj pod støechou Základní koly pro dospìlácké osoby obojího
pohlaví. Pár dní pøed tímto rozhodnutím probìhl miniturnaj za
úèasti osmi osob, jeho úèelem bylo protáhnout si tìlo, shodit
pøebyteèná kila, zablbnout si. Akce se líbila, a proto se vìtina
rozhodla pro uspoøádání nultého roèníku turnaje ve stolním
tenise pro osoby starí 16-ti let (mue i eny). kola zapùjèila
stoly na tenis, tìlocviènu, sponzorovala pronájem. O tìchto
aktivitách se mohli obèané dozvìdìt nejen ústním podáním, ale
i propagací obecního úøadu. Turnaje se zúèastnilo 16 hráèù,
hrálo se ve dvou skupinách (4 hodiny), první dva vítìzové
skupin se utkali o 1. - 4. místo. Bohuel se turnaj hrál
v tìlocviènì jen na dvou stolech, kam by se vely maximálnì
tøi! Do finále postoupil Doubek Dalibor a Pavel ml.. Tøetí
místo po vyèerpávajícím boji vyhrál Karel Novák nad
Antonínem Hakenem. Finále obstarali sourozenci Pavel a Dalibor. V rodinném souboji nakonec tìsnì pomìrem 2:1 vyhrál
mladí Dalibor Doubek (na turnaj pøiel jako divák, nechtìl se
zúèastnit, byl pøemluven a vyhrál). V E N I , V I D I , V I C I .
Vítìzovi bylo potøepáno rukou, sdìleno - nevánì, e je poøadatelem pøítího vánoèního turnaje, seene sponzora na tøetí
stùl na stolní tenis, je organizátorem 1. (oficiálního) roèníku
turnaje?!
Ladislav Ruibar Olbramovice, poøadatel

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

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

Komerèní inzerce

 Milue Hrubá - Kadeønické
studio M na ulici Radnièní 17
v Miroslavi rozíøila od 6. ledna
provoz o PÁNSKÉ HOLIÈSTVÍ.
Otevøeno: po-pá 830-1700 hodin.
 Koupím chladnièku, mraznièku, i prosklenou. Stavební
míchaèku funkèní a zachovalou.
Tel./záznamník: 547 352 287.

komerèní
øádková
inzerce
za 200 Kè

bez 22% DPH

8

Koupím

 byt 3+1 v Ivanèicích, pøíp.
vymìním 1+1 za 3+1 s doplatkem. Tel.: 608 263 286.
 koda 1203. Tel.: 604 580 871.
 Okruní pilu s litinovým stolem (SOP, VOP), i nefunkèní.
Tel.: 608 756 152.
 akátový les v blízkosti MK.
Tel.: 605 763 366.
 pohlednice - sbírku do r. 1945.
K. Studený, Podpìrova 6, 621 00
Brno, tel.: 541 226 116.

Prodám

 DB 3+1 na ul. Polní na sídliti
v Ivanèicích. Cena 720 tis. Kè.
Tel.: 724 110 999.
 RD 6+1 v Miroslavi; gará,
podsklepený, plyn. topení, telefon, zahrádka, hospodáøská budova podsklepená s pùdou. Tel.:
515 333 883.
 zahrada u Lacrumu v MK, 774
m2, studna, el. 380V, chata na
náøadí, ovocné stromy, cena
dohodou. Tel.: 515 323 395.
 Felicie, benzín-plyn, r.v. 1995,
modrá metalíza, centrál, závìs,
dobrý stav, cena 105 tisíc Kè.
Tel.: 602 740 825.
 MZ 150, r.v. 89, barva èervená,
STK 1/04; oèesané nakopávání,
jinak O.K.. Cena 12.000 Kè. Tel.:
728 844 577.
 traktor bìlorus s náhradní bagrovací lící, cena 69 tisíc. Kè.
Tel.: 602 740 825.
 analyzátor výfuk. plynù nìmecké výroby, dvojslokový.
Typ. TM90-50, cena 25.000 Kè.
Tel.: 606 926 022.
 válcovou zkuebnu brzd. typ
Motex 7552, málo uívaná, cena
137 tis. Kè. Tel.: 602 740 825.1
 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.
 bøezová koata, starodávný
cep, kovový vál k Teøe-vari se
sedaèkou. Tel.: 515 336 601.
 starí lye K2, délka 195 cm,
vázání MARKER. Cena 800
Kè. Tel.: 602 569 196.
 zahradní bazén, prùm. 4,6m,
výka 0,92m, ocel. konstrukce,
schùdky a filtrace. Nový, nevybalený, v záruce. PC 12.800 Kè,
nyní 9.500 Kè. Mono pøivézt.
Tel.: 604 403 045.
 nový mahagon. konf. stolek
za 1.000 Kè. Tel.: 607 545 481.
 starodávná lonice s ornamenty (2x postel, 2x noèní
stolek, 2x skøíò); icí stroj
Lucznik zabudovaný ve stole;
panìlský nábytek z masivu,
vhodný na chalupu; naftová keramická kamna. Cena dohodou.
Tel.: 602 710 051.
 mobil. tel Alcatel OT, kompletní sada i s nabíjeèkou a SIM
kartou, neblokovaný, super
vzhled - lutá barva, plnì funkèní i s náhrad. zdrojem. Ve za
850 Kè. Tel.: 603 788 657.
 klávesy Roland U20, cena
8.000 Kè, rack na efekty, cena
1.500 Kè. Tel.: 604 580 871.
 baskytaru Wavrick Strimer
Standard, 5ti strunná, cena
10.500 Kè. Tel.: 605 406 252.
 varhany ve døevì, 6,5 oktáv.
Cena dohodou. Tel.: 602 710 051.
 sbírku neupotøebených potovních známek ÈSR; 1965-91.
Sbírka není úplnì kompletní.
Katalogová cena pøes 10 tisíc Kè.
Prodám jako celek za 2.800
Kè.Informace a monost prohlédnutí na tel.: 546 423 704.
 Prodám øepu, cena 80 Kè za
1q. Tel.: 736 289 282.
 tìòata bernardýnù bez PP po
rodièích s PP, velice pìkná,
mohutná, dlouhosrstá, 2x vakcinovaná, odèervená. tìòata
bíglù bez PP po rodièích s PP,
barva trikolor, oèkovaná, odèervená a tìòata kavalír king
Charles panìlù bez PP po
rodièích s PP, oèkovaná, odèervená. Tel.: 728 842 674.
 tìòata pice, odbìr kolem
15. ledna. Tel.: 515 336 601.
 Prodám zakrs. králíèky rùzných
barev i beránky. Tel.: 607 713 974.

Rùzné

 Rozvedený mu vyí postavy
s jedním závazkem hledá enu
pøimìøeného vìku 30-35 let, nekuøaèku. Z oblasti Ivanèic a okolí.
SMS 608 304 297. Pøedem dìkuji.
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